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Bogtrykkeren Hans Hansen Skonning
Af Kjeld Elkjær under medvirken af

Leif Dehnits

Indledning
For en lokalhistorisk samling er det en na
turlig opgave at interessere sig for gamle
tryksager af lokal oprindelse. For Århus
gør sig det særlige forhold gældende, at
byen først fra 1794 med Aarhuus Stiftsbogtrykkerie har været selvforsynende
med tryksager. Før den tid fandtes der
(bortset fra enkelte tilfældige tilløb) kun
én trykkerivirksomhed af mere permanent
karakter: Hans Hansen Skonnings bog
trykkeri, der virkede i årene 1633-56.
Det er klart, at Skonning-tryk i dag er
overordentlig sjældne. Lokalhistorisk
Samling i Mølleparken, Århus, ejer i alt 10
af disse bøger og betragter dem med rette
som et af samlingens klenodier. Derimel
lem er der så kostelige ting som Skonnings
eget litterære hovedværk Kattenes retter
gang med hundene fra 1650 og hans for

tjenstfulde Taxste-bog fra 1647, der er for
synet med forfatterens egenhændige dedi
kation til vennen Johan Hansen Lønborg,
kapellan ved Århus Domkirke.
Der findes nogle få andre Skonningtryk i Århus. Statsbiblioteket ejer en lille
samling, blandt andet det fornemme no
detryk Niels Jespersens Gradual fra 1637.
Og så bør det nævnes, at Skejby-LisbjergØlsted Sognearkiv fornylig har fået et eks
emplar af sognepræsten Frantz Nielsens
ligprædiken fra 1654 over den lærde Marie
Below, som levede sine sidste år i Lisbjerg
og ligger begravet her.
Men ellers findes næsten alle bevarede
Skonning-tryk i Det Kongelige Bibliotek
eller i Karen Brahes Bibliotek i Odense.
De fleste er naturligvis optaget i Bibliothe
ca Danica, men spredt rundt i den store
nationalbibliografi. Man har hidtil savnet
en overskuelig, komplet liste over pro
duktionen i dette gamle Århus-trykkeri,
og det er en sådan fortegnelse, kronolo
gisk ordnet, som skal bringes i det føl
gende.
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Liv og virksomhed

Hans Hansen Skonning før 1617
Om Hans Skonnings liv før Århustiden
har vi kun få og usikre efterretninger. Som
navnet indicerer (Skonning eller Skaaning)
stammede han fra Skåne, idet han var født
på Rydsgård ved Ystad 15791. Om han har
gået i en lærd skole, vides ikke, men hans
ret solide kendskab til de klassiske sprog
kunne tyde på det.
Første gang, vi hører fra ham, er i 1611,
da han som »Indvoner udi Mariager« ud
giver det opbyggelige skrift Flosculi pa
trum qvorundam hos den københavnske
bogtrykker Henrik Waldkirch. Bogen er
tilegnet hans »gunstige promotoribus og
fordrere« Oluf Rosensparre og frue Elisa
beth Gyldenstjerne. Han har åbenbart stå
et i tjeneste hos Rosensparre, der var lens
mand i Landskrone 1591-1602 og i Ma
riager 1602-1610, hvorefter han overtog
Dragsholm Len på Sjælland.
Fra Mariager er Hans Skonning draget
til Ålborg. Hvad han ellers har beskæfti
get sig med der i byen, ved vi ikke, men
han har i hvert fald fortsat sit forfatter
skab. I 1614 udgiver han endnu en opbyg
gelsesbog, denne gang hos bogtrykkeren
Jochim Foed (Joachim Pedanus) i Ro
stock. Titlen er Memento mori. Kom i
hue, du skalt døe. Bogen er med navns
nævnelse tilegnet hans »gunstige gode
venner« borgmestre, rådmænd og byfoged
i Ålborg samt deres hustruer, hvilket kun
ne tyde på, at han har haft en vis position i
byen. Samme år har han udsendt Liber
8

Petri Laglandici, Peder Laales Ordsprog, i
en udgave, der er tabt, men senere genop
trykt, og hvis forord er dateret Ålborg 1.
maj 1614. Og vi har kendskab til endnu en
publikation fra denne tid, nemlig Anser
Martiniana. Det er: Sanct Mortens Gaasz,
også optrykt senere, men dateret Ålborg
1616. De to sidstnævnte bøger er måske
også trykt i Rostock. I hvert fald har
Skonning overtrådt en kongelig forord
ning, der forbød udbredelse af bøger trykt
på dansk i udlandet. Det ses af et missive
9. april 1617 til lensmanden Manderup
Parsberg på Ålborghus, hvorefter der skal
frafaldes tiltale mod Skonning for at have
ladet bøger prente udenlands, men samti
dig gives ham ordre til at forlade Ålborg
og bosætte sig andetsteds i riget2.
Skonning i Århus
Endnu samme år, 1617, må Skonning da
være kommet til Århus for at tiltræde en
stilling som klokker ved Domkirken, og
her i byen forblev han til sin død i 16513.
Om hans private forhold ved vi ikke an
det, end at han var gift og havde en
datter4.
Århus var med sine 4-5000 indbyggere
efter tidens forhold en stor provinsby i
god økonomisk udvikling. Men fra 1627
ramtes den som andre jyske byer af den
alvorlige nedgang, der fulgte med krigene
og de fjendtlige besættelser. Det alminde
lige borgerskab var forarmet, og den fåtal
lige overklasse bestod af enkelte storkøb-

Århus på Hans Skonnings tid, set fra nord. Oliemaleri på lærred fra o. 1640, tidligere ophængt i det gamle rådhus
på Store Toru, nu i Den Gamle By. Billedet, det ældste eksisterende prospekt af byen, kan med sikkerhed dateres til
tiden mellem 1634, da Mindebroen blev anlagt, og 1642, da Domkirken mistede sit høje, slanke spir ved en brand
efter lynnedslag. I Skonnings lille skrift »Sandfærdig relation og beskrivelse om Århus Domkirkes spirs under
gang« begræder han tabet af »den ædelige, zirlige og drabelige Århus Domkirke-spir, som var en zirat og prydelse
til land og vand for den ganske ort«. Det var hårde tider, som ikke tillod bekostelige byggearbejder, så spiret blev
få år efter erstattet af den lave hætte, der går igen på mange senere byprospekter. Først o. 1880 blev tårnet noget
forhøjet i forbindelse med kirkens hovedrestaurering. Og endelig o. 1930 fik Domkirken sit nuværende, højtstræbende spir, der kan minde en del om det gamle.
På billedet genkender man i øvrigt rådhuset og retterstedet på Store Torv, Borgporten, Lille Torv, Vor Frue Kirke
og Kloster. I baggrunden skimter man til venstre Trods Katholm, endvidere kan man følge åløbet med de 3 broer
Mindebroen, Immervad Bro og Slusebroen. Det anselige anlæg længst til højre må være Århus Mølle, og ved siden
af er der en morsom fremstilling af Blegdammen med lærred lagt på bleg.
Billedet virker ret pålideligt i sin gengivelse af byens hovedtræk. Men det er kun de største bygninger, der er
nærmere karakteriseret, de mindre er kun antydet. Klokkerresidensen, hvorfra Skonning drev sin omfattende
virksomhed, må man tænke sig som et af de små huse i kvarteret syd for Domkirken. (Se endvidere Gunner
Rasmussen: To Århus-prospekter. Erhvervshistorisk Årbog 1986, 380-92).

mænd samt den højere gejstlighed og de
kongelige embedsmænd med lensmanden
på Havreballegård i spidsen.
Der har ikke været større muligheder
for en foretagsom mand som Skonning.
Dog har han ikke ladet sig nøje med det
beskedne klokkerembede, men hurtigt få
et andre jern i ilden. 1623 fremgår det af et
missive, at han har søgt bevilling til at op

rette en skrive- og regneskole i Århus5.
Der synes dog ikke at være kommet noget
ud af denne plan. Derimod har han enten
straks efter sin ankomst eller få år senere
påtaget sig hvervet som notar ved Domka
pitlet6. Denne ærværdige forsamling, en
svag afglans af den katolske kirkes mægti
ge Domkapitel, havde enkelte gejstlige
forretninger såsom tilsyn med Domkir9

sen. Her har han sikkert fået opbakning i
arbejdet på at etablere det bogtrykkeri,
der skulle blive hans største indsats.

Der findes ingen portrætter af Skonning, ejheller bil
leder fra hans trykkeri. Men dette samtidige interiør,
forestillende en bogtrykker ved sættekassen, kan må
ske give et indtryk af af den beskedne virksomhed.
Det stammer fra Poul Andersen Medelbyes bog
»Ungdommens Postil*, der er trykt hos Salomon
Sartor i København 1621.

ken, afgørelse af ægteskabssager og navn
lig bestyrelsen af det kirkelige gods, hvis
indtægter i form af såkaldte præbender
blandt andet gik til aflønning af kapitlets
medlemmer.
Notarstillingen var ikke noget betyde
ligt job, men den har placeret ham i byens
gejstlige miljø og givet anledning til sam
arbejde med den nye biskop Morten Mad
10

Bogtrykkeriets oprettelse
Hvornår trykkeriet egentlig er oprettet,
har der længe hersket usikkerhed om. Si
den Jens Worms forfatterleksikon (177184) har de fleste anført året 1614. Det går
igen i C. V. Herteis Domkirkebeskrivelse
(1810), i N. M. Petersens litteraturhistorie
(1867), i Emanuel Sejr: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie (1937) og i Sejrs Skonning-biografi i Dansk Biografisk Leksikon (1942).
Grunden til, at man har valgt dette årstal,
må være den tidligere omtalte datering af
Peder Laale-udgaven (Ålborg 1. maj
1614). Men nu ved vi altså, at Skonning
først kom til Århus i 1617, så vi må længe
re op i årene.
I 1626 har Skonning udgivet eller ladet
udgive to bøger, nemlig optryk af Peder
Laales Ordsprog og Anser Martiniana,
Begge bøger har været tabt, men er for få
år siden genfundet i et samlebind i Norge
og erhvervet af Det Kongelige Bibliotek.
Førstnævnte har foranlediget Peder Laaleforskeren Iver Kjær7 til den slutning, at
trykkeriet har eksisteret i 1626, hvilket
uden videre godtages af Erik Dal8. Det
kan dog næppe være tilfældet. En nøjere
undersøgelse af skrifttyperne, navnlig af
bogstav ø, giver en betydelig afvigelse fra
dem, vi træffer i de senere Skonning-tryk.
Rostock som trykkested må formentlig
lades ude af betragtning efter den påtale,
forfatteren havde fået i 1617. Det vil da
være naturligt at se nærmere på de tryk,
der kom fra københavnske bogtrykkerier
omkring 1626. Henrik Waldkirch, som

J?

Den kongelige bevilling af 25. juni 1632, hvorefter Hans Hansen Skonning må drive »et almindeligt trykkeri« i
Århus, »hvorudi græske, latinske, danske og tyske tungemål kunne prentes«.
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Skonning tidligere havde benyttet, falder
her bort på grund af en ensartet gennemstregning af bogstav ø. Det samme gælder
Solomon Sartor og Melchior Martzan.
Men i et tryk fra Jørgen Hantsch, der vir
kede i København 1615-29, finder man en
variation over typen ø som i Skonnings to
bøger fra 16269. Det drejer sig om to for
skellige hældninger for gennemstregningen (en 70 graders hældning og en 60 gra
ders hældning, brugt i forholdet 1 til 3). I
Skonnings tryk fra 1633 og senere kendes
for samme skrifttype kun 70 graders hæld
ningen. Også ornamenteringsmateriellet i
Hantsch’s bog stemmer overens med de to
bøger fra 1626, men ikke med senere
Skonning-tryk.
Det synes herefter rimeligt at antage, at
de to udgivelser fra 1626 er trykt i Køben
havn hos Jørgen Hantsch.
De ældste sikre Skonning-tryk er, som
den følgende fortegnelse viser, fra 1633,
og dette stemmer nøje overens med det
dokument, der kan betegnes som trykke
riets dåbsattest: den kongelige bevilling af
25. juni 1632, der her skal anføres i sin
helhed10:

Hans Hansen Schonning fich beuilling
ut sequitur.
C 4tus
G. A. V. Att efftersom Oss elsch.
Hanss Hanssen Skonning Induoner udj
Vor Kiøbsted Aarhuss sig underdanig
ste tilbiuder att ville holde udj forne
Aarhuus itt almindeligt Thryckeri huor
udj grædsche, latinsche, dansche och
thydsche Thungemaall kunde prendtis;
da haffue Vi aff synderlig Gunst och
Naade beuilgett och thillatt och her
12

med naadigst beuilge och tillade
forschr"e Hanss Hanssen Schaanning
att maa holde udj forschr116 Vor Kiøb
sted Aarhus itt almindeligt Thryckeri
huor hand grædsche, latinsche, danske
och thydsche Thungemaall maa lade
prendte; dog hand ey maa eller schulle
lade sig understaa nogen Materie paa
Prendten att lade udgaa, med mindre
de tilforn af de høylærde Professoribus
paa Universitetet udj Vores Kiøbsted
Kiøbenhaffn vorder revideret, ey heller
maa lade der prendte nogen Scholebøger, som enten nu udj Vore Riger Danmarck och Norge ere udj Brugh eller
her effter udj Brug kommendis vorder,
indtill Vi deromb anderlediss bliffuer
tilsinds; forbiudendiss alle i huo de
heldst ere eller være kunde forschr116
Hanss Hanssen Skaanning herimod
som forschren staar att hindre eller i no
gen Maader Forfang att giøre, under
Vor Hyldist och Naade.
Giffuitt Hafniæ thend 25 Junij Anno
1632.

Sarlige bevillinger
Bevillingen følges senere op af flere kon
gebreve, som viser, at virksomheden har
regeringens bevågenhed. 3. januar 1634
udstedes der forbud mod i 10 år at eftertrykke eller indføre eftertryk af Skonnings
publikationer. Hvis nogen handler heri
mod, skal han have forbrudt alle sine eks
emplarer, halvdelen til kongen, halvdelen
til Skonning11.
Enkelte udgivelser har krævet en særlig
bevilling. Det gælder således Niels Jespersens »Gradual«, den officielle melodisal
mebog, der skulle forefindes i alle kirker,

SOI ben anben øang ve Domi
nica precedence.

W faffcfoflrø <gønb($/
Om à’Ç'rifti Oaafl.

INTROITUS ©<m|T.

gfytiftuS fem fclff tit jorbané flot»/
Oe «ff San« $ané fig Pø k lot»/

eff ter fin ^aPcitf vit lit/
fit £nik Pc at op t fol Pc/

3t toPfcanb Effect
per

Side af Niels Jespersens »Gradual«, den officielle melodi-salmebog, som Skonning med særlig kongelig bevilling
fik trykt i 1637. Det var en smuk og statelig bog, så afgjort trykkeriets mest krævende arbejde. Nodesatsen og det
øvrige typemateriale har måttet hentes i Tyskland.
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lænket til degnestolen. Den var sidst trykt
i 1606, og der var mangel på den. I et
åbent brev af 22. december 1633 får Skon
ning bevilling til at trykke den, »hvis han
gør sig den yderste flid for at den kan blive
trykt korrekt«12. Gradualen forelå først
færdig i 1637 og er Skonnings anseligste
arbejde. Det er første gang, der er trykt
noder i Danmark uden for København.
I et andet åbent brev af 2. marts 1636 får
Skonning bevilling til at trykke den lærde
Holger Rosenkrantz’ »Fürsten-Spiegel«,
dette kontroversielle skrift, der vakte så
stor harme hos de kirkelige autoriteter, at
selv Christian IV måtte kræve det »ugu
delige scriptum« tilbagekaldt13. Stormen
drev dog over, og bogtrykkeren var i
hvert fald på den sikre side i kraft af sin
bevilling.
At Skonning i øvrigt ikke har taget det
så tungt med formaliteterne, viser en befa
ling til lensmanden Erik Grubbe af 4. de
cember 1643, at han skal »tiltale og hæn
de dom over« Skonning, fordi han trykker
ting, der ikke har været sendt til censur
ved Københavns Universitet14. Forment
lig er han dog sluppet med en advarsel.

Skonnings papirmølle
En nødvendig forudsætning for bogtryk
var adgang til papir, og det var dengang
vanskeligt og bekosteligt at fremskaffe.
Råstoffet var linnedklude, og produktio
nen krævede vandkraft. Importen var be
sværlig og dyr, og regeringen støttede alle
initiativer til oprettelse af indenlandske
»møller«. Ved åbent brev at 21. august
1635 får Hans Hansen Skonning »med
hans consorter« bevilling til at oprette og
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drive en papirmølle, og i senere breve be
kræftes møllens privilegium på indsamling
af »lumper« til råstof15. Papiret skulle na
turligvis ikke bruges alene til trykkeriet.
For at bøde på den almindelige papirman
gel skulle det »først tilbydes i vor køb
stad København for billig pris, om vi det
behøver, eller til vore undersåtter her udi
riget forhandles og ikke til nogen frem
mede«16.
Medvirkende ved møllens oprettelse var
Skonnings gejstlige venner biskop Morten
Madsen og sognepræsten ved Domkirken
Paaske Jensen17. Men formentlig har han
snart overtaget driften alene. Paaske Jen
sen døde i 1639 og bispen, som han var
blevet uvenner med, i 1643. Allerede fra
1638 er der bevaret en ansøgning fra Skon
ning til kansleren Chr. Thomesen Sehested, der tyder på, at han alene tegner pa
pirmøllen, og som iøvrigt giver et godt
indtryk af hans emsighed og snurrige undtryksmåde. Den gengives her med norma
liseret retskrivning18:

På det underdanigste andrages: 1. Om
nådigst måtte bevilges omkring møllen
2 eller 3 køers græsgang. 2. En liden
have hos møllen at kunne have til kål
og rødder og andre madurter. 3. Om
ham nådigst måtte forundes et lidet
stykke af den ophugne skov, som anno
1627 og 28 er ganske ophuggen mod
møllen, han kunne rydde og så sig en
tønde korn eller tre udi til sine køer at
føde med og tillades en ringe plads der
af at lade indkaste, skal han gerne give
årlig landgilde deraf, dog det altid for
landgilde måtte blive hos møllen.

På mine egne vegne med al underdanig
hed begæres: 1. At residensen jeg ibor,
som daglig går brøst på og en part gan
ske forfalden, som er kirkens ejendom,
om den nådigst måtte tillades enten kir
ken den at holde ved lige med bygning,
som hidtil sket er, eller den måtte af
hændes efter uvildige dannemænds
vurdering, dog jeg den at være næst for
betaling, hvilket residentes for nogen
tid siden skriftlig i kancelliet har sig underdanigst og erklæret på. 2. Og efterdi
jeg har næsten udi 22 samfulde år tjent
Domkirken og Århus Kapitel for notar
(uværdig) og imidlertid haft megen be
sværing, har også mestendels den ringe
formue, jeg havde, anvendt på trykke
riet såvel som på papirmøllen, førend
jeg dermed nogenlunde nu er kommet
til rette: Og her nu er et såre lidet præbende ledigt efter S. Anders Bertelsen,
som kaldes Præbenda Sinding, skylder
årlig en ørte rug, en ørte byg, en ørte
havre og en fjerding smør etc. O, der
som jeg måtte understå mig at begære
af Eders Nåde hr. kansleren hans gun
stige befordring herom hos majestæ
ten, og hr. kansler ville være mig en
god promotor herudi, havde Eders Nå
de løn derfor af Gud og lov hos menne
skene. Det er dog ikkun en ringe ting,
og en fattig jomfru får heller ikke man
ge bejlere. Gør for Guds skyld, hr.
kansler, og vær mig en gunstig beford
rer herudi. Gud han være Eders meget
store løn og spare Eders Nåde med alt
kært er og mætte Eder med et langt liv
her og siden hisset evindelig, Amen.
Kolding den 8. august 1638

På det underdanigste offereret af

Hans Hansen Skonning med egen
hånd.
Det ser ud til, at Skonnings ønsker delvis
er gået i opfyldelse. I hvert fald får lens
manden i et kongebrev af 19. januar 1639
pålagt at undersøge, om der kan bevilges
»papirmøllen ved vor købstad Århus« 2 à
3 køers græsning, en kålhave og 2 à 3 tdr.
sædeland af udyrket jord19.
Møllens beliggenhed er sikkert konsta
teret. Den har været den øverste af de fire
møller, der blev drevet af Skambækken,
senere kaldet Varnabækken, i skoven syd
for Århus. Mølledammen er bevaret i den
nuværende Pouls Mølledam, og stedet
kaldtes endnu i 1792 Papirtoften20.
Papiret havde ret til at bære kongeligt
vandmærke. En gennemgang af bogtryk i
Lokalhistorisk Samling i Mølleparken og
Karen Brahes Bibliotek i Odense gør det
muligt at udlede forskellige forhold om
kring papirproduktionen ved møllen.
Papiret falder i to grupper i relation til
de lejlighedsvis forekommende vandmær
ker. Den ene gruppe vandmærker viser
Chr. IV’s monogram med en usædvanlig
krone over. De kendes i en større og en
mindre udgave med flere varianter og er
fundet i bogtryk fra 1638 til 1648. Under
søgelser fra de senere år i Rigsarkivet har
påvist tilsvarende vandmærker i skrivepa
pir og godtgjort, at nogle af de mærker,
der tidligere har været tillagt Århusmøl
len, sandsynligvis er af skånsk oprindel
se21. I den anden gruppe findes vandmær
ker af fremmed oprindelse, især fra det
nordrhinske område, bl.a. med en narrefi-
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Kongeligt vandmærke fra Hans Skonnings papirmølle med Chr. IV's navnetræk i to forskellige udformninger.

gur i et par udformninger. Dette papir har
fundet anvendelse i hele trykkeriets le
vetid.
De to papirgrupper viser, at Skonning
afvekslende har måttet bruge papir fra sin
egen mølle og andetstedsfra for at imøde
komme efterspørgslen efter tryksager.
Papirfremstillingen ved Århus nåede al
drig et større omfang, og kvaliteten af pa
piret forblev på det jævne. Begge forhold
skyldtes afgjort den håbløse placering for
en papirmølle. En god papirproduktion
kræver en rigelig og jævn vandtilførsel, og
det er betingelser, der aldrig kunne opfyl
des ved Skambækken. Som navnet anty
der (den korte bæk) er det et beskedent
vandløb med et afvandingsområde på ca.
2,5 km2. Der har kun været tilstrækkelig
vandføring efter kraftige regnskyl og ved
snesmeltning i forårsmånederne.
Papirmøllen har næppe været i drift ef
ter Skonnings død i 1651. Dens vandmær
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ker har ikke kunnet påvises i trykkeriets
publikationer fra de sidste år indtil 1656.
Afskedigelse og genansættelse
Hans Skonning skal have været en stridbar
natur. Efterhånden lagde han sig ud med
de høje herrer i Domkapitlet, først og
fremmest med biskop Morten Madsen,
men også med rektor Jacob Knudsen og
lektor Søren Andersen. Disse hans avindsmænd klagede, formentlig med rette, over
hans sløseri med klokkergerningen. Tryk
keriet og papirmøllen har meget naturligt
taget hans tid og kræfter. 1641 blev han
afskediget som klokker og trådte derpå
frivilligt tilbage som notar. Vi kender sa
gen fra en »erklæring« af 15. oktober
samme år, fuld af beske spydigheder, men
ret svag i sit forsvar22. Hans forsømmelig
hed havde blandt andet medført, at 16 lis
pund bly, der var henlagt over en hvæl
ving i Domkirken, var blevet stjålet.

Afskeden som klokker må have kostet
ham embedsboligen, den såkaldte klok
kerresidens. Skonnings lille, aktuelle
skrift Sandfærdig relation og beskrivelse
om Århus Domkirkes spirs undergang har
følgende datering: »Skrevet i Århus udi
min ny Pathmo den 26. juli 1642«. Det
skal vel forstås således, at han har fundet
et nyt hjemsted for sin oplysende virk
somhed, jævnfør øen Patmos i Johannes’
Åbenbaring.
Klokkerresidensen har ligget i det gejst
lige kvarter syd for Domkirken, vistnok
ved det nuværende hjørne af Kannikegade
og Harald Skovbys Gade. Her boede
klokkeren i hvert fald i 168223. Det har
været en beskeden bopæl, om end næppe
så sløj som i Holbergs »Peders Paars«,
hvor en borger klager over tidens vanrøgt
af kulturværdier:

Det hus til hestestald
nu gjort af Hans Mentz,
som i min barndom var
en klokker-residens.
I 1657, da huset skulle repareres, kunne
hele arbejdet besørges af »tvende klineqvinder« formedelst 8 daler24.
Hvor i byen det »nye Patmos« var be
liggende, ved vi ikke noget om.
Efter afskeden fra kirken har Skonning
konsolideret sin stilling i byen ved at søge
om borgerskab, og det har han ifølge Bor
gerskabsbogen opnået under 19. januar
164325. Der er ikke anført nogen professi
on, men det må have været enten bogtryk
ker eller papirmager.
Samtidig har han dog ikke opgivet håbet
om at få afskedigelsen annulleret, skønt
der var ansat en ny klokker ved navn Ove

Ottesen. Han indgav klage over Søren
Andersen og Jacob Knudsen, der »hin
dre ham i at betjene sit embede, uagtet de
øvrige capitulares ikke ere ham imod«, og
lensmanden fik 18. juni 1646 befaling til at
undersøge sagen26. Og i et mindedigt over
Erik Grubbes hustru Maren Juel, trykt i
1647, underskriver han sig stadig
»Klocker til Aarhus Domkircke«27.
Endelig i 1649, efter Ove Ottesens død,
lykkedes det Skonning at blive genindsat
som klokker, dog mod en skarp forplig
telse til omhyggelig at varetage sine em
bedspligter i Domkirken og intet at fore
tage »uden capitels og tutorum sam
tykke«28.
Sagen om bispens familie
Skonning var således fuldt restitueret.
Men i de samme år var han blevet mere
eller mindre indblandet i den uhyggelige
skandaleproces omkring biskop Morten
Madsens familie. Bispen var død i 1643,
og samme år rejstes der sag mod hans enke
Kirsten Johansdatter, som beskyldtes for
at have stået i forhold til sin svigersøn,
sognepræst ved Domkirken Christen
Nielsen Bundtz. Det var en alvorlig ankla
ge, som dengang kunne medføre døds
straf. Sagen stod på i en årrække, afbrudt
af den svenske besættelse under Torstenssonkrigen, og endte først i 1649 med de
sigtedes fuldstændige frifindelse ved en
herredagsdom.
Det vil føre for vidt her at gøre nærmere
rede for detaljerne i denne vidtløftige sag,
som der gennem årene er skrevet meget
om29. En senere tradition udpegede
H. H. Skonning og lensmanden Erik
Grubbe som de egentlige anstiftere af den
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stygge affære, men de bevarede akter ty
der dog ikke på, at Skonnings vidnesbyrd
har været værre eller vejet tungere end så
mange andre medborgeres.

Skonnings død
Skonning fik ikke så længe mulighed for at
nyde sin genvundne klokkerværdighed.
En aprildag i 1651 fik hans virksomme liv
en dramatisk slutning, idet han styrtede
ned fra Domkirketårnet og blev dræbt på

stedet. Der var ingen aviser dengang til at
berette om ulykken, men Domkirkens
regnskabsbog meddeler under 16. april
1651: »Alle Klockerne ringet for Hans
Hanssen Klocker«30.
En af Skonnings beundrere, den unge
hører ved Katedralskolen Bertel Sørensen
Herland, fejrede ham i et latinsk minde
digt, indført i en lille optegnelsesbog, der
hører til håndskriftsamlingen i The British
Library i London31. Digtet lyder således:

In obit. Joh. Joh. Scani typographi Arhus.
Fato Johannes Scanus succumbit acerbo;
Horas dum numerat, perdit et ipse suas.
Ut curvis fertur spatiis trochus actus habenis,
Haud secus a summo decidit ille gradu.
Illisum scopulis canum caput inde resultat,
Largo et dégustât vulnere corpus humum.
Sic ubi foedatum Johannis sangvine templum
Audit Arhusium duraqve fata senis,
Adfuit extemplo Musis comitatus Apollo,
Et qverulo tales edidit ore sonos:
Conveniat tragicis tragicus qvoqve terminus ævi
Vobis, o Sophocles, Æschyle et Euripides.
Cur non antiqvas servat comoedia leges,
Fabula qvo finem possit habere bonum?
Cum Latiis Grajos, en ! Dano provocat ore
Johannes et ei comica palma datur.
Ille sales Plauti novit, totidemqve Terenti,
Qvem misero dolor est occubuisse modo.
Depositis, Musæ, soccis aptate cothurnos
Et resona moesto murmure tacta cheli.
Arh. 1651
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I dansk oversættelse:
Ved bogtrykker i Århus Hans Hansen Skonnings død
Johannes Skonning bukker under for en bitter skæbne.
Mens han tæller timerne, slipper hans egne timer op.
Ligesom et trillebånd farer i krumme baner, drevet af en rem,
Således styrter han ned fra det øverste trin.
Hans grå hoved støder mod stenene, springer tilbage derfra,
Og med et vældigt slag rammer hans legeme jorden.
Så snart Apollo havde hørt, at kirken i Århus således var
Tilsølet med Johannes’ blod, og om den gamles hårde skæbne,
Kom han straks til stede, ledsaget af muserne,
Og udtalte med klagende mund disse ord:
Lad et tragisk endeligt passe sig for tragediedigtere
Som jer, o Sofokles, Aischylos og Euripides!
Hvorfor følger komedien ikke de gamle regler,
Hvorefter handlingen kan få en god afslutning?
Se, sammen med latinerne kappes Johannes i det danske sprog
Med grækerne, og han modtager prisen for komisk digtning.
Han har tilegnet sig Plautus’ salt og lige så meget af Terents’,
Han der nu volder sorg ved sit ulykkelige nedfald.
Muser, tag tøflerne af, anvend koturnerne
Og med klagende mumlen de genlydende slag på skildpaddelyren.
Århus 1651

Digtet er i alt sit klassiske udstyr typisk
for tidens lærde miljø. Man kan studse lidt
over at se Skonning berømmet som kome
diedigter, men det må være de satiriske
skrifter, særlig De ugudelige og forvirrede
verdens børns klagemål. Herland henty
der til.
Klokkerens endeligt gav anledning til
mytedannelse. Ingen har vel antydet, at
der skulle være tale om selvmord, men
mand og mand imellem har man betragtet
ulykken som himlens straf for Skonnings

påståede forfølgelse af bispefamilien. Han
skulle være faldet ud af netop det glamhul,
hvorfra han havde udspejdet de umoralske
forhold i bispegården.

Bogtrykkeriets virksomhed
I 1600-tallet var bogtrykkerkunsten i
Danmark endnu svagt udviklet, og i de
første år fra 1633 var Skonnings trykkeri
det eneste i landet uden for København32.
Fra 1641 kom hertil Sorø Akademis bog
trykkeri. De ophørte begge med Svenske-
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Titelblad til en af de mange adelige ligprædikener, der udgik fra Skonnings trykkeri, en sikker leverance til en
velhavende kundekreds. Biskop Hans Mikkelsen i Odense lod hele 7 af sine prædikener trykke i Århus, blandt
andet denne over den lærde adelsdame Anne Krabbe, død 1638. Billedet af den sørgeklædte ligkiste går igen på
mange af disse ligprædikener.
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krigene, og det næste trykkeri af betyd
ning, Thomas Kingos i Odense, begyndte
først i 1685. Der har været stort behov for
tryksager i provinsen, og Skonning har
haft nok at rive i. En enkelt stor ordre er
dokumenteret: I 1636 har han til Rosen
holm leveret »600 tycke bøger at trycke 27 rdl 1 ort 12 sk - suennen til dricke
penge 2 rdl«33. Det må dreje sig om Hol
ger Rosenkrantz’ Fiirsten-Spiegel.
Kvaliteten af trykkeriets produkter har
været absolut på det jævne. Det er hæder
ligt arbejde, nogenlunde uforandret gen
nem de 23 år. Et karakteristisk træk er den
gennemførte indramning af siderne i røs
kenrammer, hvilket giver satsbilledet en
vis holdning, omend det kan virke lidt
tungt. Skonnings betydeligste værk er så
afgjort den omtalte udgave af Niels Jespersens »Gradual« fra 1637, en smuk og
statelig bog, der har kostet trykkeren me
gen møje og store omkostninger. Han har
således måttet hente nodesatsen og det øv
rige skriftmateriel i Tyskland, da det ikke
kunne fremstilles herhjemme. De rejser,
han i den anledning måtte foretage, var et
af klagepunkterne, som førte til hans af
skedigelse som klokker.
Gennemgår man den kronologiske liste
over publikationerne, får man indtryk af
en ret regelmæssig produktion på nogle få
bøger om året. 1647 er det travleste år med
8 titler. 1645 er der ingen, måske en følge
af Torstenssonkrigen. Skonnings død i
1651 medfører ingen standsning. Han må
have haft en dygtig mestersvend, der har
kunnet fortsætte arbejdet under ledelse af
Skonnings enke. Dog er det i denne perio
de lejlighedsdigte og andre småtryk, der
dominerer.

Fra 1633, trykkeriets første år, kendes
kun to udgivelser, men meget væsentlige.
Det drejer sig om to skuespil af den i 1607
afdøde dramatiker, Viborgpræsten Hiero
nymus Jus tesen Ranch, nemlig tragedien
Samsons Fængsel og komedien Karrig Ni
ding.
Det er helt i tidens ånd, at fortegnelsen i
nogen grad domineres af religiøse skrifter.
Foruden Niels Jespersens omtalte »Gra
dual« findes der værker af et par enkelte
ansete teologer som Viborgbispen Niels
Lauridsen Arctander og den lærde Holger
Rosenkrantz til Rosenholm. Men ellers er
det mest jævne købstad- og landsbypræ
ster, der fører sig frem med opbyggelige
skrifter eller bønne- og salmebøger.
En anselig del af listen, i alt 28 bind,
består af ligprædikener over adelige, en
sikker leverance til en velhavende kunde
kreds. Bisper og præster fra hele landet
har her fået deres taler trykt, og det er
interessant at se, at kun 2 af de prominente
begravelser er foregået i Århus, men f.eks.
7 i Odense og 4 i Viborg. Titelbladet er
efter tidens skik umådelig ordrigt og som
oftest prydet med et klodset træsnit af en
sørgeklædt ligkiste.
Endnu et tidstypisk fænomen er de
mange lejlighedsdigte på latin eller dansk,
mest forfattet i anledning af bryllupper (14
eksempler) eller begravelser (9 eksemp
ler). Blandt de forfattere, der har fået de
res digte i denne genre trykt i Århus, kan
nævnes den unge Anders Bording, som i
disse år havde sin gang på forskellige jyske
herregårde, og den ansete latindigter,
Randerspræsten Johannes Olavius.
Af mere specielle publikationer kan
nævnes en slags krigskunst på tysk af
21
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Titelbladet til Hans Hansen Skonnings »Taxste-Bog« fra 1647. Denne nyttige håndbog, en slags priskurant over
alle gængse værdier i datidens naturaliebetonede økonomi, har stadig betydning som historisk kilde. Typisk for
Skonning er den vidtløftige tekst og den noget bastante røskenramme.

»Hauptmann« Matthæus Fincke og en
regnebog med titlen Clavis arithmetic# af
Johan Utrecht, organist og skolemester i
Århus.
Skonnings eget forfatterskab
Den flittigste leverandør af stof til bog
trykkeriet har meget naturligt været Skon
ning selv. Han optræder med ikke mindre
end 20 titler, deraf 3 genoptryk (Sursum
corda, Memento mori og Anser Martiniana). Resten er nye bøger af forskelligt om
fang, fra bindstærke værker til rene små
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tryk. Han har da gennem årene præsteret
et omfattende forfatterskab, og indholdet
er mangesidigt. Nævnes kan først den
værdifulde håndbog Taxste-Bog eller Visse
Udregning paa alle Species, der bygger på
Skonnings praktiske erfaring som admini
strator og stadig har betydning som histo
risk kilde. Andre bøger er nærmest popu
lære samlingsværker som Collegium Philosophorum. Hedenske Philosophia eller
Vijsdom, en bred udlægning af oldtidens
filosofi som moralsk praksis, Mirabilia
naturalia eller Natur-Wunder, en naiv

Skonnings egenhændige dedikation i Lokalhistorisk Samlings eksemplar af hans »Taxste-Bog* : Dilecto amico meo
domino Johanni Johannis Lønb. comministro verbi Dei ad templum Divi Clementis qvod est Arhusii. Mitto
Arhusii ipso die 8. febr. 1647. Johannes Johannis Scanus mupra. Det vil sige: Til min kære ven hr. Johan Hansen
Lønborg, medtjener af Guds ord (kapellan) ved Skt. Clemens Kirke i Århus. Århus 8. februar 1647. Hans Hansen
Skonning med egen hånd.

fremstilling af naturhistorien, og Geo
graphic historiée Orientalis, en geografisk-etnologisk beskrivelse af Orienten,
som man dengang opfattede den, heri
medregnet Amerika.
Det er karakteristisk for Skonning, at
han for det meste bruger en latinsk overti
tel før den danske titel på sine oplysende
skrifter, der dog absolut kun henvendte sig
til menigmand. Han har ligesom stået med
det ene ben i den lærde verden og det an
det i det folkelige miljø.
Uanset Skonnings egen moralske habi
tus har han i hvert fald udadtil været en
streng moralist. Det fremgår af hans op
byggelige skrifter, i alt en halv snes styk
ker, hvori der stadig manes til »pønitense« og omvendelse, ofte med henvisning til
krigene og de onde tider samt himmeltegn
og andre varsler. Hertil hører også aktuel
le flyveskrifter som Sandfærdig relation og
beskrivelse om Århus Domkirkes spirs un
dergang, hvor ulykken er kædet sammen

med beretninger om en komet og andre
mærkelige naturfænomener iagttaget i
Tyskland.
Hvad endelig Skonnings skønlitterære
indsats angår, indskrænker den sig i det
væsentlige til to satiriske skrifter: De ugu
delige og forvirrede verdens børns klage
mål fra 1648 beretter i dramatisk form
om, hvorledes sandheden bliver jaget i
landflygtighed og retfærdigheden dømt til
døden af samfundet, der ikke kan trives
uden løgn og bedrageri. Kattenes retter
gang med hundene fra 1650 er i episk
form, en dyrefabel i smag med den kendte
»Rævebog« fra 1555. Den handler om
kattene, der klager til løven, dyrenes kon
ge, over en hund, som har myrdet deres
killinger. Den vidtløftige retssag ender
med, at hunden går fri, mens kattene bli
ver henholdsvis hængt og landsforvist.
Begge digte fremtræder i en temmelig ube
hjælpsom versform, og særlig det sidste er
umådelig langstrakt, idet der til hvert af-
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snit er knyttet en langt udspunden mo
ralsk kommentar. At bogen skulle rumme
skjulte hentydninger til Skonnings fjender
i Århus og specielt til bispen og hans fami
lie, hvad man senere har påstået, er der
ikke meget, der tyder på34. Man leder for
gæves efter nogen lighed mellem kattenes
onde skæbne og skandaleprocessen i År
hus. Og da bogen udkom, var bispen for
længst død, hans enke frikendt og Skon
ning rehabiliteret. Men den bitterhed mod

autoriteterne i almindelighed, der går
igennem begge digtene, kan jo nok skyl
des, at forfatteren har følt sig uretfærdigt
behandlet.
Hans Hansen Skonnings betydning for
samtid og eftertid ligger da ikke så meget i
hans litterære fortjenester, men snarere i,
at han i en vanskelig tid har formået at
drive en virksomhed med kulturelt sigte i
en by fjernt fra hovedstaden.
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Publikationsliste

Hermed følger en så vidt mulig fuldstæn
dig fortegnelse over tryk fra Hans Hansen
Skonnings Bogtrykkeri. Den er ordnet
kronologisk efter årstal og inden for hvert
år alfabetisk. Hovedkilden har været Bib
liotheca Danica, suppleret med Ehrencron-Müllers forfatterleksikon og Laurids
Linds katalog over Karen Brahes Biblio
tek. Adskillige titler gives i forkortet
form. Det gælder særlig ligprædikenerne,
hvor vi har udeladt de lange skriftsteder,
der præger titelbladene, og blot anført
forfatteren, den afdødes navn samt tid og
sted for begravelsen. De latinske titler er
ikke oversat, men når det drejer sig om
lejlighedsdigte, er anledningen tilføjet
(f.eks. Bryllupsdigt, Mindedigt eller Nyt
årsvers). Når det ikke fremgår af titlen, er
det noteret, hvis publikationen er på vers.
Enkelte titler er mærket med et +, der er
overtaget fra Bibliotheca Danica eller
Ehrencron-Müller. Det gælder bøger,
som formentlig ikke findes mere.
1633
Ranch, Hieronymus Justesen 4-Karrig Ni
ding, det er: En lystig Leeg eller Comoedie om en sulten og karrig Hoszbonde og
hans Hustru.
Ranch, Hieronymus Justesen Samsons
Fængsel. Det er: En ynckelig Tragedi om
den dræfflige stærcke Krigs Hældt Sam
son, en mectig Dommere i Israel, vnderlig
begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren.
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1634
Araander, Niels Lauridsen Christelig oc
nyttige Bøner for Lærestaten, Verjestaten
oc Næres taten, aff Scrifftens Ord nyligen
sammenscreffne.
Nielsen, Morten +Regne-Bog udi Tall,
Maader, Vægt og Mønt.

1636
Rosenkrantz, Holger Fürsten-Spiegel.
Das ist: Schrifften und Sendschreiben des
durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten
und Herrn, Herrn Albrecht des Fünfften,
Marggrafen zu Brandenburg etc. In wel
chen Er als in seinem bis auff diese Stunde
auch nach seinem Tode lautredenden
Glauben zu ersehen Allen, alles Standes,
wol weisen, wol vermögenden, wol gebornen zu beschauen und nach zu eifern
fürgestellet, Hertzen Reine Kennen Gott
Sehenden. Gedruckt zu Aarhusen im Jahr
1636.
Skonning, Hans Hansen Collegium philosophorum. Hedenske Philosophia eller
Vijsdom. Udi huilcken findis adskillige
mærckelige oc værckelige Bedrifft, Ord
sprog oc Tale, aff vjse Hedninge oc Philosophis foregiffuit. Aff adskillige Grædske
oc Latinske Autoribus colligeriet oc udi
nogle visse locos communes med sine observationibus oc Lærdomme tilhobe
skreffuit oc udi Danske Sprog forfærdiget.
Her foruden findis ocsaa it Philosophiske
Klagemaal om dette arme ælendige men

neskelige Liff oc Leffnit med des Jammer,
Møde oc Ælendighed, det er vndergiffuit
etc. Prentet udi Aarhus i Autoris Tryckerj
paa sin egen Bekostning.
1637
Doctor Hielpeløs aff Græken-Land. En
kortvillig oc lystig Samtale imellem en
Empiricum eller Quacksalber oc en fattig
enfoldig Bonde, som haffde en arrig, ond
oc modvillig Kone ved Nafn Knurmurra,
huorledis hun underlig er curerit oc hiulpit aff den farlige qvindelige Siugdom,
som kaldis paa Grædske Knurmurria oc
paa Latine Knurratio.
Jespersen, Niels Graduai. En almindelig
Sangbog, som Høybaarne Første oc Stormectige Herre, Her Frederich den Anden,
Danmarckis, Norgis, Vendis oc Gottis
Könning &c. haffuer ladet ordinere oc til
sammen skriffue paa Latine oc Danske, at
bruge i Kirckerne, til des ydermere Endrectighed udi Sang oc Ceremonier, effter
Ordinantzens liudelse.
Nimtoft, Ove Christensen Breviarium
theologico-rythmicum. Det er: Kort sum
mariske Rijm offuer den Hellige Bibel, aff
huilcke en huer Guds Ords flittige Læsere
kand i Hukommelse beholde huer Capitel
i det Gamle saa vel som Ny Testamente.
Nimtoft, Ove Christensen Fader Vor.
Guds Søns Jesu Christi vor allerkieriste
Broders, Frelseris oc Saliggiøreris fuld
kommen Bøn. Item: Allerhøyeste Gud,
den almindelig daglig Bøn, met nogle an
dre flere Bøner oc salige Ord uddragen aff
den Hellige Skrifft, i Sangvijs befattet.
Skonning, Hans Hansen Sursum corda.
Det er: Guds Børns Hierters Opløfftelse
til Gud: Fra Creaturen til Skaberen. Aff

adtskillige Lærefædris Skriffter colligerit.
[Tidligere trykt under titlen: Flosculi pa
trum qvorundam. Blomster aff atskillige
Gudfrygtige affgangne Lærefædris Bøger
sammensancket. Kbh. 1611.]
1638
Achen, Gert Pedersen von [Ligprædiken
over Sophie Basse, holdt i Hjørring 1634]
Bering, Vitus Epodium schedicum ceu
Strenam Tychoni Brahæo Accilii filio,
Domino de Thaastrup etc. probatum cupit. [Nytårsvers]
Bruun, Erik Nielsen Vitæ mortalis, mortis
temporalis et hominis corruptibilis um
bra, quam inter deploranda Sophiæ Brahe,
Maltæi Seested, Domini de Røehaffue, demortuæ conjugis funera, Alburgi 23 April
1638, curata delineavit. [Mindedigt]
Hansen, Christen [Ligprædiken over Ove
Lunge, holdt i Viborg 1637]
Mikkelsen, Hans [Ligprædiken over
Laurids Lindenov, holdt i Odense 1636]
Wandel, Hans [Ligprædiken over Kirstine
Lunge, holdt i Viborg 1637]
1639
Arctander, Niels Lauridsen Davids Poenitentz. Det er: De siu Poenitentz Psalmer,
saa at de aff alle gudfryctige oc bedrøffuede Hierter kunde met stor Trøst oc Nytte
forstaais oc bedis, met andre Scrifftens
Ord forklarede oc udlagte.
Arctander, Niels Lauridsen Troens Tri
umph oc Seyer. Det er: Trøst mod Troens
Suaghed oc grundelig Beviszning, at de
Gudfryctige bliffue aff Guds Mact bevare
de formedelst Troen til Salighed oc faa
Seyeruinding offuer alle Fiender oc An-
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fectning. Corrigent oc rettet efter autoris
egen Haand oc siden tryet i Aarhus.
Hansen, Christen [Ligprædiken over So
phie Brahe, holdt i Ålborg 1638]
Mikkelsen, Hans [Ligprædiken over Bar
bara Friis, holdt i Odense 1638]
Skonning, Hans Hansen Mirabilia natura
lia eller Natur-Wunder, det er: Wunderlige oc adskillige naturlige Tingesters Beskriffuelse, nemlig: om Mennisken, item
om wunderlige Bierge i Verden: Trærs,
Vrters, Diurs, Fuglis oc Ormis wunderlig
Art oc Natur. Dernest en drabelig Papisti
ske Løgn om Johanne Chrysostomo. Ex
Luthero. Lystig at læse. Colligerit oc til
hobe samlet, aff fornemme lærde Mends
Skriffter, oc paa danske i Trycken publi
ceret.
1640
Arctander, Niels Lauridsen Crucigeri spi
rituales. Om Christi aandelige KaarszBrødre oc Kaarsz-Systre oc deris Ordens
Regle, Kaarsz oc Drøfvelse. Oc nu først
efter Forfatterens Død udi Trycken udgaaet.
Skonning, Hans Hansen Ars adulatoria el
ler Hyckler-Konst. Om Hycklere, Øyentiener, Fuchschuentzer, Credentzer, Reverentzer, Skrabinister, Oculister, Basilimanister, Michelister oc Spissister. Huorledis saadanne vide med deris Spitzfundighed at erwerbe sig Verdens Gunst oc Ven
skab.
Super obitu Eleri Qvitzovii, domini de Ellwitt et Tanderup, eum Anno 1640 Kai.
Maj. Otthoniæ in templo D. Canuti deponebatur. Af G. K. D. [Mindedigt]
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1641
Fincke, Matthæus Kurtze Erinnerungen,
welche bey Scharmizirung, Treffen und
öffentlicher Schlacht können in acht ge
nommen werden practiciret zu sammen
getragen, allen Martis Pullis zu gute. Ge
druckt zu Arhausen.
Skonning, Hans Hansen Geographia historica orientalis. Det er: Atskillige Østerske Landis oc Øers met desz Folckis Beskriffvelse. Aff betrode oc fornemme Geographicis Autoribus met Fljd tilhobe
samlit oc i Dansken publicerit.
Strigel, Joachim [Ligprædiken over Ge
sche Brummers, holdt i Århus 1641]

1642
Ibsen, Christian + Trøstefuld Samtale
mellem Siælen, Synderen og Gud. Paa
Riim forfattet.
Jerne, Jørgen Pallesen [Ligprædiken over
Margrethe Krag, holdt i Varde 1641]
Mikkelsen, Hans [Ligprædiken over Anne
Krabbe, holdt i Odense 1638]
Skonning, Hans Hansen De odio fugiendo
et amore amplectendo tractatus. De fornemblige Hoffvid Aarsager, som skal be
væge it Menniske fra den forbandede Had
til Kierlighed.
Skonning, Hans Hansen Sandfærdig Rela
tion oc Beskriffvelse om Aarhusz Domkirckis Spiirs ynckelig oc saare jammerlig
Undergang formedelst Liunild aff Him
melen.
Winstrup, Peder & Mikkelsen, Hans
[Ligprædikener over Birgitte Brahe, holdt
i Helsingborg 1639, og Mette Brahe, holdt
i Odense 1637]

1643
Krag, Anna Cathrine En liden Bønnebog,
indeholdendis adskillige Bønner oc aandelige Psalmer sampt nogle smucke Sentenzer a£ den Hellige Skrifft.
Præstholm, Oluf Knudsen Nogle gudelige
Betenckelser for alle gode christelige
Hiærter.
Skonning, Hans Hansen Colloquium poeticum, nemlig en lystig Samtale imellem
S. Powel oc S. Peder, huad Aarsage de ere
rømmit aff Rom.
Skonning, Hans Hansen Kong Davids den
LI Poenitentziz Psalme, i bønevjsz udlagt
oc forklarit ved Hieronymum Savonarolam af Feraria.
1644
Skonning, Hans Hansen Anser Martiniana. Eller Sanct Mortens Gaasz. Huor udi
foregiffves Aarsagen, huorfore de arme
wskyldige Giesz saa gandske ynckeligen
huer S. Mortens Aften vorde dødet oc af
tagne: Saa vel som om deris fornemlige
Dyder oc andre fortrefflige Gaffver. Paa
ny ofverseet og med smucke Concepter
forbedret. [Tidligere trykt 1616 og 1626]
Skonning, Hans Hansen Irlands sørgelig
oc ynckelig Supplication til de Reformere
de Kircker udi de forenede Nederlændiske
Provintier, hvor udi de haffve andraget
den store Ælendighed, de ved Mord oc Ty
ranni aff Jesuvitterne oc de Hispaniske ere
ofverfaldne med. Aff Latin oc Engelske
Sprog fordansket. Med en trohiærtig
hoszhængende Formaning til en sand oc
alvorlig Poenitentze.
Skonning, Hans Hansen Vaag op du som
soffver. En kort Tractat oc Opvæckelse
aff Syndens Søffn, formedelst en sand al

vorlig Poenitentze oc Omvendelse. Tilho
be skreffvit i denne jammerlige oc megit
bedrøffvelige Tids Tilstand, formedelst
dette wformodende Indfald her udi Judland.

1646
Matthiesen, Jacob [Ligprædiken over Ove
Juel, holdt i Randers 1646]
Mikkelsen, Hans [Ligprædiken over Chri
sten Krag, holdt i Odense 1645]
Ranch, Hieronymus Justesen Samsons
Fængsel. [Nyt optryk]
Skonning, Hans Hansen + Memento mo
ri, det er: Kom i Hue du skalt døe. Nogle
enfoldige Tractater over Døden oc Menniskens Leffniz Forfængelighed. [Tidligere
trykt i Rostock 1614]
Skonning, Hans Hansen Morgen oc Aff
ten Bøner med andre flere korte oc guddelige Bøner, sampt smucke Afften oc Mor
gen Psalmer.
Utrecht, Johan Clavis arithmeticæ, en ny
Regne Bog, paa Linier oc Ziffre, med sin
grundelige Underretning paa allehaande
Kiøbmandskab, oc udi disse Lande gang
bare Mynt, Maal oc Vect. Oc huorledis
mand skal extrahere Radicem qvadratam
et cubicam. Paa ny tilsammen skreffuit.

1647
Comin, Laurids Hansen [Ligprædiken
over Pernille Quitzow, holdt i Kristian
stad 1645]
Mikkelsen, Hans [Ligprædiken over So
phie Brockenhus, holdt i Odense 1644]
Mikkelsen, Hans [Ligprædiken over
Margrethe Juel, holdt i Odense 1645]
Skonning, Hans Hansen Memor esto mo
ris. Kom Døden ihu etc. Vdi den erlige
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velbiurdige Frue (nu Salig vdi Gud) Fru
Maren Juel, velb. Erick Grubbis til Tiele
Kong. May. Befalingsmand paa Aarhus
Gaard etc. hans elskelige oc K. Salige
Huszfrue hindis Lijgs hæderlig Nedsæt
telse vdi Aarhus Domkircke Torszdagen
den 16. Septembris vdi en meget hæderlig
folckerige Forsamling, Adels oc andris
Nerværelse celebrerit oc holden. Velbemelte Salige velb. oc dydige Frue til it
christeligt Aminde Hukommelse oc it
Tacknemmeligheds Tegn for mange beviiste Velgierninger oc Verdens Børn til en
Trohiærtig Aduarsel at ihukomme Døden
oc deris yderste. Component oc sammenskreffvit aff Hansz Hanszøn Skonning
Klocker til Aarhus Domkircke. [Mindedigt]
Skonning, Hans Hansen Taxste-Bog eller
Visse Vdregning paa alle Species, som er
Rug, Biug, Hauffre, Smør, Honning,
Faar, Lam, Giesz, Høns oc andet mere
som findis i Kongens oc Adelens Jordebøger til Landgilde indførd, Aarligen at yde,
vdi hart Korn anslagit saa vel som udi
Penge, 2, 3 oc 4 Marck Tønden effter den
allmindelige Taxst her vdi Rigit hid indtil
brugelig haffuer værit: Saare fornøden vdi
Sydsken og Mageskiffter vden vitløfftig
Calculation eller Vrægning strax at finde,
Sampt adskillige Skeppe Maal vdi Tønder
ne, huer effter sin valor oc verd, Vdrægnit
oc giort vdi Aabomaal med 8 Skepper i
Tønden. Oc det baadde effter den almin
delige oc gængbare Taxst saa vel som eff
ter Rosztienistens paa Adelens Gods giort
oc beregnit effter forberørte begge Taxster. Med aldsom største flijd vdi styckevijsz vdregnit.
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Sørensen, Ancher [Ligprædiken over Erik
Pors, holdt i Kolding 1645]
Thrige, Jens Hansen Cantica biblica. Det
er: De hellige oc fornemmeste Loffsange i
Bibelen ere befattede, som de hellige Fædre haffue siunget oc æret deris Gud med.
Huilcke it huer Christen Hierte endnu
kunde bruge, at tacke Gud med, for allehaande timelig oc aandelig Velgierninger
hand beuiser dem. I Rijm befattede: Oc
effter nogle vor danske Psalmers Melodie
oc Noder vdsat.
Thrige, Jens Hansen Vita militantium et
corona triumphanthium. Det er: De stri
dende Guds Børns Liff paa Jorden oc de
ris herlige Krone i det ævige Liff.

1648
Nielsdatter, Dorthe Enckers Tids-Fordriff. Det er: En enfoldig, dog trøstelig
Undervisning for alle ret bedrøfvede
Encker.
Rosenberg, Frands Nielsen [Ligprædiken
over Anne Sandberg, holdt i Viborg 1647]
Skonning, Hans Hansen De w-gudelige oc
forvirrede Verdens Børns Klagemaal,
Rættergang oc Beskyldninger imod den
arme Justitiam oc ilde hørde Sandhed.
Ved H. H. Skonning, Induoner vdi
Aarhusz & ædituum ordinarium ad
Tempi. D. Clementis.
Tausen, Christian Madsen [Ligprædiken
over Christian Hoick, holdt i Køge 1644]
Thrane, Peder Hansen De vita et morte
Magni Bille, domini de Tierszbeck, arcis
quæ Coldingæ est Cimbrorum regiæ præfecti, oratio funebris. [Mindetale]
Warde, Niels Nielsen [Ligprædiken over
Hans Krabbe, holdt i Holstebro 1647]

1649
Friis, Niels Christensen Epithalamium in
festivam
nuptiarum
solennitatem
D. Laurentii Chr. Frisii nec non Elisæ Jessæi Thomæ in Longetved, dum vixit, Gerhardi Rantzovii in districtu Hattersleviensi olim curatoris, filiæ, Ripis 19. Aug. an
no 1649 celebrandum concinnatum.
[Bryllupsdigt]
Monrad, Erik [Ligprædiken over Mogens
Bille, holdt i Kolding 1648]
Monrad, Erik [ Ligprædiken over Johan
Brockenhus, holdt i Vejle 1649]
Skonning, Hans Hansen 4-Et underligt
Monstrum eller vanskabt Fødsel, som er
fød i Jødeland i Christi Tid, nemlig den
uretfærdige Huusfoged ved Navn Rabsach, hans Contrafei oc Afmåling.
1650
Bording, Anders Klage Diet offuer den sa
lig Herre erlig oc velb. Niels Krag til
Trudtzholm, Danmarckis Rigis Raad oc
Kongl. Mayt. Befalings Mand offuer
Aarhus Lehn, hans Lijg, der det i Aarhusz
Domkircke vdi mange Velbiurdigis sampt
Geistligis oc Verdtzligis Næruerelse den
3. Junij 1650 hæderligen blef nedsat.
Bording, Anders Lijg Begengelse offuer
den ærlig, velfornemme oc nu salige Mand
Hans Pedersøn, fordom Borgemester vdi
Aarhusz, hans Lijg, der det udi vor Frue
Kircke i Aarhus den 19. Augusti Anno
1650 hæderligen bleff bestedit. [Mindedigt]
Madsen, Morten [Ligprædiken over Hen
rik Lykke, holdt i Randers 1630. Tidligere
trykt i København 1632]
Schive, Hans Nielsen Epithalamium in
nuptias Domini Nicolai Lundsgaardi pa

storis Ørsleuiensis & virginis Annæ Nipgaardiæ, Viburgi 12. Cal. Aug. 1650.
[Bryllupsdigt]
Skonning, Hans Hansen Kattenis Rættergang med Hundene. Huor vdi foregifuis
icke alleniste adskillig Kortvillighed, anlangende deris Action oc Rættergang:
Men alt saadant end ocsaa henført til alffuorligheds Brug. Oc under slig poetiske
Diet denne onde, arrige oc forvirrede Ver
den vdi sin Habit oc Gestalt affmalit med
sine Documentis oc observationibus,
huad mand deraff haffuer at lære.

1651
Matthiesen, Jacob [Ligprædiken over
Niels Krag, holdt i Århus 1650]
Matthiesen, Jacob [Ligprædiken over Ove
Juel, holdt i Randers 1646]
Nielsen, Villads Dyde- oc Lyde-Bog. Er
de hellige Ti Guds Buds eenfoldige For
klaring, i huilcke it huert Menske kand
speile sig selff.
Wiby, Morten Jensen En aandelig Psalme,
som it høybedrøffuit Menniske udi største
Angist om sin ælendige Tilstand med
hoszføyede Trøst oc Huszvalelse under
Kaarsit haffuer tilsammen skreffuit. [Mig
du wbestandige Lycke]

1652
Karmarck, Jens Jensen Encomiasticum in
memoriam Berthæ Frisiæ, Alberti Scheelii
domini de Fusingøe uxoris. [Mindedigt]
Matthiæ, Johannes Nænia, qvæ Johs.Justini consulis Arhusiæ d. 27. Sept. 1652
funere elati déplorât obitum. [Mindedigt]
Olavius, Johannes Domino Petro Jacobi
Canæo pastori Fausingensi secundas nup-
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tias cum Medea Foconis Hottersnessæ celebranti. [Bryllupsdigt]
Olavius, Johannes In obitum Christiani
Høgij, Johs. Høgij domini de Vang et
Margaretæ Holchiæ filij. [Mindedigt]
Olavius, Johannes Strena anni 1652 ad
Gundæum Rosencrantium dominum de
Vindinge. [Nytårsvers]
Olavius, Johannes Strena anni 1652 ad Pe
trum Lassonium, juris utriusque licentiatum. [Nytårsvers]

1653
Olavius, Johannes Felicissimis sponsis
M. Erasmo Vindingio in Academia Regia
Hafniæ professori et Ingeburgæ Jacobi.
[Bryllupsdigt]
Olavius, Johannes Nup tiis auspicatissimis
M. Severini Benzonii pastoris Randrusiensis ad D. Martini et Elizabethæ Axeliæ.
[Bryllupsdigt]
Olavius, Johannes Sponsis honestissimis
Joanni Simonis præfecto aulico in Vædøe
et Ellinæ Andreæ feliciter. [Bryllupsdigt]
Reuther, P. Nuptiis Erasmi Paulini Vindingii & Ingeburgæ Jacobi. [Bryllupsdigt]
[Sørensen, Jørgen] Viro juveni prudentissimo politissimo Clementi Joannis sincero
suo amico nec non pudicissimæ lectissimæ
Medeæ Gregoriæ virgini ut ætate minori
ita virtutibus pari s. d. G. S. Alsatus, scolæ
Aarh. alumnus. [Bryllupsdigt]
1654
Francisci, Axel & Matthia, Johannes Nup
tiis Nie. Nicolai, arcis Colding scribæ, in
matrimonium secum conjungentis Ma
riam Henrici filiam, Petri Guude viduam.
[Bryllupsdigt]
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[Karmarck, Jens Jensen] Musarum lachrumæ super obitum Francisci Powisch,
domini de Rafnholt. [Mindedigt]
Nielsen, Frantz [Ligprædiken over Marie
Below, holdt i Lisbjerg 1651]
Olavius, Johannes Clarissimo domino
M. Jacobo Fabro eum Maria Vandalina
sponso amico optimo felicitatem. [Bryl
lupsdigt]
Olavius, Johannes Sylva aff Danske Epigrammatis til nogle besynderlige oc nær
værende gode Venner. [Digte]
[Thorup, Jens Christensen] Suscitabulum
planctus ad omnes ordines præfeet. Haldensis in obitum Francisci Powisch, do
mini de Ravenholdt. [Mindedigt]
Thrane, Peder Hansen De utilitate matheseos substricta delineatio.
1655
Bording, Anders Jyllands Løck-ønskende
Frydeskrig offver den høybaarne Første
oc Herre Hertug Christian, Danmarckis
oc Norgis udvaalde Printz, Hertug til
Slesvig, Holsten, Stormarn oc Dithmarsen, Grefve til Oldenborg oc Delmen
horst, sin allernaadigste Herre, der hans
førstelige Naadis Hylding med sædvaanlige Cæremonier glædeligen bleff holden i
Viborg. [Digt]
Herland, Berthel Homagium Viburgense
eller Den høybaarne Førstes Christians
udvalde Konges Hylding 20. Sept. 1655 i
Viborg. [Digt]
Karmarck, Jens Jensen Euphemia sive
fausta acclamatio super conjugium turn etiam super exinde natam filiam Juditham,
Chr. Georgii Schelii, domini de Ulstrup,
& Birgittæ Rosenkrantziæ, carmine bueolico. [Fødselsdagsdigt]

1656
Bording, Anders Den hæderlig, høylærde
oc velforfaren Mand Doctor Peter Hegerfeld sampt den ærlige dyderijge oc gudfryctige Matrone Kirstine Lauritz Daatter
Bording dieris Bryllups Høytid til Ære.
[Digt]
Christensen, Peder Sponsis generosissimis
ac nobilissimis Henningio Qvitzovio &
Birgithæ Giøe felix ac fæcumdum conjugium comprecor Petrus Christiani Vendal.
[Bryllupsdigt]
Nielsen, Villads + Dagens og Lysets Børn.
Nielsen, Villads Ti stille. Er en liden Un
derretning, huorledis it Menniske om alt
det, hand i Verden lider, skal sige: Det er
gaat, i alt det hand lider, skal haabe oc
holde sig til Gud.
Nielsen, Villads Waag op. Er en liden For
maning til Guds Fryet med visse oc trygge
Forjættelser om Hielp i disse vanskelige

Tider. Aff Esaiæ 51. Cap. eenfoldeligen
fremsat.
Rosenberg, Frands Nielsen [Ligprædiken
over Ebbe Ulfeldt, holdt i Viborg 1654]
Sidenburgius, V & I. Føderibus connubii
Erasmi Laurentii & Mariæ Sidenburgiæ
30. Nov. 1656. [Bryllupsdigt]

Uden årstal
Bording, Anders -I-Brudgom Michel Sø
rensen Riber og hans kiereste Brud Giorild Knuds Daatter paa deris Bryllups Æres
Dag i Aarhuus til Ære. Trygt uden Aarstal.
[Digt]
Sin kiere Broder erlig oc velact unge Karl
Jens Søffrensen saa oc dyderig oc Gud
elskende Pige Margrete Anders Daatter til
Tieneste paa deris Bryllups Dag. [Digt]
Skonning, Hans Hansen + Verdsens trende begrædelige Tilstand.
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Krønikeblade
Siderne 43 v og 44 r af Øm Klosters Krønike
Af Holger Garner

Da Jørgen Olrik foretog sin klassiske
oversættelse af Øm Klosters Krønike^ el
ler som den egentlig hedder »Øm Klo
sters Opkomst«, Exordium caræ insulæ,
var det ikke alle beskrevne blade i det be
rømte håndskrift, som kom med i udgivel
sen. Olrik udelod nogle blade af bogen,
som var indføjet efter afslutningen af den
egentlige krønikefortælling, der ender
brat midt under de dramatiske begivenhe
der i Århusbispen Tyge Is fejde med Øm
Kloster.
På dette tidspunkt, i 1267, var klostret
nær ved at blive lagt øde ved de håndfaste
og voldelige metoder, biskoppen anvendte
i striden. Uoverensstemmelserne opstod
angiveligt om nogle af biskoppen krævede
gæsterirettigheder, som klosteret afviste,
formentlig for en stor del af frygt for, at
de skulle danne præcedens og true Cistercienserordenens frihedsprivilegier i hele
den katolske kristenhed.
Men fejden var tillige en udløber af den
Store Ærkebispestrid, der udspillede sig
mellem ærkebiskop Jacob Erlandsen og
Christoffer-linjen af den danske konge
slægt.
Hvorledes den mere lokale strid i Århus
bispedømme endte, vides ikke i detaljer.
Men Øm Kloster overlevede og fik senere
en ny opblomstring, og klostrets krønike
har overlevet til vor tid.
Endnu i 1300-årene tilføjede krønike

bogen enkelte blade, hvoraf ét fol. 28, i
oversættelse og bearbejdning ved Jacob
Isager under titlen Syvogtyve abbeder i
Øm publiceredes i Århus Stifts Årbøger
1964 (s. 133-140).
Men foruden et par smånotater fandtes
endnu et skriftstykke, fol. 43 og 44 ind
bundet i klosterkrønikens originalbind,
nemlig en redegørelse for skel og grænser
for Øm Klosters jordegods på Djursland.
Et såre praktisk og i bogstaveligste for
stand jordbundet arbejde, næsten helt fri
for religiøse betragtninger, der ellers er så
almindelige i ethvert stykke tekst udarbej
det i klostrene.
Lokalhistorikeren
Erik
Bøjstrup,
Grenå, har skarpsindigt påpeget, at styk
ket må være skrevet efter år 1300, nemlig
før gården Bjørnsholm (Høgholm) er op
rettet, idet Øm Klosters jorder og Dram
melstrup Mark ellers ikke kunne have fæl
les skel.
Bøjstrup mener i øvrigt udfra sit indgå
ende kendskab til landskabet og under
henvisning til andre historiske kilder at
kunne påvise, at det gods, skriftstykket
omtaler, og som er biskop Svend af År
hus’ (f 1191) testamentariske gave til Øm
Kloster, udelukkende omfatter Rosmos
Sogn2.
Sognets nuværende vest- og nordgrænse
er efter Bøjstrups oplysning sammenfal
dende med skriftets grænsedragning, me
dens skellet mod syd er opgivet så uklart
med flere muligheder, at man ikke med
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De to sider i Øm Klosters Krønike, der beskriver grænserne for Øm Klosters jordegods i Djursland.

sikkerhed kan konstatere, om der er sam
menfald med sognegrænsen, eller om den
ne har ændret sig siden.
Djurslandgodset, som er blandt Øm
Klosters tidlige jorderhvervelser spillede
gennem hele klostrets historie en vigtig
økonomisk rolle, og trods den store geo
grafiske afstand mellem abbediet og dette
jordegods bevarede klostret sin ejendoms
ret, indtil det endeligt fireogtyve år efter
reformationen blev nedlagt og inddraget
under kronen3.
Øm Klosters sidste abbed, Jens Simon
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sen, blev ved klostrets sekularisering ud
nævnt til sognepræst i Rosmos Sogn og
kom således til endnu i nogen tid at nyde
lidt af frugterne af abbediets gamle besid
delser i Djursland.
Oversættelsen af fol 43 v og 44 r er som
Jørgen Olriks krønikeoversættelse foreta
get efter C. M. Gertz latinske udgivelse i
Scriptores minores Danicæ Medii Ævi II
(1918-20).
Oversættelsen er gennemlæst og bear
bejdet af mag. art. Ole Lauridsen, der li
gesom Erik Bøj strup bedes modtage min

hjerteligste tak for god hjælp og godt sam
arbejde. I teksten er så vidt muligt anvendt
de moderne stednavne med de i håndskrif
tet anvendte navne tilføjet i parentes.

Grænserne for Øm Klosters jordegods i
Djursland
Disse er grænserne for vore jorder i Djurs
land, som blev os skænket af den navn
kundige hr. Svend, biskop i Århus, god
ihukommelse, hvis sjæl hvile i fred.
Dersom nogen formindsker eller fravri
ster os dem, da skal Herren på den yderste

dag fratage ham hans del af Himmeriges
Rige.
De begynder først ved havet, ved den
store skelsten på det sted, hvor der står en
bøg, mærket med et kors og her danner
skel mellem Rude Skov (Ruthæskogh) og
Hyllested Skov (Hildæstathskogh), og går
herfra i vestlig retning til den store skel
sten nærved vejen, der fører til Asnæs4.
Derefter består skellet af en grøft mel
lem vore agre og den nævnte landsby Hyl
lested (Hildæstath) frem til skelsten på
Wortbiærgh og videre frem til den lille
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Videnskabernes
Selskabs Kort
17 8 9
Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort af 1789 med de i teksten omtalte grænser for Øm Klosters jorder omtrentlig
indtegnet. Udsnit af kort, hvortil Geodætisk institut har ophavsret, er gengivet med instituttets tilladelse (A.403/
85). Copyright.
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Den store sten, der på vestsiden af bakken »Reth ærshøg« markerer klosterjordemes skel mod Tirstrup, ligger
stadigvæk på sin plads i et jorddige. Meterstokken viser stenens størrelse.

bakke, som kaldes Møgh (?), og som skil
ler mellem vort område og Hyllested,
Fuglslev (Fuglsløf) og Tirstrup (Tistorp),
og idet det dernæst løber et lille stykke
videre frem, svinger skellet mod nord
midt igennem en sumpet lund af piletræer
over til den bakke, der kaldes Rethærshøgh (?).
Dernæst går grænsen til den store sten
på vestsiden af bakken og frem til det
vandløb, der kaldes Brytiæbæk (?), der

alene skiller mellem vore jorder og Dram
melstrup Mark (Dramælstorp Mark), idet
den strømmer ud i den store sump, der
kaldes Ulper Mose (Ulpærmosæ), fra bak
ken i Attrup Skov (Attæthorpskogh) går
vandløbet over de tørre jorder, der hedder
Bjørnholm (Biornæholm), og hvor der
vokser et stort bøgetræ løber vort skel og
Drammelstrup Mark sammen.
Det vandløb, som hedder Ulper Å (Ulpæraa), og som har sit udspring i Trustrup
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Mark (Thrutstorp Mark) strømmer mod
vest i nærheden af førnævnte sump. Sam
mesteds findes en anden bæk, som løber
mod øst og ned til det mølleværk, som
kaldes Plovsmølle (ell. Plusmølle) (Ploxmøllæ) på den anden side af vadestedet
Ræveholmsvad (Ræueholmswath). Disse
to vandløb udgør vort skel mod Hallen-

drup Mark (Haldæntorp mark), Opdrup
Mark (Ubætorp mark) og Gråbæk Mark
(Grobæk mark); et ornum5, vi har ved
Gråbæk Mark består af to skovområder.
Samme vandløb danner, fra møllen og
lige til havet, skel mellem vort område og
Hoed (Haghtwed) og Glatved (Glappætweth).

NOTER

kes Jordegods i Århus Stift, III 1. hft., 1955, 3972.
4. Der er her sandsynligvis tale om halvøen Hassens.
5. Et omum er et jordstykke, der i den middelald.
landsby henlå som særjord unddraget de sædv.
regler om rebning (opmåling til fordeling), som
var gældende for fællesjorden. Kult. Hist. Lexi
con f. Nord. Middelalder, 13, 22.

1. Olrik, Jørgen (overs.): Øm Klosters Krønike, År
hus Stifts Årbog 1932,1-122. Genudg. i mange op
lag af Hist. Samf. f. Århus Stift.
2. Øm Klosters Krønike, kapitlerne 22-28 og 31-35.
3. Rasmussen, Poul: Herreklostrenes Jordegods i
det 16. Årh. og dets Historie. Den Katolske Kir
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Århus stifts søhandelsforbindelser
i 1730’erne
Af Michael Flintholm

Søhandelen i begyndelsen af 1700-tallet er
et forholdsvis tyndt beskrevet kapitel af
Danmarkshistorien. Som for så mange an
dre emner fra tiden gælder det også for
søfartens vedkommende, at den helt kom
til at stå i skyggen af den senere så strålen
de, florissante handelsperiode i slutningen
af 1700-årene. Denne har af naturlige årsa
ger ofte fanget interessen hos historikerne,
navnlig på baggrund af de mange for
holdsvis magre og stillestående år, der før
te op til den strålende tid for Danmarks
handel. Netop 1730’erne, som artiklen her
omhandler, har derfor traditionelt været
anset for et begivenhedsløst tidsafsnit, og
man har påstået, at handelen reelt stod i
stampe eller direkte var i tilbagegang. Man
har derfor svært ved at forestille sig den
trafik, der var på søhandelsvejene. Var der
i det hele taget nogen? Den historiske lit
teratur om emnet er yderst sparsom, så
man har nok været tilbøjelig til at svare
benægtende på spørgsmålet. Udgangs
punktet har derfor været at få belyst en
bestemt egns søhandel i en tid, hvor ned
gangskonjunkturerne var mest udpræge
de, nemlig 1730’erne. Hvor galt stod det
til? Hvilke skibstyper var trods alt i aktivi
tet, hvortil sejlede de og med hvilke varer?
Disse spørgsmål vil sikkert kunne afdæk

ke den kerne af rutineprægede, daglige sø
handelsforbindelser, der naturnødvendigt
måtte være til stede i de jyske provinssøkøbstæder.
Kilderne hertil er først og fremmest
toldregnskaberne fra Århus stifts købstæ
der, men også stiftsrelationerne fra 1735
giver indblik i datidens maritime forhold.
Toldregnskaberne bliver taget for året
1733 for byerne i stiftet. I øvrigt er stifts
relationerne ikke helt pålidelige, idet bor
gerne rundt om i byerne sikkert forsøgte
at sætte netop deres by i et så dårligt lys
som muligt i håb om at opnå skattelempel
ser fra centralt hold. Men en strømpil om
forholdene er de dog, ikke mindst fordi
alle byerne skulle svare på de samme
spørgsmål. Indsamlingen af aktuelle infor
mationer om købstæderne skyldes både
den generelle krise i samfundet og det me
re specifikke behov for økonomisk-statistiske oplysninger til det netop oprettede
kommercekollegium og dets virke.
På baggrund af stiftsrelationerne og
toldregnskaberne vil 2 karakteristiske by
er - Horsens og Ebeltoft - blive udvalgt
og studeret lidt nærmere, men først gæl
der det stiftets byer som helhed.

Århus
Fra Århus, hovedbyen i stiftet, er borger
skabets beretning fra starten rettet mod
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skibsfarten. Det bemærkes, at landmæn
dene og købstæderne før tog deres
udenlandsvarer fra Århus, men nu i 1735
var det anderledes, hvor der kun var 52
skibe tilbage. Reelt var handelen dog be
tydelig. Toldregnskaberne fra 1733 fast
slår således, at Århus egen andel af besej
lingen lå på ca. 80 %’. Af ialt 255 indkom
ne skibe udgjorde Århus egne fartøjer
187. I særdeleshed Norge og i lidt mindre
grad København var hovedmålene, og det
er tydeligt, at Århus-flåden i høj grad var
knyttet til byen selv og dens im- og eks
port. Alsidighed ses endvidere af en ret
kompliceret sejladsstruktur med skibe til
Lübeck, Flensborg og mange indenrigshavne. Korn til Norge og træ retur, hør
og hamp fra Lübeck, korn til København,
vin, salt og tobak retur synes at være møn
steret for varehandelen i Århus.

Horsens
I Horsens lægger indberetningerne vægten
på Norge og Flensborg. Tømmerlast som
returvare for korn til Norge og fra Flens
borg tagsten, tjære og humle. I øvrigt si
ges det i 1735, at mange købmænd tager
kredit, når de handler i Flensborg. I alt
anløb der 131 skibe til Horsens i 1733, og
som tilfældet var med Århus, er der en
markant trafik med byens egne skibe. 100
af de 131 anløb er således fra Horsens.
Ligheden med Århus ses endvidere af den
store spredning i sejladsen, og at Norge er
det afgørende marked for kornproduk 
terne.

Randers
Her var der 1733 19 fartøjer med en samlet
besejling på 162 anløb. Det er en større
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besejling end Horsens’, der endog havde
flere skibe i søen. Derfor må der altså være
tale om et betydeligt antal fremmede be
søg. Med egne skibe anløb da også til Ran
ders 61, eller kun ca. 35 % af den samlede
besejling. Navnlig Norgesfarten viser
mange udenbys skibe, 45 anløb med rent
norske skibe ud af et samlet anløb fra
Norge på 79 fartøjer, eller 60% af den
samlede tonnage. Københavnsfarten var
mindre anselig, mens handelen sydpå var
betydelig.

Ebeltoft
Indberetningerne nævner, at 12 skibe er i
søen 1735, og man får indtryk af, at Nor
ge spiller den største rolle for skipperne.
Imidlertid viser anløbstallene, at Køben
havnsfarten var den helt afgørende faktor
for byen. 75 % af den samlede tonnage var
fra hovedstaden, og heraf var % helt eller
delvis i ballast. Denne ensidige sejlads fra
Ebeltoft til København er med brænde,
der kræver megen lasterum. Syv skibe
havde da også et stort læstetal. Stiftsrela
tionerne er noget reserverede over for
denne vare. Det skyldes måske, at det ikke
var særligt profitabelt at handle med
brænde, nogen returvarer af betydning
kunne jo åbenbart ikke tages i Køben
havn.
Borgerne i Ebeltoft ville hellere lægge
vægten på Norgeshandelen med korn og
trælast. Tilmed skulle denne handel være
stigende, hvilket dog klart modsiges af tal
lene fra 1733. Kun 11 anløb herfra, hvoraf
tre var norske. Brændeeksporten var helt
dominerende, uden at der dog var tale om
egentlig specialisering hos de enkelte skip
pere.

Grenå
Grenås flåde var i størrelse som Ebeltofts,
og byens destinationer ligner i meget
Ebeltofts med en meget høj besejling af
København. I alt lagde 133 skibe til i 1733,
hvoraf hele 98 var fra København. 50 kom
i ballast, 43 fartøjer med både ballast og
ladning, samt endelig 39 med hel ladning.
Stiftsrelationerne nævner som det vigtigste
den traditionelle Norgeshandel, men 1733
anløb kun syv skibe herfra. Således tegner
der sig et billede ganske lig det, vi så for
Ebeltofts vedkommende. Få bestemte re
turvarer blev dog taget i København, især
naturligvis speciesvarerne: tobak, salt og
vin.
Mariager
Mariager og Hobro hørte under det sam
me tolddistrikt, nemlig Hadsund. Det
samlede område havde 1735 11 fartøjer,
mens Managers lidet imponerende flåde
bestod af fem skibe. I relationerne herfra
kommer der en negativ tilkendegivelse om
brændefarten til København, idet man si
ger, »at de, som ikke har andet at handle
med, slæber favnebrænde til København,
som kun giver en ganske lille fortjeneste«.
Disse ord synes at passe glimrende for de
mindre byers situation.
I øvrigt var det samlede tolddistrikt
provinsens største, med undtagelse af Ål
borgs, idet 240 skibe anløb i løbet af 1733.
Heraf var 154 skibe fra København. Det
vil altså sige, at Københavns egne skippere
tog ivrigt del i brændesejladsen, hvilket
ikke ses i de øvrige småbyer. I selve Ma
riager sejlede tre skibe til København med
brænde og kun et tog til Norge i løbet af
1733. Lübeck eller Flensborg ses slet ikke

i toldregnskaberne for distriktet. Alt var
så åbenbart koncentreret om brændehan
delen, der kun har givet skippere og rede
re indtægter for den rene fragt.
Gennemgangen af søkøbstæderne i Århus
stift i 1730’erne har for de tre største byer,
Århus, Horsens og Randers vist markante
lighedspunkter. De har alle en stor sejlads
på Norge med korn, og de er i stand til at
tage norske produkter som returvarer.
Deres handel på København består af va
rer, som tages til og fra hovedstaden med
fortjeneste, ligesom deres forbindelser til
Østersøhavnene er konstante og givtige.
Endelig har byerne tætte forbindelser til
de væsentligste indenrigshavne. Samlet vi
ser Århus, Horsens og Randers en alsidig
søfartshandel, hvor købmændenes han
delsmuligheder søgtes udnyttet videst mu
ligt. Her kunne købmanden udøve sin tra
ditionelle funktion som opkøber af varer
til eksport og samtidig være i stand til at
videresælge returladningernes varer med
fortjeneste.
Vanskeligere forhold var der derimod i
de tre mindre byer Ebeltoft, Grenå og
Mariager. I disse små købstæder var der
ganske vist tale om en betydelig eksport af
brændeved til København, men den gav
hverken købmanden endsige købstæderne
større fortjenester. Karakteristisk for disse
byer er det ligeledes, at Norgeshandelen
var af sekundær betydning. I Grenå var
der dog optræk til, at få skippere speciali
serede sig i denne handel, mens hovedpar
ten tog sig af brændeeksporten. Endelig er
det klart, at de små søkøbstæder ikke har
haft så stor og vedvarende kontakt med
f.eks. Lübeck og Østersøhavnene.
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Ebeltoft og Horsens
Der kan således udledes to meget karakte
ristiske typer på købstæderne i Århus
stift, nemlig de to byer Ebeltoft og Hor
sens. De har begge den søhandel, der er
typisk for henholdsvis den lille og den sto
re købstad i stiftet. Ebeltoft er koncentre
ret om København med brændehandelen,
ringe trafik til Norge samt de øvrige dan
ske destinationer, mens Horsens som
nævnt har en alsidig sejlads og en flåde,
der ikke ensidigt er beregnet til een be
stemt last som i Ebeltoft. Dette mønster
må nok siges at være interessant. Der er
ligefrem tale om en arbejdsdeling byerne
imellem. Samtidig markerer arbejdsdelin
gen en forskel i byernes skibsflåder, særlig
m.h.t. skibenes størrelse. Oversigten viser
ligeledes, at Århus stifts søhandel i en
markant nedgangsperiode trods alt var ret
omfattende selv i de helt små havne.
Et endnu mere nuanceret billede af den
enkelte bys forhold kan vi få ved at dykke
ned i toldregnskaberne for 1733. Her er
udvalgt Ebeltoft og Horsens, og de oplys
ninger vi får herigennem kan udmærket
stå som en slags fællesnævner for den lille
og den store købstad i stiftet.

Ebeltoft
Af de 12 skibe, der tager sig af Køben
havn, er hovedindtrykket, at eksporten
hertil varetages af tre grupper af byens
skippere. For det første egentlige brænde
fartøjer med kurs udelukkende mod Kø
benhavn. For det andet en mellemgruppe,
hvor der er mere variation i lasten, og en
delig en tredie gruppe, som kun har Kø
benhavn som en mere tilfældig beskæfti
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gelse uden bøgeveddets dominerende pla
cering i lasterummet. Toldregnskaberne
viser således et varieret billede, men rok
ker ikke ved hovedindtrykket af sejladsen.
Derimod er returladningerne til Ebeltoft
fra København helt manglende, og skip
perne sejlede i ballast hjem eller måtte nø
jes med de meget få københavnske varer,
der var brug for i Ebeltoft. Skipperne stod
således alle i samme situation, når de, efter
at have anløbet København, skulle tilbage
til hjembyen.
Ebeltofts Norgesfart i 1733 står klart i
modsætning til Københavnsruten. Her er
ingen specialisering, for af de seks skippe
re, der sejler på Norge, ses ingen afgå flere
end to gange til Norge fra Ebeltoft. Den
gennemgående eksportvare - korn - er re
præsenteret på alle afgange, og importen
var især de såkaldte vragbord og strålægter
(trælast) samt jern. De heldige skippere,
der gik til Norge, har således haft en pro
fitabel handel, og man må formode, at
denne fart var særdeles efterstræbt i Ebel
toft, men altså sjældent forekommende.
Ud over Norge og København har Ebeltoft i 1733 ganske få fartøjer, der sejler
på det øvrige Danmark. Byer som Frede
rikssund og Rørvig anløbes blot et par
gange, og det er karakteristisk, at bøge
veddet ikke figurerer som eksportartikel
hertil. Denne vare var udelukkende bereg
net til København. Ligeledes peger de få
afgange til andre købstæder på, at byens
egne skibe ikke havde mulighed for at op
arbejde et afsætningsmarked for bestemte
varer til andre aftagere end lige netop Kø
benhavn og til dels Norge. Det viser Ebel
tofts begrænsede muligheder i søhandelen
og den specialisering omkring markederne

Brændeskipperne havde et særdeles gunstigt udgangspunkt i Ebeltoft. Fra den lille søkøbstad var der en forholds
vis kort sejlads til København, og samtidig var der umiddelbar adgang til det skovrige Djursland. Det eneste større
problem, skipperne havde med selve sejladsen, var havnen og dens til tider ringe forfatning. Efter E. Pontoppidan:
Den danske atlas IV, 1768.

i København og Norge, byen var henvist
til.
Endelig havde Ebeltoft 1733 13 anløb af
skibe, der ikke var hjemmehørende der.
Et gennemgående træk er det her, at Ebel
toft fungerer som en mellemstation på ve
jen til skibenes endelige mål. I Ebeltoft
bliver lasten ofte blot forøget eller supple
ret, før skibene fortsætter mod deres
egentlige mål. Samtidig er det karakteri
stisk, at bøgeveddet ikke transporteres af
skibe udefra, denne handel blev udeluk
kende varetaget af skippere fra Ebeltoft.
Alt i alt er det således betegnende for

skibsfarten i Ebeltoft, at den daglige vare
sejlads bliver udført af byens egne skibe,
mens det er undtagelsen, at et fremmed
skib tager sig af vareimport til Ebeltoft.
Der kan være grund til at se lidt nærme
re på Ebeltofts brændehandel, der jo er så
dominerende i søhandelen. Bøgeveddet
blev for Ebeltofts vedkommende fældet i
de store skove nord for byen, som hørte
under Rugård, Katholm, Lyngsbækgård
og Rosenholm. I det hele taget var Djurs
land et udpræget godsområde med talrige
store skove og derfor egnet som brænde
leverandør for København. Kun få af by45

ens borgere ejede skove, de var henvist til
at købe deres brændsel eller gavntømmer
på godserne eller hos selvejerbønderne.
Som nævnt var det den lille købstads op
gave at tage sig af brændeeksporten. Årsa
gerne til denne arbejdsdeling må ses i sam
menhæng med kapitalmangelen i købstæ
derne. Det var et generelt problem for ho
vedparten af de danske købstæder i 1700tallet og er bl.a. sat i forbindelse med de
problemer, der var med at sætte manufak
turer i gang i provinsen. I de større byer,
som f.eks. Horsens, var der rigelig mulig
hed for at få forrentet den kapital, man
indskød i de varer, man handlede med
der. Altså først og fremmest kornvarer.
Denne sektor har opsuget den ledige kapi
tal, der var til stede, hvorfor der i Horsens
har været en kapitalmangel, der umulig
gjorde yderligere kapital til f.eks. brænde
eksport i samme omfang som i Ebeltoft. I
Ebeltoft derimod har kapitalen forrentet
sig rimeligt hos de skippere, der speciali
serede sig i brændetransport på trods af de
beklagelser over brændehandelen, der har
lydt i stiftsrelationerne. Ellers ville der ik
ke have været mulighed for den meget sta
bile eksport til København op gennem år
hundredet. Senere blev Ebeltoft-skipperne imidlertid mere følsomme over for
konkurrence udefra. Det viser Dragørskippernes indtrængen på markedet om
kring år 1750. Men i 1730’erne var bræn
deeksporten indarbejdet i de mindre køb
stæder i Århus stift. Eksempler fra Grenå
viser således, at det var almindeligt, at
brændeskipperne havde tilgodehavender
hos både større købmænd og hos enkelt
personer i København for brænde leveret
efter fast aftale. Brændelasten var ofte
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suppleret med lidt stykgods, og for yderli
gere at gøre handelen profitabel sejlede
man også med personer til og fra Køben
havn.
Disse ekstraopgaver har sikkert gjort de
økonomiske forudsætninger for kun at
sejle med fuld last den ene vej bedre. Kon
tinuiteten i sejladsen var således stor i før
ste halvdel af 1700-tallet, og man må der
for gå ud fra, at specialiseringen omkring
brændet var permanent hos skipperne i
Ebeltoft og ikke blot et enkelt års beskæf
tigelse.

Dragør-skipperne og brændetransporten
Som netop omtalt skete der en ændring i
brændehandelen omkring 1750. Samtidig
med, at der fra selve Ebeltoft eksporte
redes færre favne brænde, gik handelsflå
den i byen ned i tal, og andre byers fartø
jer vandt indpas. Det var først og frem
mest Dragør og til dels andre sjællandske
byer, der nu hentede deres brænde fra
Kaløvig og Rugård strand. Dragørskipperne blev meget fremtrædende i stiftet,
og det var brændet, der var hovedvaren. I
Ebeltofts tolddistrikt gjaldt det således, at
mens der i 1733 anløb 3 skibe i ballast, så
var der i 1769 ca. 6 gange så mange anløb
fra Dragør2. Og alle gik med brænde til
København. Lignende forhold gjorde sig
gældende i Grenå. I 1733 ses ingen Dragørskibe i byen, men i 1769 havde Dragør-skipperne efterhånden en domineren
de position. Der er flere årsager til, at
Dragør kunne overtage hovedparten af
brændetransporten. For det første var
Dragør parat til at hente brændet, uanset
hvor det måtte være. Samtidig blev bræn
de konsekvent betragtet som Dragør-

skippernes hovedvare, der var deres leve
vej. Dette betød større konkurrencedyg
tighed, der langsomt nedbrød Ebeltoftskippernes specialisering m.h.t. brænde
eksporten.
I 1730’erne var denne problematik end
nu ikke aktuel, men udviklingen viser ty
deligt, hvor sårbar skipperne var, når de
stod over for en konkurrent med større
kapitalstyrke og en mere effektiv sejlads. I
øvrigt stagnerede Dragørskippernes han
del med brænde og bøgeved omkring år
1800 med udhugningen af skovene i om
rådet.
Mens indtrykket af Ebeltofts samlede sø
handel i 1730’erne således kan sammen
holdes i en karakteristik, der siger næsten
ensidig Københavnsfart med Norge som
et outsider marked, var forholdene i Hor
sens markant anderledes.
Horsens
Flere træk ved Horsens’ Københavns-fart
viser således afvigende træk i forhold til
Ebeltofts. For det første var skibene ret
små, i gennemsnit 5 læster mod Ebeltofts
18,5 læster. Det er naturligvis p.g.a. den
anderledes last fra Horsens, hvor lasterumskrævende brænde overhovedet ikke
figurerer i toldlistens varekategorier.
Den daglige varetransport til Køben
havn varetages af fem skippere med ialt 26
afgange til København. Den forholdsvis
lille gruppe koncentrerer sig om fire grup
per af varer, nemlig korn, fødevarer, mæl
keprodukter og manufaktur. Det er ka
rakteristisk, at det er de skippere, der har
specialiseret sig på Københavnsfarten, der
får det hverv at redistribuere henholdsvis

Norge- og Lübeck-varer, der er indført af
Horsens-skippere. I øvrigt er der stor lig
hed i ladningerne til København, hvor
skibsrummene alle har en meget høj ud
nyttelsesgrad, idet ingen går i ballast
hjem. Til gengæld er det som nævnt for
holdsvis få, der har specialiseret sig på
denne sejlads til hovedstaden.
Importen fra København er alsidig.
Species-varerne, humle og krydderier er
de gennemgående produkter. Denne vare
udveksling peger på, at der er et godt mar
ked for de københavnske varer i Horsens
og omegn, ligesom de specialiserede skip
pere, der sejler på København, var så ind
arbejdede, at de stort set kunne holde sig
til denne uden at tage videre del i nogen
anden sejlads. Det er det gensidige bytte
forhold mellem de to byer, der er det ka
rakteristiske.
På Norge var der hele 42 afgange med
15 forskellige skippere. Norge må således
siges at være den vigtigste destination for
Horsens. For praktisk talt alle afgange
drejer det sig om varierede vareladninger,
hovedsagelig korn og manufaktur, lig Kø
benhavn. Navnlig viser ni skippere med
hver tre afgange til Norge den stabilitet,
der kendetegnede Horsens’ kontakt med
Norge og især det søndenfjeldske Norge i
løbet af det ene år 1733. Kun to skippere
afgår fire gange, så nogen egentlig speciali
sering er der dog ikke tale om, men snare
re om en meget differentieret kontakt, idet
de fleste Horsens-skippere i løbet af året
var en tur i Norge.
Fartøjerne var ret store på Norgesfarten, 11 læster p.g.a. de store returlad
ninger.
Herfra var det hovedsagelig tømmer,
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Horsens havde et stort opland, hvor agerdyrkning var i centrum, og det satte sit præg på havnen. Herfra
kanaliseredes en stor kornhandel til mange forskellige byer. Ikke mindst Norge var en hoveddestination. I
erkendelse af havnens betydning blev der op gennem 1700-tallet investeret mange kræfter og midler i Horsens
havn til gavn for byens handel. Efter E. Pontoppidan: Den danske atlas IV, 1768.

jern og tjære, der importeredes. 38 anløb
var således fra det søndenfjeldske Norge,
mens tre var fra Bergen med fisk. Enkelte
skippere holdt sig til den samme by, mens
andre skiftede mellem de norske havneby
er. Dette forhold må sikkert have været
afhængig af den enkelte købmands forbin
delser. I forhold til Københavns-sejladsen
var handelen på Norge i et langt større
format, og de gode vareudvekslingsmulig 
heder gjorde nok også, at den var mere
interessant for både skipper og købmand.
Horsens’ handel med det øvrige Dan
mark var ringe i 1733. Kun ni afgange til
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provinsen med byens egne skippere viser
den sekundære position, dette marked
havde for byen. På samme vis var det med
importen herfra.
Til gengæld var der en meget livlig for
bindelse mellem Lübeck, Flensborg og
Østersøhavnene og Horsens. Det var va
rer som humle, salt, manufaktur, hør,
blår, mursten, kobber og forskellige kryd
derier, der var iøjnefaldende importvarer
til Horsens, mens der fra Horsens i ho
vedsagen udgik korn og mælkevarer samt i
nogle få tilfælde ordinært flyttegods.
Sidstnævnte blev omhyggelig opført i

toldbogen. Ladningerne til Østersøhavne
ne var ikke store, og i flere tilfælde må
skipperne have sejlet i ballast, helt eller
delvis, selv om det ikke fremgår klart af
toldregnskaberne.
Det er karakteristisk, at de fleste skip
pere tog sydpå fra Horsens i det sene ef
terår, hvilket uden tvivl er et tegn på, at
der, før vinteren satte ind, var ekstra be
hov for de nyttige krydderier og øvrige
varer, der kunne købes i Lübeck og Flens
borg. Kontakten med Lübeck og Flens
borg afspejler således klart den større bys
behov og forpligtelse til at skaffe de mere
specielle varer, som de små købstæder ik
ke havde midler til at tilvejebringe. Samti
dig var importen af disse varer en af forud
sætningerne for, at købmændene kunne
fungere som leverandører til oplandet og
omegnen og derved give købstadsmono
polet sin berettigelse.

Konkurrenceforholdet mellem
Flensborg og Lübeck
I Slesvig-Holsten var selve byen Slesvig
hverken for Horsens eller Ebeltoft et af
hovedmålene for søfarten. Det er således
karakteristisk, at der kun afgår ét fartøj fra
Horsens til Slesvig i 1733. Nogen større
direkte handelsforbindelse med Danmark
i øvrigt var der ikke tale om. Derimod var
Flensborg en af de mest aktive byer i Her
tugdømmerne. I 1736 havde Flensborg så
ledes 50 skibe i søen, og sammen med Lü
beck var den hovedleverandør af varer
sydfra. Som det tidligere er blevet berørt,
havde Flensborg nære finansielle forbin
delser med de østjyske søkøbstæder. Efter
krigsårene 1710-1721 havde Flensborgs
købmænd således både tab på Århus stifts

købstæder samt byer på Fyn og Sjælland,
hvor de stedlige købmænd ikke kunne be
tale deres gæld til Flensborg. Op til 1735
var Flensborg dog ikke i så høj grad som
det øvrige Danmark ramt af regeringens
protektionistiske toldpolitik, og havde så
ledes opnået værdifulde privilegier, der
gav store fordele m.h.t. handelen med to
bak, vin og salt. Imidlertid blev disse pri
vilegier efterhånden udhulet, og byens
handelsborgerskab benyttede enhver gi
ven lejlighed til at protestere over regerin
gens økonomiske politik, idet man mente,
at Lübeck fik alt for mange fordele frem
for Flensborg. Således mundede en strid
om den danske møntfod ud i, at Ham
borgs varer, der var blevet udelukket fra
det danske marked, blev solgt under navn
af Lübeck-varer. For købmændene betød
det, at de i større og større omfang tog
deres varer fra Lübeck på bekostning af
Flensborg. Lübecks betydning som mel
lemhandlerled over for Danmark voksede
således betydeligt, og denne udvikling kan
være med til at forklare, hvorfor vi f.eks.
ser så høj besejling af Lübeck i de østjyske
købstæder i 1733. Samtidig kan det pege
på, hvorfor Ebeltoft kun sejler til Lübeck
og ikke til Flensborg.
Trods indbyrdes konkurrence mellem
Flensborg og Lübeck var forholdet i Hor
sens dog således, at der var en ret ligelig
fordeling mellem anløbene fra de to store
handelsbyer. Fra Flensborg var der 10 an
løb og fra Lübeck 7 i 1733, så hvor vidt
Flensborgs beklagelser i 1735 kan tages for
gode varer, er nok et spørgsmål.
I øvrigt var varegrupperne fra Flens
borg og Lübeck særdeles talrige. Således
var det almindeligt, at en varelast var op
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delt i en række mindre ladninger, bestemt
til forskellige købmænd og handlende i
Horsens. Det er om disse handlende,
stiftsrelationerne i 1735 siger: »Nogle få
købmænd er bemidlede, de fleste handle
på kredit, som haves i Lübeck og Flens
borg, en del af dem er i meget slet til
stand«. De dystre påstande om Horsenskøbmændene forhindrede imidlertid ikke,
at flere skippere kunne specialisere sig på
handelen med Flensborg og Lübeck og
reelt ikke beskæftigede sig med anden
handel hele året igennem. På trods af kre
ditter og gæld i de to byer havde Horsens
dog så megen kapital, at den var istand til
at vedligeholde trafikken sydpå. I kraft af
de relativt store kapitalressourcer virkede
Horsens således som det lokale kraftcen
ter i forhold til det mindre bemidlede op
land. Det ses bl.a. af, at skibsladningerne
fra Flensborg og Lübeck som regel blev
redistribueret til de små ladepladser, der
ikke havde nogen fast forbindelse med de
sydlige handelsbyer. Således viser told
regnskaberne 1733, at antallet af køb
mænd, der bestiller varer i Flensborg og
Lübeck, når helt op på 12 personer pr.
ladning.
Ud over sejladsen med egne fartøjer havde
Horsens en, set i forhold til Ebeltoft, høj
besejling af skibe, der ikke var hjemmehø
rende i byen. Således anløb 38 fremmede
fartøjer Horsens i 1733. Det drejede sig
f.eks. om små skibe fra Nakskov, Ålborg,
Haderslev, Sønderborg og Århus. Flensborgskippere udgjorde en forholdsvis stor
gruppe med 8 forskellige skipperes anløb i
løbet af året. Fartøjerne havde dog kun
ubetydelige ladninger med til Horsens, li
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gesom Flensborgskippernes laster kun kan
have fungeret som supplement til Hor
sens’ egen trafik sydpå. Således er der ikke
tale om en fast fart af Flensborgskippere
mellem Horsens og Flensborg, men mere
om lejlighedsvise besøg. Horsens tog sig
selv af den daglige, mere hyppige kontakt.
De forskellige anløb viser, at der var en
stor spredning i Horsens’ forbindelser til
provinsen, men på trods af de mange an
løb til byen er hovedindtrykket af Hor
sens’ søhandel, at den ved hjælp af en gun
stig udnyttelse af sine egne skibe i det væ
sentligste forsynede sig selv. Som det er
fremgået, ser man ikke skibe gå i ballast
hjem til Horsens, skipperne udnytter de
res fartøjer fuldt ud og kan næsten altid
sikre sig fulde lasterum både ved anløb og
ved afgang til og fra deres tre hovedmål
Norge, København og Østersøhavnene.
Hermed er Horsens på linie med de øvrige
større købstæder i stiftet, Århus og Ran
ders og i klar modsætning til de mindre
byer, Grenå, Mariager og Ebeltoft.
Skibstyperne
De skibstyper, der blev benyttet i Ebeltoft
og Horsens, var alle forholdsvis små.
Blandt de forskellige fartøjer, der ses, er
de mest anvendte typerne krejert, galeoth,
jagt, hukkert samt skude.
Krejerten var af hollandsk oprindelse,
og fra det 16. århundrede begyndte den at
vinde udbredelse i Norden. Fra at have
været en-mastet, udviklede den sig til en
lille tre-mastet råsejler. I 1700-tallet førte
de fleste en såkaldt polak-rigning, d.v.s.
pælemaster uden mærs og saling3. Søord
bogen siger, at den især blev benyttet til at
hente træ med, hvilket kan bekræftes af

Brande kraver masser af plads, og det var hvad krejerten kunne tilbyde Ebeltofts brandeskippere. Derfor blev
fartøjet anvendt i udbredt grad overalt, hvor der var skovrigt og let adgang til søtransport. Datidens olie matte og
skulle frem til de store byer og naturligvis isar til København. Det gik hårdt ud over skovene, men krejerterne
havde deres storhedstid og rigeligt at bestille.

51

De danske havne var i hele 1700-tallet plaget af tilsanding. Især de østvendte købstæder i Jylland var truede af
tilsanding, og det tvang skipperne til at benytte et fartøj, der var tilpas fladbundet. Galeothen var løsningen på
mange af disse problemer, idet den uden større besvær kunne anløbe de fleste søkøbstæder, såfremt de var rimelig
farbare. Som nødløsning lagde man ofte til kajs uden for købstæderne på mere eller mindre midlertidige ladeplad
ser. I at sådant tilfælde var ringe dybtgående en afgørende fordel.
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Ebeltofts anvendelse af fartøjet. For de
mindste krejerter gjaldt det, at de var to
mastede. Størrelsen var fra 10 til 20 læster
(20-40 registerton).
Galeothen havde et fyldigere skrog end
krejerten og hørte til de rundgattede
skibstyper. I det 16. og 17. århundrede
havde galeothen afløst bojerten i den dan
ske indlandsfart. Den havde et stort laste
rum og ringe dybtgående, et forhold, der
sikkert har haft betydning i betragtning af,
at de danske havne ofte var nær tilsanding.
Den to-mastede galeoth førte udover stor
masten en lille mesanmast, begge med gaf
felsejl. I øvrigt var galeothen forløber for
galeasen, der dominerede i det 19. århun
drede. Drægtigheden var på ca. 10-20 læ
ster.
Jagten stammer fra den hollandske jagt,
som allerede ses i Norden fra Middelalde
ren. Dens oprindelige form bevaredes
med et fyldigt skrog. Jagten havde en pæ
lemast og førte storsejl på gaffel med fok.
Størrelsesmæssigt var der århundredet
igennem en stigende tendens fra 3 til 10
læster. Fra de sydfynske skibsbyggerier
udvikledes der senere en særlig dansk jagt
type.
Hukkerten havde rundgattede stævne
og et fyldigt skrog. Ligesom de øvrige ski
be var den uden overbygning. De hukker
ter, der blev benyttet i Århus stift, har
sikkert haft en stormast og en lav mesan
mast. Senere blev der også bygget tre-mastede hukkerter, der mindede om de tre
mastede galeother, som fremkom senere i
1700-tallet.
Skuden havde kun en mast og var ret
smalle, men dybtgående og derfor ret uan
vendelige i en del af de tilsandede småhav

ne på de jyske kyster. De var som regel 5
læster store. I øvrigt udgik betegnelserne
og fartøjerne skude og krejert efterhånden
af flåden henimod 1700-tallets slutning.
De ovennævnte kategorier var de alminde
ligste, østdanske typebetegnelser i hoved
parten af det 18. århundrede. En type, der
var mere usædvanlig i denne del af landet,
var brigantinen, hvoraf der ses een i Ebel
toft. Den var to-mastet og forholdsvis
lille.
Med hensyn til besætning var det nor
male, at f.eks. jagterne krævede en to
mands besætning, galeotherne to til fire
mand, mens krejerterne i reglen kunne be
skæftige fra tre til seks mand.
Angående skibstyperne har der vist sig en
klar forskel mellem Horsens og Ebeltoft,
betinget af de forskellige destinationer og
varegrupper. For Horsens er den største
enkeltgruppe jagten, som især blev benyt
tet på Københavnsfarten. De varer, der
gik til og fra København med Horsensskipperne, havde ikke brug for store laste
rum. Det er karakteristisk, at Horsens’
forholdsvis få større skibe hovedsagelig
blev sat ind på Norgeshandelen, hvor
navnlig returlasten, tømmer, fordrede me
gen plads. Det er da også galeother og kre
jerter, der dominerer på Norgesfarten fra
Horsens. Til det øvrige Danmark og ud
landet er det atter de små jagter, der tager
sig af de forholdsvis lette ladninger herfra.
Billedet er et helt andet, når man ser på
Ebeltofts flåde, hvilket allerede ses af, at
dens samlede læstetal næsten når op på si
den af Horsens’, på trods af, at der kun er
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Jagten i dens nordiske udformning er et ualmindeligt smukt og harmonisk fartøj, men også en hård arbejdsplads
for datidens sømand. Den daglige søtransport med søens »folkevogn« kostede sømandene blod, sved og tårer. Til
gengald blev de danske skippere så fortrolige med jagten, at de kunne tumle den under de mest umulige forhold.
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13 fartøjer i byen mod 24 i Horsens. På
Københavns-farten er det naturligvis
brændeeksporten, der gør det nødvendigt
at have megen lasteplads. Den gængse
skibstype på denne destination er således
naturligt hukkerten, i øvrigt en skibstype
der slet ikke ses i Horsens. For Ebeltoft
gælder det ligeledes, at Norges trafikken
kræver betydelige skibe i stil med krejerter
og hukkerter. Alt i alt kan det siges, at der
er stor forskel på de to søkøbstæders
skibsflåder. Denne forskel og er som
nævnt betinget af, at der sejles på vidt for
skellige destinationer med følgende for
skellige ladninger og lasterums-behov.
Tydeligst forekommer dette ved Køben
havnsfarten, hvor jagten og hukkertens
forskellige anvendelighed lægges for
dagen.

Ejendomsforholdene til skibene
I relationerne fra Ebeltoft 1735 gives der i
en mandtalsliste et regulært katalog over
de mest almindelige former for ejerfor
hold til fartøjerne i byen. I denne liste
skelnes der mellem »skippere og sejlende
mænd« samt »køb- og handelsmænd«,
hvilket sikkert hænger sammen med, at de
sidstnævnte havde taget borgerskab i
byen.
Af køb- og handelsmænd var der føl-

1) Jens Jensen Rhode, skib, drægtig 21
læster.
Skipper Niels Colding.
2) Christen Holm, hukkert, drægtig 9 la
ster.
Skipper Søren Munk.

3) Hans Rasmussen, krejert, drægtig 21
læster.
Er selv skipper.
Disse tre fartøjer var købmandsejede,
mens de øvrige ni var ejet af personer, der
faldt inden for betegnelsen skippere og
sejlende mænd. Således var skipperen
Mads Hansen og hans søn Sti Matsen re
dere for en hukkert på tretten læster.
Skipper Niles Eggers og svigersøn Peder
Handrup havde et fartøj på 25 læster.
Skipper Mikkel Colding ejede et fartøj på
16 læster sammen med sin svigerinde.
Skipper Christen Koch og Niels Poulsen
havde et skib på 27 læster. Endelig var der
de to partsskippere Jens Kabel og Matthi
as Pedersen, der ejede en krejert på 17 læ
ster.
For hovedpartens vedkommende træf
fes skipperne også i 1733. I visse tilfælde
er det tydeligt, at der er tale om familiere
derier, og i det hele taget er det klart, at en
fordeling af de økonomiske byrder, skibs
farten førte med sig, var almindelig.
Af de enkeltmandsejede fartøjer fortæl
ler mandtalslisten i 1735 om Jens Rasmus
sen, Elsegårde, der har en hukkert på 10
læster. Desuden Anders Rask, krejert på
11 læster, P. C. Møller med en brigantine
på 18 læster samt Peder Nielsen med en
hukkert på 7,5 læster.
I alt er der således syv fartøjer i enkelt
mandseje og fem med hver to ejere. Af de
tre køb- og handelsmandsejede skibe be
nytter to af dem sætteskipper, mens skip
per Hans Rasmussen som anført selv er
skipper. Ti af de tolv skippere i Ebeltoft
har helt eller delvis haft ejendomsretten
over de skibe, de sejlede med.
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I Ebeltoft ser man således både køb
manden, der sejlede selv, og købmanden
der har hyret en sætteskipper. Endvidere
ser man skippere, der som nævnt helt eller
delvis ejer skibene, og endelig er der med
redere, ofte i form af familiemedlemmer,
som ikke direkte tager aktivt del i sejlad
sen, men snarere danner det økonomiske
bagland for driften af fartøjerne.
I Ebeltoft mangler der reelt kun den
kombination, hvor købmandens søn er
skipper på faderens fartøj, og hvor køb
mand og skipper har hver sin part i samme
skib.
Ovennævnte ejendomsforhold var typi
ske for navnlig de østvendte tolddistrik
ter. Fordelingen på to eller flere skibspar
ter var den jævnligst forekommende ejen
domsform, dog nåede skibsparterne sjæl
dent op på flere end to, tre eller fire par
ter. Hvis der var over fire, var det ualmin
deligt.

Forholdet mellem skipper og købmand
Som det fremgår af det ovennævnte, var
der i Ebeltoft tale om, at man grupperede
de søfarende i henholdsvis købmand og
skipper. I moderne forstand vil købman
den blive sat i bås med handel og omsæt
ning, mens skipperen naturligt ville blive
placeret under transportsektoren. Imid
lertid var skipperen i 1700-tallet i høj grad
involveret i almindelig handel, mens køb
mændene ofte var både sejlende og hand
lende. Grænsen mellem købmand og skip
per og deres funktioner var flydende.
Skippernes handel i større eller mindre stil
var således velkendt, og de mange klager
over denne handel i løbet af århundredet
skal bl.a. ses på baggrund af købstadsret
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tighederne. Handelsmændene mente, at
disse blev brudt af skippernes handel.
Monrad Møller nævner i »Fra Galeoth til
Galease« således et eksempel på en Svend
borgskipper, som i en boopgørelse fra
1733 betegnedes som en skipper, men som
i betragtning af boets størrelse mere ligner
en købmand i moderne forstand4. Ved
kommende efterlod sig f.eks. en købstads
gård, to beboelser, flere skibe samt indbo.
Denne skipper tog sig af både opkøb, op
lagring, transport og salg og førte selv
skib. Heroverfor stod i Svendborg de små
høkerskippere, som sejlede korn og føde
varer til København. De blev betegnet
som købmænd og var som sådan opført i
borgerskabsprotokollen, men reelt var de
både skippere og købmænd.
For Ebeltofts vedkommende ses Hans
Rasmussen, som anført, som skipper for
sin egen krejert, men også som købmand,
idet han figurerer i listen over handels- og
købmænd. I modsætning til Jens Rhode
og Chr. Holm benyttede han sig ikke af
sætteskippere. I betragtning af den selv
stændighed, en skipper måtte lægge for
dagen ved forretninger fjernt fra hjemhav
nen, er det klart, at skipperen eller køb
manden så en fordel i at være til stede ved
selve handelen uden at risikere nogen
form for uheld. Det er givet én af årsager
ne til, at skipper og købmænd ofte var en
og samme person. Sætteskipperen ville
derimod til stadighed være parat til at
handle med sine egne varer ved siden af
den egentlige fragt.
Imidlertid begyndte der senere i 1700tallet at ske en ændring i det nævnte for
hold mellem skipper og købmand. En ad
skillelse af skipperens og købmandens

funktioner slog så småt igennem, og køb
mændene, der ejede de egentlige køb
stadsskibe, blev efterhånden på landjor
den. Den selvstændige købstadsskipper,
der både var skipper, handelsmand og re
der, var ved 1700-tallets slutning ofte for
vandlet til sætteskipper med funktionær
status. Årsagen hertil skal søges i fami
lierederierne. Arvtagerne efter købmands
skippere blev i stigende grad på land og
lod sejladsen varetage af sætteskipperen,
mens de selv overtog den købmandsmæssige side af virksomheden5. Denne udvik
ling løb dog parallelt med de ældre former
for handelsvirksomhed, der var rådende i
skibsfarten. Der var stadig sejlende køb
mænd og handlende skippere i slutningen
af århundredet, men tendensen var en
drejning henimod de moderne begreber
for købmands- og rederiforretning, med
en klar adskillelse af funktionerne køb
mand og skipper.

Afsluttende kommentarer
Som det er søgt vist gennem kortlægnin
gen af Århus stifts søhandel, var der også i
1730’erne en vidt forgrenet handelsaktivi
tet i stiftet. Som eksemplerne med Hor
sens og Ebeltoft afspejler, var arbejdsde
lingen mellem den store og den lille køb
stad indarbejdet, og den satte tydeligt sit
præg på skibene, deres varelast og destina
tioner. Mest markant kommer det som
nævnt til udtryk i brændehandelen, som
Horsens ikke tog del i, og i Horsens’ be
tydelige handel på Norge og Flensborg/
Lübeck. Denne arbejdsdeling må ses i
sammenhæng med, hvor kapitalen bedst
blev forrentet, og set i en større sammen
hæng var de indbyrdes forhold købstæ
derne imellem så gunstige, at man kunne
opretholde en kerne af faste eksportartik
ler fra stiftet. Hermed var der således
skabt basis for stabile handels- og søfart
sforhold på trods af de utallige klageskrig,
man kan finde i stiftsrelationerne fra 1735.
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Menigheden i Horsens
1785-1820

Af Sv. Aage Bay

Det borgerlige samfund
Horsens havde ved folketællingen 1787
2.221 indbyggere, fordelt på 442 boliger1.
Det var altså en lille by, selv om den ran
gerede som den femtestørste i Jylland.
Men tidens rejseforfattere fremhæver by
ens smukke udseende. Chr. Molbech skri
ver i 1813: »Jeg blev behagelig overrasket
ved at finde i Horsens en meget vakker by
- i det hele taget vel den smukkeste, man
træffer på reisen hertil fra København. En
meget lang og bred lige hovedgade, som
har næsten lutter store velbyggede huse,
og en noget smallere jævnløbende gade,
der ville pryde enhver hovedstad, de man
ge anseelige og ziirlige huse, fjorden, som
er bred og åben, og hvor man oftest seer
en deel skibe, giver Horsens et lyst, frit og
muntert udseende«. Og L.M. Vedel frem
hæver i 1800 byen som den smukkeste
stad i Jylland med sine store brede, godt
belagte gader og mange gode, tildels ziirlige bygninger.
De nævnte skildringer gælder den brede
Søndergade og Nørregade, hvor personer
af rang og de store købmænd boede i anse
lige gulkalkede bindingsværksgårde eller i
statelige grundmurede og pudsede ejen
domme. Det fornemste var Det lichten58

bergske palæ fra 1744; dertil kan føjes
Helms apotek (1736) begge opført i ba
rok, og fra 1780erne opførte den fremra
gende bygmester Anders Kruuse og bil
ledhugger Jens Hiernøe en række bygnin
ger i tidens nyklassicistiske stil. Opførel
sen gjaldt dog som regel kun facaderne,
mens man iøvrigt bibeholdt bindingsvær
ket, og det skal heller ikke skjules, at der i
kvartererne omkring de to hovedgader var
mange usle boliger, i 1782 var kun 24 af
byens ejendomme grundmurede, og ikke
mindre end 70 havde klinede vægge.
I social henseende skilte Horsens sig ud
fra de fleste provinsbyer ved at være sæde
for et fyrstehof og standkvarter for en mi
litær afdeling. Hoffet bestod af enkedron
ning Juliane Maries russiske broderbørn:
prinsesserne Catharina og Elisabeth samt
prinserne Peter og Alexis. Familien var
blevet forvist til Arkangelsk af kejserinde
Elisabeth (1741-62) af frygt for, at den
kunne true hendes trone; men i 1780 gav
Catharina II på Juliane Maries bøn tilla
delse til, at den måtte bosætte sig i Dan
mark som statsfanger, men dog behandles
som fyrstelige personer.
Det var daværende gehejmeråd Ove
Høgh Guldberg, der sørgede for, at fami
lien kom til hans fødeby Horsens. Den
ansete bygmester K. F. Harsdorf byggede

Prospekt af Horsens 1821. Tegning af S. L. Lange. Horsens museum. I forgrunden høstes der på »LadebroeHoved« syd for åen, th. ses havnemolen med flag og havnefogdens hus. Hovedmotivet er åbenbart Horsens
stolthed, havnen, der blev gennemgribende fornyet 1785-1804. Horsens by domineres af sine to kirker: Klosterkir
ken med sit tag af bly og tegl og Frelserens kirke. I baggrunden th. Bønnelyckes tobakshus. Jfr. Kort over Horsens
havn 1817 i Bilag (s. 105).

et palæ til den på torvets søndre side, men
godt halvdelen af de 60 personer, som
hoffet omfattede, boede ude i byen.
Hoffet modtog en årlig apanage af
30.000 rd. fra den russiske stat. Det gav
derved byen en velkommen indtægt,
hvortil kom den prestige, det forlenede
Horsens med. Men fyrstefamilien havde
ingen kontakt med borgerne, den lærte sig
ikke dansk og havde sit eget lille kapel,
som blev betjent af to russisk-ortodokse
præster. Derimod havde hoffets embedsmænd naturligvis selskabelig omgang med
deres standsfæller og andre i byens bedre
kredse.

I 1807 døde den sidste af fyrstefamilien,
og hoffet blev ophævet. Men allerede 1810
blev Palæet sæde for et nyt hof af samme
omfang som det forrige. Det var prinsesse
Charlotte Frederikke, moder til Frederik
VII. Hun var blevet forvist til Horsens
efter at være blevet skilt fra prins Christi
an (VIII) på grund af sin utroskab. Char
lotte Frederikke var en meget livlig dame,
der elskede selskabelighed, som hun dog
måtte søge blandt byens lavere embedsmænd, enkelte borgerfamilier (af hvem
hun lånte penge, for hun var altid i penge
trang) og blandt yngre officerer, som hen
des ven, løjtnant Carl Frederik v. Schop59

pe, havde omgang med. De højere office
rer og byens honoratiores holdt sig tilba
ge. Noget moralsk forbillede for menighe
den var hun ikke; men prinsessen var po
pulær og et taknemmeligt offer for byens
sladder. 1829 forlod hun Horsens og be
gav sig til Rom, hvor hun døde som kato
lik i 1840.
Til den lille kreds af standspersoner ved
hofferne og enkelte adelige i byen kom i
1779 et større tilskud af højere officerer,
da Horsens blev standkvarter for Det sles
vigske regiment ryttere, senere kaldt Det
slesvigske kyradsérregiment. I 1786 var 20
højere officerer ansat ved regimentet; men
der var naturligvis betydelig afstand mel
lem en løjtnant og en oberst. Stabs- og
eskadroncheferne havde rang af general
majorer eller oberster og førte selskabelig
omgang med de adelige kredse. De be
fandt sig godt i Horsens, mange var knyt
tet til byen gennem lang tjeneste og fami
lieforbindelser, men de blandede sig ikke i
byens anliggender.
Det betyder ikke, at disse kredse holdt
sig uden for det borgerlige samfund. Der
er mange vidnesbyrd om en positiv hold
ning til byens sociale arbejde. Det russiske
fyrstehof skænkede således årligt 30 rd. til
en spindeskole, generalmajor Johan v.
Schinkel testamenterede 800 rd. til Hor
sens bys fattige, »sådanne som man kal
der pauvres honteux«, og Sophie Charlot
te de Lillienschiold, f. Helzen, enke efter
kammerherre Gustav de Lillienschiold,
gav ligeledes 800 rd. til samme formål2.
Positive over for kirken var provst Brønd
steds gode venner kammerjunker Andreas
Hauch, der var intendant ved hoffet, og
den højt ansete kammerherre Chr. Chri
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stopher Gersdorff på Det lichtenbergske
palæ, gift med Bodil de Lichtenberg.
Til rangklasserne hørte også byens hø
jere embedsmænd. Borgmester og byfo
ged var i 1785 kancelliråd Andreas Flens
burg (fra 1769), en myndig og virksom
embedsmand indtil sine sidste år, hvor
kræfterne svigtede. Flensburg døde i
1790. Samme år havde han og hans hustru
skænket en toetagers gård i Nørregade til
lige med to gårdsavl til en stiftelse for 8
skikkelige borgerenker. Parret efterlod sig
tre sønner, der alle blev præster.
Efter Flensburgs død indstillede Guldberg, der nu var stiftamtmand i Århus,
byfoged i Vejle Nicolai Christian Carøe til
hans embede. Han er uden tvivl en af de
betydeligste borgmestre i Horsens. Trods
legemelig svaghed var hans arbejdskraft
overordentlig, med utrættelig iver gik han
op i byens sager; men Carøe var ikke blot
en dygtig embedsmand, han var afholdt
og respekteret for sine menneskelige dy
der: en omsorgsfuld familiefader, human
og venlig i sin omgang, men samtidig en
fast karakter, der ikke gik på akkord med,
hvad han anså for uret.
Carøe måtte gå af på grund af sygdom i
1808. Hans efterfølger blev herredsfoged,
kaptajn Johannes Hansen, der dog søgte
bort allerede i 1813. Derefter udnævntes
Carøes søn, Hans Frederik, til borgmester
og byfoged; men han magtede ikke stillin
gen. Det var under statsbankerotten, hvor
der gik en epidemi af underslæb i de of
fentlige kasser over landet. Hans Frederik
Carøe var blandt kassebedrøverne. 1819
blev han suspenderet. Vanskelighederne
gik ham på nerverne, og han lagde sig ud
med borgerne ved sin irritabilitet og vold

somhed, så de i en adresse bad om hans
afsked. 1827 blev han forflyttet til en be
skeden stilling som byskriver i Vejle; i
mellemtiden var den dygtige prokurator
Niels Emanuel Schmidt konstitueret som
borgmester og byfoged.
Blandt byens embedsmænd må - foru
den præsterne, som vi vender tilbage til også nævnes den lærde skoles rektorer. På
denne tid var det Oluf Worm (1788-1829).
Worm var højt anset i videnskabelige
kredse for sin filologiske lærdom, men
deltog også i tidens debat om kirkelige
spørgsmål. Som medarbejder ved Lærde
Efterretninger var han gået ind for hof
præst Chr. Bastholms radikale skrift:
»Forsøg til en forbedret plan i den ud
vortes gudstjeneste« (1785), men ret hur
tigt indtog han en mere positiv holdning
til den etablerede kirke og vendte sig kraf
tigt mod rationalismen. Under Worm blev
Horsens lærde skole en af de meste ansete
i landet. Han var en fortrinlig underviser,
som biskop Janson allerede i 1790 kunne
karakterisere som »en lærer, der med
stort held har bidraget de unge en kund
skab, som ikke blot er hukommelsesværk,
men virkelig indsigt i tingene og sandhe
dens forbindelse«. I 1800 fik han titel af
professor, og i 1809 hædredes han som
den første rektor i landet med ridder
korset3.
Worm afslog alle ærefulde tilbud om
ansættelse ved universitetet. Han befandt
sig udmærket i Horsens. Traditionen be
retter, at han var en skattet gæst i borger
nes klub »Foreningen«, som han besøgte
hver postaften og oplæste da og kommen
terede aviserne, ligesom han meddelte nyt
fra København, hvorfra han fik stadige

meddelelser gennem sin ven, den lærde lit
teraturhistoriker Rasmus Nyerup og sine
disciple; desuden fortalte han anekdoter.
To gange om måneden mødte rektor op til
spisning og var da forskærer!4.
Borgerne ernærede sig af handel og
håndværk, mens landbruget blot havde se
kundær betydning. I 1787 anføres kun 14,
der har landbrug som hovederhverv. By
marken gav dog et ikke ringe tilskud til
byens husholdninger ved, at en stor del af
borgerne havde græsningsret til 1 à 2 køer.
Det var handelen, som skabte byens
rigdom. Købmændene blev derved den
herskende klasse i borgerskabet. Deres tal
angives i 1787 til 33, men naturligvis var
langt flere beskæftiget med handel. Den
var en udpræget »bondehandel«, d.v.s.
bønderne førte deres produkter til en køb
mand eller til byens torv og modtog til
gengæld bygningsmaterialer, isenkram,
kolonialvarer m.m. Dette førte til en rig
variation af handlende, lige fra torveko
ner, høkere, mindre købmænd, hvis ho
vedartikel var brændevin, til skippere med
eget skib og store skibsredere, som havde
kapital til en udstrakt handel på Norge,
København, Flensborg og Lübeck. Der
har næppe været under 200 personer be
skæftiget med handel.
Blandt købmændene dominerede slæg
terne Monberg, Gylding, Yding og
Hiernøe, men de havde ikke eneret på at
lede byens anliggender. I den store havne
kommission, som fra 1784 til 1804 gen
nemførte en grundig udbedring af havnen,
sad således Anders Kruuse, Jens Hiernøe,
og købmændene Niels Gylding og Frede
rik Vinter. Og byens eligerede (byråd) var
som regel købmænd. I 1791 var det Mou-
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rits Monberg, Frederik Vinter, Anders
Kruuse, Jens Møller, Jørgen Yding og Sø
ren Brædstrup; bortset fra Kruuse var de
alle købmænd.
De eligerede var konservative i Guldbergs ånd. De har sikkert tilsluttet sig ma
gistratens afvisning af regeringens forslag i
1797 om en friere valglov. Man fandt det
rigtigt, at de eligerede selv indstillede,
hvem de ville samarbejde med, og at de
sad på livstid. »Når man forudsætter,
som og er tilfældet i Horsens, at de, der er
eligerede, er af byens bedste og dueligste
borgere, er det klart, at de, der i mange år
har været eligerede, har den nøjeste kund
skab om byen«. Desuden ville et valg ved
borgerne betyde, »at et parti og kabale
gives lejlighed at vise sig, da den enfoldige
klasse af borgerne lettelig kunde vindes og
bringe lemmer ind, hvormed de øvrige eli
gerede ikke rolig kunde arbejde«.
Den talrigste gruppe i erhvervslivet var
håndværkerne, som i 1787 angives til 372.
Byens 9 lav havde 70 mestre, 53 svende og
61 lærlinge, håndværk uden lav 91 mestre,
53 svende og 35 læredrenge. Som regel var
mestrenes indtægter beskedne, der var for
mange af dem; men enkelte hævede sig
dog over det almindelige. Vi har nævnt
Kruuse og Hiernøe og kan dertil føje fa
brikant, garvermester Johan G. Nitschke.
Svendene boede som regel hos mester,
men lønnen var ringe og arbejdsdagen
lang. Der var i 1780’erne adskillige ar
bejdsnedlæggelser, endda en veritabel
storstrejke i 1784, som blev straffet af øv
righeden med bøde og fængsel. Dertil
kom, at mestrene ofte lagde hindringer i
vejen for svendene i at tage mesterprøve
og etablere sig som selvstændige. Regerin
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gen greb ind i 1800 med en lov, der lettede
adgangen til at blive frimester. Samtidig
fastsatte den straf for misbrug af lærlinge.
Begge dele blev stærkt kritiseret i en be
tænkning af Carøe og Kruuse, som mente,
at ingen kunne eksistere som frimester, og
at forældres og værgers »kælenskab« over
deres børn og myndlinge var taget mærke
ligt til i Horsens med deraf følgende uly
dighed, dovenskab og usædelighed.
På samme økonomiske niveau som
svendene befandt garnisonens underoffi
cerer og menige sig5. Der var indkvarteret
3 regimenter, som i 1786 beløb sig til 41
underofficerer, 130 ryttere og 40 soldater
koner. Hertil kom i 1797 en eksercérskole
med 48 rekrutter, der var indkvarteret på
en kaserne. Det militære islæt i byen an
drog således ca. ’/io af befolkningen.
Officererne sørgede selv for deres bolig
og underhold; korporaler og menige der
imod var indkvarteret hos byens borgere.
Værterne leverede husly og kost, men fik
refunderet af kæmnerkassen, hvad det ko
stede dem ud over den skat, de var sat til.
Mange lod opføre tarvelige boliger til sol
daterne, så de slap for at have dem boende
hjemme.
Kyradsérerne var solide bønderkarle fra
de omliggende amter og stod i godt for
hold til de civile. De klarede sig nogenlun
de, vel ofte med tilskud af naturalier fra
hjemmene, men for de gifte underofficerer
var tilværelsen hård, og de måtte ikke
sjældent søge støtte hos fattigvæsenet.
1820 spurgte magistraten generalkammerkollegiet, om »det kan tillades underoffi
cerer, trompetere og gemene at gifte sig på
byens bekostning, med andre ord, hvor
vidt byen skal give kvarter for alle de fru-
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Grundtegning af Horsens 1823. Tegning af N. Brandt. Horsens museum. N. Brandt, som i øvrigt er ukendt, har
sikkert lagt planen over Horsens i Pontoppidans Atlas (1768) til grund, men hans tegning vidner om et lokalkends
kab, som savnes hos Pontoppidan. Det er den, som har bestemt byens gadenet med de tre parallelle hovedgader:
Ved åen (Ågaden), Søndergade med de store købmandsgårde, hvis pakhuse går ned til åen, og Nørregade; mellem
disse går de mindre gader. Horsens udvikler sig efter 1812 især ad Smedegade og syd for åen. Af nye bygninger
siden Pontoppidan anfører Brandt Palæet (15) med kasernen, af andre militære anlæg regimentsygehuset (13),
fægteskolen og ridehuset. Dertil kommer byens sygehus fra 1811 (14) og amtets, som kaldes herreds sygehus (12).
Vindebroen blev indrettet 1792, så skibene kunne gå længere op ad åen, vejrmællen på Blæsbjerg bakke (Mølletof
ten) blev bygget af Kruuse 1798. De mange træbeplantninger er nok tvivlsomme. 1831 erklærede magistraten, at
der på % mils afstand fra byen så at sige ikke fandtes et eneste træ, nogle frugttræer i haverne undtagne.

entimmere, disse militære finder for godt
at ægte«.
Til disse tre grupper i det borgerlige
samfund kommer endelig en fjerde af me
re ubestemmelig karakter. Det er bestillingsmænd i det offentliges tjeneste, som
lønnes med penge og naturalier. Nogle af
dem havde en ganske god indtægt efter
datidens forhold, men de fleste levede un

der meget beskedne vilkår. Det samme
gjaldt det talrige tyende i private hjem.
Der var i 1787 omtrent 200 tjenestepiger
og godt 60 gårdskarle og tjenere. Nederst i
bunden lå naturligvis almisselemmerne, af
dem var der 94 i 1787.
Indtil begyndelsen af 1800-tallet stod
Horsens i stampe. Folketallet var i 1801
kun steget med 177, hvoraf de 50 skyldtes
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oprettelsen af eksercérskolen. Den såkald
te »florissante periode« under de store
krige i 80’erne og 90’erne mærkes i Hor
sens kun ved det førnævnte byggeri og i
stigende priser, men der var ingen frem
gang i byens erhvervsliv. Borgmester Carøe udtalte i 1806, at dens næring ikke var
blevet bedre end i 1769.
Men netop på denne tid indledtes en
eksplosiv vækst i Horsens’ folketal, så by
en i 1824 var kommet op på 4.551 indbyg
gere. Det skyldes i første række løsningen
af stavnsbåndet; men hertil kom en høj
konjunktur for den indenlandske handel
under krigen med England 1807-146.
1812 var der 50 husvilde familier i Hor
sens. Det var især unge fra de omliggende
amter, der søgte til byen; dåbstallet steg
fra 81 i 1785 til 114 i 1822, i gennemsnit o.
130 fra 1805. De nytilkommende søgte ar
bejde som daglejere eller startede en lille
forretning med brændevinsudsalg og lign.
Det var i første række handelen med
levnedsmidler til hærene på det europæi
ske fastland (som blev blokeret af Eng
land) og salg af smuglergods, der gav de
store fortjenester. Nye navne dukker op
inden for rigmændenes kreds, vi kan næv
ne tobaksfabrikant Mads Bønnelycke,
som beskæftigede mange i sine plantnin
ger på Horsens mark, og købmand Laurs
Winding (Kirkegaard); men de gamle
slægter holdt dog stillingen.
Den økonomiske fremgang blev ledsa
get af en stærk inflation, som ramte de
fattige hårdt. Den endte med statsbanke
rotten i 1813, og derefter fulgte de magre
år med kraftigt fald i kornpriserne. Han
delen skiftede karakter, den blev en stor
handel, der krævede større kapital end
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forhen i konkurrencen med især Ham
burgs handelshuse. Skellet mellem stor
købmændene og dem, der drev den gam
meldags »bondehandel«, blev derved ud
dybet.
Blandt de betydeligste købmænd i den
ne tid var den svensk-norske vicekonsul
Rasmus Secher, som også var meget virk
som i det kommunale arbejde, eligeret
borger og senere i bestyrelsen for Den Rosing-Ræderske søndagsskole og i Bibelsel
skabet. Sit sociale sindelag viste han ved at
testamentere 2.000 rd. til værdigt træn
gende i byen. Knud Jensen Monberg var i
12 år konstitueret som hospitalsforstan
der, blev borgerrepræsentant og forligs
kommissær. Hans broder Christian Jen
sen Monberg drev en omfattende skibsre
dervirksomhed. Til disse førende køb
mænd kan nævnes agent Søren Nielsen
Monberg, der blev byens første stænder
deputeret, stadshauptmand og brænde
vinsbrænder Jacob Blumer, brødrene An
ders og Jørgen Yding.
For håndværket blev årene efter 1814
trange. Ganske vist blev der iværksat et
omfattende boligbyggeri, men lavsvæse
net blev i de fattige år skærpet. Det blev
sværere at få bevilling som mester, hvortil
kom en stærk konkurrence fra landhånd
værkere og fra den begyndende industri.
Et problem var »et gennemtræk« af mel
lem 1.000 og 1.200 fremmede svende, som
krævede »Geschenk« af lavene, men ofte
måtte henvises til fattigvæsenet.
Byens vækst førte ikke til nogen æn
dring i dens sociale struktur. I samfundets
top stod den lille kreds af rangspersoner,
under den borgerskabet, som blev ledet af
en snes dygtige erhvervsfolk og med en

klar distance til »den enfoldige classe« af
borgere, som det hedder i 1797, og atter i
bunden en særdeles talrig klasse af mindrebemidlede og fattige.
Det bedre borgerskab mødtes i to fore
ninger, hvoraf den ældste »Foreningen« i
1823 havde 91 medlemmer, den anden
»Borgerklubben« 93. Ideen til sådanne
klubber stammer fra den franske revolu
tion og kom via København til Horsens;
men der var ikke noget revolutionært ved
dem. Formålet var selskabeligt samvær
med kortspil, oplæsning af nyheder fra
aviser med påfølgende debat, spisning og
baller. Borgerne var patriotiske og kon
servative. Det samme gjaldt også hånd
værkslavenes mestre, hvorimod svendene
nok var mere kritiske over for samfundet.
Der var ikke nogen Horsens-avis før
1828, men borgerne var ikke uvidende om
de store begivenheder hjemme og ude,
som de i høj grad mærkede under krigen
1807-14. Det var nødvendigt for hande
lens folk at være orienteret, og hvad hånd
værkerne angår, var de jo ikke hjemmefødinge; de fleste i lavene havde været »på
valsen« og blev løbende underrettet af
fremmede svende.
Derimod stod det sløjt til med læsning
af tidens litteratur. Her var en kulturel
kløft mellem de dannede og flertallet af
borgerne. Een ting var dog fælles for alle:
de havde fået en omhyggelig oplæring i de
kristne grundbegreber, som i mange hjem
suppleredes med læsning i salmebog og
gudelige skrifter, og de var vænnet til at gå
i kirke. Kristendommen var med et mo
derne udtryk den fælles referensramme
for borgerskabet.

Byens præster
Indtil 1904 var Horsens eet sogn, betjent
af en sognepræst og en residerende kapel
lan7. Efter reformationen blev gråbrødre
nes kirke tæt ved byens grænse sognekirke
og St. Ib’s på torvet midt i byen andenkir
ke (»Torvekirken«). Fra 1560 kom hertil
en kirkesal i Horsens Hospital med en
præst, der tillige var sognepræst i Torsted.
Menigheden må således siges at være godt
forsynet i gejstlig henseende.
Den kirkelige aktivitet var da også stor.
Højmessen blev holdt af sognepræsten
hver søn- og helligdag i Klosterkirken,
froprædiken (indtil 1739) på de samme
dage af kapellanen i St. Ib’s. Til disse to
gudstjenester kom en ugedagsprædiken
om torsdagen i St. Ib’s af sognepræsten og
en onsdagsprædiken ved kapellanen. Des
uden holdtes fra 1697 skriftemålsprædike
ner tirsdag og lørdag, som blev betalt af et
legat, oprettet af den gavmilde købmand
Johan Andersen og hustru Bodil Hansdat
ter (1674). Sognepræst Frimodt skriver i
1760: »Vi har, såmæn ikke mangel på
prædikener i Horsens: Søndag, tirsdag,
onsdag, fredag og løverdag«8. Torsdags
prædikenen var nu henlagt til fredag.
I økonomisk henseende skulle kirkerne
her som andetsteds hvile i sig selv. De fik
jordskyld af enkelte mindre jorder, men
langt de største indtægter kom fra betaling
for stolestader, begravelsespladser, klok
keringning og kirkelige handlinger, hvil
ket førte til en ubehagelig forskelsbehand
ling af menighedens medlemmer og kunne
vække anstød hos de mindrebemidlede. I
tidens løb fik kirkerne mange legater, så
de blev ret velhavende. 1785 havde de en
kapital på 13.526 rd. Den økonomiske ad65

ministration var lagt i hænderne på en kir
keværge, som udnævntes af magistraten.
Det var fra 1784 den ansete købmand Fre
derik Vinther.
Ribeordinansen af 1542 bestemte, at
præsterne skulle have tiende af bymarken,
men det så man bort fra i Horsens. I stedet
fik de en fast sum, de såkaldte »præstepenge«, som blev pålignet alle borgerne.
Beløbet holdt sig konstant på 53 rd. 2 mk.
til sognepræsten og 26 rd. 4 mk. til kapel
lanen. Fri bolig var der ikke. Præsternes
vigtigste indtægter kom fra »de uvisse«,
d.v.s. højtidsofre og betaling for kirkelige
handlinger. Efterhånden blev deres kår
forbedret ved gaver fra fromme medlem
mer af menigheden; bl.a. fik hver af præ
sterne derved lejen af 8/2 gårdsavl på
Horsens mark. Provst Brøndsted opgav i
1812 sin indtægt til 4.178 rd. 2 mk. De 8/2
avl gav 300 rd., præstepengene som nævnt
53 rd. 2 mk., de 3 højtidsofre 1.200, ministeriale indkomster (bl.a. som provst)
2.400, konfirmationsdueører 225 rd. Men
Brøndsted bemærker, at pengeforringel
sen har bevirket, at beløbet ikke nær har
den købekraft, som hans indtægt i 1807,
der kun var % af den nuværende. Kapel
lan Horn, der nu også var hospitalspræst,
angav en indtægt af 1.128 rd. 1 mk. 4 sk.,
der fordelte sig på præstepenge 32-2-8,
von Hams legat 5 rd. 5 mk., »leje af den
jord mig er tillagt« 240 rd., højtidsofre ca.
350 og offer ved andre lejligheder 500 rd.;
dertil kom 400 rd. som præst ved hospita
let, altså ialt 1.528 rd.9.
I 1782 døde den residerende kapellan
Samuel Samuelsen Baufein og 3 år senere
sognepræsten Niels Mikkelsen Frimodt,
begge havde virket i Horsens siden 1749/
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50. Der er ingen tvivl om, at deres forkyn
delse var præget af pietismen. Frimodt’s i
mere moderat grad end Baufeins, som nok
kunne »røre hårdt ved skøde-synder
ne«10. Nu kom der nye mænd, som var
inspireret af oplysningstidens humane
tanker. Frimodt blev efterfulgt af Christi
an Brøndsted, Baufein af Laurids Nicolai
Mancin, præst ved hospitalskirken siden
1782, og endelig Magnus Christian Horn,
hospitalspræst fra 1786 til 1803, og deref
ter residerende kapellan til 1842.
Christian Brøndsted var født 24. marts
1742 på Rathlousdal gods ved Odder som
søn af forvalter Gert Madsen Brøndsted
og hustru Anna Sophie Sørensdatter11.
Han blev sat i Horsens lærde skole, der på
den tid have en dygtig rektor i Peter Ja
cobsen Tetens, og dimitteredes herfra til
universitetet i 1761 for at studere theologi.
Det theologiske fakultet var i disse år
præget af den ældre supranaturalisme, der
forsvarede den overleverede kirkelære
mod den historiske kildekritik og fritæn
kerne. Man var enig med de sidstnævnte i,
at der fandtes en naturlig religion, hvis
indhold var troen på Gud som skaber af
tilværelsen, nødvendigheden af en moral,
der hvilede på fornuft og humanitet, og at
sjælen var udødelig. Men denne »naturli
ge theologi« kunne ikke stå alene; den
måtte suppleres med den i Bibelen
åbenbarede, som ikke stred mod fornuf
ten, men lå over denne. Disse tanker blev
især fremført af professor Rosenstand
Goiske (d. 1769) og af Ove Høgh Guldberg12.
Studenterne blev ikke udsat for påvirk
ninger af liberal art, og Brøndsted forblev
trofast mod sin ungdoms lærdom. Han

blev theologisk kandidat i dec. 1765 med
karakteren haud illaudabilis (ikke u-rosværdig) og fik derefter stilling som huslæ
rer hos amts- og stiftforvalter Jacob Ro
sted på Billesborg ved Herfølge. Her var
han ansat i to år og kunne forlade sin plads
med de bedste anbefalinger fra sin arbejds
giver, sognepræsten og provsten. Han
havde studeret flittigt og prædiket i omeg
nens kirker samtidig med, at han passede
sine informationer. Sognepræsten frem
hæver hans »færdigheder i at fremsætte
sandhederne på en ordentlig, tydelig og
rørende måde, geleidet af udvortes gaver,
som gives dem des større indtryk til op
byggelse«.
Brøndsted blev i 1768 kaldet til sogne
præst i Fruering og Vitved menigheder.
Kongen havde kaldsret til embedet, og
man må antage, det især var en anbefaling
fra statsråd Schack (Rathlou), som kendte
ham godt, der gav ham embedet. Her vir
kede han som sognepræst og fra 1779 også
som provst i Hielmslev herred indtil 1785.
Han giftede sig med Johanne Kirstine
Hansdatter fra Hatting, vel et gammelt
bekendtskab fra Horsenstiden, og fik med
hende 5 børn, hvoraf dog det sidste døde
kort efter fødselen. I 1779 døde også hans
hustru, men Brøndsted sad kun enkemand
i ét år; så ægtede han Augusta Petersen,
datter af præsten i Gjelling. Hun fødte
ham sønnen Peter Ole, der blev en anset
klassisk arkæolog.
Da Horsens sognekald blev ledigt, søg
te Brøndsted det. I sin ansøgning anfører
han, at han har sat sin formue til ved om
bygning af præstegården i Fruering, så
han nu mangler evnen til at befordre sine
mange børn og især 4 sønners opdragelse

og undervisning, som ved den latinske
skole i Horsens kunne lettes ham. Dertil
kom besværet med »en ond degn, som
gør mit liv og embede særdeles besvær
ligt«.
Biskop Hee fremhæver i sin anbefaling
Brøndsteds indsigt og nøjagtighed i em
bedsførelsen. Den 22. december 1785 ud
nævntes han da til sognepræst i Horsens;
1796 blev han også provst i Nim herred13.
Brøndsted fik i tidens løb adskillige hæ
dersbevisninger. Han blev ridder i 1811,
fik rang som amtsprovst 1812 og blev dan
nebrogsmand ved sit 50-års præstejubilæum i 1818.
Portrætmaleren Hans Hansen har i sin
dagbog givet en interessant skildring af
Brøndsted14. Hans Hansen opholdt sig
som 25-årig i Horsens nogle måneder i
1794 og var blevet introduceret af Brønd
sted i de fornemme familier, bl.a. hos
Gersdorffs, som han portrætterede - og
naturligvis også provsten og provstinden.
Han tog 15 rd. for et maleri; Worm ville
kun give 10, så han blev ikke malet!
Hans Hansen var en hyppig gæst i præ
stegården på Søndergade. Nogen stor
menneskekender er han næppe. Han er
lettroende og ukritisk overfor den sladder,
der åbenbart verserede om provsten ved
tebordene. Hans karakteristik af de præ
dikener, han hører, er desuden stærkt far
vede af hans rationalistiske tankegang.
I begyndelsen var Hans Hansen meget
begejstret for provstens forkyndelse:
»Hans taler har jeg fundet så stor behag i
at høre, at jeg ikke forsømmer ham nogen
gange, sålænge jeg er her i byen. Den mo
rale, han lærer, er ypperlig, og han taler
som en bibel, han opkåger ei noget gam-
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Sognepræst, provst Christian Brøndsted. Maleri af Hans Hansen 1794. Det kgl. Biblioteks billedsamling. Det er
malet under Hans Hansens ophold i Horsens. Brøndsted var på dette tidspunkt 52 år. Han synes iklædt præstekjo
le, men pibekraven er erstattet af den svenske bladkrave med to snipper (» Mose tavlerne«), som er mere praktisk
til dagligbrug. Hans Hansen var en habil portrætmaler, men kom til at stå i skyggen afJens Juel og C. V. Eckersberg.Han er fader til den mere kendte Konstantin Hansen.
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melt tøy med mistænkelige mirakler eller
beviser religionens sandhed af overnaturli
ge ting, heller ikke lærer han, at veien til
lyksalighed består i troen på Jesum alene,
men fornemmelig i dydig vandel, og den
iver og affekt, hvormed han siger det, ge
leidet med en naturlig og fri udtale, bevi
ser, at han selv føler, hvad han siger, meere end de, der med klynkende og græden
de stemme og underlige gebærder råber
hevn over endog den uskyldigste fornøy
else, som dog i sig selv er så langt fra Chri
sti egen lære, eller dem, som kommer med
den tankeløse sætning, at vi skal efterfølge
ham i modgang; dette læres af dem, som
stedse har attrået den i mennesket nedlagte
lyst til held og lykke! Disse ønske, at an
dre skal vandre i modgang for at gøre sig
selv desto lykkeligere«.
Hans Hansens bedømmelse af Brønd
sted bliver dog ret kritisk, efter at han har
lyttet til sladderen om ham. Han noterer,
»at provsten var ret artig i dag og i god
lune, thi ellers er han fatal at omgås; men
denne mand har også hovedet så fuldt, at
jeg meget undskylder ham«. »Provsten
hævder, at han kender alle i sin menighed;
det er hans pligt, men han agerer både som
spion og bagvasker. Han taler kun godt
om Gersdorff og kammerjunker Hauch«.
Dertil kommer, at provsten skarpt vender
sig mod Voltaire, Rousseau og de rationa
listiske forfattere.
Begejstringen for Brøndsteds prædike
ner afkøles også. Hans moralske udred
ninger er udmærkede, men »han vil, at vi
skal tro Christi lære på grund af mirakler
ne«. Hans Hansen er dog stadig en trofast
kirkegænger, selv om »det er meget ube
hageligt i kirken med de mange tobaksdå

ser, man bliver incommenderet af, som
gerne cirkulerer 4 à 5 gange under prædi
ken, og hvoraf jeg undertiden må tage en
priis med for selskabs skyld«.
Efter at have fået sin betaling af prov
sten - »og han var galant« - indrømmer
Hansen dog, at »manden ikke er så slet,
som man taler om ham til«, og den 24.
august noterer han »en fortræffelig tale af
provsten«.
Provst Brøndsted var en god prædikant
og vel tilfreds med kirkegangen. Det
fremgår af et Pro memoria i 1791 i anled
ning af nogle forslag til kancelliet om at
afskaffe fredagprædikenerne af mangel på
tilhørere. Han skriver:
»Ugeprædiken i en by som Horsens,
hvor menigheden er så talrig, og hvor me
nigheden har så stor lyst til at besøge
Guds hus og høre Guds ord, bør ingen
lunde afskaffes; den bliver desuden i hen
seende til communion og andre kirkefor
retninger, som her i ugeprædiken er al
mindelig og daglig, ganske uundværlig.
Vel kunne både communion, introduk
tion og barnedåb ske til andre tider og på
andre dage, som i andre kirker og på nogle
stæder i vor egen danske kirke er bruge
ligt; men hvo er opsynsmand i kirken, hvo
er lærer, og hvo er menighed, som føle ey,
at disse høitidelige forretninger alle nytte
bedst i fuld gudstjeneste og ofte derfor læ
rerne, de pågældende selv og den tænken
de del af menigheden giver gode og op
byggelige og varme indtryk, som de på
andre dage, og når de tracteres med løben
de hellige professionshandlinger savne og
ey får leylighed til at frembringe.
Disse handlinger giver selv tilhørerne
nok, og aldrig har jeg om fredagen prædi69

ket for ringere antal end 50 til 60 og jævnt
for 100 à 200 og meget ofte, især om vinte
ren, når de søfarende er hjemme, 3 à 400,
nok så mange som om søndagen. Menig
heden vil det derfor forårsage dyb bekym
ring, om den skulle tabe denne ledighed til
oplysning og gudsdyrkelse«.
Brøndsted anfører desuden, at de fattige
ville lide tab ved en afskaffelse. Der kom
mer ca. 70 rd. årligt i kirkens fattigbøsse
ved fredagsgudstjenesten. Han har spurgt
»den bedste del af menigheden«, dens
ønske er som hans, og den beder om at
måtte beholde ugedagsprædiken, dog vil
den gerne, at den blev flyttet fra fredag til
onsdag15.
1818 kunne Brøndsted holde 50-års
præstejubilæum. Begivenheden blev fejret
ved en festgudstjeneste den 18. sept, med
et stort opbud af fornemme gæster. Efter
gudstjenesten holdtes en middag i hjem
met med 60 kuverter, taler og (ret ordinæ
re) sange af professorerne K. L. Rahbek
og Adam Øhlenschlæger, der dog ikke var
tilstede.
Festen er skildret i et lille skrift, der
blev udgivet af jubellærerens søn Gerhard
Johannes Brøndsted, sognepræst i Var
de16. Heri findes vist den eneste prædiken
af Brøndsted, der er bevaret. Den er vel
disponeret og holdt i et nøgternt og klart
sprog. « Teksten er 1. Kor. kap. 2, v. 2-3 :
Jeg agtede mig ikke at vide noget iblandt
Eder uden Jesum Christum og hannem
korsfæstet; og jeg var hos Eder med skrø
belighed og med frygt og med stor bæ
velse«
Efter en kort indledning om det paulin
ske udsagn tegner Brøndsted et billede af
en evangelisk Guds ords tjener i to afsnit:
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1. Således som han tænker og 2. således,
som han handler. En Guds ords tjener ved
ikke noget uden Jesum Christum og ham
korsfæstet, fordi denne kundskab lader
ham erkende Gud i sin højhed, mennesket
i sin værdighed og dyden i sin skønhed.
Disse tre punkter behandles derefter nær
mere. Det andet hovedafsnit udvikles un
der henvisning til Paulus. Kernen af Jesu
Christi evangelium er kærligheden i hele
sin sødme og velgørenhed for stat og fyr
ste, for undersåt og menneske. Den må
præge forkynderens handlinger tillige med
dens elskelige søstre: Sagtmodighed, over
bærenhed og godmodighed.
Brøndsted føler som Paulus, at han har
stået i menigheden »med skrøbelighed,
med frygt og stor bævelse, fordi han sted
se tyktes aldrig ret at have fyldestgjort sit
store kald«. Men han er fyldt med tak
nemmelighed over de store og utallige
herlige opmuntringer, som Gud i en lang
række af et halvthundrede år som en kær
lig fader har skænket ham og som langt
overgår hans fortjeneste. Tilsidst retter
han en inderlig tak til menigheden.
Det er typisk for tiden, at Pauli beken
delse til den korsfæstede omskrives af
Brøndsted til »den korsfæstede Jesu
Christi lære«. Forsoningen omtales ikke.
Derimod tales der om skabelse og forsyn,
om menneskets værdighed og om Jesu
menneskelige dyder som forbillede for
prædikantens levned.
Brøndsted var nu 77 år gammel og øn
skede at gå af på grund af legemelig svag
hed; men hans afsked trak ud, fordi der
var problemer med pensionen. De visse
indtægter af kaldet var få, og Brøndsted
påstod, at han ikke selv havde nogle mid-

1er17. Han foreslog, at hans eftermand
skulle afstå 800 rd. sølv og halvdelen af
indtægterne fra de 8/2 gårdsavl årligt.
Men amtsprovst Henrik Schmidt i Vær
gjorde biskop Birch opmærksom på, at
disse beløb let ville andrage mere end
halvdelen af kaldets indtægter, og at
Brøndsted bevisligt havde penge på rente i
Horsens! Han fandt derfor 600 rd. sølv
passende. Samtidig havde Peter Ole
Brøndsted gennem sin gode ven professor
Jens Møller henvendt sig til kancelliet om
et bidrag til pensionen. Resultatet blev da,
at Brøndsted ved et reskript af 2. nov.
1821 fik bevilget en pension på 300 rd.
sølv af den almindelige pensionskasse, og
dertil kom 500 af embedet, altså ialt 800
rd. Hans tilværelse som pensionist blev
dog ikke lang, Brøndsted døde den 23.
febr. 1823. Han havde ønsket en grav med
jerngitter om; den er forlængst nedlagt,
men hans gravsten står nu op ad Kloster
kirkens kor. Den bærer indskriften: Han
var sin Gud, sin Pligt, sin Konge tro og
bar sine graa Haar med Ære.
Vor viden om de to andre præster er
mere begrænset. Lorents Mancin blev født
i Nyborg 20. marts 1751 som søn af råd
mand Joh. Jochum Mancin18. Han blev
dimitteret fra Slagelse latinskole i 1771 og
studerede ikke mindre end 11 år, inden
han søgte embederne som residerende ka
pellan eller hospitalspræst i Horsens. Ka
pellaniet gik til den hidtidige hospitals
præst Jacob Hansen, mens Mancin blev
hospitalspræst og sognepræst i Torsted fra
31. juli 1782, og da Jacob Hansen døde i
1786, efterfulgte han denne som reside
rende kapellan.
I sin ansøgning 1782 anfører Mancin, at

han til theologisk eksamen har erholdt ka
rakteren laudabilis (rosværdig) og samme
karakter for sin dimisprædiken; han har to
gange haft den lykke at tale offentlig for
Hans Majestæt og de øvrige kongelige
herskaber. Desuden henviser han til den
kgl. forordning af 6. okt. 1773, der tilsag
de flittige studerende forfremmelse i kir
ken. Mancins ansøgning var bilagt en fin
anbefaling fra Sjællands biskop L. Harboe, i hvis hjem han var kommet i studie
årene, og fra kgl. hofpræst, den berømte
Chr. Bastholm, der fremhæver Mancins
gode indsigter i de theologiske videnska
ber og hans omhyggelige og mere end al
mindelig gode foredrag på prædikestolen.
I Mancins studietid var Nicolai Edinger
Balle den betydeligste ved fakultetet. Han
var konservativ, men dog positiv over for
den historisk-kritiske forskning. Foruden
Balle må nævnes Hector Frederik Janson,
berømt for sin lysende og blomstrende
fremstilling, der var klar og elegant. Han
stod den guldbergske theologi nær. Jan
son blev biskop over Aarhus stift i 1788 og
blev således Mancins nærmeste foresatte19.
Hans Hansen fandt Mancins udtale
»klynkende«, men han var en god prædi
kant. Hospitalskirken måtte i hans tid for
synes med 85 siddepladser, hvoraf de 60
blev lejet ud til byens folk. Biskop Hee
fremhæver dette som Mancins fortjeneste,
da denne i 1786 søgte det residerende ka
pellani: »En opbyggelig læremåde, der
har forårsaget mange tilhørere af byen til
hospitalskirken og desårsag à parte indret
ning med kirkestole har måttet gøres, en
præstemæssig og exemplarisk levnedsvan
del, samt tro og flittig opvartning i det
ham både i hospitalet og på landet betroe
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de embede«. Lønnen var beskeden. Ho
spitalet gav ham i 1782 23 rd. i penge, 7 td.
rug °g 7 td. byg efter kapitelstaksten,
hvilket med ofret beløb sig til 90 rd. Tor
sted sogn indbragte 150 rd. årligt. Dertil
kom et ekstra tillæg på 50 rd. af hospitals
kassen, for at han ikke »med suk« skulle
forrette sin gerning. Ikke meget for en gift
mand, der selv måtte sørge for bolig og
havde en gammel mor at forsørge20.
Mancin efterfulgtes som hospitalspræst
og sognepræst i Torsted af Magnus Chri
stian Horn, der var født i København 2.
marts 1753 som søn af hofkonditor
C. F. Horn21. Han blev student i 1769 og
tog theologisk examen 1776 med bedste
karakter. Horn var en flittig student, der
som kandidat fik trykt ikke mindre end
fire kollegiedisputatser over nytestament
lige emner. På universitetet fulgte han især
Balle og Janson, der begge giver ham de
res bedste anbefalinger. Mere betød nok
en udtalelse fra Høegh Guldberg, i hvis
hjem han var huslærer i over fire år. Guldberg har »haft lejlighed til at mærke hans
gode og grundige indsigter i de theologiske videnskaber«. Man kan nok gå ud fra,
at Horns theologiske standpunkt har stået
Guldbergs nær. Også biskop Hee har kun
godt at sige om ham. Han fremhæver hans
gode og grundige prædike-gaver og anbe
faler ham til kaldet.
De to sidste præster var omtrent jævn
aldrende, Brøndsted 10 år ældre, men der
har næppe været større forskel på indhol
det af deres forkyndelse, de hørte alle til
den konservative retning inden for théolo
gien. Deres indbyrdes forhold synes at ha
ve været godt, men det er Brøndsted,
»der tegner firmaet«, både som sogne

72

præst og provst, der medførte en række
tillidsposter i kirke, skole og fattigvæsen,
og som den myndige og aktive person,
han var.
Forandringer i gudsdyrkelsen
I gudstjenesten indførtes et par vigtige æn
dringer i 1780’erne22. Kingos salmebog
blev afløst af Guldbergs, og der kom et
nyt dåbsritual i 1783, som afskaffede
djævleuddrivelsen, men i stedet stærkere
betonede arvesynden og den forløsning,
som blev givet ved dåben. Desuden blev i
1796 den sædvanlige ugeprædiken med
communion efter borgernes ønske flyttet
fra fredag til onsdag, skriftemål holdtes
tirsdag, og den ugentlige katechisation i
fastetiden henlagdes til fredagen eller på
en anden bekvem dag.
Størst betydning havde indførelsen af
den nye salmebog. Den var udarbejdet af
biskop Ludvig Harboe og Ove Høgh
Guldberg, sidstnævnte som den drivende
kraft i arbejdet, hvorfor salmebogen, også
fik navn efter ham. I Horsens blev den
antagelig indført 1782, eftersom organist
Nicolai Stocholm dette år fik et årligt til
læg indtil videre på 22 rd., fordi det var
vanskeligt at lære latinskolens disciple at
synge efter den; men det blev ham ind
skærpet at lære dem at synge efter noder
og ikke efter gehør!
Guldbergs salmebog var en nænsom re
vision af Kingos. En række af dennes ker
nefulde salmer var udeladt; til gengæld
blev der optaget en del af Brorsons. Men
især fik den præg af nye salmer af tidens
mest yndede digter madame Birgitte
Boye, der leverede ikke mindre end 148 af
bogens salmer. Det var dels oversættelser,

Horsens Klosterkirke ca. 1880. Foto i H. Storchs samling i Nationalmuseet. Kirken blev gennemgribende restaure
ret o. 1737 af v. Lichtenbergs bygmester N. H. Riemann fra Skive. Derved forsvandt kirkens karakter af en gotisk
kirke. I 1797 blev den opgivet som byens sognekirke til fordel for Frelserens kirke; den anvendtes kun som
begravelseskirke og gik i forfald. Men fra 1880'eme blev Klosterkirken genskabt i sin gotiske skikkelse afprofessor
Storch og blev i 1904 sognekirke for Horsens Klostersogn.

dels hendes egen produktion. Madame
Boye var et poetisk gemyt, der skrev jæv
ne troskyldige læredigte, men også højstemte oder, der dog kunne falde ud i det
platte. Især lagde hun vægt på at skildre
Guds storhed og godhed ud fra betragt
ninger over naturen, et emne, som var me
get yndet hos tidens digtere. Salmebogen
har sikkert vundet bifald i Horsens menig
hed. Den faldt godt i tråd med præsternes
forkyndelse, og alene Guldbergs navn gav
den prestige i byen, hvor han var beundret

og afholdt. Ved Københavns brand 1795
brændte restoplaget af salmebogen, og
den blev ikke genoptrykt, men erstattet af
Den evangelisk-christelige salmebog, som
bl.a. slettede enhver omtale af helvede og
djævelen. I Horsens var den taget i brug
1820.
I Klosterkirken indrettedes i denne tid
nye loger og gravkapeller. Kammerasses
sor, apoteker Gottfried Schmidt lod byg
ge et kapel på korets nordside, som i 1784
gav kirken en indtægt på 900 rd. Det rus
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siske fyrstehus fik indrettet et kapel på ko
rets sydside for en pris af 1.000 rd., og det
samme betalte kammerherre Gustav de
Lillienschiold i 1799 for et gitterhegnet
gravsted i kirkens nordre sideskib. Man
forstår derfor kirkestyrelsens betænkelig
heder ved kancelliets forslag i 1790 om at
forbyde gravsætning i kirkerne på grund
af »den stinkende luft« og af hensyn til
smittefaren. Kirkestyrelsen erklærede, at
der var rigeligt med lufthuller i kirken og
gjorde opmærksom på de tab, kirken ville
lide ved et forbud. Først i 1805 lykkedes
det at få begravelser i kirkerne bragt til
ophør23.
Omkring 1790 blev det klart, at St. Ibs
kirke måtte undergå en hovedreparation24.
Kirkens styrelse kom da på den tanke at
nedlægge den ene kirke. Det var for dyrt
at vedligeholde to, og man kunne udmær
ket nøjes med een uden derved at begræn
se de kirkelige handlinger. Kirkestyrelsen
bad derfor Anders Kruuse og Jens
Hiernøe om at udarbejde et overslag over,
hvad det ville koste at indrette St. Ibs til
byens hovedkirke.
Overslaget blev givet i 1793 og lød på
ca. 6.000 rd. Stiftsøvrighed og kirkeværge
sendte det straks til godkendelse i kancelli
og rentekammer, og allerede 24. jan. 1794
forelå den kongelige resolution, der god
kendte forslaget.
Kirkestyrelsen havde motiveret sit for
slag med, at Horsens by kun udgjorde en
eneste menighed og eet sogn, der ikke
havde brug for to kirker. Kirkernes kapi
tal var på 16.000 rd., hvoraf man ønskede
at bruge 6.000 til »den foreslagne samt
for byen og indvånerne særdeles fordelag
tige forandring, at nemlig St. Ibs kirke,
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der ligger midt i byen, skulle indrettes til
en hovedkirke og i samme herefter holdes
gudstjeneste på alle anordnede dage, men
at derimod Klosterkirken, som ligger gan
ske afsides i den ene ende af byen mod
stranden, skulle med sin kirkegård alene
bruges til begravelse og hvad forretninger
dermed kunne forefalde«. Motiveringen
for at foretrække St. Ibs er pudsigt nok
den samme, som blev fremført i 1480, da
sognekirken Sta. Mariae kirke lige øst for
byen blev opgivet til fordel for St. Ibs.
Den kgl. resolution bestemte, 1. at St.
Ibs kirke i fornævnte Horsens skal indret
tes til een hovedkirke sammesteds og i
samme holdes gudstjeneste på alle anord
nede dage, men at byens anden kirke,
Klosterkirken kaldet, derimod alene skal
bruges til begravelser, og hvad forretnin
ger derved kunne forefalde, samt de for
nødne omkostninger til, efter tegningen,
at iværksætte denne forandring må anven
des; dog at der i henseende til bemeldte
tegning iagttages den forandring, at gevalterne (hvælvingerne) i St. Ibs kirkes nord
re omgang ikke må borttages for dér efter
forslaget at anlægge pulpiturer, 2. at ingen
herefter må begraves i St. Ibs kirke, 3. at
Klosterkirken, ligesom forhen, må vedli
geholdes, men allene, som meldt, være be
stemt til begravelse. 4. at ornamenterne i
sidstnævnte kirke må forflyttes til St. Ibs
kirke og dannes igen til siun, 5. at iværk
sættelsen af denne forandring må ved
bedst mulig akkord uden licitation over
drages rådmand og bygmester Kruuse
samt billedhugger Hiernøe, og endelig, 6.
at de, som eye kirkestole i Klosterkirken
for fremtiden bliver anvist lige så god og
bekvem ledighed i St. Ibs kirke.

Længdesnit af Vor Frelsers kirke 1864. Efter måling ved kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther. Originaltegningen
er på Horsens museum. Her gengivet efter O. Nom: Vor Frelsers kirke i Horsens (1948) fig. 2.
Der findes ingen billeder af kirkens indre før restaureringen 1864, men Walthers snit giver en god gengivelse af
Hiemøes pulpiturer. De blev stærkt reduceret i 1865 og er nu helt fjernet. De anførte hvælvinger hører til
midtskibet; der var bjælkelofter over pulpiturerne.

Kancelliets påbud om, at hvælvingerne i
nordre side skulle bevares, blev ikke fulgt.
Kruuse konstaterede, at de var for ødelag
te til at kunne repareres og fik tilladelse til
at erstatte dem med et bjælkeloft, hvorun
der et pulpitur i to etager blev indrettet.
Derved forsvandt et triforiegalleri i nord
og det sydlige blev tilmuret. I stedet ind
sattes vinduer, der fik lys ved, at man
gjorde taget tredelt.
Ellers adlød man kancelliets ordre. Prædikestolene i de to kirker blev ombyttet,
således at Peder Jensen Koldings pragtful
de barokstol blev flyttet til St. Ibs, ikke
uden betænkelighed hos arbejderne på
grund af den forbandelse, der stod på sto
len over den, »der rører den til nogen
skade eller forargelse«. Desuden overfør
tes et gitterværk, orgelet, et skønt dåbsfad

af sølv fra 1719, forarbejdet af Mogens
Thommesen Løwenhertz, og nogle male
rier.
I kirkens nordside opførte Jens Hiernøe
pulpiturerne i Louis Seize stil; dertil kom
lukkede stole i koret med plads til sanger
ne ovenpå. Altertavlen blev erstattet af
malerier med motiver fra Jesu lidelseshi
storie fra bagsiden af Klosterkirkens mid
delalderlige altertavle, og i gangen bag
pulpiturerne ophængtes malerier af
H.C.Wilrich.
Biskop Janson indviede kirken 19. fe
bruar 1797 samtidig med, at dens navn
blev ændret fra det katolske St. Ibs til
»Frelserens kirke«. Biskoppen havde selv
komponeret en »Indretning af ceremo
nierne« ved indvielsen, der foregik under
stor festivitas med musik fra orgelet og
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»passende instrumenter«, i dette tilfælde
pauker og trompeter, håndteret af kyradsererne25. Recitativer med arier blev sun
get af latinskolens disciple, vekslende med
afsyngelse af salmer. Bønner og kollekter
var forfattet af Janson, som holdt ind
vielsestalen over 2. Kor. kap. 6 v.18: Vi er
den levende Guds tempel, ligesom Gud
har sagt: Jeg vil bo i dem, og Jeg vil være
deres Gud, og de skal være mit folk.
Brøndsted prædikede over Jeremias kap.
15 V.16: Dit ord var mig til fryd og til mit
hjertes glæde, thi jeg var kaldet efter Dit
navn, Herre, Gud, Zebaoth.
Restaureringen kostede 9.482 rd. Det
var betydeligt mere end det beregnede,
men så havde man også fået en meget
smuk kirke i tidens stil. Stiftøvrigheden
var overmåde tilfreds og lod byrådet kalde
de to håndværksmestre op på rådhuset for
at høre oplæst et brev fra de høje herrer
med en lovprisning af deres indsats26.
Det var økonomiske hensyn, der førte
til nedlæggelsen af Klosterkirken og ikke
svigtende kirkegang. Den kirkelige betje
ning havde samme omfang som før, der
har aldrig været holdt gudstjeneste i de to
kirker samtidig. Naturligvis gik man glip
af stolepengene i Klosterkirken, men man
udlignede tabet ved at forhøje taksterne i
Frelserens kirke. Klosterkirken blev nød
tørftigt istandsat og vedligeholdt, og gik
efterhånden i forfald, fra 1807 til 1823 var
der krudtdepot i den!
Der var god plads i Frelserens kirke til
byens kirkegængere. De to pulpiturer
med ialt 14 loger havde stader til 60, i ko
ret kunne sidde 20 personer. I den store
midtergang var der 128 stader til mændene
og 151 til kvinderne, de to sideskibe havde
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henholdsvis 62 og 89 pladser, i alt blev det
til godt 500 stader. Taksten blev i 1796
reguleret således, at der til indfæstning i
den store gang betaltes af hvert stade 1 rd.
2 mk. og en årlig leje af 2 mk. I de små
gange med ringere udsyn nøjedes man
med 4 mk. i indfæstnignen og 1 mk. i leje.
De lukkede stole blev solgt ved auktion og
blev især købt af byens standspersoner.
Indtægten af stolestader var i 1797/98 301
rd. 3 mk., men da var der jo også mange
indfæstninger. Under inflationen steg sto
lestadepengene til godt 625 rd. i 182027.

Af større betydning for det kirkelige liv
var nedlæggelsen af et præsteembede i
180328. Lorentz Mancin døde 25. aug.
1803, og dagen efter blev det residerende
kapellani i Horsens nedlagt ved et kgl. re
skript. Den hurtige afgørelse skyldtes, at
kancelliet i forvejen havde fået kongens
billigelse til at nedlægge det ved indtruffen
vacance. En tilsvarende beslutning var
truffet vedrørende stiftets kapellanier i
Grenaa, Mariager og Ebeltoft med det
formål at skaffe penge til skolevæsenet.
Kapellaniet i Horsens havde efter Mancins
opgørelse i 1801 en indtægt på 728 rd.
Deraf var de faste indtægter 170 rd. fra de
8/2 gårdsavl, 6 fra v. Hams legat og 32 fra
byens kasse. Kancelliet begrundede sin
beslutning med byens ringe størrelse og
mente, at aftensangen uden skade kunne
erstattes af en katekisation. Til skolevæse
net ville der derved blive 176 rd.
Nedlæggelsen vakte stort røre i Hor
sens og affødte en ansøgning til kongen,
forfattet af apoteker Adam Helms og un
derskrevet af 115 adelige og borgere, der

iblandt fire oldermænd. Den er dateret 3.
sept, og har følgende ordlyd:
»Deres majestæts allernådigste reskript
at det residerende capellani i Horsens
skulle nedlægges og vores af menigheden
elskede capelian Mancins død kom os på
én tid til kundskab.
Over begge tilfælde bedrøvedes vi. De
res majestæt ville allernådigst tillade os at
tale om det første. Beslutningen er grun
det på 3de poster:
1. Capellaniet skulle med hensyn til fol
kemængden ikke være nødvendigt. Mens
Horsens folkemængde er imellem 2 à 3000
sjæle; det antal tror vi fordrer mere end
een præst, og vigtig er det for denne talri
ge menighed at have 2de præster og aften
sang; thi
a) Et hver huses oekonomiske forret
ninger fordrer, at nogle af dets lemmer
skal være hjemme; dette har efter disse
forretningers beskaffenhed hidtil været:
Tieneste tyendet hiemme under høymessen, husfader og husmoder hiemme til af
tensang. Skulle en aftensang afskaffes ville
tieneste tyendernes kirkegang ophøre.
Men nu om dette ey blev tilfældet, om
endog alle et huses folk kunne for det
oekonomiske gaae i høymessen, kan
b) byens kirke ey rumme sådan folke
mængde; den er indrettet til at folket deler
sig i høymessen og aftensang.
c) En præst kan have alle de kundskaber
og gaver som fordres til hans embede,
men hans liv og levned og moralske carakteer kan blive så, at menigheden eller man
ge af den ey til ham kan have tillid.
d) Mange syge i en så talrig menighed
kan på én tid fordre præstens trøst.
e) Præsterne selv er sygdom underka

stet, hvor vigtig da i disse tilfælde, at der
haves 2de præster, og hvor nødvendigt er
ikke da disse samt beroligende for dem,
der har en ond samvittighed
2. At hielpekilder til skolevæsenets for
bedring kunne fåes af capelianens visse
indkomster.
Men, allernådigste konge, disse visse
indkomster består i gaver, givet af private
folk i levende live, just for at lønne capel
ianen og for aftensangs og skriftetalers
holdelse. Giverne har lyst forbandelse
over forandringer derved, hvorom stedets
øvrighed har været vidende, nogle af un
derskriverne er af givernes familie, og om
det måtte allernådigst tillades os at anføre:
At i de sidste 20 år har vi dels selv dels
vore pårørnde givet 12 à 13.000 rd. til det
offentlige under visse bestemmelser, som
vi have fastsatte. Skulle vi see at vore for
fædres bestemmelser om capelian og af
tensang blev tilintetgjort, måtte vi frygte
for lige forandringer med vore egne sildi
gere, at lysten at bortgive mere ville bort
falde.
Også vi og vore forfædre have givet til
byens skolers bedste, disse har den ind
komst, de behøve; vi mangle ikke skolelæ
rere, men i dette øyeblik mangle vi en ca
pelian.
3. Menigheden lettes for den byrde af
offer og accidentser til en capellan.
Men denne byrde er ubetydelig liget
med tabet af en præst og af aftensang, vi
bærer derfor denne byrde let og ønske ey
derfra befriet, når vi må beholde 2de præ
ster, blandt hvilke vi kan vælge siælesørger, 2de søndagsprædikener, iblandt hvil
ke vi kan dele os, vores familie og vores
tienstefolk, og den beroligelse, at sygdom
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eller moralske forhold ey skal hindre os
fra trøst på dødsleyet.
Thi omendskønt vi have årsag til at være
vel tilfreds med vor p.t. ligeså yndet som
flittige og driftige sognepræst provst
Brøndsted, så er han dog kun een mand og
en mand, der stunder til alderen.
Da nu byen i nogle hundred år og i dens
mindre folkerige tilstand har havt capel
ian, da denne embedsmand er nødvendig,
da hans og aftensangens afskaffelse ville
være menighedens tab, da skolevæsenet
her ey behøver dette, og da staten ey har
udgifter ved dette embede, men mandens
indkomster består af vore forfædres og
dels af vore gaver, som vi ey ønsker os
befriet for, så tør vi allerunderdanigst hå
be, at Deres majestæt fremdeles som hidtil
allernådigst forunder os en residerende capellan og aftensangs afholdelse og dertil
beskikker en mand i den afdøde Mancins
sted, hvorom anholdes
Allerunderdanigst.... «
Bønskrivelsen blev sendt til stiftøvrig
heden, der straks bad sognepræst Brønd
sted og magistraten om en udtalelse. De
gav adressen sin fulde tilslutning. Det var
umuligt for en enkelt præst at overkomme
det kirkelige arbejde, og selv om det var
viseligt at nedlægge de små capellanier,
gjaldt dette ikke i Horsens, hvor kapella
nen ved borgernes velvilje både i fortid og
nutid havde et anseeligt embede til ca. 800
rd. i årlig indtægt.
Hvad skolevæsenet angik, var dette i
bedste stand og trængte ikke til penge,
men havde god brug for præsterne. »Dis
se har hjulpet hinanden med det daglige og
ugentlige tilsyn og ikke sjælden taget del i
undervisningsarbejdet selv, især med den
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offentlige catéchisation i kirken 2de gange
uophørlig i ugen, de 3 kolde vintermåne
der undtagne, søndag og fredag. En præst
med det største talent og bedste vilje kan
umulig bestride dette aldt!
Skolevæsenet derfor og med 2 ord: hele
religionsvæsenet ville i henseende til ung
dommens undervisning, tieneste tyendes
og den talrigere, men mindre cultiverede
almues opmuntring tabe ubodelig, uop
rettelig, sørgelig.
Vor smukke menighed, vort veltænken
de borgerskab indseer det med bekymring
og en art kummer, de søge derfor til kon
gen som børn til en fader, og, opfordrede
af de høje herrer stiftets øvrighed, bevid
ner vi: At vi gandske føle med den og der
for have troen til og bede om en kraftig
understøttelse.
Chr. Brøndsted. N. Chr. Carøe A. Kruuse. J. W. Heiberg«.
Den 9. sept, skrev biskop Janson til
kancelliet, at han nu havde fået den offi
cielle meddelelse om Mancins død, og at
kapellaniet dermed var ledigt. Han havde i
februar anført betænkeligheder ved en
nedlæggelse, men accepterede naturligvis
det kgl. reskript. Janson bad nu kancelliet
tage stilling til, på hvilken måde enken
kunne få sit nådens år (500 rd.) og sin pen
sion, der måtte sættes til 50-60 rd. Embe
dets faste indtægter bestod alene i private
donationer med den clausul, at de ikke
måtte bruges til andet end skriftetaler og
aftensangsprædiken !
Nogle dage senere fulgte et Pro Memo
ria fra stiftøvrigheden til kancelliet, bilagt
borgernes ansøgning og den anførte udta
lelse af Brøndsted og magistraten. Stiftøv
righeden erkender naturligvis, at kongens

befaling bør adlydes med al hørsomhed,
men véd også, at kongen kan ændre sin
beslutning, når der anføres gode grunde,
og kancelliet forelægger ham dem.
Horsens er blandt de betydeligste byer i
provinsen og kan ikke sættes i klasse med
Ebeltoft eller Mariager. »Dets borger
skab er veltænkende, her hersker i det hele
industrie, god tænkemåde, anstændige sæ
der, patriotismus og ivrig hengivenhed for
kongehuset, ligesom og religiøsitet og in
teresse for religionen, hvis offentlige øvel
ser de hindindtil har bivånet i den nybygte
skiønne kirke såvel om formiddag som til
aftensang, hvor der aldrig er savnet en tal
rig forsamling«.
Stiftsøvrigheden henviser til, at byens
præster ikke lønnes af staten, men af pri
vate donationer og finder det betænkeligt
at ændre disses formål; man risikerer, at
de tages tilbage. Skolerne vinder lidet eller
intet ved nedlæggelse.
Memorialet konkluderer: »Sognepræ
sten er for nærværende tid tillige provst i
Nim herred, dette forårsager ham forret
ninger og reiser, han er altid som sogne
præst medinspektør for kirkerne, skolerne
og fattigvæsenet, hvilket sidste ved den
nylig udkomne forordning forøger hans
arbejde; at en brav mand kan overkomme
dette uden at have en medhjælper i de
præstelige forretninger ved en så folkerig
menighed som Horsens, vil ventelig let
kunne indsees at være umulig. Og da nu
denne medhjælper kan haves uden mind
ste vanskelighed til menighedens sande
nytte i den residerende kapellan, som
Hans majestæt beskikker og byen lønner,
så kan vi ikke andet end istemme i menig
hedens ønske, at dette embede ikke måtte

indgå, men igjen besat i den afdødes sted
med en duelig og brav mand«.
Det er klart, at kancelliet ikke havde
gennemtænkt sagen. Især voldte fru Mancins nådensår og pension vanskeligheder.
Der var ingen andre steder at hente penge
ne til hende end i kongens kasse.
Problemet blev imidlertid løst af biskop
Janson med et forslag om at forene hospi
talspræstens embede med kapellanens.
Han skrev til sognepræst Rosendahl i
Hatting, om han ville modtage Torsted
sogn, og til pastor Horn om muligheden
for at forene hospitalspræstens gerning
med kapellaniets. Begge var særdeles posi
tive over for forslaget. Horn mente, det
var muligt, hvis det blev tilladt hospitals
præsten at forrette tjeneste mellem høj
messe og aftensang og prædike over de
samme tekster. Hvad de ekstra forretnin
ger angik som altergang og begravelser
m.m., var de ikke så mange, at de lettelig
kunne overkommes.
Derefter skrev biskoppen til kancelliet
(21. okt.). Vanskelighederne med nåden
såret og pensionen ville falde bort, hvis
man kom Horsens-menighedens forestil
ling i gunstig betragtning. Biskoppens
»tanker« var følgende: »Hospitalspræ
sten hr. Horn er bekendt som en overmå
de dygtig og retskaffen mand, som længe
har fortjent og ofte har søgt bedre befor
dring. Ville det høje kollegium udvirke
ham den kongelige nåde, at han tillige blev
beskikket til residerende kapellan i Hor
sens imod, at det med kaldet forbundne
annex Torsted blev lagt til Hatting præste
kald, som det ligger lige så nær, så var alt
derved lettet og jevnet. Capelianen i Hor
sens kunde gierne tillige betiene hospita
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let, præsten i Hatting, hvormed intet an
det sogn er forbundet, kunde ligeså let
forrette præsteembedet i Torsted. Hor
sens hospital, som ejer Torsted kirke,
kunde strax vinde derved; thi når dette
præstekalds tiende blev overladt samme til
ejendom og bortfæstelse imod årlig afgift
af 100 rd. til sognepræsten i Hatting, blev
dette tillige med alt øvrige, ni. offer og
accidentser, en tilstrækkelig belønning for
hans arbejde ved Torsted menighed; det
øvrige af præstetienden, som nok kunne
blive henimod 100 rd. af sognets hart
korn, som er 140 tønder, tilhørte da hos
pitalet... Sålænge hr.Horn er i embedet
måtte han nok beholde, hvad han hidtil
har haft af hospitalet selv, da det ellers
efter en 20 års tjeneste ikke vilde være syn
derlig forbedring for ham...«
Kancelliet ændrede derefter sin indstil
ling til kongen. Det mente ganske vist, at
kapellaniet var overflødigt, men menighe
dens ønske vejede tungt, og biskoppens
forslag var fordelagtigt for det offentlige.
Man foreslog dog, at Hatting skole skulle
have de 100 rd. som biskoppen ville over
lade hospitalet. Kongen tilbagekaldte da
sit reskript og udnævnte Horn til reside
rende kapellan d. 7. dec. 1803.

En tredie vigtig ændring i denne tid var
afbrydelsen af den ældgamle forbindelse
mellem kirken og den lærde skole ved en
omfattende lovgivning fra 1805 og flg.
år29. Ganske vist beholdt kirken en vis
indflydelse ved, at stiftøvrigheden førte
tilsyn med skolen og ved, at dens økono
mi blev forvaltet af et forstanderskab,
hvori sognepræsten havde sæde; men læ
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rerne var ikke mere kirkens tjenere, og det
særligt kirkelige over skolelivet forsvandt.
I et reskript af 27. dec. 1805 bestemtes, at
den af latinskolens disciple hidtil besørge
de kirkeopvartning for fremtiden skulle
overgå til børnene i de danske skoler.
Horsens havde på det tidspunkt fire
skoler, men kun én lærer ved hver. Han
kunne ikke forlade sin skole for at gå til
kirkelige forretninger. Man ansatte derfor
en kantor og degn, der skulle være af sat
alder med gaver til at synge og med musi
kalske kundskaber. 1. aug. 1806 konstitu
erede stiftøvrigheden Ludvig Vilhelm
Nolthe »til at bestyre sangen i kirken og
ved andre lejligheder som og chordisciplenes dannelse. Kantoren forestår tillige
klokkerens bestilling med at tegne konfitenter (altergæster) samt andre kirkelige
forretninger, der indføres i en ministerial
bog og af ham i rette tid anmeldes for ved
kommende præster«30.
Kantorens løn blev indtil videre fastsat
til det af kordegnen hidtil oppebårne offer
på årets tre højtidsdage, samt hvad der ved
konfitenternes tegning og andre forretnin
gers anmeldelse af menigheden godvillig
måtte gives. I 1812 var Nolthes indtægt:
fast løn af kirken 80 rd., de tre højtidsofre
149 rd. 1 mk. 8 sk., tegnepenge 184 rd. 2
mk. 8 sk., forretninger i kirken 208 rd. 1
mk. 12 sk. og ved ligbegængelse 29 rd. - i
alt omtrent 649 rd.
Opvartningen i kirken ved gudstjene
ster, begravelser og bryllupper gik nu over
til »nogle skikkelige, velklædte drenge«
fra byens friskole, 12 i alt. De skulle klæ
des anstændigt i sorte klæder, sort hat og
støvler, som kantoren indkøbte på kirke
inspektørens vegne.

Nolthe måtte vente på fast ansættelse i
mere end 10 år. Han var en kontroversiel
person, der lagde sig ud med folk ved sine
moralske formaninger og økonomiske
pressioner. I 1807 bragte han Brøndsted i
en lidt pinlig situation. Nogle københavn

ske dagblade havde omtalt, at der 1. pinse
dag 1807 i Horsens kirke var blevet afsun
get en arie, forfattet af provst Brøndsted
og uddelt gratis blandt kirkegængerne.
Arien skyldes sikkert Nolthe og havde
følgende ordlyd:

O, Hellig Aand, opvarm vort Hierte!
Oplys, o Aand, vort mørke Sind!
Opvarm vort Hierte, oplys, o Aand, vort mørke Sind!
Oplys, o Aand, vort mørke Sind!
O, Hellig Aand, opvarm vort Hierte!
O, Aand, oplys vort mørke Sind!
Opvarm, o Aand, oplys, o Aand, vort mørke Sind!
O, Aand, oplys vort mørke Sind!

Kancelliet reagerede omgående med en
forespørgsel til Brøndsted om dette brud
på god kirkeskik, men Brøndsted afviste
harmfuldt, at han skulle have digtet arien
og krævede at få renset sit gode navn og
rygte. Kancelliet svarede med at berømme
hans embedsførelse og tilbød ham fri pro
ces mod smædeskriveren. Bladene demen
terede imidlertid deres forkerte oplysnin
ger ved at aftrykke kancelliets brev, der
var blevet trykt i Kollegialtiende, så
Brøndsted har næppe rejst sag. Selvom
han ikke havde digtet arien, må han dog
have tilladt, at den blev afsunget31.
I 1817 var Stiftøvrigheden sindet at an
sætte Nolthe fast, men forhørte sig først
hos borgmester H. Fr. Carøe og provst
Brøndsted. Carøe var meget kritisk. Man
ge havde klaget til ham over, at Nolthe
ved flere lejligheder krævede højere beta
ling, end han var berettiget til, og at han
»brugte bebrejdende myndighed mod

faldne fruentimmere«, der meldte sig hos
ham for at blive tegnede til skrifte og alter
gang. Nolthe var ofte blevet irettesat af
borgmester og provst, men havde vist sig
trodsig og undskyldte de uretmæssige ho
norarer med, at det var hans kone, der
havde indkrævet dem. Brøndsted var mil
dere i sin bedømmelse. Nolthe kunne væ
re noget glemsom med ophængning af sal
menumre, men passede ellers sit embede
upåklageligt. Det var rigtigt, at han - og
især konen - med strenghed og en slags
myndighed havde fordret mere end, hvad
der var ham foreskrevet. Da Brøndsted
har troet, det var til opbyggelse, at de løs
agtige kvinder, som efter deres barnefød
sel lod sig tegne til kommunion, ville tale
med ham i hans hus, havde han forbudt
Nolthe at tegne dem, inden dette var sket.
Når en enkelt havde vægret sig, blev der
klaget over, »at Nolthe med en ham
upassende streng myndighed, omend-
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skønt han vidste, at Brøndsted med øm
hed og godmodighed til deres opvækkelse
og forbedring har i stilhed tiltalt dem, har
begegnet hende«. Men i øvrigt holdt Nolthe sangkoret i god stand og orden, hvor
for Brøndsted anmodede om at måtte give
Nolthe den tilsendte bestalling efter at ha
ve modtaget hans embedsed. Nolthe fort
satte derefter som kantor32.
Organist var til sin død 1845 Nicolai
Stocholm. I 1794 ophørte skikken med at
spille uden for hjemmene ved højtiderne;
til erstatning for tabet af denne indtægt fik
organisten 100 rd. i fast løn, hvoraf kirken
betalte de 40 og byen resten. 1803 søgte
han kancelliet om, at hans søn Jochum
måtte efterfølge han, og det blev bevilget.
Den nye indretning af latinskolen fratog
denne indøvelsen af kirkens sangkor (deg
netjenesten var blevet passet af en discipel)
og dermed 30 rd.; men fra 1810 fik Jo
chum Stocholm et tillæg på 50 rd. Han
døde i 1818 og blev efterfulgt af skolelærer
P. Pedersen33.
Kirkens pædagogiske og sociale arbejde
»Skrive- og regneskoler skal øvrigheden i
købstæderne forordne og forsørge (sørge
for). Og skal forstanderen for samme sko
ler og sognepræsten have indseende med,
at børnene i Guds sande frygt oplæres.
Skolemestrene skulle af sognepræsten
overhøres, førend dem sådanne skoler be
troes. De skulle og lade deres disciple
fremkomme hos provsten i kirken og af
hannem overhøres, når den årlige visitats
sker«.
Bestemmelsen er fra Danske lov
(1683)34. Den overdrog magistraten i by
erne at sørge for skoler og gejstligheden at
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føre tilsyn med undervisningen i kristen
dom, der foregik på grundlag af Luthers
lille katekisme. Men øvrigheden tog sig
opgaven let under henvisning til de van
skelige økonomiske forhold eller manglen
på duelige lærere. Forældrene måtte selv
give deres børn de fornødne kundskaber
eller sende dem til private skoler, eventu
elt få dem optaget i latinskolernes nederste
klasser.
Det var først i pietismens tid, der kom
mer gang i et offentlig skolevæsen for al
muen. En begyndelse blev gjort med Fre
derik IV’s rytterskoler; men af større be
tydning blev forordningen om konfirma
tionen i 1736. Den gjorde konfirmation til
en pligt for alle børn, og kun de, der hav
de fået undervisning, kunne antages til
konfirmation. Mindst % år før konfirma
tionen skulle børnene foruden til de al
mindelige katekisationer i kirken gå til un
dervisning i præstens hjem to gange
ugentlig.
1738 udkom Erik Pontoppidans kate
kisme (Sandhed til gudfrygtighed), som
blev autoriseret til brug i alle skoler, og et
reskript af 1739 anordnede katekisation i
kirkerne søndag mellem 1 og 2 samt hver
onsdag.
Også i Horsens vakte pietismen øget in
teresse for børnenes oplæring i kristen
dom35. Det var fromme mænd, der skabte
den første offentlige skole i byen. 1743
skænkede Christian Pedersen Giødvad,
»negotiant til søs«, 500 rd. til en fri (gra
tis) skole, etatsråd Gerhard de Lichten
berg fulgte efter med en gave på 2 gårdsavl
til samme formål, og i 1750 gav overretsprokurator Berthel Fædder 200 rd.
Det afgørende skridt blev taget, da den

gavmilde og fromme købmand Jens Jør
gen Lindvig i 1752 skænkede 2.000 rd. til
en »fri og bestandig skoles holdelse« for
32 fattige børn i Horsens. Gennem yderli
gere bidrag kunne skolen øge antallet af
elever til 60 ved Lindvigs død i 1768. Bør
nene blev udvalgt af skolens bestyrelse,
der bestod af sognepræst og magistrat,
som tillige ansatte skoleholderen. I fun
datsen indskærpes, at skoleholderen »in
genlunde må forsømme catechisationen i
kirken efter omgang med alle de ham anvi
ste børn for at lade dem i deres børnelær
dom og christendomskundskab overhøre
og må ingen derfra udeblive uden de små,
som ey læser udenad, og de, som måtte
være sengeliggende«.
Foruden denne skole var der i 1787 tre
betalingsskoler, hvoraf den fornemste var
»den tyske skole« med to klasser, i den
øverste var der tyskundervisning. De to
andre skoler havde kun een klasse. Skole
holderne var dårligt lønnede, men fik dog
lønnen forbedret ved, at kirken i 1787 af
stod 300 rd. årligt af Svanes legat til lærer
ne. Disses pædagogiske uddannelse var i
øvrigt temmelig uensartet, før seminari
ster blev almindelige. Den fri danske skole
havde som leder studiosus theologiæ Friderich Crondahl, som biskop Janson i
1804 fandt »ved sin besynderlige tænke
måde måske igjen at forhindre det gode,
som han ellers efter sin kundskab og due
lighed kunne skaffe dem«. Han blev i 1807
afløst af Rasmus Tander, der var dimitte
ret fra Blågård seminarium med karakte
ren »ej uduelig«, og tidligere havde været
skoleholder på Nørregades skole. Biskop
Janson var særdeles utilfreds med ham ved
visitatsen 1804: »Den 4de skoles lærer er

en seminarist ved navn Tander, og kunne
man da billig herfor vente noget fortrin
ligt, men det faldt kun mådeligt ud, da han
selv ikke catechiserede rigtigt, ej heller
børnene, da jeg selv adspurgte dem, kun
ne ret gøre rede for det, som de skulle
vide«. Søren Fuglslev havde været tjener
hos provst Brøndsted og ved dennes pro
tektion avanceret fra »adjunkt« ved den
tyske skole til overlærer ved Nørregades
skole, skønt han »ikke var undervist og
ej heller havde taget examen fra noget af
de kongelige seminarier, ligesålidt som
han have modtaget anden videregående
uddannelse«. Biskop Paludan Müller fandt
dog (i 1831), at han var særdeles dygtig og
kraftfuld i sin examinationsmåde, bestemt
i sine spørgsmål, og at børnene viste sig
flinke under ham. Den dygtigste lærer var
uden tvivl lederen af den tyske skole,
Marcus Henriksen, men hans pædagogi
ske uddannelse er ukendt36.
I 1797 kom der en instruks for de tre
borgerskoler. Undervisningens formål
skulle været »at danne børnene til sædeli
ge, rolige, gode og anstændige menne
sker«. For undervisningen i religion gjaldt
følgende regler:
Skoledagen indledtes med en morgen
salme og oplæsning på skift blandt børne
ne af en kort bøn, der afsluttedes med:
Velsign os Gud Fader, Søn og Helligånd.
Det indskærpedes, at »Børnene må idelig
føres til gemyt, at det er Gud, deres Fader
og Skaber, de taler med i bønnen, derfor
må de alvorlig straffes, som viser sig under
bønnen uagtsomme eller kåde; de første
gange med en alvorlig irettesættelse, men
siden med følelig straf«.
Straks efter bønnen må højt, langsomt
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og tydeligt læses et sted af Det nye Testa
mente, besynderligt af de fire evangelier
og apostlenes gerninger. Den eller de af
skoleforstanderne, besynderlig præsten,
vil uden tvivl, hver gang skolen besøges af
nogen af dem, undersøge, om dette er for
sømt.
De store klasser gjorde det nødvendigt
at dele dem i tre hold (»klasser«) efter
deres fremskridt i undervisningen. To
gange om ugen katechiseredes over lære
bogen med den øverste klasse, som dertil
hjemme havde forberedt sig. Den næstøverste klasse hørte på, mens den nederste
blev sendt hjem. Men den slap ikke for
katechisation. Hver onsdag og lørdag for
middag katechiseredes en halv eller en hel
time over de første simple grunde i kri
stendommen, eftersom de fem parter i
Luthers katekisme gav anledning til.
Katechisationen i kirken søndag og fre
dag forløb som hidindtil. Katechumenerne skulle foreberedes dertil af skolelærer
ne, hjælpes og anføres. Børnene i nederste
klasse kunne frigøres, især om søndagen;
men de, som forberedtes til konfirmation,
måtte både her og ved enhver lejlighed væ
re lærerne både moralsk og videnskabelig
anbefalede for i forening med præsterne
såvidt muligt at danne dem for det borger
lige og kristelige samfund.
Denne instruks gjaldt indtil skoleloven
af 1814. Med denne indtraf en afgørende
ændring i byens skolevæsen. Den påbød
undervisningspligt for alle børn mellem 7
og 14 år. Landet inddeltes i skoledistrik
ter, der skulle opføre skoler og lønne faste
lærere. De kommunale myndigheder blev
derved tvunget til at tage det økonomiske
ansvar for børneundervisningen. Ledelsen
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blev overdraget en skolekommission, be
stående af borgmester og sognepræst som
faste medlemmer, hvortil kom 3-4 borge
re. Den stod under tilsyn af stiftamtmand
og amtsprovst. I Horsens Henrik Chri
stoffer Schmidt i Vær.
Ordningen trådte i kraft i Horsens
181837. Byen deltes i to skoledistrikter,
hver med sin skole: Søndergades og Nør
regades. Den pædagogiske ledelse af sko
levæsenet blev overladt overlæreren på
Søndergades skole, og som noget nyt blev
indført, at det skulle være en ordineret katechet, der også havde visse forpligtelser
til at prædike. Præsternes ugentlige katekisationer faldt nu bort.
Den første katechet blev adjunkt ved
den lærde skole F. C. Rosen (1787-1847),
der karakteriseres som en overordentlig
dygtig lærer og fremragende prædikant.
Han får det skudsmål, at »han var en
kraftig, alvorlig, særdeles begavet person
lighed; de tørreste sandheder haglede fra
ham uden personsanseelse«. Brøndsted
brød sig ikke om ham, men hans efterføl
ger, pastor Rosing, satte stor pris på
Rosen.
Trods Jansons kritik af enkelte lærere er
biskoppen godt tilfreds med byens skole
væsen. Også rektor Worm udtaler sig
anerkendende i 1805 om »de 4re duelige
skolemænd i byen, der blot han den fejl,
at de 3 ikke kan synge en strofe eller kende
en node« ! Heller ikke borgerne synes util
fredse, selv om de nok forskønner skolens
tilstand i deres bønskrivelse 1803. Efter
datidens forhold har lærerne været kom
petente til at undervise. De faglige krav
var overkommelige; men de altfor store
klasser gav naturligvis pædagogiske pro

blemer. Der har sikkert været meget ter
peri i undervisningen; men de hyppige katekisationer har dog givet lejlighed til at
uddybe og levendegøre den kristne for
kyndelse.

Foruden undervisningen i kristendom
måtte kirken tage sig af omsorgen for de
fattige og syge. Det var en selvfølge udfra
evangeliets forkyndelse af kærlighed til
næsten. Man fandt det naturligt, at præ
sterne indtog en fremtrædende plads i ad
ministrationen af syge- og fattigplejen.
Reformationstidens kirkelige lovgiv
ning anordnede hospitaler for dem, der
ikke kunne klare sig selv, og staten sørge
de for midler i form af jordegods, tiender
og lign, til at drive dem for. Men der var
altfor få hospitaler i forhold til den elen
dighed, som var almindelig. Det store
flertal af nødlidende måtte hjælpes ved
privat velgørenhed. De kommunale myn
digheder mente ikke, at man kunne tvinge
folk til godgørenhed og gjorde faktisk tig
geriet til en næringsvej. De uddelte tigger
kort til sognets fattige og ansatte »stod
derfogder« til at holde udensogns tiggere
borte38.
I Horsens oprettede Frederik II et hos
pital i 1560, »på det at fattige, syge og
såre mennesker, som for deres sygdom og
skrøbeligheds skyld ikke kunne gå og be
de deres brød, må have et sted og værelse,
som de kunne blive, og dertil have nød
vendigt underhold«. Hospitalet fik tildelt
rigelige midler af kronens gods, bl.a. som
nævnt Torsted kirke med sine tiendeind
tægter samtidig med, at præsten i Torsted
blev hospitalspræst. Til disse kongelige

gaver kom mange fra private personer, så
hospitalet omkring 1750 havde 185 tdr.
hartkorn, fordelt på jorder i jydske stifter,
dertil 60 tdr. land på Horsens mark og
nogle tiendeindtægter.
Stiftøvrigheden havde indseende med
hospitalets regnskaber og skulle godkende
optagelsen af lemmer, som i stor udstræk
ning blev indstillet af sognepræsten eller af
personer, der i henhold til hospitalets le
gater havde indlæggelsesret. Forstanderen
udnævntes af kongen og skulle være »en
gudfrygtig, from, forstandig og trofast
mand, som i Horsens er bosiddende«.
Foruden fri husværelse fik han fast løn ef
ter aftale.
Hospitalet havde plads til ca. 25 lem
mer, som her levede en kummerlig tilvæ
relse. Beboelsesforholdene var nok tåleli
ge efter tidens forhold, men det indbyrdes
samvær må have været belastende. I 1783
opgav den udmærkede forstander Jacob
Benzen antallet til 25. Heraf blev en be
nævnt som tåbelig og en usselig krøbling,
en var afsindig og en i dårekisten, en var
næsten blind og tre var gamle og vanføre.
Værre stod det til i 1792. Da måtte stueko
nen være »plejemoder« for seks vanvitti
ge og tre afsindige i dårekisten. Man under
hende lønforhøjelsen fra 6 rd. til 10 rd.
årligt!
Det er forståeligt, at forstanderne for
længst var flyttet ud af hospitalet og havde
bosat sig i byen. Men også mange hospi
talslemmer boede uden for hospitalet. Ef
terhånden som dettes indtægter steg i de
gode tider for landbruget, uddelte man et
større antal portioner til fattige i og
udenfor Horsens. I 1819 var hospitalslem
mernes antal kun 24 boende på hospitalet.
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Flensburgs Enkebolig (»Kirkeboligen«). Boligen er skanket af borgmester Andreas Hansen Flensburg og hustru
Anna Cathrina Steph ensdatter. Den er opført af Anders Kruuse 1790 i nyklassicistisk stil. Det er kun facaden mod
Nørregade, som er muret; på bagsiden ses et smukt bindingsværk. Stiftelsen blev nedlagt I960, og huset overgivet
til Horsens museum, der indrettede et håndvarksmuse um i huset. Det blev dog nedlagt 1978 til fordel for en
magasinering; men en bedre anvendelse er nu under overvejelse.

De, der boede udenfor, fik for det meste 2
mk. ugentlig39.
For borgerne var det en skam og en
ulykke »at komme på fattigvæsenet«. Det
er baggrunden for de mange stiftelser og
legater for »værdigt trængende« i borger
skabet40. Disses levevilkår lå ganske vist
ofte nær sultegrænsen, men de blev fri for
at bo sammen med samfundets bundfald
og bevarede deres sociale status.
1631 havde Anna Svane, gift med borg
mester Hans Olufsen Riber, oprettet en
stiftelse i Fugholm, senere kaldt »Svane
boligen« eller »Himmeriges boder«, for
tre »fattige, ærlige, forarmede og hjælpe
løse enker, som borgmester med råd og
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sognepræst kender værdige og sig skikkeligen og ærligen vil forholde«. Stiftelsen
blev opført på ny i 1785 på pastor Frimodts initiativ, så den kunne rumme syv
enker. 1790 kom hertil »Flensburgs en
kebolig« (i 1801 kaldet »Kirkeboligen«)
for otte skikkelige og trængende borger
enker, som foruden hver sin stue med et
lille køkken fik en pengehjælp.
Andre værdigt trængende blev hjulpet
med renter fra legater, og af dem var der
mange i Horsens. 1821 havde fundatserne
en obligationsbeholdning på 18.825 rd.
sølv og 1.800 i sedler. Formuen blev be
styret af en fundatsforvalter, men sogne
præst og borgmester førte tilsyn med ad

ministrationen og fordelte legatportioner
ne med bistand af fattigforstandere, for
delt på byens kvarterer. I 1806 var der af
legatmidler givet egen fri bolig til de 15
enker i de to stiftelser, og 47 »mest ho
nette, men fattige borgerenker« fik 657 rd.
i understøttelse. Dertil kom de løbende
bidrag i de fattiges tavler eller bøsser i kir
kerne, gaver ved festlige lejligheder, men
også mindre frivillige som bøder i retten
eller ved lavsmøder. Det største bidrag
kom fra kirkens tavler; det lå på ca. 120
rd. årligt.
Der var ikke mangel på forståelse i me
nigheden af de fattiges vilkår. Den var me
get lydhør, når magistrat og præst bad den
hjælpe under dyrtiden. I 1800 blev der så
ledes indsamlet 427 tdr. rug og 295 rd. ved
en indsamling for at holde prisen på brød
til de fattige nede, og i 1811 gav en tilsva
rende indsamling 1.052 rd.
Et særligt problem var det stigende an
tal børn, der strejfede om på gaderne for
at opretholde livet ved tiggeri. For at
hindre dette uvæsen besluttede fattigkom
missionen i 1786 at oprette en spindeskole, hvori de normale 3 timers skoleunder
visning blev suppleret med spinding og
kartning af hør og blår, der ved salg kunne
bidrage til børnenes underhold. Ideen
stammede fra Tyskland og blev modtaget
med begejstring af det danske kancelli.
Det fik nedsat en »Land-fabrik- og Spindeskole Direktion«, som skulle virkelig
gøre tanken. Staten bidrog med de for
nødne maskiner, undervisning af »spindemødre« og lønning af disse, men regne
de ellers med, at spindeskolerne kunne
hvile i sig selv.
I Horsens blev spindeskolen støttet af

de ledende kredse i byen. Det russiske
fyrstehof bidrog som nævnt med 30 rd.
årligt, og standpersoner skænkede store
summer til den, så spindeskolen i 1800
havde en legatkapital på 4.800 rd. Det var
dog nødvendigt, at hospitalet afgav 80 rd.
årligt til formålet, hvortil kom støtte fra
fattigvæsenet.
Forældreløse børn under fattigvæsenet
og vagabonderende blev tvangsindskrevet,
men også børn af fattige, skikkelige for
ældre kunne få adgang, ligesom velgøren
de borgere, der havde antaget sig pleje
børn, kunne få disse i skolen imod beta
ling og til gengæld råde over børnenes
fortjeneste. Spindelønnen blev sat til 8 sk.
om ugen for hvert barn, men efterhånden
forhøjet i takt med de stigende priser.
Det lokale tilsyn med skolen havde en
kommission på fire medlemmer, beståen
de af borgmesteren, provst Brøndsted,
rådmand Kruuse og købmand Jørgen
Yding. Sidstnævnte fungerede som skole
forstander, kasserer og regnskabsfører,
provst Brøndsted som formand og se
kretær.
Elevernes alder var fra 10 år til konfir
mationen. Antallet lå gennemsnitligt på
ca. 27 indtil 1800, men kommissionen gik
gerne med til at udskrive børnene, når for
ældre eller værger kunne påvise, at de
tjente mere ved arbejde på byens tobaks
marker og lignende steder. Med de gode
tider efter 1807 svandt elevantallet mærk
bart, og omkostningerne ved spindesko
len blev for store i forhold til indtje
ningen. 1813 var der kun tre elever tilba
ge, og man lukkede skolen.
Omsorgen for samfundets nødstedte
var dog ikke blot overladt hospitalerne og
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den private godgørenhed. I begyndelsen
af det 18. årh. tog staten initiativ til et
fattigvæsen, der hvilede på tvungne bi
drag42. Det skete ved fattigforordningerne
af 1708 og 1734. Byernes fattigvæsen skul
le nu styres af de såkaldte fattiginspektø
rer: Sognepræsten, en fra magistraten og
to eller flere borgere, der udnævntes af
magistraten. Tiggeri blev samtidig for
budt. En fattigforordning i 1805 bestemte,
at fattigskatten skulle lignes, dels på
grundtaksten, dels på indbyggerne efter
fattigkommissionens skøn over deres vil
kår. I Horsens var det totale bidrag til fat
tigvæsenet i 1804 på 1.903 rd., som blev
fordelt mellem 116 personer som penge
hjælp, børnepenge eller tilskud til husleje.
En nærmere omtale af det offentlige fat
tigvæsen ligger imidlertid uden for det her
behandlede emne; men præsternes indfly
delse på det kommunale fattigvæsen er
ganske betydelig. Sognepræsten er for
mand for fattigkommissionen, og det er
normalt en præst, som indstiller de nødli
dende til hjælp, naturligvis med bistand
fra byens fattigforstandere.
Menighedens forhold til gejstligheden
Biskop Janson visiterede Horsens ikke
mindre end fire gange i årene fra 1790 til
1804 og er meget begejstret for menighe
den43. I 1793 skriver han: De almindelige
skoler i denne kiøbstad er vel indrettet, vel
besatte og i ønskelig orden; den talrige
ungdom vel oplyst, mange viste endog yp
perlig kundskab, hele menighedens gode
forfatning og den tænkemåde, anstændig
hed, driftighed og vindskibelighed, der
hersker i denne by, fortjener at berøm
mes. Og i 1804: Forretningerne i kirken
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blev holdt d. 27. maj. Med megen fornøielse sås menigheden talrig forsamlet, ung
dommen vel undervist og kyndig, og alles
opmærksomhed spændt på alt, hvad der
blev talt og forhandlet indtil enden. Ind
vånernes agtelse og interesse for religionen
og dens gode tænkemåde i det hele taget er
her kiendelig.
Biskop Janson var en god ven af Guldberg, hvis kærlighed til Horsens nok har
smittet af; det må også tages i betragtning,
at en bispevisitats var en begivenhed, som
kunne samle fuldt hus i kirken og var vel
forberedt. Men Jansons skildring bekræf
tes af Brøndsteds udtalelse om ugedags
prædiken i 1791 og af borgernes aktion i
1803 for at bevare kapellaniet. Ganske vist
håber Brøndsted i en indberetning fra
1800 »at den i byerne sørgeligt voksende
ulyst til at søge kirken ikke skal udbrede
sig«, men det er sikkert en udtalelse om
byerne i almindelighed og kan næppe gæl
de Horsens på dette tidspunkt44.
Præsterne var dygtige prædikanter, nid
kære i deres virken og levede et eksempla
risk familieliv. Provst Brøndsted overkom
det overordentlige som sognepræst og
provst, formand for skolekommission og
for fattigvæsen, skifteforvalter m.m. Han
var højt respekteret som embedsmand og
siges (af sønnen Peter Ole) at være meget
godgørende. Mancin kaldtes i 1803 »den
elskede kapellan« og Horn berømmes i sin
nekrolog 1842 for sit gode forhold til me
nigheden45.
Præsternes forkyndelse har sikkert til
talt »den tænkende del« af menigheden.
Den var stærkt moraliserende og argu
menterede fornuftigt for de bibelske sand
heder; den forledte ikke til religiøst

»sværmeri« og har næppe forstyrret kir
kegængernes nattesøvn. De var oplært i
»Pligterne« efter Balles lærebog og var
lydhøre, når der blev appelleret til deres
offervilje.
Det er i disse år, der opstår en vækkelse
i Bjerre-Hatting herred, hvis tilhængere
fik navnet »de stærke jyder«, øvrigheden
kaldte dem »sværmere«46. Dens ophavs
mand var en tjenestekarl i Uldum-Langskov sogn ved navn Peder Frandsen (Ryt
ter), der i 1790erne forkyndte bod og om
vendelse i pietistisk forstand og kraftigt
angreb de rationalistiske præster. Lidt se
nere kom det til en vækkelse i Rårup un
der ledelse af gårdejer Peder Laursen (Fre
densbjerg), en selvstændig religiøs bega
velse. Også han forkyndte omvendelse,
men betonede, at mennesket ikke frelses
ved sine gode gerninger; det sker alene ved
troen på Guds nåde.
Bevægelsen fik tidligt forbindelse med
den samtidige norske vækkelse, hvis før
stemand var Hans Nielsen Hauge. 1804
opholdt han sig i Horsens og omegn, bl.a.
hos den pietistiske kammerherreinde Lüt
tichau på Store Grundet. Under hans på
virkning fik det pietistiske overhånd i
vækkelsen, og det kom til et brud blandt
dens tilhængere. Peder Laursen angreb
Hauges fremhævelse af de gode gerningers
betydning for frelsen, mens en kreds i
Raarup og Korning, samlet om Mathias
Nielsen (Ikjærgaard) og Hans Nielsen
Smed, tillige med nogle kvinder sluttede
sig til Hauge. Vækkelsen var dog enig om
at angribe de verdslige præster, den næg
tede at bruge Balles lærebog i stedet for
Pontoppidans ved konfirmationen og ville
heller ikke afskaffe Kingos salmebog til

fordel for den evangelisk-kristelige. Gen
nem mange år prøvede myndighederne at
kue de vakte gennem bøder og fængsels
straffe, men forgæves.
I Horsens synes indførelsen af Balles
lærebog (fra 1794) ikke at have voldt van
skeligheder, og det samme gælder den
evangelisk-kristelige salmebog, hvor over
gangen fra Kingos jo også var mildnet ved
brug af Guldbergs salmebog. Der var
imidlertid en kreds af »Haugianere« i by
en, som samledes om købmand Andreas
Jensen Friis på Nørregade nr. 249 (nu nr.
44). Andreas Friis havde som ung tjent
hos kammerherreinde Lüttichau og var al
lerede vakt, da Hauge besøgte godset.
Han sluttede sig nær til denne, og kort
efter Hauges besøg rejste han sammen
med sin forlovede, der var norsk, til
Drammen »for at finde fred for sin sjæl«.
Friis tog arbejde i Drammen hos en bro
der til Hauge; hvornår han vendte tilbage
til Danmark, vides ikke, man han løste
borgerskab som købmand i Horsens 1808.
1816 blev han gift anden gang med Karen
Madsdatter, født i Skanderup sogn. End
nu i 1815 brevvekslede han med Hauge.
Forøvrigt har han også skrevet til Grundt
vig med tak for tilsendelsen af dennes bog
»Hvorfor kaldes vi lutheranere« (1812).
Andreas Friis døde i 1835 i jævne øko
nomiske kår, i Horsens Vejviseren for
1832 betegnes han som »købmand, stø
ber lys«. Men han var et agtet medlem af
borgerskabet. Blandt fadderne til hans fire
børn nævnes konsul Secher, en søn af
købmand Kirkegaard, købmand Boldt (i
familie med Monbergs) og købmand
Laurids Winding, alle var de ansete borge
re. Friis har ikke været isoleret på grund af

89

sin haugianisme, og man kan vel formode,
at de her nævnte faddere har stået positivt
til hans kristendomssyn. Som tilhængere
af Hauge nævnes foruden Friis købmand
Ole Hansen og skrædder P. Marthinussen.
De positive udsagn om »den smukke
menighed« i Horsens må imidlertid tages
med visse forbehold. De gælder den kir
kesøgende del af borgerskabet, som lejede
stolestader i kirken. I Stolestadebogen fra
1797 er ca. 470 af de 500 pladser lejet ud;
men familiefædrene har naturligvis lejet
mere end én stol, så antallet af lejere har
næppe været over 200. Det er vanskeligt at
afgøre, fordi lejemålene ofte ændres. Der
var imidlertid 496 familier i byen ved fol
ketællingen 1801, og tallet var i hastig stig
ning, så det i 1834 var nået op på 849. Kun
en brøkdel af disse familier har kunnet leje
stole. Lejerne har været kirkeligt engage
rede eller har ønsket et stade af hensyn til
deres sociale prestige. Udlejningen ophør
te i 1860.
Et fingerpeg om antallet af de kirkeligt
interesserede får vi gennem bønskrivelsen
1803. Den havde 115 underskrivere.
Brøndsteds udtalelse om kirkegangen i
1791 er nok præget af hans interesse for at
bevare ugedagsgudstjenesten. 3 à 400 til
hørere må være ved festlige lejligheder, de
60 til 100, som han også nævner, er nok
mere realistisk; men det er da også pænt.
For det store flertal af borgere var kir
ken en nødvendig og nyttig institution.
Den gav tilværelsen en religiøs dimension
ved sine kirkelige handlinger, og dens for
kyndelse styrkede den borgerlige moral.
Derimod var der nogen kritik af kirkens
økonomiske system, som nok kunne være
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tyngende for de mindrebemidlede borge
re. I denne tid kommer det til udtryk gen
nem en udbredt protest mod afgifterne
ved kvindernes introduktion i kirken efter
deres barsel.
Det var ikke tilfældigt, at denne afgift
blev genstand for vægring. Det var et sår
bart område, efter at et kgl. reskript i 1748
havde fritaget rangspersoner for introduk
tionen, dog mod en »dueør« til præsten i
stedet for offer. Det synes især at have
været officersfruerne, som havde følt sig
gået for nær ved at skulle introduceres. I
1754 blev barselskvinderne i almindelig
hed fritaget for at stå i kulde og træk i det
kolde våbenhus for at vente på, at præsten
førte dem ind i kirken. I stedet skulle de
med følge gå op til alteret for at ofre, efter
at præsten have nævnt kvindens navn og
tilføjet en kort formaning. Man kunne
dog også sende ofret til præstens hjem el
ler vedblive med den gamle skik.
Men trods denne lempelse satte ordnin
gen sociale skel og har sikkert virket ud
fordrende på mange af lavere stand. I
Horsens kommer misfornøjelsen til ud
tryk i 1780’erne47. Nogle af borgerne for
søgte at lade deres koner gå i kirke uden
introduktion eller afgift til kirken. Det var
dog lykkedes at overtale de fleste til at føl
ge det kirkelige reglement, men der var
stadig to, som nægtede at betale, den ene
en fattig skrædder ved navn Peder Knud
sen, den anden, Knud Jensen en hårskæ
rer, som var en formuende mand. I en
henvendelse til stiftøvrigheden 28. nov.
1786 bad byens to præster, rektor og kir
keværgen om hjælp til at afværge denne
uskik. Knud Jensen, som kunne tåle det
og tilmed havde været trodsig mod prov-

stens forestillinger, ønskede man pålagt en
bøde til byens fattige foruden den skyldi
ge betaling.
På foranledning af stiftøvrigheden af
krævede magistraten de to syndere en for
klaring. Alene Knud Jensen afgav et svar,
der var stilet til stiftøvrigheden:
»At nogle af byens borgere har gjort
dette forskrækkelig forsøg at lade deres
koner gåe i kirke uden den hellige intro
duction, dette er mig ikke ubekiendt og
kunne jeg ligesåvel som de haft årsager
dertil, aldskiønt at jeg i klagen bliver sadt i
de formuendes classe. Så desuagtet af frygt
for at falde i det gyselige præstehad og en
hellig bandstråle så gik jeg dagen før min
kone begik dette høiste forbrydelige skritt
til S.T. hr. provst Brøndsted og tilbød
ham 9 mk. danske for sig selv og capelia
nen, hvilket var til hver præst for min ko
ne 3 mk. og for den kone, som skulde
have fulgt hende til hver 24 sk. Jeg meente
i min enfoldighed, at jeg som et menne
ske, der nylig var demitteret af kongens
tjeneste som rytter, at jeg havde erbudet
klækkeligt nok, ja langt over min evne;
mens hvorledes mit tilbud blev antagen af
provsten, dette overgår jeg med taushed. Jeg gik altså fra provsten som en fattig
formuende mand med tårer i øynene og til
skolens rector hr. magister Kraft og betal
te ham 2 mk., som han venskabeligt mod
tog, og derfra til kirkeværgen hr. Vinther,
hvor jeg betalte 1 mk. til lysene, som og
blev modtaget, og altså veed ingen årsag til
deres klage over mig, så at det må være på
tilskyndelse af de andre, for at give deres
klage desmere vægt. - Når provsten ved
sin klage tager sin tilflugt til loven, så må
jeg tilståe, at jeg ey er lovkyndig, men en

foldig; ikke desto mindre erindres mig, at
da en af mine medindvånere forgangen
giorde det, som jeg nu åbenbart anklages
for, og han af provsten var at overtale til at
følge den gamle skik, sagde provsten, at
han vidste nok, at han henholdt sig til
bogstaven, som tillod ham dette. Jeg veed
og, at palait domestiquer har her gjort en
første begyndelse med denne skik, som
dog både må vide loven og den i residens
staden tilladte skik, og altså må ey være
imod loven. Så har og hr. controleur Du
ché ligeledes gjort det samme, ja siste søn
dag er det og tildraget sig, hvilket alt kan
lovligt beviises, mens med alle ties ganske
stille; derimod vil hevnens og forfølgel
sens ånder alene vise sig i sin hele styrke
på mig fremmede. Men nu går præstehadet mod mig videre. Jeg skal ey alene
mulkteres for begangen crimen mens jeg
skal og fornøye enhver af dem efter billig
hed, hvilket jeg frygter vil blive grænseløs.
Men kort: Lovet være Gud og velsignet og
takket være kongen, som bevarer disse
lande for den gyselige inquisition, thi el
lers måtte jeg vente at blive offer for sam
me. Præstehadet er utålelig nok for en fatiig mand, og det må jeg for fremtiden vist
nok vente mig, hvorfor jeg her allerydmygst og underdanigst beder Deres excel
lence og Deres høyværdighed vil vise den
nåde imod mig fattige fremmede at tage
mig i Deres høie beskærmelse imod
samme.
Horsens dend 15. febr. 1787.
Knud Jensen«.
De to mænd blev kaldt op på rådstuen,
hvor magistraten afgjorde deres sag. Den
fattige skrædder manglede det tørre brød
til sig, hustru og småbørn og kunne intet
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betale; men han lovede, når tiderne blev
bedre, og han kunne samle en marks pen
ge, ikke at glemme at give præsterne, hvad
han kunne bringe tilveje. Knud Jensen gik
ind på at betale præsterne I/2 rd. til ligelig
deling; man han slap dog for en mulkt.
Derefter var der en tid lang ro om
spørgsmålet; men det dukkede op igen i
de dårlige år efter krigen48. 1818 var der
otte, som nægtede at betale introduktion,
året efter ikke mindre end 35 og indtil 19.
marts 1820 var der kommet tre til, trods
magistratens forsøg på at overtale nægter
ne til at betale. Til disse 46 må lægges 11,
der ikke ville betænke organisten. 36 angi
ves som håndværkere, de øvrige var for
modentlig for det meste daglejere.
Præsterne fandt denne udvikling så alar
merende, at de sammen med kantor og
organist indsendte en ansøgning til kon
gen om fri proces ved byretten mod de
forsømmelige. Selvom de hadede proces
mod deres egne sognefolk, var det deres
skyldighed mod de dem allernådigst be
troede embeder at påagte, at disses ind
komster ikke blev indskrænket. Ganske
vist kunne man nok overtyde en del om
det urigtige i deres fremfærd, men ansø
gerne foretrak at lade lov og ret dele næg
terne og embedsmændene imellem; mange
troede, at introduktionsafgiften var op
hævet.
Stiftøvrigheden
bad
amtsprovst
Schmidt afgive sin betænkning over sagen.
Han kunne ikke anbefale ansøgningen.
Naturligvis skulle de gejstlige have de ind
tægter, som loven hjemlede dem, og det
var i Horsens dobbelt nødvendigt at være
på vagt overfor forsømmelser i ydelse af
accidentserne, eftersom de faste indtægter
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her var ubetydelige. Men den fremgangs
måde, gejstligheden havde lagt for at få
sine rettigheder respekteret, forekom ham
hverken hensigtsmæssig eller i overens
stemmelse med lovgivningen. »Med sagt
modighed og kærlighed at overtyde de
vedkommende om det urigtige og ubillige
i deres fremfærd for derved at lede dem til
den utvungne opfyldelse af den tilsidesatte
pligt, det anseer jeg ey allene for det under
alle omstændigheder rigtigste, men tillige
for geistlige mest sømmelige middel til at
nå sit mål«. Men desuden var ansøgernes
fremgangsmåde ikke i overensstemmelse
med lovgivningen. Ifølge denne skulle en
hver sag søges forligt, inden den kom til
doms. Den aktuelle sag måtte efter
Schmidts opfattelse henhøre under de sa
ger, der kunne afgøres uden dom ved ud
pantning eller også ved collegial resolu
tion. Han henviser til en række resolutio
ner fra det danske kancelli mellem 1801 og
1807, hvori det pålægges mænd, hvis ko
ner har forsømt introduktionen, under
tvang af udpantning at fornøje kirkebe
tjentene for det dem tilkommende offer,
samt erlægge en mulkt til de fattige. Dertil
kommer cirkulærer af 24. maj, 15. og 22.
okt. 1791, der fastsætter, at når nogen kir
ke- eller skolebetjent nægtes de indkom
ster, som loven og anordningerne giver
ham ret til, inddrives disse ved rettens
middel, når de ikke er over et år og dag
gamle.
På dette grundlag foreslår amtsprov
sten, at stiftsøvrigheden nedsætter en
kommission, bestående af magistraten i
Horsens, et par af byens mest agtede bor
gere og en uvedkommende gejstlig, som
afgør, hvad enhver af de anklagede (som

nok mestendels er fattige småfolk) kan be
tale af det, de er skyldige fra begyndelsen
af 1819; hvis de ikke har betalt inden en
vis tidsfrist, skrides til udpantning. Dertil
foreslår amtsprovsten, at enhver barne
moder under executionstvang skal melde
sig om sin kirkegang hos sognepræten, der
indfører sådant i ministerialbogen og til
samtlige kirkebetjente erlægger sit offer
eller en recognition for samme, hvad en
ten hun introduceres eller ikke.
Det har næppe været Schmidt ukært at
give provst Brøndsted en belæring om
gejstlig sømmelighed. Brøndsted havde i
1818 ansøgt om at måtte fungere som
amtsprovst i Horsens (for at øge sin ind
flydelse på det nyindrettede skolevæsen),
men blev afvist med den begrundelse, at
det ville indskrænke Schmidts embedsom
råde49. Amtsprovstens betænkning var i

øvrigt særdeles saglig og velmotiveret.
Den blev af stiftøvrigheden sendt til kan
celliet med de bedste anbefalinger og et
forslag om, at amtsprovsten blev udnævnt
til at være det gejstlige medlem af kom
missionen. Kancelliets resolution 20. maj
1820 fulgte stiftøvrighedens indstilling om
nedsættelse af den foreslåede kommission,
men omtaler ikke kvindernes pligt til at
skulle møde hos sognepræsten.
Kommissionens arbejde kendes ikke;
men den har sikkert været skånsom mod
de tiltalte fattige folk. Dens virkninger
blev imidlertid ikke af lang varighed. I
1825 anmeldte sognepræst Ulrik Rosing
63 personer, som ikke havde betalt for in
troduktionen; men amtsprovsten kunne
kun anbefale at bruge den tidligere frem
gangsmåde50.
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En vandring i Silkeborg Østerskov

Af Thomas Johansen
Blandt de fire store Silkeborgsko ve:
Nord-, Sønder-, Vester- og Østerskoven
indtager den sidstnævnte en særstilling:
Den er den mindste, og den er nærmere
forbundet med søerne end de andre, efter
som den mod nordøst begrænses af Brassø, Sejssnævringen og Borresø og mod
syd også af Borresø, da denne strækker sig
i to retninger - det skyldes de geologiske
forhold under istidens afslutning (o.
10.000 f. Kr.), hvor afsmeltningen var i
fuld gang. Da strømmede smeltevandet af
sted under isdækket og udgravede tunnel
dale, der siden blev udfyldt af søerne.
Borresøs ejendommelige form skyldes da,
at en tunneldal delte sig i to: En i nord
vestlig retning mod Silkeborg og en i
vestlig mod Virklund og Thorsø.
Som følge af den vågnende interesse for
naturen i begyndelsen af 1800-tallet i for
bindelse med udviklingen af Silkeborg,
der begyndte med papirfabrikkens start i
1845, blev egnen for alvor »opdaget« af
turisterne i århundredets sidste halvdel.
Det havde bl.a. den virkning, at det - ikke
alene i Østerskoven - blev en sport at fin
de udsigtspunkter, hvor der anbragtes en
bænk, sådan at man i ro og mag kunne
nyde sceneriet. Det må her bemærkes, at
skovene dengang var misrøgtede, hvad der
dog havde visse landskabelige fordele, ef

tersom udsynet var mere frit, end det er i
vore dage.
I det hele taget er det karakteristisk, at
en skov ændrer sig til stadighed; snart er
en udsigt fri, snart er den vokset til, og
omvendt. Det er noget, der opfordrer til
at lægge vægten på det historiske, som
ifølge sagens natur ikke ændres.
Ved gennemgang af den eksisterende
litteratur om Silkeborgs omegn virker det
meget påfaldende, at turisterne har udpe
get et endda meget stort antal udsigter i
Østerskoven, såsom Fru Hostrups bænk,
Dagmars udsigt, Anna Emilies høj, Don
na Vistas udsigt, Barberens bænk, de tre
Jensers bænk, Odder Haandværkerforenings bænk, Evaldsens høj og adskillige
flere. Næsten alle disse navne er gået i
glemmebogen, hvad der vel skyldes, at
»navnebænksmanien« her (modsat de tre
andre skove) åbenbart gik helt over ge
vind.
Som eksempler kan det nævnes, at Dag
mars udsigt, hvis bænk var mærket
D. K. 1883, skyldes en komtesse Knuth
fra Sjælland, mens barberens bænk er op
kaldt efter barber Petersen, der dengang
jævnsides med Hjejleselskabet og flere an
dre drev bådfart på Silkeborg-søerne.
Af et kort fra 1875 fremgår det, at de
pågældende lokaliteter stort set har været
koncentreret i den del af skoven, der ven
der ud mod Brassøs sydlige del; muligvis
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fordi de lå bekvemt i forhold til anløbsste
det »Karoline Amalies høj«.
I forbindelse med interessen for egnens
skønhedsværdier kan det ikke undre, at
også landskabsmalere følte sig tiltrukket.
Godfred Christensen har i 1887 en ironisk
kommentar, idet han nævner, at området
»i en Aarrække har været Hovedskue
pladsen for Opdagelsesraseriet og Navne
bænksmanien. Ve den ulykkelige Turist,
som har den ikke ualmindelige Vandrertil
bøjelighed at ville se alt og kende alt; han
kan blive mange Gange træt, inden han
blot nogenlunde faar opfyldt alle de Krav,
som en eller anden Thora, Dagmar, Mar
grethe, Hulda, Anna, Aksel o.s.v. stiller
til ham om at beundre deres Smag og Na
tursans ved mer eller mindre bekvemt an
bragte og vedligeholdte Bænke«.
Nu er denne mani vel til at forklare,
dels fordi Østerskoven, som allerede
nævnt, har en særlig landskabelig belig
genhed, dels også fordi den i kraft heraf er
lettest at nå ad søvejen. Det var jo i 1861,
at papirfabrikkens ejer, Michael Drewsen,
købte hjuldamperen »Hjejlen«, i hvis
kølvand både i direkte og indirekte betyd
ning andre fartøjer fulgte efter (bl.a. bar
ber Petersens).
Vandringen gennem Østerskoven be
gynder på parkeringspladsen ved Horsensvejen ud for Østre Badeanstalt. Vendt
mod syd har vi Vesterskoven til højre og
Østerskoven til venstre, adskilt af lande
vejen mod Horsens, som går op over en
bakke mod Virklund. Den vej, vi følger
ind i Østerskoven, går først parallelt med
landevejen men følger foden af bakken.
Et kort stykke fremme kommer vi forbi
skovfogedboligen Myrehuset, hvorom det

i en turisthåndbog fra 1868 hedder »...
det nette Myrehuus ved Brassøens Bred;
dets tarvelige Besidder har maaskee ikke
engang lagt Mærke til, at hans Bolig næ
sten er »meerumschlungen««. En sådan
nedsættende bemærkning virker ret mal
placeret i en håndbog for turister; forkla
ringen må søges i ordet »meerumschlungen«, der forekommer i begyndelsen af
den Slesvig-Holstenske »nationalsang«
(»Schleswig-Holstein meerumschlungen,
deutcher Sitte hohe Wacht...«). Når hertil
lægges årstallet, kunne det formodes at
være en hentydning til, at beboeren har
haft for udtalte Slesvig-Holstenske sym
patier, hvad der ikke var velset på den tid.
- Husets navn er afledt af myre, som for
uden den nu gængse betydning har beteg
net en mose, hvad der passer til beliggen
heden.
Kort efter drejer vi til venstre og følger
en sti langs Brassøs bred, rundt om Assing
hoved og Balservig og videre til Balserhoved, hvor en bakke hedder Thorashøj.
Det skal have været et nygift par, der på
deres bryllupsrejse kom hertil og fandt
udsigten så betagende, at de måtte gøre
andre delagtige deri. »Man ser over Bras
Sø op til Silkeborg yderst mod Nordvest
og mod Sydøst ud over Skovbankerne ved
Nord-Skoven, Sindbjærg og Sejs Hede til
Stor-Skoven ved Laven, en broget blan
ding af grønt og graabrunt« - siges det i en
beskrivelse fra 1886.
Et par hundrede meter længere fremme
går vi over den navnkundige Klüvers ka
nal på en træbro, kaldet »Knippelsbro«
eller »Myrebroen«, det sidste på grund af
de mange myrer, der passerer den hver
dag om sommeren.
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Klüvers kanal med Myrebroen i baggrunden 1967.

Kanalen forbinder den stille Avnsø til
højre med Brassø til venstre, og den blev
gravet i 1862-63 på foranledning af davæ
rende skovrider Klüver - på eget ansvar.
Det vides ikke, om han i forvejen havde
ansøgt om tilladelse, men han skal have
fået en irettesættelse (en »næse«). Imid
lertid forsvarede han sig med, at kanalen
var blevet gravet for at lette udskibningen
af brænde fra Østerskoven, men den vir
kelige bevæggrund har nok været af turist
mæssig karakter; tanken herom siges at
være blevet fremsat af en gæst ved et aften
selskab hos Michael Drewsen. - Oprinde
ligt hed kanalen »Bettys kanal« efter en af
Klüvers døtre, men dette navn er som så
mange andre forlængst gået af brug.
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Navnet Avnsø kommer af »agn«, mading på fiskekrog, et ord, der ofte er brugt
om søer, åer og fjorde, hvor man har fan
get småfisk til mading. - Søens ejendom
melige tredelte form har yderligere givet
anledning til benævnelsen »Holger Dan
skes briller«. Oprindelsen hertil må være
den samme som ved et par småsøer på Kø
benhavns Nørre Fælled, hvorom det for
tælles, at en troldkvinde engang forærede
Holger Danske et par briller, hvormed
han kunne se ned gennem jorden. Han
prøvede dem ved at lægge sig ned og kig
ge, og da han rejste sig, havde de afsat
fordybninger i jorden - som senere fyldtes
med vand.
Stien følger stadig Brassøs bred, indtil

Klüvers kanal ved udmundingen i Avnsø 1967.

denne nærmer sig den modsatte side,
hvorved Sejssnævringen dannes. Stræk
ningen kaldtes i 1793 for Borger Aae og i
1850 for Borre Aa, og her findes nogle
sivbevoksede steder »lidt norden for Tin
debjerget«, som i henhold til overlærer
Gunhøj i Brædstrup kaldes Præstekjærene. Det var sådan, at præsten i Linå prædi
kede i den gamle nu forsvundne kirke i
Virklund, og når han sejlede over åen, for
tøjede han sin båd her. Engang skal der
have været en bro, idet A. L. Drewsen i
1850 skriver: »Han viste mig Nybro, det
første Næs paa den nøgne Hede, saaledes
kaldet, fordi der her gik en Bro over
Aaen, da Virklund havde Kirke, og Linaae
Præst prædikede i den...«.

Sejs-siden er nu tæt bebygget; i sin tid
havde en af min farfars brødre, købmand
Frederik Johansen, et sommerhus her, og
en tradition vil vide, at da han en dag i
1913 sad og fiskede, kom kongen (Chr. X)
sejlende forbi og råbte til ham: »Er der
bid?«, hvortil onklen, der ikke havde set,
hvem det var, råbte tilbage: »Nej, det er
sgu for lidt!« Hans kone var helt for
skrækket: »Så du da ikke, at det var kon
gen?«, hvortil han uimponeret svarede, at
det kunne da godt være, men der var altså
ikke bid!
Det højdedrag, som vi fra et stykke ef
ter Klüvers kanal har haft til højre, træk
ker sig nu bort fra snævringen og stiger
opad mod Karoline Amalies høj, som går i
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Borresø og to af Paradisøeme med Sønderskoven i baggrunden, set fra Oringen 1971.

eet med Tindbjerg (eller Tingbjerg), der
ligger i vestnordvest. Den første er op
kaldt efter Chr. VIIIs dronning i anled
ning af kongeparrets besøg i 1840. (Det
var under dette besøg, at kongen købte
Himmelbjerget af dets ejer, Peder
Nielsen, som ville formene Blicher adgang
til at holde folkemøder dér). Om »Tind
bjerg« eller »Tingbjerg« er den oprindeli
ge navneform, kan ikke afgøres; moderne
kort bruger »Tingbjerg«, men der findes
ingen oplysninger om, hvorvidt der har
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været afholdt ting her, hvorimod »Tind
bjerg« kunne være motiveret i bakkens
form.
Lige syd for Karoline Amalies høj ligger
højdedraget Oringen, som skråner direkte
ned mod Borresøs vestlige del, og hvorfra
der er en smuk udsigt over de fire Paradis
øer. Skoven kaldes her undertiden for Pa
radiset, hvad der er forkert; Paradiset lig
ger i Sønderskoven syd for søen.
Vi har imidlertid fulgt stierne nedenfor
højderne og kommer herved til det sted,

Udsigt fra Oringen over Borresøs vestlige del med Annekens ø, den mindste af Paradisøerne, der alle i forstmæssig
henseende hører til Sønderskoven på den sydlige side af søen. Til højre i baggrunden ses grantræerne på Granhoved
1971.

hvor retningen må ændres, fordi søen sky
der sig mod vest, hvorved vi har den både
til venstre og foran.
I juleferien 1939 inviterede frøken Ka
ren Mikkelsen, der drev et pensionat i
Hostrupsgade, og som hørte til mine for
ældres omgangskreds, mig til at bo et par
dage på pensionatet. Det er forlængst bor
te, men rundt om i landet er der sikkert
mange lærere, der erindrer det gæstfrie

hus, da de som lærerstuderende gik på se
minarium i Silkeborg.
Det er karakteristisk, at min første tur
under opholdet netop gik til dette sted.
Sent skal sceneriet glemmes: Det var blik
stille, træerne stod hvide af sne, himlen
var dybt blå, søen dækket af et tyndt lag
is, og ovre i Sejs steg røgen lodret op fra et
hus; ikke en lyd hørtes.
Stien følger nu søbredden mod vest, og
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Østerskoven set fra Borresøs vestlige bred 1967.

efter Oringen svinger den mod nord, da
søen her »slår en bugt«. Efter at være
kommet forbi den er vi nået til »bunden
af Borresø«, der markeres ved halvøen
Gravhoved, bevokset med en gruppe høje
grantræer; her er eller var tidligere en hej
rekoloni, og her udmunder Gravbækken,
der forbinder den i vest beliggende Thorsø
med Borresø. Stien drejer nu til højre og
støder ud til den vej, der forbinder Øster
skoven med Sønderskoven, og her går vi
til højre igen.
Efter en god kilometers vandring ligger
til venstre uden for skoven de to lokalite
ter, Borgehøj og Borgedal, hvad der er
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tankevækkende, eftersom Borresø i virke
ligheden er Borgesø; hertil kommer som
tidligere nævnt Borger Aae, et ældre navn
på Sejssnævringen - ja selv på den anden
side søen øst for Stovbjerg findes en Bor
gedal.
Det er værd at lægge mærke til, at
»Borg« her forekommer i tilknytning til
det nærliggende Virklund, hvor forleddet
er »virke«, befæstning, mens »borg« be
tegner et højdepunkt, hvor egnes beboere
kunne søge tilflugt i ufredstider. Der er
ikke tvivl om, at det drejer sig om »en
oldtidsborg, hvorefter også søen har navn;
der har måske også været en grav, hvis

Østerskovens vestlige udkant på det sted, hvor »borgen« må formodes at have ligget. Til højre ses huse i Virklund,
og fjernt i horisonten til venstre anes højderne ved Voldby 1960.

ikke navnet Gravbak da blot betegner, at
bækløbet er gravet; navnet Gravshoved
tyder på, at hele sænkningen mellem lan
devejen og Borre Sø har været kaldt Gra
ven, selvom den er naturlig« - skriver
stednavneforskeren Regnar Knudsen.
»Virket« skulle da have kompletteret for
svarslinien mod syd, men ethvert spor
heraf er formentlig blevet udslettet ved an
lægget i 1927 af jernbanen fra Bryrup til
Silkeborg.
Oplysninger fra Institut for Navne
forskning åbner flere interessante per
spektiver i denne sag. I det forannævnte

»Oringen« kan forleddet være afledt af
det gammeldanske »wara«, udmark,
overdrev, men det kan også som en teore
tisk mulighed være afledt af »warth«,
vagtpost. Når nu hertil lægges det for
hold, at der overfor i Sønderskoven på
den anden side af søen er et »Orekær«, så
kan de to navne, hvis vi antager, at forled
det er afledt af »warth«, tydes som hen
holdsvis »stedet med vagtposten« og
»kæret ved (eller med) vagtposten« men, det er usikkert.
Som støtte for denne mulighed må vi
dog nævne, at søen tidligere formentlig
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En alvorstung idyl, Hoksmose, med den lille Mørksø 1961.

har strakt sig længere mod vest, sådan at
området syd for borgen, d.v.s. »Graven«
har stået under vand (jfr. »Gravmose«
ved Ellesø). Herved ville de to eventuelle
vagtposter have haft strategisk betydning,
eftersom de kunne overvåge trafikken på
denne del af søen.
Den fortsatte vandring forløber nu i
skovens vestlige udkant, og vi passerer et
nedad skrånende vejstykke, der kaldes
»Frederik den Syvendes ridesti«. Kongen
og grevinde Danner yndede at foretage ri
deture rundt i egnen, og benævnelsen
stammer sandsynligvis fra besøget i 1861.
Ovre mod vest ligger gården Kristine-
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dal, nu omgivet af fabrikker; den har en
vis personlig interesse for mig af to grun
de. Dels fordi den engang ejedes af min
farmors morfar, Niels Pedersen; det har
været i første fjerdedel af 1800-tallet - og
dels fordi min farmor i slutningen af
1920erne ansatte en pige som hushjælp,
hvis forældre viste sig at eje netop denne
gård. Som følge deraf var jeg flere gange
derude på besøg, og det var noget af en
oplevelse for et bybarn at være på gården,
der dengang lå helt isoleret. Trappestene
ne til stuehuset skal iøvrigt stamme fra den
gamle kirke i Virklund.
Vandringen nærmer sig sin afslutning;

til højre har vi kort efter Hoksmose med
den lille Mørksø i midten, og lidt længere
fremme kommer vi forbi Uglesø, hvorom
A. L. Drewsen skrev i 1850: »Paa Veien
til Tindebjerget havde vi paa venstre Side
en Sø, hvori er en flydende 0, som af Vin
den føres fra den ene Ende af Søen til den

anden. Denne 0 er lang og smal, bevoxet
med nogle unge Birketræer...«
En lille kilometer senere støder vejen ud
til den, vi gik ud ad, Myrehuset passeres
igen, og kort efter er vi ved udgangs
punktet.
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Om Ole Hansen Hum
Grundlægger af bebyggelsen i Katrinedal, Bryrup Sogn

Af Ole Nederland

I 1847 ankom Ole Hansen Hum, ungkarl
fra Svanninge på Fyn, til Veiling by, Bry
rup sogn. Ved »mundtlig kontrakt« (ord
og håndslag) havde han købt en af sognets
bedste gårde for 4.000 rigsdaler kontant.
På forhånd havde han ikke haft nogen
som helst tilknytning til den del af landet,
men i den fattige midtjyske egn fandt han
en skønhed der om muligt overgik hvad
han kendte fra sin barndom: mægtige
lyngbakker, store hedestrækninger, blin
kende småsøer og skovstrækninger i et
sjældent kuperet terræn - storslået udsigt
og ensomhed i overflod, om det var det
man ønskede sig.
Og netop det ensomme var det Ole hav
de søgt. I sin sydfynske fødeby var han
offer for en ulykkelig forelskelse i en pige
der er omtalt som »meget velopdragen og
yndig«. Om den skønne har gengældt
Oles følelser men er ledt ad andre veje af
forældrene, eller om bejlerne er regulært
forsmået, kan ingen længere gøre rede for,
men bort måtte han for at glemme - ikke
helt usædvanligt for den sværmeriske
samtid.
Ved afgangen fra Svanninge 9. juli har
præsten nævnt ham som gårdejer - hande
len kan derfor nok have fundet sted tidligt
på året. Var det ved løvspring han første
gang så den skønne Velling skov - landets
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vestligste bøgebevoksning - har den været
åbenbaret ham som et paradis på jorden.
Og nabojorden i Velling by var god nok rigeligt de mange penge værd.
I dag virker ejendomshandel uden nedskrevne aftaler blåøjet trods vidners nær
værelse, men endnu ved forrige århundre
des midte var den ikke ualmindelig. »En
mand er en mand, og et ord er et ord!«

Spor fra Svanninge
Ole Ilum var født 4/10 1812 og nedstam
mede gennem farfaderen fra den lille ø i
Helnæsbugten - deraf tilnavnet. Skønt
forfædrene livet igennem havde haft fæste
breve, var de ikke forkuede bønder, men
havde samlet sig formue til at erhverve
god jord og fast ejendom i Fåborg.
Og Ilum’erne fra »Sebjerggård« - den
udflyttede fødegård på Svanninge Mark var kendt for andet end økonomisk sans,
hvoriblandt og ikke mindst en streng
pietisme. Oles mor havde med stor nid
kærhed opdraget sin børneflok efter de
gamle idealer, og det fortælles at hun en
gang opdagede et spil kort som Ole skal
have indkøbt i smug. Afsløringen var pin
lig, og med alvor i stemmen kaldte hun
børnene sammen om den store kakkelovn.
Da alle var formanet om situationens per
spektiver, åbnedes lågen, og kortene for
svandt i de slikkende flammer. Samtidig
foreholdtes de tavse tilskuere ubarmhjer-

tigt at kortspil er djævelens værk og uom
gængeligt må tilintetgøres hvorsomhelst
det lokker med sin forbandelse.
At Ole var den som skylden samledes
om, er tænkeligt ikke helt tilfældigt mens hans søskende for opførsel fik
»meget god« ved konfirmationen, måtte
han for sit vedkommende nøjes med
»god«.
At hans skolegang i Svanninge havde bi
bragt ham solide kundskaber i dansk og
regning, kom hans senere virke dog til at
vidne sikkert om.
Inden afrejsen er det omtalt, at han hav
de opholdt sig i sognet alle sine 35 år. Det
te skal tages bogstaveligt, for ikke engang
soldat blev han. Han led af brok og var
ved sessionen 1833 anbefalet at bruge
brokbind. Efter at have fået sin højde ind
ført i protokollen (1,67 m), sendtes han
hjem med pålæg om at møde igen det føl
gende år. Ved næste session havde bindet
imidlertid ikke hulpet. Svagheden kan ha
ve haft en forbindelse til den mangeårige
förbliven på gården.
Efter faderens død 1826 og moderens
1844 blev der en betydelig arv til deling.
To søstre blev velbjergede gårdmandsko
ner på egnen, og da tiden var moden, køb
te lillebroderen en større gård nordude.
Den ældste overtog hjemmet og havde
indtil videre Ole som sin højrehånd. Ved
faderens udflytning af gården omkring
1820 havde tiderne ikke begunstiget et
byggeri der kunne stemme helt med de
115 tdr. land, og straks efter hans død
havde den yngre generation taget fat på
udvidelsen. Brandforsikringsprotokollen
fortæller 1831 om længer der omsider var
bragt til at omslutte den store gårdsplads

Ole Hansen Ilam omkring 1851. Foto: Christensen
& Sørensen, Silkeborg.

og om lerklinede vægge som nogle steder
erstattedes af teglsten, en ny tids kostbare,
men stærke materiale på landet.
Ole havde deltaget i arbejdet og kunne
glæde sig med broderen over resultatet,
hvis værdi var 2.420 rdr. mod før kun
1.200. Betagelsen ved det teglbyggede
glemte Ole aldrig.

Ved Vikæret i Velling
Længe inden udvandringen til Jylland
havde Ole udviklet en selvstændig karak
ter, ved fåmælthed og et indadvendt væsen
præget af hjemmets isolerede beliggenhed.
Hurtig i fatteevne var han, og klar i sin
tankegang. Hans sans for det saglige gav
handlekraft og udholdenhed, men kunne
gå over i det stædige. Det pietistiske havde
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forlængst besejret et ungdommeligt tilløb
til noget rebelsk - blandt hans efterladen
skaber findes i dag en lille bibelhistorie fra
1835 og en andagtsbog »for Christne i
alle Livets Tilskikkelser« - begge tydeligt
nok tænkt som ledetråd for hans livs rette
førelse.
De penge han ejede var ikke blot arv,
men også opsparing fra årene som daglejer
hos broderen. Nøjsomhed var et særken
de ved ham.
Med købet af Velling-gården skal det
have forholdt sig sådan at ejeren var kom
met over med færgen til Fåborg og der
faldt i snak med den tungsindige unger
svend. De gamle i slægten har ikke været
aldeles sikre på at de huskede rigtigt, og
ved panteprotokollens oplysning om den
fremmede som gæstgiver Høffner fra
Skanderborg kan man forestille sig en rej
se til Østjylland, som har medført over
natning i Høffners gæstgiveri.
Gården - matr. nr. 7a - lå ca. 100 m
højt, midt i Velling by - dengang Bryrup
sogns væsentligste bebyggelse, og i mod
sætning til egnens lavereliggende småbyer
rejst på frodig muld. Oles praktiske sans
havde i tide sikret at han fik fuld værdi for
sine penge - en mindre del af jorden var
dog udlejet, og bygningerne delvis brøst
færdige. Utvivlsomt har en grundig re
staurering straks været med i hans overve
jelser.
Fra gammel tid var Veilings bønder fæ
stere under herregården Mattrup i Tyr
sting, men efter en tvangsauktion 1828 var
det vidtstrakte godsområde opkøbt af di
verse spekulanter. Matr. nr. 7a havde væ
ret ejet af Høffner siden 1839, da den var
afkøbt Madame Erslev. Naboparcellen i
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nord blev stadig drevet som fæste og til
hørte købmand Monberg, Horsens, og
forligskommissær Frich, Rosenlund, de
samme som havde overtaget Velling skov
og videresolgt den til kongen 1836 for
5.200 rigsdaler.
Bryrup sogn var ikke blot lille, men og
så tyndt befolket. Ved århundredets be
gyndelse havde det samlede folketal blot
været 198 - tre år efter Oles ankomst nåe
de det beskedne 369. Foruden den halve
snes gårde i Velling var der samlet bebyg
gelse i Løve - i Sejet desuden spredte går
de og huse. Andre steder fandtes enligt
beliggende ejendomme, hvoriblandt møl
lerne ved åen.
Hovedfærdselsåren i nord-sydgående
retning var det meste af året i nogenlunde
stand, men bivejene var ret og slet sandede
hjulspor, ofte befærdet af studetrukne kø
retøjer. Alt hvad der omfattedes af Bryrup
som bybetegnelse var den lille kullede kir
ke, sognets (dengang eneste) skole og
»Bryrupgard«,
Folk omgikkes i reglen hinanden ven
skabeligt som de gode bekendte de var.
Uden for det sluttede samfund kom man
sjældent, og en fynbo som nabo har været
en sensation. Men Ole blev snart accepte
ret som en mand man kunne have tillid til
ved retskaffenhed og praktisk dygtighed.
En lokal karakteristik kan læses af en sang
om ham, forfattet af degnen i Bryrup.
Heri er han omtalt som fremadstræbende,
ærlig af vilje, bramfri, stilfærdig, søgende
livets værd i ærlig dåd, flittig, sparsomme
lig, sand og sund, uberørt af tidens fristel
ser, beskeden trods medgang, støt, rolig
og fast forankret i sin barnetro.
For at det smukke skudsmål kan være

vejet mod sin rette kildeværdi, bør det til
føjes, at sangen forfattedes til hans begra
velse i 1890. Til gengæld kan indholdet
uden vaklen fremholdes som idealet for
den tids beboere af Bryrup sogn.
Ved folketællingen 1850 var Wolle Hum
som 37-årig stadig ugift. Tællingens 3.
gård under Velling er hans. Foruden hus
bond selv er kun opført to andre, hushol
dersken Maren Jensdatter fra nabosognet
Them, 24 år, og tjenestepigen Hanne Andersdatter sammestedsfra, 25 år. Ingen
karle. Støtte til arbejdet i mark og stald
har endnu ved den tid været skaffet som
daglejerhjælp, måske dog som følge af 3årskrigens indkaldelser. Selv har Ole
spændt sine sener i stærke tag og sejt slid
fra sol stod op til sol gik ned.
Sårene fra den ulykkelige forelskelse var
ved at være lægt - den ensomme stræber
havde ikke til hensigt at forblive ugift re
sten af sit liv. Men kunne man nu være
heldig at finde én som både kunne blive
dygtig i huset og havde penge på kiste
bunden!
Husholderske og pige har drillende og
håbende pjattet med hinanden når hus
bond var i marken:
Et godt parti!
Men i sit stille sind havde Ole allerede
styret sine planer og bedt sine bønner.
I Hylke sogn, Brørup Mark, faldt hans
øjne på Stine Knudsdatter, en gårdmands
datter, hvis mor var enke på en ejendom
med stampemølle. Som yderligere kvalifi
kation var hun fynsk af fødsel - hele hen
des familie var 1841 brudt op fra Ringe
sogn som endnu et eksempel på de nymo
dens befolkningsblandinger efter bonde
standens frigørelse og oplysning.

Det var ikke altid, at det nye bragte vel
signelse - kun ét år efter ankomsten til
Østjylland endte en strid mellem Stines
forældre med at faderen rejste sin vej. Man
så ham aldrig siden.
I 1851 var han død og havde fordelt sin
arv på en så ejendommelig måde, at der til
den yngste af to døtre var 782 rdr., til den
ældste, som var Stine, kun 521. Samme år
bestemte moderen at uretfærdigheden
skulle udlignes ved at der efter hendes
egen død skulle gives Stine 450 rdr. for
lods. Derefter skulle hun deltage i forde
lingen på gængse vilkår.
Det var således en velstående brud Ole
havde ved sin side i Hylke kirke 2. decem
ber 1851 - hun kun 23 år, han på vej til de
40.
I sin skudsmålsbog er Stine omtalt pænt
- hun havde ved forberedelse til konfirma
tionen vist flid og sædelighed, og karakte
rerne for opførsel og kundskaber var ens
lydende: »godt«.
Ret beset fortæller karaktererne vel at
forstå kun noget ved en mulighed for sam
menligning, og skal sandheden frem, fik
flinke konfirmander oftest »Meget godt«.
Ud fra fire efterladte breve fra Stines hånd
og et enkelt fra Oles kan det da også kon
stateres, at hun ikke havde fået fat på helt
så meget gennem sin skoletid som han. Til
gengæld kom tiden til at vise at hun var
dygtig til hverdags virke. Netop interes
sen for alt jordnært gør hendes breve til en
nyttig kilde til viden om dagligdagen i
Velling. Selvom de er skrevet en del år
senere, kan de betragtes som en gyldig
eksponent for hvad der omgav hende fra
den første tid ved jul 1851.
Mange ledige stunder havde hun ikke. I
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gårdens drift tog hun aktivt del, og som
alle landhusmødre puslede hun med gøre
mål tidligt og silde. Når fårene læmmede,
køerne kælvede eller søerne farede, for
drede det hendes årvågenhed. Med spæn
ding fulgte hun ved det første forår ænder
nes tilstand og måtte jævnligt opleve at de
efter vinterens kulde var for udpinte til at
lægge æg. Det hændte også at hønsene
først fik gang i æglægningen mod slutnin
gen af april. Så gjaldt spændingen om hun
kunne få held til alligevel at skaffe sig
mange kyllinger.
Vintrene var drøje at stå igennem, men
omkring kyndelmisse holdtes gårdens ju
legilde. Ved forårets komme skete det at
ikke blot alle lammene, men også nogle af
fårene var døde, og somme tider varede
det så længe, før køerne kunne drives på
græs at hele foråret var gået før der for
første gang var mælk nok til smørkærningen, en vigtig del af Stines arbejde.
I sommertiden var travlheden overvæl
dende, men var der en sjælden gang ikke
andet at tage sig til, satte hun sig til sin
rok. Det var hende der lavede en stor del
af sin egen og Oles beklædning. Hendes
virksomhed kunne dog lammes - ulden
slap alt for let op før det nødvendige garn
var spundet til det følgende års uldtrøjer
eller olmerdugsbetræk i egne og tyendets
senge. Strikke ville Stine gerne, men det
gav Ole hende kun lov til om søndagen.
Da forbød et gudhengivent sind til gen
gæld at rokken gik. Når et godt stykke
lærred var færdigt, kunne der laves skjor
ter til Ole, og hun sørgede omsorgsfuldt
for at have både hverdags- og stadstøj.
Helst var hun forud i sit arbejde.
Også bagningen måtte passes, og det
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var en stor dag når der første gang skulle
slås dej op af ny rug. Op til jul blev der
slagtet, hvad der holdt husmoderen travlt
beskæftiget i mange dage med tilberedning
af kød og fremstilling af pølsemad. En
oversigt over inventar viser - som ventet at der også bryggedes øl. Til daglig måtte
der laves rigelig og god mad, og når mange
var i sving i høstens tid, kunne det ske at
der måtte stilles an med frokost både tre
og fire gange. Til middag talte hun de dage
10-14 sultne munde om sit bord. I den
hektiske tid krævede rengøringen en ek
stra indsats, og hun vidste, at et hus skal
holdes som var der blæst i alle kroge.

Spekulationer
Da Stines mor to år efter brylluppet døde,
faldt den betydelige arv efter beregning,
og tiden var nu inde til en længselsfuldt
imødeset udvidelse af gården. Man må tro
at allerede Høffner i 1847 har peget på
muligheden for engang at tilkøbe nabo
gården mod nord, matr. nr. 13a. Fæsteren,
Peder Jensen, var i 1853 77 år, hans kone
58 - det var på høje tid at gå på aftægt, og
også Peder kan have set en chance i Oles
håndtering af det økonomiske. Ejerne var
villige til at sælge, når der i kontrakten
kunne indføjes en aftægtsaftale for de
gamle.
I november 1854 gik handelen i orden,
og Ole kunne nu lægge de godt 25 tdr.
land til hvad han i forvejen ejede. I alt blev
det til knap 54 tdr. land frugtbar ager for
uden andel i matr. nr. 26b, et lille trekantet
moseområde ved »Røverstuen« på Vel
ling Mark, hvor der var tørveskær. Af
tægtskontrakten blev tinglyst med priori-

tet efter den bankhæftelse som hvilede på
al jord siden statsbankerotten + kongelige
penge + 1.000 rdr., som sælgeren efter
Oles ønske lod stå som »obligation«
(pantebrev). Ved samme lejlighed indfør
tes omsider det 6 år gamle køb af 7a i ting
bogen.
De nævnte forpligtelser var Oles eneste
gæld, og med ét var han byens største
gårdmand. Udstrækingen af hans jord ef
ter tilkøbet stemmer nu også overens med
en vurderingsforretning 1888, som derfor
kan bidrage til videre orientering:
Af de 56 tdr. land var ca. 52 ager, resten
eng, hvor der årligt kunne påregnes ca. 20
læs hø af middelgod beskaffenhed. Af age
ren var 7 tdr. land udlagt til toft. Tillig
gendet ansås for at kunne række til et hus
dyrhold på 2 kraftige heste, 18 à 20 malke
køer og 4 stk. ungkvæg. Markerne var af
fortrinlig beskaffenhed - gode muldjorder
med lerunderlag. Rugen kunne give om
kring 10 fold, byggen og ærterne det sam
me, havren 14 fold. Der var rigelig adgang
til mergel. En td. land var have og gårds
plads, og der var fortrinlig brønd i gården.
Beskrivelsen omtaler bygningerne som
5 længer, og det er dermed godtgjort at
Ole efter købet 1854 har nedrevet de to
forfaldne, 4-længede gårde ved landevejen
(vist på matrikelkortet fra 1816) og i stedet
opført en ejendom fælles for parcellerne.
Nedrivningen må have fundet sted umid
delbart efter overtagelsen. En lade opført
vestligst 1874 står endnu i dag, og nuvæ
rende ejer, gdr. Erik Jensen, husker fra
1951, da alt andet fornyedes, en tydelig
aldersforskel på lade og øvrige længer blandt sidstnævnte fandtes bl.a. mur af
kamp. Ole har således - som flere af byens

gårdmænd - gjort brug af de rigelige fore
komster af marksten ved sit byggeri.
Også bygningernes indretning er be
skrevet:
Stuehuset mod øst var 12 fag bindings
værk opført af grundmur, tækket med
spån og med gulv og loft af brædder gen
nem hele huset undtagen køkkenet - her
var der stengulv. Sydlængen havde 13 fag
grundmuret bindingsværk tækket med
strå og indrettet til vognport, brænde- og
materialrum. Vestlængen, der ikke var
identisk med den oprindelige, må også i
50’erne have tjent som lade. Nordlængen
på 15 fag var grundmuret bindingsværk
med stråtag og fungerede som heste- og
kostald samt mælkestue. En fritliggende
10-fags bindingsværkslænge tæt nord for
gården havde stråtag og var bryggers og
bagehus - desuden svinesti!
Trods den sidste tilføjelse bedømtes
bygningerne til at være velindrettede. Den
samlede vurderingssum sattes til 34.000
kr.
Til sammenligning købte kommunen
året i forvejen den betydelige »Bryrupgård« for 20.000 kr. Her var bygningerne
dog tjenlige til nedrivning, og prisen om
fattede ikke besætning.
I 1944 handledes Velling-gården til
116.000 kr. - 3,4 gange beløbet 56 år før med en videre prisstigning på gennemsnit
ligt 100% pr. tiår svarende til ca. 2 mio.
kr. i 1986.
Nybygningen var placeret et lille stykke
vestpå ad den smalle vej mod skoven, tæt
ved det gamle fælles vandingssted »Vikær«. Navnet peger dunkelt tilbage mod
fjern fortid og kan have en kultisk oprin
delse. Gårdens opkald som »Vikarlund«
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Ole Hums laksegl med sol og plov - »kraften fra
oven velsigne ploven«.

var nærliggende - et betydeligt antal træer
tæt omkring den berettigede navnets sid
ste del. Enkelte står troligt nok stadig
blandt de største af kæmperne i det eksi
sterende læbælte.

De fire breve fra Stine afslører at hun livet
igennem beholdt sin barndoms dialekt fra
Midtfyn, omend med et islæt af jysk. At
Ols sprog var det fynske, undrer mindre,
men for hans vedkommende skal beviset
hentes fra en af de mange småhistorier om
ham:
Ole var kendt for sin kærlighed til dyr,
og når hans vogn knirkede sig vej op over
en af egnens stejle bakker, var det natur
ligt for ham at stå af for at lette hestene
deres arbejde. Samtidig opmuntrede han
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dem barmhjertigt ved ord, der må opfattes
som hans egen private kuskeformular eventuelt den samme der var brugt på bak
kerne over Svanninge:
»Nå, nå — det ska3 dow gli-i- !«
Og så gled det også altid.
Glimtet af den genkaldte røber en sagt
modig indstilling og urokkelig tålmodig
hed som harmonerer godt med lærer Han
sens karakteristik.
De samme egenskaber genfindes i en
anden af historierne:
Engang var Ole kørende med sine heste
til Horsens, og da han havde været under
vejs temmelig længe, kom det tilpas at han
nåede en kro hvor han kunne gøre holdt
og bede.
Da han gik indenfor, havde han efter
ladt køretøjet forspændt på gårdspladsen han havde ikke tænkt sig at gøre det til et
længere ophold.
I krostuen kom der mad og drikke på
bordet, og Ole var sindigt i gang med at
stille sin sult, da folk pludselig kom løben
de ind med høje råb og fortalte at hestene
var stukket af.
Uden at fortrække en mine løftede Ole
akkurat blikket fra tallerkenen og sagde
blot:
»Vil I vare så venlige at sige mig hvad
vej de er løbet?«

Halvandet år efter brylluppet i Hylke 17/3 1853 - fødte Stine sit første barn,
som i dåben fik navnet Ane Caroline
Ilum. Med »Ane« var Oles mor tilbørligt
betænkt.
Den lille voksede op som hun skulle, til
glæde for forældrene, der er omtalt som
store børnevenner. Skal beretningerne

passe med det mundtligt oplyste, havde de
ved fødslen allerede antaget et plejebarn,
som fra 5-års alderen skulle komme til at
tilbringe hele sin barndom på gården og
som voksen købte ejendom i sognet: Thor
Alfred Pedersen, født i København 1847.
Meddelerne i slægten har nævnt ham som
adoptivbarn, men efter nutidens begreber
har hans status været plejebarn, uden arvemæssige rettigheder. Hensigten var ikke
mindst at øve praktisk kristendom, såle
des som det altid havde været pietismens
mål.
Også i det daglige viste Ole sit fromme
sind - hans brevsegl præsenterer navne
trækket som han skrev det, omgivet for
neden af sindbilledet på hans stand: en
plov, foroven en sol med livgivende strå
ler: kraften fra oven, der velsigner ejeren
og hans redskab.
Bladene i hans andagtsbog ses at være
flittigt vendt, men kun et enkelt er gået
løst og blevet eftertrykkeligt medtaget:
det der indeholder »En bøn naar Barnet
fødes med Lyde, eller Moderen bliver lydt
i Barselsseng«.
Forståelsen af slidet på netop det blad
fås ved kendskabet til at 4 ud af en børne
flok på 5 døde - det ene som 10 år gammel
invalid.
Efter Anes fødsel var 1856 fulgt en pige,
som kunne være kaldt Karen efter Stines
mor, men i stedet forsynligt fik sit navn
efter Oles far og blev kaldt Hansine - om
der senere ville vise sig sønner, kunne in
gen med sikkerhed vide.
Kun I1/ år levede den nyfødte - i fe
bruar 1857 døde hun af brystsyge. Men
mindre end 2 måneder senere kom en
dreng som velkommen erstatning. Ved

Ane og broder Hans fotograferet af en omvandrende
fotograf på gårdspladsen i »Vikarlund« 1866.

dåben blev han som venteligt kaldt Hans,
De første år trivedes han normalt, men fra
fjerde år gik noget galt - han blev forvok
set, så mærkelig ud, og havde nok fået
engelsk syge. Han nåede at blive 10 år
gammel, men en måned efter fødselsdagen
døde han.
Der var dog ved den tid to tilbage - i
februar samme år var tilkommet endnu en
datter, hvis navn blev Conradine. Også
hun døde tidligt, efter 2 års forløb. I 1869
var alene Ane, den førstefødte, tilbage. En
sidste søn, der opkaldtes efter Stines far,
Knud, havde været i live 2 år fra sin fødsel
1865.
Den hårdt prøvede mor fandt sin trøst i
andagtsbogen:
»Ak Herre Gud himmelske Fader, jeg
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takker dig af mit gandske Hjerte, at du saa
naadeligen har velsignet os i vort Ægteskab
med Livsens Frugt; men at det ikke er
gaaet saa vel, som vi syndige Foraldre
gjeme vilde, maa vi ingenlunde knurre
imod dig for; thi du est en naadig Gud, og
med det ene Kors, du har straffet os med,
viser du alene, at vi havde endnu fortjent
langt værre -«
Stines yngre søster, Johanne, havde fra
sin barndom været svagelig, men havde
dog som gårdmandskone ved Them sat
flere - og mere levedygtige - børn i ver
den. Af en flok på otte tog søsteren og
onklen den ældste, Frederik Møller, til
sig. Han var to år ældre end Ane og er i
folketællingen 1870 opført med bopæl på
gården. Senere hjalp Ole ham på seminari
um i Jelling og støttede ham til han kunne
klare sig selv. Nogle år var han lærer, men
endte som direktør for et ægeksportfirma i
København.
Da Johanne få år senere døde, tog Ole
og Stine yderligere to af de moderløse til
sig.
Var der genvordigheder i det familiemæs
sige, gik det til gengæld planmæssigt med
pengesagerne.
Den gamle nabo og fæster Peder Jensen
havde en søn, Søren Pedersen, som i be
gyndelsen af 1854 havde købt en del af
matr. nr. 13, benævntc - ligesom det øvri
ge førhen ejet af spekulanterne Monberg
og Frich. Parcellen, som havde været ube
bygget, skønnedes med sine 1!4 td. land
velegnet til opførelse af hus og var over
draget Søren med klausul om at bygge in
den udløbet af 2 år.
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I 1858 var Søren flyttet til Them og øn
skede at sælge.
Ole fik tilbud om et køb, men overkom
knap prisen, som var 700 rdr., eller 400
mere end handelen med den ubebyggede
grund 4 år før. Efter nogen snak indvilli
gede en anden af Velling-bønderne, Niels
Pallesen, i at dele halvt, og sammen over
tog de to ejendommen til maj samme år.
Det var ikke Oles hensigt at flytte, og
da betalingen indebar en optagelse af lån,
kan der kun lægges ét motiv i købet: den
veletablerede bonde fra »Vikærlund«
havde fået smag for pengespekulation, ty
deligt inspireret af det florerende ejendomsprangeri på egnen siden tvangsaukti
onen på Mattrup. I løbet af de følgende år
samlede han sammen til at udkøbe Palle
sen, hvilket lykkedes i 1871. Det indkøbte
holdtes løbende udlejet for 30 rdr. årligt,
en forrentning på 4,3 %, eller i underkan
ten af det normale. Alligevel blev der råd
til andre projekter samtidig. 1 1862 fik Ole
tinglæst skøde på et stykke eng ved Katrinedals Mølle og lærte fra den tid området
neden for skoven at kende godt. Siden be
gyndte han i det små at udlåne penge mod
pant i fast ejendom, og hvad der tjentes,
kunne bruges til køb af mere jord, som
lejedes ud og ydeligere øgede behold
ningen.
I løbet af nogle år var det kendt at der
kunne skaffes lån hos Wolle i Velling når
det kneb og man ellers have pant parat.
Med nøjsomhed i egen husholdning kun
ne den sparsommelige bonde skridt for
skridt spejle sin indsats i en betydelig vel
stand. Klingende mønt havde han ganske
vist sjældent - Gud og hvermand vidste at

det var stemplet papir og ikke kontanter
han var udstyret med.
I reglen havde Ole held med hvad han
indlod sig på, men en sjælden gang var
uheldet ude, således som der er eksempel
på det i domprotokollen 1878. Ole var
indstævnet sammen med Laurs Frandsen
fra Velling og afkrævedes 600 kr. med til
læg af renter, 4Z og 5/2% til Skander
borg Amts Landbosparrekasse. De to
havde påtaget sig at være kautionister for
en fælles nabo, gårdejer Niels Buhl. Buhl
fik ikke betalt sin gæld, og sparekassen
gav ikke respit. Kautionisterne har tyde
ligt ikke været villige til at kapitulere ved
den første henvendelse, men håbede stæ
digt på rettens medhold til forlængelse af
fristen.
Uheldigvis slukkede dommeren skån
selsløst ethvert håb.
Udfaldet kan dog næppe være kommet
aldeles bag på Ole, som også selv kunne
være ubarmhjertig når en line var løbet ud
- 2 år i forvejen havde han indstævnet gdr.
Peter Petersen i Velling som selvskyldner
for Rasmus Andersen i Sejet, der ikke hav
de betalt 50 kr. som aftalt.
Peter og Rasmus har været bidragere til
en voksende myte om Ole som ågerkarl.
Sammen med andre skyldnere har de dan
net et lokalt broderskab, som hurtigt lug
tede når noget var svedent og var lykkelige
hvis Stines tjenestepige kunne bidrage til
et bål af rygter og bravader. Ved sammen
komst og aftensnak blev landsbyens mata
dor genstand for timelange samtaler og fabuleren.
En af de kendteste historier gik ud på at
Ole og Stine kunne have svært ved at enes

og gerådede i voldsomme skænderier, af
og til med det resultat at Ole spærrede
Stine inde i spisekammeret - dér kunne
hun få lov at stå til hun blev god igen.
Troligt nok har Oles stædighed og Sti
nes tyndslidte nerver med årene givet an
ledning til uoverensstemmelser.
Nogen bekræftelse på Ole som optræk
ker giver hans efterladte dokumenter ikke.

Bristede forhåbninger
Oles og Stines datter Ane var i 1871 gået
ind i sit 18. år. Det meste af sin skoletid i
Bryrup var hun blevet undervist af en af
landets allerdygtigste skolemænd, Niels
Christian Rom, der 1859 som 20-årig var
blevet ansat i sognet. Hans talent udfolde
de sig højt over den lavloftede skolestue,
hvis få elever sugede til sig af hans fortæl
ling fra bibelhistorie, fædrelandshistorie
og geografi. Hans indføring af børnene i
den nationale litteraturskat blev fremfor
alt en del af 6 års oplevelse for Ane, og
året før sin konfirmation var hun blandt
dem der fældede en tåre ved unge Roms
afrejse. Han blev senere foregangsmand
for sløjdsagen, udgiver af bøger og tids
skrifter, stifter af et forlag for de tidligere
så savnede anskuelsesmidler i skolen, og i
1874 medstifter af Danmarks Lærerfore
ning - i en årrække dens formand.
Ved konfirmationen 1867 blev der taget
et billede af Ane, som indtil da tydeligt
havde været forskånet for ethvert af livets
vindpust. I konsekvens af den hjemlige
formåen og Stines påpasselighed kunne
hun stille runde kinder og et veltilfreds
smil til skue - det sidste trods den lange
eksponeringstid og lejlighedens højtid.
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De fleste af skolekammeraterne kom ud
at tjene efter skolegangens slutning, og
mindst én udvandrede fra det fattige sogn
til store forhåbninger i De forenede Stater,
som så mange fra egnen. Ane blev hos sin
mor, tog del i arbejdet i hjemmet, men var
fortsat privilegeret og læste i ledige stun
der alle de bøger hun kunne få fat på.
I 1867 havde kommunen taget sig råd til
oprettelse af en lille distriksskole i Løve,
en halv mils vej syd for Velling, og som
stedets anden lærer ankom 11. januar 1871
den 23-årige Hans Villadsen Hansen. Ef
ter sin eksamen 1867 havde han nogle år
virket som huslærer på »Fensbjerggård«
ved Kolding - Løve var hans første embe
de i den danske folkeskole.
Kort tid senere traf han Ane og blev
forelsket i hende som hun i ham. Hos for
ældrene gjorde Ane ingen hemmelighed af
sine følelser, og man må forestille sig hen
des skolepigeforelskelse i Niels Christian
Rom overført til Hans Villadsen i Løve,
som hurtigt var blevet populær i sognets
sydlige udkant. Han havde et pænt ydre
og vældige talegaver, men var af Ane
blindt tillagt egenskaber som var Roms og
ikke hans.
For Ole og Stine var nyheden om Anes
forelskelse tilintetgørelsen af alt hvad de
havde troet og håbet på. Erkendelsen af at
de aldrig skulle forundes en søn, havde
været fulgt af en tillid til at Ane engang
ville gifte sig med en ung bonde som kun
ne virke med ved gårdens drift, yde til
trængt aflastning og med tiden give de
gamle en smuk aftægt.
I stedet var den udvalgte en simpel hus
mandssøn, aldeles blottet for praktisk
sans, endsige kendskab til landbrug.
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Straks efter konfirmationen var han blevet
forberedt til seminariet og havde lige siden
kun haft med åndsarbejde at gøre.
Ole havde i sin fynske slægt været vant
til at hver generations vinding var et nyt
lille stykke ad en vej frem - at slægtens
samhørighed var samlet om et fælles mål.
Nu skulle hans vej ende blindt.
Anes forelskelse var forenet med en sik
kerhed om at det var Hans hun ville have
og ingen anden. Oles stædighed i sin gene
tiske fortsættelse havde vendt sig mod
ham selv.
9. maj 1871 forlovede Ane sig med Lø
ve-læreren på Vrads marked.

Skatten i Katrinedal
Nogle mennesker præges for livet af ulyk
ker der rammer dem, andre klarer sig ved
evnen for tilpasning. Stine var af den før
ste slags, Ole af den sidste. Foråret 1871
var livets største prøvelse for ham, men
ved læsning i andagtsbogen fik han styrke
også i denne altafgørende situation. An
sigt til ansigt med realiteterne var resigna
tion den eksisterende mulighed, og også
den kunne udnyttes når der blot blev
planlagt rigtigt.
»Det ska’ dow gli-i-l«
Og så endte det hele med alt det nede i
Katrinedal. —

Udgangspunktet for Ole var hans fornem
melse af at gården i Velling snart ville
overstige hans kræfter. Selv var han på vej
til de 60 år - sygdom var så småt begyndt
at plage både ham og Stine.
Det først fornødne var at få opkøbt jord

Den nordlige del af Bryrup sogn, området mellem Igelsø og Salten Å, som blev Oles i tiden efter 1871, og hvis
bebyggelse var et resultat af Anes valg af agtefalle. Rettelserne skyldes anvendelse til den nye matrikulering 1844 den oprindelige opmåling og indtegning stammer fra 1816. Matrikelarkivet.

hvor en fremtid i rigtige rammer kunne
formes, og så resolut sælge den gamle
ejendom.
Neden for skoven var jorden billig, for
ingen anden kunne drømme om med sin
gode vilje at slå sig ned mellem Igelsø og
Mølleåen. Men her ville Ole bygge sig en
overkommelig lille gård, så de nærmeste
år kunne være sikret.
Naboerne skal have klasket sig på lårene
af grin ved at høre om Oles seneste på
fund. På højderne i Velling var jorden den
bedste i vid omkreds - i Katrinedal kunne
den knap tænkes ringere - Ole ville aldrig

blive tilfreds dernede - det var sikkert og
vist.
Men Ole selv vidste hvad han gjorde.
Under lyng og græstotter havde han opda
get en hemmelighed som den fattige jord
gemte på - en upåagtet skat, som nu skulle
hæves. Med de rigtige visioner kunne al
ting endnu vende sig fordelagtigt.
Skatten var vældige forekomster af tegl
værksler.
Både rødler og blåler var der, og i fine
ste kvalitet.
Opførte han nu først en teglovn, sådan
som det var blevet almindeligt ved utallige
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landsbyer, havde han billige materialer
ved hånden og kunne så give sig til at byg
ge. Når han var flyttet ind, ville han fort
sætte brændingen - indrette aftægtshus til
sig selv, og bagefter bygge gårde og huse,
så mange som der var plads til. Hvad der
rejstes, kunne lejes ud - fremsynethed og
et spind af spekulationer, som ville ind
passe sig efter alderens krav og dog fort
sætte mulighederne for pengepusleri.
Det var 9 dage før Ane og Hans dekla
rerede deres forlovelse at Ole i kompagni
skab med sin ven Niels Hansen købte
matr. nr. 17a (med andel i 26b), 17b, 17c og
17d. Datoen var 30. april 1871.
To år senere kunne han flytte ind på den
nye gård, hvis navn var et stædigt svar til
de vantro venner i Velling:
»Tilfredshed«.
Kompagniskabet med Niels Hansen
havde været nødvendigt for at skaffe til
strækkelig kapital - før gården i Katrine
dal var færdig, kunne han ikke afhænde
hvad han endnu boede i. Men allerede året
efter fik han råd til at købe Niels’ andel,
og i marts 1873 solgtes »Vikærlund« til
Søren Andersen.
De følgende år skete der flere tilkøb, og
ved midten af 70’erne var Ole ejer af hele
området fra skovbrynet til Katrinedals
Mølle. Teglovnen blev ved at producere,
og alle planer førtes ud i livet. Foruden
»Tilfredshed« blev det til 2 andre smågår
de - den ene »Engholm« - foruden 13
lejehuse. Da det nære behov var dækket,
solgtes der sten til fremmede.
Den eneste som i dag her en erindring
om teglovnen fra 1871, er Erling Skov i
Katrinedal, der har boet i sognet siden sin
barndom. I dag er han 84, men husker fra
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sin drengetid omkring 1910 hvor spæn
dende det var at lege ved ovnen, som ikke
var noget stort bygningsværk - selv han
og de små kammerater måtte bukke sig
godt når de bevægede sig gennem åbnin
gen til dens lavloftede rum. Da Katrinedal
Teglværk begyndte sin virksomhed 1913,
fjernedes den.

Endnu ved 1830, da Ole havde deltaget i
sin brors byggeri på Svanninge Mark,
brugte man lerklinede vægge til det tarve
ligste byggeri, men omkring 1870 var det
mursten alle forlangte, og Ole fik nok at
se til med sin nye virksomhed. Fra stue
vinduerne i »Tilfredshed« kunne man om
morgenen se teglværksarbejderne komme
for at sætte sten i ovn. En husmand fra
Løve havde titel af mester, og ved indsæt
ning og udtagning af stenene var der travlt
på pladsen. Derimod kunne en enkelt
mand let klare pasningen i den tid bræn
dingen stod på. I de mindste teglovne va
rede processen henved 3 uger, men et brev
fra Stine antyder en hurtigere arbejdsgang
i Katrinedal: cirka en uge.
Ole havde selv indsigt i funktionerne og
var jævnligt den der alene så efter at alt gik
som det skulle. Nogen helt simpel sag var
det ikke. Det formede 1er måtte være ind
sat akkurat, og blev der fyret for stærkt i
begyndelsen, ville fordampningen fra ste
nenes overflade ske for hurtigt, og revner
opstå. Varmen kunne også få dampen fra
de nederste sten til at fortætte sig på de
øverste, som endnu var kolde - vandlaget
ville da optage sod og aske og gøre farven
på stenene uren.
Efter en forsigtig opvarmning var det
vigtigt at tilpasse temperaturen gradvis, og

efter en gennembrænding måtte der luk
kes for lufttilførelsen, så afkølingen kunne
foregå langsomt. Gik man for hurtigt til
værks, ville stenene svinde mere i overfla
den end indeni - det gav spændinger, som
fik dem til at revne. Dagligt tilsyn var en
nødvendighed.
Ikke stort - ikke flot blev det hele an
lagt, men i den lille teglovns ild var det at
Katrinedal som bebyggelse skabtes. En ny
lille landsby med paralleller til den tidlige
middelalders torpe, samlet om en pioners
først udflyttede gård på det som før var
øde egn.
Ej heller for byggetømmerets vedkom
mende gik Ole til fremmede - i skovens
udkant havde han etableret en savgrav af
samme type som har været kendt ud over
landet i århundreder: en regulær udgrav
ning, hvorover et par bjælker var lagt til
støtte for kævler som skulle gennemskæ
res. To mands seje slid ved den store sav
sørgede for resten - den ene af dem stod i
graven, den anden ovenfor.
Sporene af det primitive savværk synes i
dag forsvundet, men Oles datter har for
talt sine efterkommere om det. Forment
lig har det leveret de første planker ved
den tid da teglovnen var taget i brug.
Til ovnen var brændselet tørv hentet i
mosen ved »Røverstuen«. En eksisteren
de kontrakt angiver den årlige mængde
ved produktionen omkring 1887 til
100.000, eller omkring 10 gange forbruget
i en landhusholdning.
Stine fortæller i et brev fra august 1882
at de sten som stod færdige på pladsen var
solgt til en ny skovfogedbolig ved Nørlund, og at Ole ventede at få den resteren
de leverance også.

I marts 1887 befandt der sig i stablerne
45.000 færdige sten, og desuden rumme
des der i ovnen et ikke opgjort antal. Tegl
værksredskaberne var simple og androg
ved samme oversigts nedskrivning et be
løb på 30 kroner - i al beskedenhed det
samme som et komfur med vandgryde i
»Tilfredshed«’s køkken, eller lidt mindre
end hvad en gammel vogn var sat til.

Skønt Ole var ejer af hele området som
kransedes af skov og å, var det kun den del
der var henlagt under »Tilfredshed« som
dyrkedes af ham. Om bedriften og dens
planlægning oplyser aftægtskontrakten 14
år senere, da alting forlængst havde fundet
en tjenlig rytme:
Markerne udgjordes af matr. 17a og 17f,
til sammen skyldsat for hartkorn til 2 tdr.
3 fjerdingkar - med den ringe bonitet in
mente svarende til små 40 tdr. land. I den
sydlige del stod teglovnen, og på marken
fandtes to af lejehusene med lidt have om
kring. Jordene var inddelt i 8 vange, hvor
af kun de 5 besåedes og holdtes gødet med
hvad stalden kunne give. Afgrøden var
rug, byg, blandkorn, boghvede, ærter og
kartofler, og den samlede besætning om
fattede 2 heste, 8 køer, 3 kvier, 6 kalve og
9 får. Desuden holdtes høns og ænder. Af
køretøjer fandtes en gammel og en ny
vogn. Redskaberne i mark og stald var
plov, harve, slæde, kradser, 5 hjulbøre, 2
spader, 1 skovl, 3 grebe, 3 forke og en
hakkelseskiste.
Til brug i bryggerset fandtes 2 tapkar, 6
zinkfade, en flødespand, en smørkærne og
6 mælkefade. Ved bageovnen stod trug,
balje, rage og skydsel.
Af korrespondancen fra Stine vides det
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Stine Hum i begyndelsen af 70yeme. Sygdom og sorg
havde taget hårdt på hende. Foto: Christensen & Sø
rensen, Silkeborg.

at medhjælpen omkring 1882 var to karle
og en dreng, hvoraf sidstnævnte havde sin
soveplads på slagbænken i stuen. Stine
fandt det egentlig ubehageligt, men det
kneb hende at have dyner nok. Af over
sigten 1887 ses i god overensstemmelse
kun to sengesteder beregnet til tyendet.
Dagbogsoptegnelser fra 1876
Forbindelsen til Svanninge holdt Ole ved
lige livet igennem, og ved de store fami
liebegivenheder tog han rejsen til de gamle
steder. Det var også Svanninge som blev
lærested for Ane da det var bestemt at hun
skulle uddannes forsvarligt i det huslige.
En sorgens dag var det for Stine da Anes
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bryllup stod i Bryrup kirke kort efter nyt
år 1875. Hans Villadsen Hansen var ved
den tid flyttet fra Løve og havde fået em
bede så langt borte som på Røsnæs nær
Kalundborg - det måtte imødeses at gen
syn ville blive sjældne.
Eneste portræt af Stine som kendes er
fra den tid, og lige så målbevidst Ole ser
ud på portrættet af ham fra 50’ernes be
gyndelse, da alting var i vellykket udvik
ling, lige så modløst kigger Stine frem un
der sit hovedstykke i situationen som nu
har berøvet hende også det sidste barn.
Rejser var besværlige - hun og Ole nåe
de aldrig til Sjælland, men Ane og Hans
kom årligt tilbagevendende på en ferietur
til Katrinedal.
I 1876 var Ane blevet mor førte gang,
og det meste af august tilbragtes det år hos
forældrene, hvortil hun var ankommet
med mand og barn 4. august.
Hans Villadsen førte dagbog, og gen
nem hans bevarede optegnelser om besø
get pustes der liv i de indtørrede registre
ringer af hverdagen i »Tilfredshed« tre år
efter opbrudet fra Velling.

Ved ankomsten fredag har den lille lærer
familie været mere end et døgn undervejs
siden afgangen med »Vesta« fra Kalund
borg havn. Uden for Silkeborg station
holder Oles kassevogn med Stine som pas
sager og en gammel væver som kusk - han
er beboer af et af lejehusene i Katrinedal.
Ole selv er travlt beskæftiget med høsten
og må udnytte hvad der viser sig af tørvejr
- den danske sommer genkendes ved skuf
fende mange byger, og Ole er trods de
mange års slid stadig en arbejdende land
mand.

Næste morgen træder Stine glad ind i
soveværelset og stiller an med kaffe på
sengen. Derefter kommer alle i klæderne,
og Hans, som melder sig til at hente avi
serne, traver op gennem skoven til Vel
ling, hvor købmanden er lokal postme
ster. Turen fra Silkeborg dagen i forvejen
har været for kølig for ham - han har fået
ondt i halsen og holder sig efter tilbage
komsten i stuerne, hvor nyhederne stude
res. Udenfor strømmer regnen ned hele
eftermiddagen, og i huset er der koldt. Da
regnvejret omsider stilner af, går han sig
en lille tur »hen til stenene« - de udtagne
produkter fra teglovnen - for at få
varmen.
Søndag kommer væveren for at hente
aviserne som Hans skaffede lørdag og som
efter sædvane skal videre til ham. Han spi
ser frokost med, og på den måde går det
meste af formiddagen. Efter måltidet
skridter Hans af sted til Bryrup skole,
hvor han besøger lærer Hansen, Roms ef
terfølger, som er ivrig grundtvigianer.
Mandagsvejret er igen en skuffelse - det
regner fra morgenstunden, og Hans må
opgive at gå til Løve. Der kommer fami
liebesøg fra Salten, hvor Stines eneste bror
bor. Broderen selv og en datter bliver til
middagsmad og nyder Stines suppe inden
de må videre hjemad. Hans skal tirsdag
tiltræde en solorejse til Langeland og
imødeser en træls vandring ad den udmar
vende bakke fra Katrinedal mod Salten,
hvor postvognen til Brædstrup har sin hol
deplads. Stines bror tilbyder at tage hans
vadsæk med - så kan den hentes ved an
komsten næste formiddag før turen vide
re. Efter middag er Ole og hans folk gået
på høstarbejde, og Hans kommer et vend

Ane og Hans med deres førstefødte, efteråret 1877.
Hu.n var opkaldt efter sin morfar og hed Olga.

ud i marken for at snakke med svigerfade
ren, hvis familie i Svanninge han vil besø
ge på sin rejse. De følges ad hjem til midaften, og bagefter går Hans til Velling ef
ter posten. Han er imidlertid kommet for
tidligt - vognen med breve og aviser er
forsinket, og lang tid må tilbringes med
venten i købmandsbutikken. Købmands
konen byder på rødgrød mens tiden går
og enkelte bekendte kommer og skal gøre
indkøb, hvad der hver gang er anledning
til en lille sludder. Trods rigelig tid glem
mer Hans at han skulle have købt tobak til
svigerfaderen. Det er aften da han er tilba
ge på gården.
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Tirsdag skal så Hans af sted på sin rejse.
Ane følger ham så langt som til vandmøl
len, hvor de tager en hjertelig afsked. Så
går turen op over det lange bakkedrag, og
efter en times gang er han ved gården i
Salten, hvor vadsækken skal hentes. Da
postvognen kommer nordfra, er han be
værtet på det bedste og parat til sin ekspe
dition til Sydfyn og Langeland - 14 dage i
alt.
22. august er han på sin vej tilbage nået
til Brædstrup, hvor han i kroen tager af
sked med en medpassager inden postillionen kommer og kan skaffe ham videre til
Salten. Her træffer han til alt held mølle
ren fra Katrinedal, der tilbyder at han kan
køre med. Dagens langvarige rejseri har
gjort ham træt, men blæst og regn holder
ham vågen, og snart er han igen på de
kendte steder.
Næste dag er onsdag. Hans vågner ved
støj udefra. Solen skinner dejligt, og der er
kommet arbejdere som skal sætte sten i
ovn. Teglmesteren, Anders Pedersen fra
Løve, er hans gamle bekendte. Han skyn
der sig i tøjet og får Anders med ind til en
snak i sofaen. Ved frokosttid vælger han at
indtage sin mad i selskab med teglværks
folkene, og da de til middag igen kommer
ind, fortsættes samværet. To koner kom
mer på besøg. Hans går imens til købman
den i Velling med et brev, bliver budt på te
og må rapportere om sine eventyr i det
fremmede. Tilhørerne rives med af den
muntre beretning og 1er højt. Om aftenen
er Hans tilbage i »Tilfredshed«. Ved lys
serverer Stine punsch som en markering af
svigersønnens tilbagekomst - alle har ty
deligt glædet sig til at få fortalt om rejsen.
Endnu efter at Stine og Ane har trukket
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sig tilbage, sidder Hans og gamle Ole læn
ge og taler sammen.
Torsdag kommer Hans så endelig på det
udsatte besøg hos vennerne i Løve og hø
rer her om et dødsfald i byen. Begravelsen
skal finde sted dagen efter.
Den afdøde er også af Oles bekendt
skab, og fredag følges han og Hans til sør
gehuset i Løve. Vejen mod Velling tilba
gelægges til fods, men ved Løve-vejen
kommer en murer fra Vinding i sin heste
vogn og inviterer vandringsmændene til at
køre med. Den forestående begravelse har
samlet mange mennesker, hvoriblandt 5
degne. Hans er bekendt for sin evne til
ved velvalgte ord at bringe trøst til de ef
terladte og opfordres til at holde en lille
tale. Bagefter løftes kisten ud på den for
reste af 12 hestevogne, og det går lang
somt af sted mod Bryrup. Her venter pa
stor Holm fra Them, der skal forrette be
gravelsen. En kone fra Løve, som nylig
har barslet, indledes af præsten. Udenfor
er vejret varmt og rart - efter højtidelighe
den ruller vognene i en støvsky tilbage til
Løve. Et sted er Ole og Hans inde at få
vasket sig, inden de fortsætter til gildes
gården. Her har Hans vundet sig en plads
ved præstens side. Snakken går livligt om
tidens problemer, og præst og degn fra
Bryrup tørner eftertrykkeligt sammen i en
diskussion om Estrups fremfærd. Ole
blander sig ikke i deres debat - han er nok
Venstre-mand, men slutter sig til den
kompromis-søgende Frede Bojsen fra
Gjedved. Gildet varer længe, og Hans be
finder sig godt i den gamle kreds. På tilba
geturen slår han og svigerfaderen følge
med Bryrup-degnen.
Lørdag har Hans og Ane bestemt sig til

et besøg hos efterfølgerne i Anes barn
domshjem i Velling, og Stine vil gerne
passe den lille så længe. På vej op gennem
skoven sætter det i med en byge, og det
passer fint at Ane kan kigge ind i et af
skovhusene hos en barndomsveninde som
netop har født. Hans bemærker at alt i
huset vidner om fattigdom. Efter et kort
ophold regner det ikke mere, og der fort
sættes til Velling, hvor de to kommer
uventet - Søren Andersen og hans familie
sidder omkring bordet og spiser middags
mad, men synes Ane skal ud at se haven
hvor hun legede som lille. Ane og hendes
mand går gerne med - fængsles også af så
mange ting derude at det varer længe før
de kommer ind og jo endelig må have en
portion grød og nogle pandekager med.
Fra tidlig morgen søndag styrter regnen
igen ned og fortsætter uden ophold dagen
igennem. Afrejsen er nært forestående mens Ane stryger og stiver, må Hans blive
ved vuggen og passe sin datter, som imid
lertid gør sig vanskelig. Da han til sidst
tror hun sover, trænger han til en spadse
retur og går ud over den mennesketomme
teglovnsplads. Uheldigvis vågner barnet
hurtigt - Stine og Ane irriteres, smækker
et vindue op og kalder skulkeren ind.
Midt i redeligheden er der truffet forbere
delser til modtagelsen af søndagsgæster,
som imidlertid udebliver. Ærgrelsen hober
sig op fordi plejesønnen, Thor, er kom
met på uventet besøg og har gjort de spild
te forberedelser næsten uoverkommelige.
Mølleren og hans kone fra Løve er ikke
ventet, men dukker pludselig op - Hans
har set dem komme og går dem imøde ved
ovnen. Der må spises til aften to gange, og
Stine lader sig gå på af at Hans i forvirrin

gen optræder som en glad passivist - hun
eksploderer, og »slår på den gamle
streng«, svigersønnens uvelkomne rolle i
familien. Humøret forgår et øjeblik den
ramte.
Mandag er der igen hektisk travlhed.
Til frokost spises der lammehoveder, og
bagefter pakker Ane de mange ting mens
Hans får sig en lur inden middag. Så må
han igen til Velling med et brev, og midt i
byen kommer den bondekone løbende ud
som skulle have været på besøg dagen før.
Just før hun søndag skulle gå hjemmefra
havde hendes mand givet en længe håbet
tilladelse til deres datters bryllup, hvad
der havde bragt komplet forstyrrelse i alle
planer. Nu ville konen i stedet komme
alene samme dag. Efter afleveringen af
brevet husker Hans at købe tobak til Ole,
og ved tilbagekomsten følger så besøget af
den vidtløftige Velling-kone. Ole har ta
get fri fra høstarbejdet i anledning af bør
nenes afrejse tirsdag, men som Hans er
han helst fri for konens snakketøj og træk
ker sig ind i den anden stue, hvor han kan
stoppe piben med frisk tobak og diskutere
vigtigere sager med svigersønnen. Senere
lyder der skridt i gården — flere gæster!!
Rejsevejret tirsdag er ikke som håbet,
men fra morgenen og indtil frokost ses
Ole gå derude ved ovnen og passe stenene.
Så kommer teglmesteren og afløser. Den
gamle væver har bedt om at måtte køre
med til Silkeborg, men denne gang er Ole
selv kusk. Han lader hestene tage deres tid
op ad den lange bakke fra Mølleåen, og i
Salten får de lov at puste lidt i svogerens
gård, hvor Hans og Ane får foræret en ost
inden turen videre. Vognen er i god tid,
og alle sætter sig i Silkeborgs fine, nye sta
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tionsbygning indtil toget skal komme.
Det øsregner da der omsider skal vinkes
farvel, men Hans bemærker at det ikke
kun er regndråber der løber ned ad sviger
moderens kinder ved afgangen mod Skan
derborg.

De sidste år
Frem til 1. april 1887 vedblev Ole at drive
sin beskedne gård, men brev fra Stine 1886
lader ingen tvivl om at det til sidst holdt
hårdt:
»Din fader er ikke Rask han har saa
megen Hoste og han liker det meste af
tiden i Sengen men han har 2 Gode Kale
saa det kan nok gaa Blot han maa Beholde
sin Aand friskhed saa kan han nok enten
lige eller side paa sin stol og støjre det. Det
er haart i Aar vi skal kjøbe alt til føde for
os og Hesten og sæ og det er næsten ikke tel
at faa sædekorn for Penge...«
Åndsfriskheden beholdt Ole til det sid
ste, og han fortsatte også til sin død at
optræde som pengeudlåner. Siden erhver
velsen af Katrinedal havde han derimod
ikke foretaget yderligere jordkøb, men
tvært imod afstået den lille »Engholm« på
matr. 101, 13c og 15c - formelt solgt i 1878,
men i svigersønnens dagbog omtalt som
overdraget to år før - handel ved håndslag
var stadig ikke gået af brug.
I foråret 1887 måtte der gøres alvor af
en effektiv forandring, og ved kontrakt
med Niels Peder Bentzen pr. 1. april bortforpagtedes »Tilfredshed« med de to ma
trikelnumre 17a og 17f, foruden lejelodden
176 og jordene til husmandsstedet på 17b,
som i tide var planlagt til aftægtsbolig.
Stedet eksisterer ikke længere, men stod
indtil midten af 50’erne klods op ad Katri
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nedal Teglværk. Hvad Ole og Stine ved
aftægten forbeholdt sig af privat jord, ind
skrænkede sig til 2 skp. land udlagt som
haveplads ved husmandsstedets sydside.
Kontrakten indbefattede teglovnen, til
behør og besætning, og forpagteren pålagdes forsvarlig omgang med alt, hvori
blandt engene, hvis grøfter og render måt
te holdes oprensede, ligesom et vandværk
krævedes vel vedligeholdt.
Den nye landevej fra Silkeborg til Nr.
Snede, som skulle blive til virkelighed
1892, forelå de fem år i forvejen allerede
projekteret og forudsås eventuelt at kræve
en afståelse af jord, hvilket Bentzen pålagdes at affinde sig med.
Til en vis grad kom forpagtningsaftalen
til at træde i stedet for en aftægtskontrakt
som hos gamle med afløsere i slægten f.eks. forlangtes det at Oles andel af
brændselsdeputatet (kløvet brænde og
kvas fra Velling skov) skulle besørges til
aftægtsstedet, ligesom 10.000 tørv måtte
leveres fra mosen hvert år. Mælk betinge
de ejeren sig købt i en mængde af 2 potter
daglig, frisk fra stalden og til en pris af 10
øre pr. pot. Desuden ønskede han for sig
og sin familie fri færdsel på alle markernes
veje og stier.
Ole var nu 75 år og måtte i de strengeste
måneder holde sig inden døre, hvor han
og hans kone plejede deres sygdomme, for
Stines vedkommende gigt og astma. Når
vejret ved det første forår blev til det, sås
han igen på daglige spadsereture rundt i
området, støttende sig til en stav skåret i
skoven. Gennem de mange år havde hans
livsmønster forandret sig utrolig lidt - han
var et vanemenneske, var som i sin ung
dom præget af en vis indesluttethed, men

kendtes som god og flink bag det lidt
strenge ydre, proper med sin person, kva
litetsbevidst og godgørende - få af egnens
tiggere gik fra hans dør uden en skærv.
I 1888 oprettedes Katrine dal Andelsme
jeri, bygget tæt op ad vandmøllen. Ole
havde været ejer af grunden, som var en
del af matr. nr. 17g. 3. april havde han fået
henvendelse fra mejeriets formand, Søren
Andersen, som ville gå med til Oles tilbud
om køb for 100 kr. pr. skp. land, når en
gammel smedje på jordstykket kunne be
sørges fjernet senest 14 dage fra aftaleda
gen - byggeriet skulle i gang. Rydningen
kunne Ole tilkomme ekstra 10 kroner for.
Inden året var omme, stod den nye lille
virksomhed med sin skorsten dernede i
dalen.
To år i forvejen, mens Stine endnu be
sørgede smørkærningen på »Tilfreds
hed«, havde hun i et brev udtrykt sin
længsel efter mejeriet, som allerede den
gang længe havde været på tale. Efter op
rettelsen af det første andelsmejeri i Hjedding 1882 var alting gået stærkt - 8 år se
nere eksisterede der landet over allerede
679 lignende, og Stines utålmodighed 25.
maj 1886 har været eksponent for mange
landhusmødres behov:
»I dag er det 8 dage siden vore Kjør
kom u og de var lige ved at blive sene nu
har de da mælkes lit men jeg kan ikke
kjærne Smør jeg har ikke kunnet faa Smør
i 3 uger, nu troede jeg det vilde jelpe da de
kom paa Gres men enu ikke, du kan tro
Kjære Datter at jeg ønsker Meierriet var i
stand...«

De sidste år inden 1890 var Stine og Ole
begge så svage at det trods aldersforskellen

var tvivlsomt hvem der ville dø først. Et
brev fra 1888 afdækker de triste perspekti
ver, men vidner samtidig om en usvækket
husmoderlig omsorg:
»Det er kun om Søndagen jeg maa
Strikke, de andre Dage skulle jeg spinde,
For at faa en Stykke Lærred færdig der
skal ligge til Skorter til din Fader ifald jeg
skal gaa bort før ham. Han skal ogsaa ha
ve et Sæt Dalig Tøj i Aar, i Fjor fik han et
Sæt Stads Tøj...«
Et årligt lyspunkt var besøget af famili
en fra Sjælland, der nu omfattede tre børn,
som altid glædede sig til at se deres bedste
forældre igen og blive behandlet med den
kærlighed de hvert år blev overøst med. I
1889 indtraf besøget samtidig med afhol
delsen af verdensudstillingen i Paris.
Gamle Ole var stærkt optaget af avisernes
omtale, og næsten utrolig forekom beskri
velsen af det 300 m høje ståltårn på Marsmarken, opført til lejligheden og dog
dømt til at nedrives når udstillingen var
endt. Han ville gerne snakke med børnene
om det, men de tre små gæster havde ind
gående kendskab til det tekniske vidun
der, og kunne straks anholde en fejlta
gelse:
»Det hedder altså Eiffeltårnet - ikke
Siffeltårnet, bedstefar!«
Oles indførelse i sensationerne var øjen
synlig kun sket gennem avisen, hvis goti
ske skrifttegn for »E« og »S« unægtelig
adskilte sig meget lidt fra hinanden, især
for ældede øjne. En lille diskussion var
uundgåelig, og de bedrevidende børn mo
rede sig kongeligt over den modstand de
mødte. Til sidst indskrænkede den sig til
en lille afsluttende ærgerlig bemærkning:
jeg siger nu Siffeltårnet! - «
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»Tilfredshed«, august 1893. Ane havde en kort overgang taget sin arv i besiddelse, men solgte den hurtigt.
Gården er nedrevet o. 1970.

Oles meget omtalte stædighed var sta
dig sprællevende.

Kort før sin død skal Ole på en af sine ture
i terrænet have fået en træstamme over sig
ved savgraven - i begyndelsen af december
var han sengeliggende, og det blev klart
hvor alting bar hen. Øvrighedspersoner
fra herredet blev tilkaldt, så et testamente
kunne udfærdiges og tinglyses.
Af teksten i notarialprotokollen frem
går det under 1. punkt at værdigt trængen
de i Bryrup sogn, som var uden for det
almindelige fattigvæsen, skulle tilkomme
1.000 kroner. Derudover var der tiltænkt
hver af de tre børnebørn 4.000 kr., mens
datteren Ane som livsarving var retmæssig
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arving til resten. Nogen usikkerhed om
formuen er kendelig - Ole havde tydeligt
intet præcist kendskab til dens størrelse.
Med udgangspunkt i de opstillede bereg
ninger har den befundet sig i nærheden af
40.000 kr., eller et par millioner i 1986valuta.
Lillejuleaften 1890 døde gamle Wolle
Hum.
Hans efterkommere huskede til deres
dages ende det forfærdelige vintervejr som
piskede mark og skov på årets sidste dag,
da begravelsen i Bryrup skulle finde sted på den isnende tur op gennem skoven ane
de man fra sidste vogn knap den forreste
med kusk og kiste i sort og hvidt.

Ane var ved tiden for forældrenes død for
længst vågnet til en erkendelse af at hun
havde ladet sig forblænde af Hans Villad
sen Hansen da hun i 1871 forlovede sig
med ham i Vrads. I 80’erne have hun beta
get læst Ibsens »Et Dukkehjem« - det var

blevet kendetegnende for folk med kultur
at de interesserede sig for Nora, som for
lod mand og børn.
Netop dét ville Ane gøre, men hendes
muligheder havde foreløbig indskrænket
sig til at lægge vielsesringen.
Med arven ved nytår 1892 åbnede sig en
vej til friheden, og skilsmissen blev en rea
litet den vinter.
I/2 år havde hun derefter sin bopæl i
»Tilfredshed«, men ved august 1893 solg
tes de mange parceller, hvorefter hun drog
ud i verden for at opfylde sine drømme.
Billedet af Ane på »Tilfredshed«’s gårds
plads er fra den tid - taget som afskedsbil
lede i august 1893.
Oles tjenestefolk havde opfattet deres
husbond som en streng herre, men skal
have agtet og æret ham. To af hans gamle
karle blev dem som købte ejendommen,
efter overleveringen for at Oles minde
kunne bevares.
Panteprotokollen nævner dem som Jens
Peder Jensen og Christian Jensen.

KILDER:
Landsarkivet for Fyn: Kirkebøger fra Svanninge.
Folketællinger for samme.
Brandforsikringsprotokoller for Den almindelige
brandforsikring for landbygninger.
Lægdsrulle, 19. lægd, Svanninge sg., Svendborg amt.
Landsarkivet for Nørrejylland: Kirkebøger fra
Bryrup.
Skøde- og panteprotokoller for Tyrsting-Vrads her
reder.

Andet:
Personalhistorisk tidsskrift 1971/1 (P. Gravesen: Il
ium studier).
Chr. Ingemann: Illum-ø og Ilium folk.
Hver søndag 1905, 68-69 (Gennem Jylland).
Trap: Danmark.
H. V. Hansens notérbog 1876.
Breve og dokumenter m.v.
Mundtlige overleveringer.

I læ for vinterstormen i det lille kirke
rum klang Grundtvigs gendigtede dagevi
se. Ole havde som ældre interesseret sig
mere og mere for den virksomme kristen
dom der var en vigtig del også af det
grundtvigske.
Stedet på kirkegården hvor kisten sæn
kedes i den vinterfrosne jord, var nordøst
for kirkekoret.
Her begravedes også Stine da hun året
efter var pint ihjel af sine sygdomme. Graven er bevaret af menighedsrådet til
gengæld for godheden mod de fattige. Le
gatet er unægtelig senere skrumpet i vær
di, men er slået sammen med andre og
fungerer stadig efter hensigten.
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Øm Kloster museum 1985-86
Af Holger Garner

Undersøgelser
1985
Museet har sammen med museumsinspek
tør mag. Ole Schiørring, Horsens Muse
um, planlagt en arkæologisk undersøgel
sesgravning for at konstatere eventuelle
fundamenter efter murforløb langs østsi
den af Øm Klosters ruinpark. Herved hå
ber man bl.a. at kunne komme på sporet
af Øm Klosters ældste kirke. Man har fra
Carlsbergfondet og Ry kommune fået til
sagn om hhv. økonomisk og teknisk bi
stand til genemførelse af projektet, som
forventes genemført i foråret 1986.
På anbefaling af rigsantikvar Olaf Olsen
har miljøministeriet erhvervet museets na
boejendom matr. lp Emborg, det såkaldte
Johan Fiskers Hus med nedrivning for
øje. Grunden vil, da den dækker over en
væsentlig del af Øm Klosters hospitalsom
råde, blive indlemmet i ruinparken med
henblik på fremtidige udgravninger.

1986
For midler bevilget af Carlsbergfondet har
museet i samarbejde med Horsens Muse
um med museumsinspektør Ole Schiør
ring og Søren Godtfred Petersen som ud
gravningsledere samt stud. mag. Jens Ingvorsen ladet foretage en undersøgelses
gravning uden for den nuværende ruin
park. Langs museumsområdets østside
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har man forsøgt at finde rester af det i
1172 opførte, foreløbige kloster. Efter
søgningen på dette sted var imidlertid for
gæves, hvorimod søgegrøfterne krydsede
en række begravelser, som ikke afdækkedes.
En søgegravning på den nyerhvervede
grund matr. nr. lp sydøst for det kendte
klosteranlæg gav derimod et godt resultat.
I to brede søgegrøfter fandtes betydelige
ruinafsnit. Efter placeringen i forhold til
de øvrige klosterbygninger må der være
tale om Øm Klosters sygehus.
Grøfterne åbenbarede en del af vestgav
len af en større bygning samt en vandfø
rende kanal, der med kvaderstenssider sy
nes ført ind under sygehuset fortsættende
som en tøndehvælvet, murstensbygget
vandledning under en vinkelfløj på nord
siden af sygehusbygningen.
Vinkelfløjen formodes at være hospita
lets vandhus.
Udgravningen er foreløbig atter tildæk
ket, idet man har intentioner om med
tiden at frilægge det interessante sygehus
område, så snart de økonomiske og andre
muligheder foreligger. Ry kommunes vej
væsen har velvilligt stillet gravemaskiner
og opfyldningsmateriale til rådighed ved
udgravningsarbejdet.
Samlinger, arkiv og bibliotek
1985
Museets samlinger er forøget med ét, me-

Øm Klosters lille 1400-tals ko er kun 135 cm høj. Konservator Jeppe Møhis arbejdstegning til skelettets opstilling.

get markant fund fra udgravningerne i
1978, nemlig skelettet af en 1400-tals ko
eller okse fundet under lægbrødrefløjen.
Koen udgravedes af museumsinspektører
ne Tove Hatting og Knud Rosenlund,
Zoologisk Museum. Ved imødekommen
hed fra dette museum, hvorfor man gerne
vil udtrykke sin bedste tak, er koens skelet
i monteret stand vendt tilbage til Øm Klo
ster.
Zoologisk Museums konservator Jeppe
Møhl har foretaget den fremragende op
stilling og tillige besørget den vanskelige
transport af præparatet fra København til
Øm.
Museets håndbibliotek er gennem ind
køb og gaver forøget med fem bogværker
og en række særtryk, bl.a. har man fra dr.

Iliona Valter, Budapest, modtaget en sam
ling særtryk vedrørende ungarnske cistercienserklostre.
1986
Den ovennævnte udgravning har resulte
ret i en del løsfund, som er registreret og
under konservering.
Som en gave fra Ry kommunes vejvæ
sen har museet modtaget en meget stor
granitsten med et indhugget tapleje fra en
vandmølle (skvatmølle) samt en sten med
et dørstolpehul, begge dele stammer fra
Øm Klosters gamle besiddelse Kalbygård.
Museets håndbogsamling er bl.a. gen
nem antikvariske indkøb forøget med en
kelte numre. Desuden har man modtaget
en del gaver. Fra pastor Robert Bach, Od129

der, en vejledning til Øm Kloster fra 1934.
Fra Madame V. Varga, Budapest, div. ma
teriale om det ungarnske cistercienserkloster Pilis. Fra dr. Illona Valter, Budapest,
billedmateriale om det ungarnske abbedi
Belapadfalva. Fra museumsinspektør Ole
Schiørring, Horsens, et tobindsværk om
romansk stenhuggerkunst og fra Esther
Baunsgaard en række notater fra giverens
far, Anders Andersens hånd, vedrørende
dennes udgravning af Øm Klosters nordre
kirkegård. Desuden har man fra mag. Mo
gens Vedsø modtaget en del særtryk og
faglige afhandlinger.
Museets samling af avisklip er af regi
strator Annelise Helbig Hansen ordnet
kronologisk i scrapbøger, og dets billedar
kiv er af Hanne Thomsen gennemgået og
forløbigt ordnet i mapper.

Konservering og bevaring
1985
Museumslederen har med bagrund i en
mangeårig tradition i januar arbejdet på
Nationalmuseets konserveringsafdeling,
Ny Vestergade 11, med konservering og
vedligeholdelse af genstande fra Øm Klo
ster Museums samlinger.
En større del af museets fundmateriale
fra udgravningskampagnen 1975-78 er
overflyttet fra de dårlige, midlertidige op
bevaringsforhold i gangen i værkstedsbyg
ningen »Gamle Kirkehus« til magasinet i
loftsetagen på museumsbygningen »Klo
sterhuset«.
1986
Museumslederen har som i tidligere år i
januar måned arbejdet på Nationalmuse
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ets laboratorium, Ny Vestergade 11, med
konservering og vedligeholdelse af gen
stande fra Øm Kloster Museums sam
linger.

Formidling
1985

Permanente udstillinger
I museumsbygningen »Klosterhuset« er
der i det nordre rum for midler bevilget af
Århus Amtskommune nybygget en større
montre beregnet for det ovenfor nævnte
ko-skelet m.m.
En sarkofag-formet montre fra 1925 in
deholdende skelettet af Øm Klosters 12.
abbed Jens er fjernet fra museumsbygnin
gen, idet abbedens originale grav i kloster
kirkens ruiner nu er overbygget med en
tilsvarende, udendørs montre, og abbe
dens jordiske rester er efter 60 år tilbage i
graven.
De fem udendørs montrer over middel
aldergrave i ruinparken er blevet forsynet
med tekster på fem sprog, indgraveret i
messingtavler.

Særudstillinger
I museets aktualitetsmontre har man igen i
1985 haft en udstilling om lægeiglen som
et særpræget middelalderligt lægemiddel.
Mod åbningssæsonens slutning afløstes
denne særudstilling af en ny, der omfatte
de et samlet fund fra en værkstedsbyg
ning, der i tyverne blev udgravet på ejen
dommen »Klostergård«, museets sydøs
tre nabo. Fundet omfattede en række jern
genstande især søm og beslag.

1986
Permanente udstillinger
I april har Edith Bavngaard og H. N. Gar
ner i en større montre i Klosterhusets
nordre rum under titlen Ora et labora fo
retaget en nyopstilling af en del af samlin
gerne, så aspekterne omkring cisterciensernes religiøse liv og arbejdsopgaver ty
deligere formidles for publikum.

Særudstillinger
Museets jubilæumsudstilling: Øm Kloster
Museum 1911-1986 har været åben fra ju
ni og sæsonen ud.
I museets aktualitetsmontre har sæso
nen igennem været udstillet en grangren
fundet i Øm Klosters fraterbrønd. Grenen
stammer fra første halvdel af 1500-tallet
og formentlig den hidtil ældste forekomst
af rødgran inden for de nuværende Dan
marks grænser. Det pågældende grantræ
har måske været plantet i klosterhaven
som et eksotisk kuriosum eller en bota
nisk mærkværdighed.

Foredragsvirksomhed m.v.
1985
Museumslederen har holdt 6 foredrag om
klosterhistoriske emner »ud af huset«,
bl.a. på Askov Højskole, i Folkeuniversitetet/Historisk Samfund for Viborg Amt,
Mossø Lodsejerforening, og han har i mu
seet holdt orientering og forelæsninger for
en række besøgende specialgrupper.
Blandt disse kan eksempelvis nævnes:
Historisk Samfund for Ribe Amt, Na
turhistorisk Forening, Horsens, Kamme
ratforeningen ved Lunds Universitet og
sygeplejerskolerne fra Vejle og Randers.

Museumslederen har desuden medvir
ket i en udsendelse i Danmarks Radio ved
rørende isfiskeri og dettes evt. kulturhi
storiske forbindelse til middelalderens
klosterkultur.

1986
Museumslederen har holdt foredrag i Sil
keborg O.F., Askov Højskole og Elbæk
Folkehøjskole om klosterliv og Gudenåens klostre samt på GI. Rye Alderdoms
hjem om Mossøs kulturhistorie og natur.
I museet har han i lighed med foregående
år orienteret og holdt forelæsninger for
specialgrupper bl.a. flere sygeplejeskoler,
og den 2. okt. besøgtes museet af en eks
kursion vedr. kultur, fritid og turisme fra
36. danske byplansmøde. Et studiehold
fra Dansk Kulturhist. Museumsforenings
kursus på Ry Højskole har ligeledes be
søgt Øm Kloster.
Fra Cistercienserordenen har museet
haft besøg af prior Frans van Haaren, My
rendal Kloster (OCSO) og af abbedissen
af Himmelpforta i Czekkoslovakiet. En
delig har resign, generalabbed, dr. S. Klei
ner, Abbayé d’Hauterive, Schweiz, i april
været på venskabsbesøg i Øm Kloster.

Publikationer
1985
H.N. Garner: Rejsen til St. Mortens
Bjerg. Indtryk fra en pilgrimsrejse til un
garske klostre. Dansk Udsyn 65. årg. 6.
(s. 327-344). Askov 1985.
1986
H. N. Garner: En Pind i Brønden,
SKALK no. 1. 1986.
H.N. Garner: Et Åndehul for Middelal
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derkultur (v. museets 75-års jubilæum),
kronik 14. 6. 1986 i Kristelig Dagblad.
Personaleforhold
1985
Niels Lindgård har som udstationeret fra
Ry kommune under beskæftigelsesord
ningen virket som pedel/gartner for Øm
Kloster Museum i 1985.
1986
I april-november har Jytte Jensen været
udstationeret fra Ry kommune som pe
del/gartner ved museet og har under årets
personalemæssigt vanskelige forhold gjort
en fremragende arbejdsindsats.
Den 5. maj afgik museumsassistent,
medarbejder ved Øm Kloster Museum
gennem 26 år, Edith Bavngaard ved
døden.
I det personalemæssige tomrum , der
herved opstod, har kredsen omkring
Ferskvandsmuseet i Ry m.fl. ydet en vær
difuld hjælp. Jytte Thomsen, Tyt Kirke
by, Frede Johannesen, Annelise og Mo
gens Rasmussen har således gjort en stor
frivillig arbejdsindsats for Øm Kloster
Museum, og registrator ved Ferskvands
museet i Ry, Annelise Helbig Hansen har
i tre uger forestået museets kontor.
Fra slutningen af juli måned til midten
af oktober har Ry kommune på byrådets
initiativ ydet tilskud til en ugentlig 20-timers kontorhjælp. Hanne Thomsen har
været ansat som assistent i det nævnte
tidsrum.
I juli måned har stud. mag. Jens Ingvorsen været ansat som fast arkæolog ved ud
gravningerne omkring klosterhospitalet.
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Museumslederen har været eneste faste
personale gennem hele 1986.

Anlægsarbejder, reparationsarbejder og
vedligeholdelse
1985
På museets tjenestebolig og administra
tionsbygning, den sidste v. Silkeborg
Statsskovdistrikts foranstaltning, er der
foretaget udvendig malerarbejde, og der er
udført en række mindre reparationer på
museets bygninger og anlæg. Rebafspær
ringerne i ruinparken er fornyet.

1986
Pedel/gartner Jytte Jensen har foretaget
en del reparations- og vedligeholdelsesar
bejde på museets bygninger, især på værk
steds- og materialbygningen »Gamle
Kirkehus«.
De mange smårudede vinduer i muse
umsbygningen »Klosterhuset« er malet
ud- og indvendigt, ligesom der er foreta
get malerarbejde på tjenesteboligen.
Ved Silkeborgs Statsskovdistriks foran
staltning er administrations- og udstil
lingsbygningen ved museets indgang ble
vet kalket. Øm Klosters fraterbrønd er
blevet oprenset.
I urtegården er der støbt tre vandtætte
betonbassiner til vand- og sumpplanter.
I forbindelse med tildækningen af søgegrøfter på hospitalsområdet har Ry kom
munes vejvæsen leveret sand og har plane
ret grunden.
Nyerhvervelsen matr. lp »Johan Fi
skers Hus« er ved Silkeborg Statsskovdi
strikt nedrevet og har givet plads for de
ovennævnte undersøgelser.
Museet har nyindkøbt en gasvarmeovn

til materialhusets opholdsrum, en større
motorplæneklipper samt en elektrisk
græstrimmer til brug i ruinparken.
Tilskud m.v.
1985
Øm Kloster Museum har i 1985 modtaget
flg. tilskud og bevillinger:
Fra Ry kommune 8.600 kr. til byg
ningsvedligeholdelse. Kommunens tekni
ske forvaltning har desuden ydet museet
konsulentbistand.
Fra Kreditforeningen Danmark har
man modtaget kr. 15.000 til ruinrestaure
ring, fra Novos Fond kr. 50.000 til reno
vering i museets urtegård, samt fra Carls
bergfondet bindende tilsagn om kr.
10.000 til udgravningsformål.
1986
Øm Kloster Museum har i 1986 modtaget
flg. tilskud og bevillinger:
Fra Ry kommune kr. 15.000 til byg
ningsvedligeholdelse, kr. 17.500 til afløn
ning af kontorhjælp, samt en jubilæums
gave på kr. 2.000.
Desuden har museet, ligeledes som julilæumsgave, fra Ry Nørskov Gods modta
get kr. 500, samt som gave fra Århus
Tandlægehøjskoles personaleforening kr.
250.
Fra Sonning Fonden har museet under
opfyldelse af visse betingelser fået tilsagn
om en bevilling på kr. 25.000 til ruinre
staurering.
Diverse
1985
Museumslederen har deltaget i alle møder
i Miljøministeriets Udvalg for Kloster

Mølle, i Århus Amts Museumsråd samt i
bestyrelsen for Foreningen til oprettelse af
Ferskvandsmuseet i Ry. På Århus Amts
museumsdag i Ebeltoft var museet repræ
senteret af arkivar Ib Gejl.
I marts måned har E. Bavngaard og
H. N. Garner under kulturaftalen mellem
Ungarn og Danmark, som det ungarske
kulturministeriums gæster foretaget en ot
te dages studierejse, fordelt med fire dage i
Budapest og fire dage i den ungarske pro
vins, hvor man har besøgt og studeret klo
stre, ruinparker og museer.
Ved museumsbygningen »Klosterhu
set«^ indgang er opsat en messingtavle
med en liste over Øm Kloster Museums
donatorer siden 1960 indgraveret.
Ry-julemærket, der udgives af Ry Ro
tary Club, har i 1985 som motiv haft ud
sigt over Øm Klosters ruinpark med Mos
sø og museumsbygningen »Klosterhu
set«. Motivet er udført af tegneren Jens
Raaby.
1986
Museumslederen har deltaget i møderne i
Miljøministeriets Kloster Mølle Udvalg, i
Århus Amts Museumsråd, bestyrelsen for
Foreningen til oprettelse af Ferskvands
museet i Ry samt i bestyrelsen for Egnsar
kivet i Ry.
I marts har E. Bavngaard og H. N. Gar
ner foretaget en tredages antikvarisk-topografisk studietur til Femern.
Øm Kloster Museum har i 1986 fejret
sit 75-års jubilæum, idet Historisk Sam
fund for Århus Stift erhvervede den første
grund på Øm Klosters tomt i 1911, og
dermed indledtes den udvikling med ud
gravninger, forskning og formidling på
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stedet, som resulterede i museets oprettel
se. Jubilæet markeredes den 14. juni, hvor
man med hjælp fra venner af museet af
holdt en reception for indbudte. Adskilli
ge af gæsterne bragte gaver, bl.a. i form af
blomster og naturalier. Der serveredes en
let frokost hvortil drikkevarerne fra Neptun-bryggerierne i dagens anledning var
forsynet med en speciel jubilæumsetiket.
Efter receptionen holdt museets formand,
overarkivar Finn H. Lauridsen et foredrag
om museets historie, og museumslederen
forestod en omvisning gennem ruinpark
og museum.
I oktober har museets styrelse holdt
møde med Ry kommunes kulturelle ud
valg om museets fremtidige struktur og
økonomi. Mødet resulterer formentlig i et
større kommunalt engagement i museets
driftsmidler.
I november har arkitekterne Frandsen
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og Borch-Vest, Fredningsstyrelsens 5.
kontor gennemgået ruinparkens frost
sprængte murværksdele med henblik på
restaurering i løbet af 1987.
Besøgstal
1985
Voksne
20.194
Børn
4.537
Ikke betalende gæster 370
Ialt
25.101

Grupper/selsk.

384

1986
Voksne
18.263
Børn
3.522
Ikke betalende gæster 656
I alt
22.441

Grupper/selsk.

338

Museumsassistent EDITH
BAVNGAARD 1933-1986
fam. S. O. Cist.

Om morgenen den 5. maj afgik min kære
hustru, museumsassistent Edith Bavngaard ved døden af en kredsløbslidelse
uden egentlig forudgående sygdom.
Edith Bavngaard blev født i skovfoged
gården Skovly i Hertugskoven under god
set Scheelenborg på Hindsholm. Efter
endt skolegang med påfølgende eftersko
leuddannelse på Kristen Koids gamle fri
skole i Dalby og et højskoleophold i Ry,
blev hun uddannet som pædagog inden
for områderne gymnastik, idræt og hus
flid på specialhøjskolerne i Sønderborg,
Snoghøj og Kerteminde.
Herefter blev hun ansat som lærer ved
den danske ungdomsskole i Ladelund,
Sydslesvig.

Efter vort giftermål i 1955 flyttede hun
til Ry, hvor hun ledede gymnastikunder
visningen på en række aftenskolehold. En
kort tid virkede hun tillige som sygehjæl
per på Sceleroseforeningens behandlings
institut i Ry. I 1960 blev vi sammen ansat
ved Øm Kloster Museum, hvor Edith
Bavngaard hurtigt blev dybt engageret i
museumsarbejdet.
Edith Bavngaard opnåede en dyb insigt
i museets emne, og med sin klare dømme
kraft og store arbejdsevne skulle hun blive
én af hovedkræfterne bag museets udvik
ling gennem de 26 år, hun virkede der.
Hun havde ikke mindst en rig evne til at
knytte trådene til de mange forbindelser,
der udefra medvirkede til denne udvik135

ling, forbindelser som Cistercienserordenen, Fortidsmindeforvaltningen, Fred
ningsmyndighederne, museets håndvær
kere og dets nærmeste naboer i Emborg.
Hun blev i 1965 udnævnt til familiaris af
Cistercienserordenen. Edith Bavngaard
deltog på allernærmeste hold i alle museets
undersøgelser og studierejser, dets for
midling og drift. Hun efteruddannede sig i
kontorfag og var derfor en sikkerhed bag
museet, idet hun uden videre kunne påta
ge sig museets drift i alle aspekter, når mø
der, foredrag, udrejse eller sygdom kunne
nødvendiggøre dette.
Edith Bavngaards indsats gennem et
kvart århundrede for Øm Kloster Muse
um kan næppe vurderes højt nok. Og da
hun hovedsagelig arbejdede for museet på
en art frivillig basis, har hun gennem årene
tillige været dets vel nok største, enkelte
tilskudsgiver indtil nu.
Foruden mit personlige savn kommer
yderligere det arbejds- og personalemæs
sige savn for Øm Kloster Museum.
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Driften af museet vil næppe nogensinde
kunne gennemføres så enkelt og relativt
problemfrit, som i den tid Edith Bavn
gaard har virket her.
På Edith Bavngaards grav på Ry Kirke
gård står en rød granitsten, en tidligere
fundamentssten fra Øm Kloster. Under
udgravningerne i 1970-erne blev den sam
men med enkelte andre fundet i klostrets
nedbrydningslag, opbrudt allerede i 1560erne og fjernet fra enhver sammenhæng,
uden proveniens og dømt til i lighed med
anden nedbrydning at blive kasseret og
kørt bort. Edith Bavngaard bad imidlertid
for de kasserede, men smukke kampesten,
der som en gave til hende blev anbragt i et
skjult hjørne af museumsområdet.
Nu er fundamentstenen kommet på sin
rette plads i mindet om en stærk og fin
personlighed, der med den største interes
se og seriøsitet har brugt halvdelen af sit
alt for korte liv i Øm Klosters tjeneste.
Holger N. Garner

Foreningsarkiver i Århus Amt

Foreninger er en vigtig del af dansk kultur
og historie. Samfundet ville næppe have
set ud som det gør, hvis ikke foreningerne
gennem de sidste godt 100 år havde sikret
borgernes indflydelse. Foreningerne er en
vigtig del af demokratiet.
Samtidig har foreningerne gennem tiden
været en vigtig del af danskernes hverdag.
Landet rundt - i købstæder og i landsbyer
har der eksisteret en mængde foreninger.
Og det gør det såmænd endnu.
Når lokalhistorikerne i dag arbejder
med historien, må foreningerne med ind i
billedet. Uden dem bliver billedet ikke
skarpt. Derfor er det vigtigt, at så mange
foreningsarkiver som muligt er til rå
dighed.
En systematisk indsamling af fore
ningsarkiver har stået på i godt ti år efter
opfordring fra Dansk Historisk Fællesfor
ening. Efterhånden har de fleste amter
gennemgået »foreningskampagner«. Bag
grunden er den kedelige, at mange fore
ningsarkiver ofte forsvinder sporløst - på
lossepladser eller forbrændingsanlæg.
Kampagnens formål har derfor været at
redde de foreningsarkiver, som i dag lig
ger rundt omkring på lofter, i kældre og
andre steder, fra tilintetgørelse.
Arbejdet med at sikre arkivalierne fra de
foreninger, der gennem år og dag har eksi
steret i Århus amt, er i 1987 blevet taget

op af de lokalhistoriske arkiver i amtet.
Arbejdet fortsætter efter alt at dømme
frem til årsskiftet 1988/89.
Foreningskampagnen i Århus amt føl
ger retningslinierne fra de øvrige kampag
ner, og har i øvrigt været igang siden før
ste juni. Med kontor på Erhvervsarkivet i
Århus er et fælles sekretariat blevet opret
tet. Sekretariatets opgave er først og frem
mest vejledende og koordinerende - de lo
kalhistoriske arkiver udfører selv indsam
lings- og registreringsarbejdet. Efter regi
streringen sender arkiverne kopier af regi
streringsbladene til sekretariatet, hvor det
hele samles i en fælles fortegnelse over
foreningsarkiver i Århus amt.
Registraturen - den fælles fortegnelse vil oplyse om hvilke arkivalier, der findes
bevaret, og på hvilke lokalhistoriske arki
ver de ligger. På den måde vil registratu
ren blive af stor værdi for forskere og an
dre lokalhistorisk interesserede.
Hvis medlemmerne af Historisk Sam
fund for Århus Stift er vidende om fore
ningsarkiver (dvs. protokoller, breve, fo
tografier o.lign.) som ikke bliver brugt,
opfordres de hermed til at kontakte det
nærmeste lokalhistoriske arkiv eller fore
ningskampagnens sekretariat. Ligeledes
hvis der er spørgsmål i forbindelse med
kampagnen. Sekretariatets tlf. nr.: 06 12
85 33.
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Historisk samfund for Århus Stift
1985-87
1985-86
afholdes fire arrangementer: to udflugter
og to aftenmøder. Den første udflugt
fandt sted lørdag den 8. juni 1985 og gik
til Fyrkat ved Hobro, hvor den nyafslørede rekonstruktion af et af borgens huse,
som er opstillet uden for ringvolden, blev
gennemgået. Under kaffen i det til anlæg
get hørende cafeteria forevistes en lysbil
ledserie, der udmærket illustrerede, hvad
man ved om det og de danske ringborge i
øvrigt. Søndag den 25. august var der hel
dagstur til Løgumkloster, hvor målet na
turligvis var cistercienserkirken fra 1200tallet og de øvrige bevarede dele af det
gamle kloster. Under opholdet stillede
sognepræsten velvilligt sin konfirmand
stue til rådighed for den medbragte fro
kost og havde endog sørget for kolde
drikke og kaffe til maden. Da det viste sig,
at der var endog usædvanlig god tid i pro
grammet, »opfandt« N.J. Israelsen hur
tigt en »ekstraakt«: ruinen af Trøjborg
slot et stykke vest for Løgumkloster. Det
gjorde lykke - det var virkelig et malerisk
sted.
Onsdag den 19. februar holdt Gunner
Rasmussen et lysbilledeforedrag om År
hus å, et foredrag, der også blev krydret
med en række detaljer og illustrationer til
de planer, der diskuteres om påny at af
dække et stykke af åen midtbys. Onsdag
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den 19. marts var der generalforsamling,
der blev indledt med mindeord over gård
ejer Nydam Jensen, der 1954-76 var med
lem af samfundets bestyrelse. De afgående
bestyrelsesmedlemmer: arkivar Ib Gejl,
bygningskonduktør N.J. Israelsen, lærer
Asbjørn Larsen, museumsleder Holger
G. Nielsen og politiassistent P.R. Porse
genvalgtes. Beretning og regnskab blev
godkendt. Generalforsamlingen sluttede
med filmaften.

1986-87
bød også på fire arrangementer: to udflug
ter og to aftenmøder. Lørdag den 14. juni
1986 - fire dage før den rigtige dato, 18.
juni 1911, da Historisk samfund efter en
hattenrundtindsamling i forbindelse med
besøg i Emborg vedtog at købe de første
jordstykker derude - fejredes museets 75
års jubilæum. Ved middagstid afholdtes
en reception for en indbudt kreds beståen
de af museumsfolk, repræsentanter for Ry
kommune og den kommunale administra
tion, det statslige skovvæsen m.fl. Gode
venner af museet havde hjulpet med arran
gementet, hvor bl.a. det øl, der blev serve
ret, på flasken var forsynet med en særlig
Ømetiket, der på stedet blev et samleob
jekt for interesserede. I dagens anledning
var det bestemt, at også samfundets med

lemmer skulle have lejlighed til at hylde
museet, og der var derfor arrangeret en
udflugt derud. Formanden holdt foredrag
om museets historie, hvorefter der var
rundgang under Holger Garners ledelse.
Søndag den 7. september var der heldags
tur til herregården Kokkedal, Torslev kir
ke og Fosdalen - alt nord for Limfjorden.
På Kokkedal, der nu er skolehjem, og
hvor man velvilligt havde overladt os lo
kale til den medbragte frokost, orientere
de N. J. Israelsen, der også tog sig af Tors
lev kirke. Turen gennem Fosdalen blev en
særpræget oplevelse. Det tidligere så be
rømte trestjernede turiststed er blevet no
get slidt, og bedre blev det ikke af, at tra
vestien lå i ælte, så der undervejs måtte
arrangeres forskellige »redningsaktioner«
- i øvrigt bistået af nogle særdeles hjælp
somme unge mennesker, der også var på
vej ned gennem dalen.
Torsdag den 26. februar fortalte cand.

mag. N.J. Andreasen om kilderne til
gårdhistorie, og hvordan de behandles alt i forbindelse med et projekt fra Kat
trup, som han har ledet. Torsdag den 26.
marts var der generalforsamling, der blev
indledt med mindeord over Edith Bavn
gaard (Garner), Øm Kloster Museum. De
afgående bestyrelsesmedlemmer: apotekter Adam Helms, overarkivar Finn H.
Lauridsen, advokat Ole Koefoed Nielsen
og museumsoverinspektør Gunner Ras
mussen genvalgtes. Beretning og regnskab
blev godkendt. Generalforsamlingen gav
bestyrelsen bemyndigelse til at ændre Øm
Kloster Museums status til selvejende in
stitution. I forbindelse med Edith Bavngaards død havde Ry kommune tilbudt et
formaliseret, økonomisk arrangement
med museet, et arrangement, der dog kun
kunne realiseres ved en ændring af ejen
domsforholdet.
Generalforsamlingen
sluttede med filmaften.
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Historisk Samfund for Århus Stift 1985
Driftsregnskab
Indtægter:
Portorefusion..........................................
Turafgifter .............................................
Salg af Register.......................................
Bogsalg...................................................
Renter......................................................
Tilskud: Kulturministeriet
Optaget af henlæggelser........................
Lånt af Øm Kloster
Underskud.............................................

1.531,55
5.873,50
10.870.00
1.657,50
494,63
4.900,00
15.000,00
10.000,00
853,13

Udgifter:
Register - trykning.................................
Porto......................................................
Ture og foredrag....................................
Kontingent SLF
Fortid og Nutid ....................................
Årsmøde-DHF....................................
Telefon ...................................................
Diverse...................................................
Lånt af Øm Kloster ..............................

25.885,96
6.713,55
5.042,05
1.600,00
336,00
388,00
400,00
814,75
10.000,00

51.180,31

51.180,31

Beholdninger:
Kasse......................................................
Bank.........................................................
Giro.........................................................

1.751,10
1.018,85
21.066,76

Gæld til Øm Kloster..............................

23.836.71
10.000,00
13.836.71

Formue pr. 1. januar 1985 .....................
Underskud.............................................

14.689,84
853,13

13.836,71
Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 10. marts 1986.
Jens Byrith

140

Øm Kloster Museum 1985
Driftsregnskab
Indtægter:
Billetsalg .............................................
194.956,00
Bogsalg................................................
20.435,48
Husleje................................................
1.200,00
Moms...................................................
832,27
Renter: Sparekassen................
14.020,42
Obligationer ........................
690,00
Tilskud: Ry kommune.............
8.600,00
Århus Amtskommune ....
10.000,00
Kreditforeningen Danmark .
15.000,00
Novo-Fonden..........
50.000,00
Optaget af henlæggelser..........
10.000,00

325.734,17

Udgifter:
Løn......................................................
Pension................................................
Provision.............................................
Ejendomsskat
Telefon ................................................
Forsikringer .......................................
Boxleje og depotgebyr........................
Renter - Kreditforeningen..................
Multidata og gebyr..............................
Kørsel...................................................
Bøger og kort.......................................
Drift og vedligeholdelse.....................
Henlagt................................................
Overskud.............................................

135.298,29
5.003,08
8.227,40
2.319,81
4.267,65
3.158,50
266,60
60,90
227,67
407,40
8.062,50
51.020,62
75.000,00
32.413,75
325.734,17

Status
Aktiver:
Obligationer.....................................
10.900,00
Sparekassen SDS-901-02-32229 . . .
146.556,12
Sparekassen SDS-971-50-00724 . . .
90.000,00
Kassebeholdning...............................
7.231,86
Lån - Historisk Samfund ......................
10.000,00

Passiver:
Jyllands Kreditforening.....................
Henlæggelser.......................................
Formue 1/1 1985 .... 156.087,88
Overskud.....................
32.413,75

1.186,35
75.000,00

188.501,63
264.687,98

264.687,98
Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 10. marts 1986.

Jens Byrith
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Historisk Samfund for Århus Stift 1986
Driftsregnskab
Indtægter:
Kontingent.................................... . . .
Portorefusion.................................
Renter.............................................
Turafgifter
Bogsalg..........................................
Tilskud: Århus kommune............
Tilskud: Kulturministeriet
Underskud....................................

52.939,00
1.464,50
420,56
3.398,80
2.295,05
3.200,00
5.300,00
3.585,12

72.603,03

Udgifter:
Årbog - trykning..................
Porto....................................
Fortid og Nutid
Kørsel....................................
Repræsentation.....................
Telefon .................................
Årsmøde-DHF..................
Kontingent SLF
Ture og foredrag..................

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

56.906,30
5.603,86
340,00
769,66
1.530,00
492,00
233,00
2.070,76
4.657,45

72.603,03
Beholdninger:
Kasse.................................... ...............
Bank....................................... ...............
Giro....................................... ...............

1.323,69
497,73
8.430,17

10.251,59
Formue pr. 1. januar 1986 .....................
Underskud.............................................

13.836,71
3.585,12

10.251,59
Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 24. marts 1987.

Jens Byrith
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Øm Kloster Museum 1986
Driftsregnskab
Indtægter:
Billetsalg ...........................
Bogsalg..............................
Renteindtægter..................
Husleje..............................
Ry kommune - lønrefusion
Tilskud:
Ry kommune ....
15.000,00
Carlsberg Fonden . .
10.000,00

Optaget af henlæggelser . .

197.467,00
18.067,80
12.251,74
6.000,00
19.603,09

25.000,00

10.000,00
288.389,63

Udgifter:
Løn.....................................................
Pension................................................
Provision.............................................
Ejendomsskat
Forsikringer .......................................
Drift og vedligeholdelse.....................
Diverse................................................
Telefon ................................................
Multidata - gebyr ..............................
Boxleje og depotgebyr........................
Kørselsudgifter....................................
Moesgård - kopiering af
registreringskort..............................
Udgifter vedr. 1985 ..............................
Overskud.............................................

175.567,06
5.174,40
7.344,25
2.634,32
3.375,90
74.660,74
505,37
5.759,20
268,15
274,00
1.489,60
1.613,10
4.957,80
4.765,74
288.389,63

Status
Aktiver:
Obligationer.....................................
Tilgodehavende - Ry kommune
Kassebeholdning...............................
Sparekassen SDS-901-02-32229 . . .
Sparekassen SDS-971-50-00724 . . .

10.800,00
19.603,09
4.456,28
128.772,98
101.041,40

Passiver:
Henlæggelser.......................................
Mellemregnskab 1987 ........................
Formue 1/1 1987 .... 188.501,65
Nykredit.....................
1.003,17
Overskudi 1986 ....
4.765,74

65.000,00
5.403,21

194.270,54
264.673,75

264.673,75

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 24. marts 1987.
Jens Byrith
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