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Købmand Elgaard i Hørning

Af Ruth Nørballe

Købmand Chr. M. Elgaard overtog Hør
ning Trælasthandel som et fallitbo for lån
te penge, og de første år var meget vanske
lige økonomisk set, men også på anden 
måde var der fortrædeligheder. Lejlighe
den, der hørte til købmandsgården, var 
lille og mørk, og der trivedes hverken han 
eller hans unge kone, der allerede var gra
vid med sit andet barn.

Fru Hildur Elgaard var en meget dygtig 
dame, der som ung pige havde taget af
stand fra husligt arbejde. I stedet for hav
de hun først været i England for at lære 
sproget. Derefter tog hun en særdeles fin 
handelsskoleeksamen fra Ålborg handels
skole. »Når man er en pige, er man nødt 
til at være dygtig«. Det var i 1903. Deref
ter fik hun en stilling hos en garvermester 
Klitgaard i Nr. Sundby som kontordame. 
Samtidig tog hun undervisning i russisk, 
for det var hendes hensigt at søge til Rus
land og få en stilling som korrespondent 
for de danske svineslagterier, som den
gang havde stor eksport til Rusland. Hen
des far var slageridirektør Wilhelm Keel, 
svineslagteriet i Nørresundby.

Imidlertid kom Amor i vejen; hun for
lovede sig med en ung mand, der den gang 
var handelsrejsende for Kjærs Mølle i 
Nørresundby. Som rejsende kørte han i 
gig de lange veje fra Ålborg til Mou og ned 

langs Vildmosen helt til Als i al slags vejr. 
Så gjaldt det om at passe spisetiderne hos 
de købmænd, han skulle besøge, for så 
blev han altid inviteret til et måltid.

Hildurs far, slagteridirektøren, ville ik
ke give sit samtykke til bryllup med en 
rejsende. Han måtte skaffe sig en forret
ning, så han kunne være hjemme hos sin 
brud. Endelig, i 1907, lykkedes det den 
unge Elgaard at få, ikke sin egen forret
ning, men en bestyrerplads på Børkop 
Handelsplads, og så stod brylluppet med 
pomp og pragt og mange gæster i Nørre
sundby.

I Børkop blev de kun et års tid; de fik i 
april 1908 deres første barn, en lille pige, 
der blev døbt Ruth, men det passede ikke 
den unge købmand at skulle arbejde, for 
at andre kunne tjene penge, så da chancen 
kom til at overtage Hørning Handels
plads, greb han til, om end det var et fallit
bo. Det var pr. november 1908. Til kon
trakten hørte en lærling, der hed Jacob 
Østergaard. Derimod hørte der ingen 
kunder til! Dem måtte købmanden selv se 
at få fat på. Til at begynde med sad de i 
butikken og ventede, men alle folk gik ba
re forbi. Der måtte gøres en indsats.

Købmanden fik rigget en gammel gig 
til; Tordenskjold, en skimlet hest, der og
så var fulgt med, blev spændt for, og så 
kørte han fra gård til gård og præsenterede 
sig, gav løfte om god betjening, første 

7



klasses varer o.s.v., og det lykkedes da 
også at få nogen julehandel. Men det gik 
trægt. Undertiden var den unge købmand 
ved at tabe modet, men når han så så sin 
lille datter sidde i sin høje stol og smile 
tillidsfuldt til ham, ja, så måtte han tage 
sig sammen og gøre nye forsøg, mens hans 
kone passede butikken. Et let arbejde, 
desværre!

Efterhånden gik det fremad, men da lil
le Ruth var et par år, skal det have været 
en stor fornøjelse for naboerne at spørge 
hende: »Nå, hvad siger far så i dag?«, for 
så tog barnet sig til hovedet med begge 
hænder og stønnede: »Åh, de veksler, de 
veksler!«

En gang havde købmanden skrabet pen
ge sammen til at betale en regning for 
brændsel, som han allerede havde solgt. 
Den gang gik det mere højtideligt til end 
nu om dage. Han rejste selv til Århus med 
pengene og fik foretræde hos brændsels
grossereren. Han talte højtideligt pengene 
op, og da sagde grossereren: »Jeg synes, 
de klistrer sådan til fingrene, Elgaard. Kan 
De ikke undvære dem, så behold dem og 
betal, når det engang passer bedre«.

Dette glemte min far aldrig, og en dag 
mange år efter, da han havde forrygende 
travlt, kom han pludselig op for at skifte 
tøj. Han skulle til begravelse. Mor må ha
ve gjort indvendinger, for han sagde: 
»Hvordan kan du overhovedet foreslå, at 
jeg skulle undlade at vise ham den sidste 
ære?«

Alt dette er noget, jeg har fået fortalt, 
for selv husker jeg ikke noget før septem
ber 1912, da jeg var 4/2 år. Vi var flyttet 
fra den mørke lejlighed over i en nærlig
gende villa. Der kom jeg fra og så, at Kre

sten netop var ved at vande heste. Jeg 
styrtede af sted, råbende af fuld hals: 
»Kresten, Kresten, må jeg komme op at 
ride?« »Stille« sagde Kresten, »man må ik
ke råbe, når der er dyr tilstede«. Jeg tav 
beskæmmet, for det havde jeg så tit fået at 
vide. »Men du kan jo spørge Torden
skjold, om han vil have dig op«, tilføjede 
han. »Nej, forfra, han skal se dig«. Jeg 
nærmede mig Tordenskjold forfra og 
klappede hans hals, som jeg i dag kunne 
nå, fordi han havde hovedet nede ved van
det. »Han siger vistnok, at jeg godt må«, 
hviskede jeg, og blev løftet op. »Hold fast 
i manken«, sagde Kresten, og henvendt til 
hesten: »Gå nu ordentligt med hende!«

Det gjorde den, forsigtigt vendte den 
sig og gik med sirlige skridt over de toppe
de brosten ind i stalden, hvor den fandt 
sin bås. Stolt som en dronning tronede 
jeg, mens Kresten sørgede for de andre 
heste.

Da han var færdig, løftede han mig ned 
og sagde, at jeg skulle hjælpe ham med 
seletøjet, for det skulle pudses og kridtes. 
Jeg skulle holde remmene stramt ud, så 
han kunne komme til at kridte. »Det skal 
være rigtig fint, for i morgen skal du køre 
hen at se Kongen!« Det lød helt utroligt, 
men næste dag sagde Dagmar, barnepi
gen, det samme: »I skal have jeres fine tøj 
på, for I skal med ud at se Kongen«.

Vi spærrede ordentlig øjnene op, da den 
nye vogn kørte for døren. Den var præg
tig. Bagsædet var polstret, og der var kale
che, der kunne trækkes op i regnvejr, men 
i dag regnede det ikke. Foran bagsædet var 
et »børnesæde«, der havde bukken til ryg
stød. Oppe på bukken sad Kresten, men 
han var slet ikke til at kende, så fin var han
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På dette noget medtagne billede - et postkort fra omkring 1920 - ses købmand Elgaards kusk Kresten. Vognen med 
hestene i let trav kører på Stationsvej i Hørning.

Hos forfatteren.

med blå kørekappe med blanke knapper, 
kasket med blank skygge og sorte sko i 
stedet for træsko. Nu kom mor i en grå 
figurskåret kjole og en mægtig hat. Hun 
kunne selv ligne en dronning, syntes jeg. 
Alle vore folk, kommis’er, lærlinge, piger 
og karle stod som betagne tilskuere. Peter 
og Katarina, de to sorte knapstruppere 
stampede i stenbroen, det hvide seletøj 
skinnede, hovene var tjærede og halerne 
kuperede. Øverst sad 5 små klokker. De 
var påbudt vogne med gummihjul. Ho
vedtøjet var spændt ind, så hestene måtte 
krumme halsen ligesom i cirkus.

På et tegn fra far tog Kresten pisken fra 
piskeholderen i hjørnet af forsmækken. 
Mor vinkede, far hilste med hatten, og så 

kørte vi - forbi stationen, over jernbane
leddet, der var åbent. Den gang var der 
ingen viadukt over jernbanen. Op ad kir
kebakken gik det i trav, skønt den var 
stejl. Ude på landevjene var der en usæd
vanlig trafik, der var mange vogne, pony
vogne, char-a-banc’er, jagtvogne, jumber 
og gigger, ja selv flad vogne var taget i 
brug. Der var toppede brosten, indtil vi 
kom forbi kirken, da vaj* vejen ikke be
lagt, så de stakkels fodgængere blev or
dentlig støvede. Der var også nogle cyk
ler, men de havde ikke frihjul, så benene 
gik op og ned, op og ned, det så sjovt ud.

Købmanden hilste affabelt til alle sider. 
Det var formentlig hans kunder, der kørte 
ved siden af. Jeg var opfyldt af en stor 
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glæde. Her kørte jeg med far og mor, i 
luften fløj alle englene, skønt man jo ikke 
kunne se dem, og oppe i himlen sad Vor
herre og passede på sine mennesker. Alle 
kørte de samme vej, ud for at se Kongen. 
Pludselig udstødte mor et lille skrig: Min 
kjole, min kjole!« sagde hun. Det var vo
res hund, Pejs, der uventet var sprunget 
op i vognen. Far blev rasende: »Man kan 
da heller aldrig stole på de klodrianer«, 
råbte han, »nu havde jeg lukket den inde, 
og ...«. »Åh«, sagde mor beroligende, 
»der er jo alligevel så mange hunde rundt 
om!« Nu brød jeg ind, meget selvovervur
derende lovede jeg at holde Pejs i halsbån
det og ikke give slip.

Jeg gav heller ikke slip, mens Pejs bane
de sig vej gennem folkemængden på den 
store plads. Jeg klyngede mig magtesløs til 
hundens halsbånd, mens folk råbte god
modige vittigheder efter os. Til sidst nåede 
vi den snor, der forestillede afspærringen 
mellem tilskuere og militær. Her standse
de Pejs mærkværdigvis og lagde sig lige 
under snoren, jeg satte mig forpustet ved 
siden af.

Det var en god plads, herfra var der 
åben udsigt til nogle soldater, Pejs lagde 
hovedet i mit skød. Alt åndede fred. Plud
selig skete katastrofen,

BLAM
hornorkestret satte i for fuldt drøn. Pejs 
for op og styrtede over den åbne plads, jeg 
panikslagen bagefter. Men jeg blev fanget 
af en soldat, der stod der for det samme. 
Han løftede mig op: »Hvor er din mor?« 
»Det ved jeg ikke«, svarede jeg uinteresse
ret. »Er det kongen derhenne?« »Nej, det 
er dragonerne, der trækker op«, svarede 
soldaten, selv interesseret, og så så jeg, 

siddende på soldatens skulder, dragonerne 
i lyseblå uniformer på smukke heste, an
dre soldater i andre uniformer, heste, ka
nonvogne. Men kongen så jeg ikke, skønt 
jeg spejdede rundt for at finde ham med 
krone på hovedet og purpurkappe på. 
Nej, kongen så jeg ikke.

1913
I 1913 blev den nye skole i Hørning fuld
ført. Der var tre klasseværelser og tre læ
rere og en gymnastiksal. Den skulle afløse 
den gamle skole, der holdt til i et hus, 
hvor læreren boede, og hvor en stor stue 
var bygget til. Det var klasseværelset. 
Mandag, onsdag og fredag blev de »store« 
børn undervist, de små de andre dage. 
Dette system fortsattes i den nye skole, 
men nu kunne børnene så opdeles i årgan
ge. Jeg glædede mig ustyrligt til at blive 
stor nok til at gå i skole.

Der var også et andet byggeri, der fore
gik. Det må være gået fremad med køb
mand Elgaards finanser, for han beslutte
de at bygge en etage oven på det lange hus 
med købmandsforretningen. Loftet over 
butikken havde fungeret som lagerplads 
for kolonialvarerne. Nu blev et nyt pak
hus opført til dette brug, taget revet af og 
en stor lejlighed indrettet. Arkitekten og 
min mor stak hovederne sammen så tæt, at 
far blev jaloux, men resultatet af deres pla
ner blev meget fint. Huset blev ligesom 
delt i to halvdele. Når man kom op ad 
bagtrappen, var der en lang gang med be
skedne værelser til begge sider. De var be
regnet til lærlinge og kommis’er. For en
den af denne gang kom man ind i den her
skabelige afdeling med tre store stuer en 
suite. De havde vinduer mod vejen, og 
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særlig spisestuen var indbydende. Den 
havde træpaneler af lyst træ, der blev fer
niseret (eller lakeret) og lugtede så dejligt. 
Omkring disse paneler var der en mørk 
ramme, som blev formet, så den passede 
til møblerne og kakkelovnen, der på den 
måde stod indrammet i hver sin niche. 
Solskinnet ind gennem tre fag vinduer, det 
gyldne træ og den dejlige lugt står i min 
bevidsthed og gør mindet om denne stue 
til noget meget specielt.

Når man passerede gennem disse tre 
stuer, kom man ud i forgangen, som altså 
mundede ud i den fjernere ende af huset. 
Med vinduer mod gården lå soveværelser, 
børneværelser, køkken og pigeværelser.

Nu var familien endelig kommet til at 
bo, som den ønskede det, og dette er, 
hvad jeg forstår ved mit barndomshjem. I 
tidens løb havde vi en masse gæster fra 
nær og fjern, og mange taler er holdt og 
skåler udbragt i de 15-16 år, vi boede der.

Kort efter, at vi flyttede ind, fik køb
manden endelig en søn. De tre småpiger 
kunne være søde nok, men vi blev allige
vel kun regnet som anden rangs personer, 
efter at sønnen var født. Store forventnin
ger blev stillet til ham.

1914
»Hvorfor skal vi drikke kaffe herinde i 
dagligstuen?« spurgte jeg forbavset. »Du 
skal aldeles ikke drikke kaffe, det skal du 
ikke tro«, svarede Astrid, det var stuepi
gen. »Men der er kommet en fin herre at 
se på forretningen. Hans søn skal vist i 
lære her«. Jeg ned ad trappen. Der stod en 
hestevogn foran en af de små perroner, 
der førte op til møllerloftet, så jeg måtte 
snige mig forbi hestene, der var bundet 

ved tømmen, der var snoet om hjulnavet. 
Hvis hestene gik frem, ville tømmen 
stramme, og de ville standse sig selv. På 
møllerloftet stod ganske rigtigt far og den 
fine herre, altfor fin i tøjet til et møllerloft, 
men han så sig opmærksomt omkring med 
skarpe øjne.

Lærlingen Stig var ved at veje korn ind. 
Karlen fra vognen hjalp ham med at slæbe 
sækkene op på vægten. Når den var vejet 
og bogført, fik sækken en løkke om »hal
sen« og blev hejset op gennem en lem i 
loftet. Kværnen var i gang, en karl hældte 
korn ned i en beholder, det blev suget ind 
i kværnen og kom ud i melsække, der var 
spændt fast. Den fine herre gik over på 
den anden side og kiggede ud på jernba
nen, der var lige bag ved. »Nå, De har en 
bro ud her, købmand«. »Ja, så kan vi køre 
direkte ud i banevognene«, sagde far. Når 
min lille søster rendte i mors skørter, var 
der til gengæld ikke meget, far kunne fo
retage sig, uden at jeg stod fadder dertil.

De gik ind på frølageret. »Her foregår 
jo ikke så meget på denne årstid«, sagde 
far og slog ud med hånden mod de pæne 
papirposer, der stod smukt opmarcheret 
med mærkesedler: rødkløver, hvidkløver, 
agersennep, kålrabi, turnips osv. Forbi 
brændselsskuret med kul og koks og lidt 
tørv gik turen ned til tømmergården. »Ja, 
tømmeret ligger jo nogenlunde, men de to 
bræddestabler burde i hus, men der er ik
ke plads i dette elendige lille bræddeskur. 
Jeg har planer om at bygge et større, bety
deligt større til sommer, og når dobbelt
sporet så føres her forbi, har jeg aftale om 
at få et spor lagt ind; men det må der jo en 
drejeskive til«.

Det var alligevel først, da de kom ind i 
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Stalden, at de to herrer kom rigtigt på tale
fod. »Det var dog en imponerende sam
ling fine heste«, udbrød den fine herre be
gejstret, »og sikke navne: Odin og Thor, 
Peter og Katarina, Tordenskjold og Niels 
Juel, Omar og Victoria«, læste han på 
skiltene. »Victoria er ikke noget værd, 
hun er ingen match for Omar, jeg må fin
de en bedre. Og her har vi Svarta«. Far 
åbnede halvdøren til boksen, og hans ride
hest stak mulen i hans lomme.

Ivrigt snakkende gik de to herrer op 
mod butikken, bagefter dem traskede en 
lang, bleg opløben dreng. Han sagde in
genting, og han blev da heller ikke spurgt. 
Jeg var allerede i stilling på min spionpost 
bag den største lænestol, da man begyndte 
på kaffen. Drengen sad genert og utilpas 
stadig uden at sige et ord. Til sidst rejste 
den fine herre sig: »Jamen så, købmand 
Elgaard, overlader jeg min søn i Deres va
retægt, og skulle der blive den mindste 
smule vrøvl med ham, så lad bare mig det 
vide, så skal jeg nok ordne den sag«. Far 
bøjede sig lidt mod drengen og sagde: 
»Hvis der nogen sinde skulle blive nogen 
»sag«, så bliver vi nok enige indbyrdes, 
ikke Henrik?«

Da de var gået, gav mor sig til at stryge; 
lyseduge og fine broderier overlod hun ik
ke til pigerne. Karen, som altid skulle gøre 
som mor, fik det lille barnestrygejern i 
gang, men jeg lirkede med mor for at få en 
historie. »Der var engang en lille bitte pi
ge, hun var kun en centimeter lang«. Jeg 
protesterede: »Nej, en tomme, ellers skul
le hun jo hedde Centilise«. Sådan drillede 
mor hele tiden, når hun fortalte historier.

Pludselig kom far ind, han så så mærke
lig flov ud. Han satte sig på børnenes lege

bord og så fortabt ud. Mor lo: »Nå, hvad 
har du nu lavet for gale streger, lille køb
mand?« spurgte hun. Mor var den eneste, 
der kunne finde på at kalde ham lille. 
»Joh, tror du, det kan lade sig gøre at få 
plads til en seng til, øh, jeg mener en mand 
til?« »En mand til«, mor så forvildet ud. 
»Mener du foruden Stig, der bliver, selv 
efter han er udlært, og Henrik, som vi får i 
lære og Oscar og ...«. »Ja, det mener jeg. 
Jeg er nemlig kommet til at tage endnu en 
lærling«. »Kommet til ...«, gentog mor, 
»og hvor har du så fundet ham?« »Ja, nu 
når jeg forklarer det, kan du nok forstå, 
det ikke kan være anderledes. Ser du, jeg 
fulgte Henrik og hans far til toget, og da 
det var kørt, stod der en dreng med ransel 
på ryggen på perronen. Han var fremmed, 
og jeg tænkte, det var en ny karl, der skul
le ud på en gård. Men så kom han hen til 
mig: »Med forlov«, sagde han, »men du 
kunne vel ikke sige mig, hvor købmanden 
sit sted er?« Jeg undrede mig jo lidt. Så 
sagde jeg, at jeg netop skulle den vej og 
ville vise ham stedet. Vi gik lidt. »Skal du 
købe noget hos købmanden?« spurgte jeg 
så. »Nej da, jeg har ikke at købe for. Jeg 
skal i lære ved ham.« »Jaså, har du da en 
aftale«. »Næ’, ikke endnu da, man må jo 
også først se stedet an, før man søger«. Jeg 
var lige ved at blive helt fornærmet; men 
så sagde han: »Jeg havde allerede tilbud 
fra æ kjøbmand i Simmelkær, men det vil
le min mor ikke have«. »Nej, bette 
Laurids«, sagde hun, »du skal ikke til så
dan en forbenet gammel en. Du skal slet 
ikke være her på heden, for her kan man 
ikke tjene det daglige brød. Du skal hen at 
lære noget nyt og moderne, bette 
Laurids«. Laurids gik lidt, tavs og efter-
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Postkortet med parti fra Hørning er ligeledes fra omkring 1920. Lillebyidyllen er stadig fremherskende i det 
samfund, der senere med sin beliggenhed skulle gennemgå en vældig udvikling både erhvervsmæssigt og befolk
ningsmæssigt.

Hos forfatteren.

tænksom, før han sagde: »Jeg er født på 
den allerheldigste dag i året, opstandelsens 
dag, og derfor er jeg altid så heldig, og det 
var Jeg også denne gang, for jeg mødte 
Jacob. Jacob har en soldaterkammerat, 
som er mejerist her i Hørning, og han sag
de: »Laurids, sagen er afgjort! Du skal i 
lære hos vores købmand i Hørning. Han 
er moderne. Siden vi har fået ham, er der 
kommet sving i alting. Han er ikke gam
mel og forbenet. Nej, han er ung og nygift 
med småbørn, han råber op og skælder 
ud, han herser og huserer, han raser og 
regerer, men der sker noget, hvor han 
kommer frem. Han har netop en mand, 
der bliver udlært til den første. Hold dig 
til, Laurids«. Mor, hun sagde det samme: 
»Tiden er inde, bette Laurids, til at du skal 
ud i verden. Tag dit konfirmationstøj på, 

og det gamle i vadsækken, her er strøm
per, jeg har strikket til dig. Penge har jeg 
også sparet sammen til den dag, du skulle 
af sted. 35 kr. De 5 må jeg selv beholde, at 
jeg kan stå lidt imod. De 30 er til dig. Om 
løn skal du ikke spørge, når du søger plad
sen. Man må først vise, man er noget 
værd. Vil han så give dig noget, sig tak. 
Hvis ikke, streng dig bedre an. Gå så, 
Laurids, min bette dreng, og glem aldrig, 
at der er forskel på dit og mit«.

»Vi gik lidt igen«, sagde far, »og så viste 
jeg ham butikken«. Laurids så vurderende 
på huset og sagde: »Jeg tror lige jeg kigger 
lidt omkring, før jeg søger. Tak for hjæl
pen«. Så forsvandt han om i gården. Jeg 
gik ind på kontoret, så posten efter, skrev 
under, kiggede i avisen og var nærved at 
blande mig i Jørgensens arbejde, men det 
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vil jeg ikke, så længe han selv klarer det så 
godt«. Mor lo: »Nå, du blev bange for, at 
han havde kasseret stedet. Det ville sande
lig også have været flovt!« »Langt om læn
ge kom han da«, fortsatte far. »Da han 
blev vist ind og så, at det var mig, sagde 
han ganske roligt: »Nå, så det er dig, der 
er købmanden. Så er der jo ikke mere at 
snakke om. Her er jeg! Vil du have mig, er 
jeg din!« Mor smilede til far over stryge
brættet. »Jeg skal nok få plads til ham, 
hvordan det så skal gå til. Ruth, kan du gå 
ned at finde Laurids«.

Foran stalddøren fandt jeg en fremmed 
dreng med store blå øjne og strittende lyst 
hår. Han havde matrostøj på, det brugte 
man til konfirmation dengang. »Hedder 
du Laurids?« »Ja, er du et af børnene?« 
»Ja, jeg er den største og jeg er over 6 år. 
Jeg hedder Ruth«. »Det er nogle flotte he
ste, din far har. De er mange penge værd«, 
sagde Laurids verdensklogt, »og hønsene 
ser også godt ud, men de har jo også let 
ved at finde føden, så meget der er spildt 
rundt om. Hvor er hønsehuset?« Jeg viste 
ham det hjørne af kulskuret, der var skilt 
fra til hønsene. »Nej, men det er da det 
værste jeg har set«, udbrød Laurids forar
get. »Det er for ringe - og pindene sidder 
for højt oppe. Det er en skam, jeg har mit 
ny tøj på, for det må vi have ordnet. Kan 
du skaffe mig søm og værktøj?«

Nu kom jeg i tanke om mit ærinde. »Jeg 
skulle spørge fra mor, om du vil komme op 
og få en kop kakao?« »Man er vel ikke 
mere sulten, end man kan vente til spise
tid«, svarede Laurids. Da jeg kom op med 
den besked, blev far flov. Han havde ladet 
sig overtale til en kop, nu den var lavet. 
»Ikke spise i utide, men sørge bedre for 

sine dyr!« mumlede han. »Hvor mange 
gange skal den dreng sætte mig på plads?«

Far bestemte, at Laurids skulle begynde i 
butikken. Han skal afrettes. Han skal lære 
at sige »De« til kunderne, han skal have 
rene negle, han skal prøves i regning. 
Ork, der er meget den dreng skal lære. 
Når så Henrik kommer til den første, kan 
han begynde i tømmergården. Han ser ud, 
som om han først og fremmest trænger til 
frisk luft.

Næste morgen blev jeg igen sendt på 
jagt efter Laurids. Han var i gang med 
hønsehuset, længe før andre var startet på 
dagen. Netop, da vi drejede om hjørnet, 
kom petroleumsvognen. Den blev trukket 
af to vældige belgiere og havde en masse 
petroleumstønder på. »Her«, råbte ku
sken og smed en tyk slange i hovedet på 
Laurids. Han så meget fortørnet ud. Jeg 
var scenevant: »Du skal bare sætte enden 
af slangen her i dette rør og sige »Klar«. 
Petroleummen forsvandt klukkende ind 
gennem muren, ind i en tønde i bagbutik
ken. »Hvordan ved vi, når det er nok?« 
»Når der ikke vil løbe mere ned, så siger vi 
»Stop«« »Hvad så med det, der står i rø
ret?« Jeg havde set det mange gange. »Så 
går du ind og tapper en dunk af derinde, 
så bliver der plads«. »Nå, det er der jo 
ikke meget hokus pokus ved«, erklærede 
Laurids, ikke særlig imponeret af den 
automatik. Han fik en seddel fra kusken 
om, hvor mange potter der var kommet 
på. Den afleverede han til førstemanden i 
butikken, Jørgensen. »Nå, du er ved at 
gøre nytte«, sagde han venligt. »Tap så 2 
dunke af og vask derefter hænderne med 
sæbe!«
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»Det var ellers en ordentlig lang butik, I 
har«, sagde Laurids, da det var overstået. 
Jeg var ivrig efter at forklare. Jeg havde 
løbet i hælene på folkene efter skift år ud 
og år ind - af dem, der nu var at tage af, og 
jeg havde lært, at børn ikke må gå i vejen, 
men nu havde Jørgensen en ekspedition.

»Denne her disk på tværs, den er til alt 
det, der skal hentes i bagbutikken: øl og 
sodavand, æg og spegesild - og sirup og 
grøn sæbe og brun sæbe og sådan noget. 
Her i den lange disk er der skuffer med alt 
muligt: mel, sukker, her er havregryn og 
svedsker«. Jeg trak rutineret de rigtige 
skuffer ud. »Og på hylderne bagved står 
de små ting, madkulør og krydderier. Her 
er mandler og rosiner - men vi må ingen
ting tage uden at få lov«, sukkede jeg, 
mandler var min store fristelse. Vi gik for
bi kaffemøllen med håndsving og kasseap
paratet. Det imponerede da endelig 
Laurids lidt: »I Simmelkær har de kun en 
skuffe til pengene«. Dette her var alligevel 
mere moderne, det kunne ikke nægtes.

Jeg var ved at få mere fart på: »Ved den
ne disk kan man få tobak og cigarer og 
noget fin chokolade til gaver, og her kan 
man få kopper og tallerkener og peberbøs
ser, og her skruer og søm og hængelåse«. 
Jeg måtte lige trække vejret. »Her er lam
per og lampeglas, og hvis du åbner den 
dør bagved, er der spader og river«. Ved 
næste disk skyndte jeg mig ikke mere. På 
hylderne sad dukker af mange størrelser, 
nogle af blik, nogle af celluloid, de kunne 
vaskes, og der var også nogle med rigtigt 
hår. Der var også køer og heste af træ og 
får med rigtig uld og en neger, der kunne 
danse, når han blev trukket op. Laurids 
stirrede fortabt på et stort udvalg af lom

meknive. Han havde tabt sin i lyngen. 
Den var ikke til at finde igen. »Der er for
skel på dit og mit«, hviskede hans mor 
inde i hans hoved. Den sidste disk stod 
også på tværs. Der var viskestykker, ar- 
bejdsbukser, patentknapper, synåle og 
garn. Der ville blive nok at holde styr på. 
Laurids var allerede ved at ane visse van
skeligheder.

Jeg åbnede døren i endevæggen. Den 
førte ind til støbegodsbutikken. Laurids 
standsede imponeret i døren. Nej, hvor 
var det flot. Kaminer og flotte kakkelovne 
stod spredt i et stort lokale. Der var lino
leumstæpper foran kakkelovne, med kul
kasser med forsirede skovle i, messingild
ragere og - ja, det var alligevel mere, end 
Laurids havde forestillet sig.

Jørgensen fulgte sin kunde til dørs, og 
henvendt til os sagde han: »Nå, så skal vi 
til den alvorlige del af festen. Ud med dig, 
Ruth, nu skal jeg nok overtage Laurids«. 
Slukøret listede jeg af, for far havde sagt: 
Jørgensen er øverstbefalende, når jeg ikke 
er der, og han skal adlydes, ubetinget og 
straks. Laurids vendte sig lydhørt mod 
Jørgensen. Timen var inde, at han skulle 
være voksen.

Ved morgenbordet sagde mor: »Kunne du 
ikke være lidt mere nærværende, lille køb
mand. Jeg skal spørge dig om noget«. Far 
dukkede frem bag avisen. »Nu laver jeg 
strygestuen om til et enmandsværelse, 
hvem skal jeg så give eneværelset, Oscar, 
Henrik eller Laurids?« Far tænkte sig læn
ge om: »Oscar og Henrik er begge 17 år, 
de passer bedst sammen - men Laurids 
skal ikke have eget værelse, der er meget 
den dreng skal lære. Nej, vi må lægge de 
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to nye sammen, skønt de er forskellige 
som ild og vand. De vil have meget ud af 
at iagttage hinanden«. »Det bliver vist ik
ke til idel glæde«, bemærkede mor. »Nej, 
men nytte! vi må holde øje med dem. Så 
ophøjer vi Oscar til at have sit eget. Har 
Stig fundet værelse, når han flytter?« »Ja, 
jeg ringede til murer Rasmussen og fik de
res værelse til ham«.

Dagmar fik travlt, hun sæbede af, sku
rede og ferniserede, så strygestuen blev 
fin. Da den var inspiceret, fik hun besked 
om at sige til Oscar om at flytte sine ting 
derover. Hun parerede ikke ordre lige 
med det samme; først gik hun ind på sit 
værelse, tog forklædet af og pynteforklæ
de på. Så børstede hun sit hår og satte det 
op i en høj nakkeknude, derpå fandt hun 
sine højhælede sko frem og med dem 
skøvlede hun så ned ad bagtrappen. Hun 
gik nu ikke den vej ind i butikken, nej hun 
gik udenom og ind ad den brede dobbelt
dør, som kunderne brugte, og så ventede 
hun med at nærme sig, til Oscar blev le
dig. Oscar var straks med på legen. 
»Hvormed kan jeg tjene fruen?« spurgte 
han belevent. »Jeg ville gerne tale med di
rektøren«. »Et øjeblik, frue, så skal jeg 
kalde«. Han slog et sving og kom tilbage: 
»Fruen ønskede at tale med mig«. »Jeg har 
den besked til hr. direktøren, at Deres vil
la nu er færdig til indflytning«. »Udmær
ket - jeg skal være der om, lad mig se, ja, 
om 10 minutter«.

Dagmar fik håret ned og skoene skiftet, 
førend nogen opdagede hendes nummer, 
og lidt efter kom Oscar op med Ruth i 
hånden: »Jeg medbringer her en flytte
mand, kan du bringe disse sko ind i villaen 
overfor?« Han så sig om. »Hvor er her 

flot«, udbrød han og så på de hvide stive
de gardiner, det pæne sengetæppe og det 
blankferniserede gulv og servantestellet, 
som han skulle have helt for sig selv. »Ja, 
vi har også haft travlt med at gøre det i 
stand«, sagde Dagmar. Oscar så på hende, 
og så svingede han den forbløffede pige 
rundt og gav hende et kys på kinden. »Du 
er sød! og nu går jeg ind til fruen og siger 
tak«. »Han er selv sød, ikke Ruth?« sagde 
Dagmar og følte sig rigelig belønnet for sit 
ekstra arbejde.

Et par dage, før Henrik var ventet, gik 
købmanden med bekymret mine hen mod 
tømmergården. Jeg skulle ikke have noget 
af at gå i vejen netop nu, det ville ikke 
være klogt, så jeg holdt mig i behørig af
stand. Forvalteren i tømmergården var 
meget ældre end far, han havde selv haft 
en trælasthandel og havde betydelig mere 
forstand på trælast end købmanden, der 
derfor altid følte sig lidt usikker over for 
den kølige og beherskede herre, hvem det 
var gået så uheldigt i livet, at han nu var 
underordnet.

De to mænd hilste næsten overnaturligt 
høfligt på hinanden, og så blev der en ube
hagelig pause. Endelig sagde forvalteren: 
»Hvad skylder jeg æren, hr. købmand El
gaard?« »Joh«, sagde far, »De havde så 
stort held med at afrette den viltre og ure
gerlige dreng, sidste år. Nu er Oscar jo 
forholdsvis disciplineret. Jeg har nu anta
get en ny lærling, som jeg ville bede Dem 
tage Dem af«. Intet svar, kun en høflig 
afventen. »Han er 17 år, han har realeksa
men, og han er søn af direktør Svend
strup, som De nok kender, i det mindste 
af omtale«. Stadig intet svar, kun høflig 
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afventen, så far måtte fortsætte: »Jeg me
ner ikke, vi bør udsætte ham for hårdt 
arbejde.« »Jaså! - en farsøn, der skal for
kæles!« Tonen var foragtelig. Far beher
skede sig. »Nej, ikke derfor, men han er 
ranglet, blegsottig, helt uden energi og gå- 
på-mod, han tåler simpelthen ikke hårdt 
arbejde«. »Og et sådant individ har De 
taget i lære, bare fordi hans far er rig?« 
Forvalterens tone var iskold og bidende. 
Far var ved at fare op i raseri, men tog sig 
endnu engang i det. »Han er som en ung 
hest, der er mishandlet, mishandlet så den 
skræmt flygter og står skælvende i et hjør
ne. Den har måttet ned med nakken så 
mange gange, at den til sidst kun står med 
ludende hoved, angst og mismodig. Er der 
noget sørgeligere syn? Hvad gør man ved 
sådan en ung hest? De ved det jo selv. Den 
skal have ro, og fodres op, den skal be
handles lempeligt, til den genvinder sin 
selvtillid, og først så kan man komme med 
seletøjet. De ved det jo lige så godt som 
jeg«. Den ældre mand smilede til sin iltre 
foresatte og sagde: »Send ham bare ned til 
mig, så skal jeg tage mig af ham«. Da far 
gik tilbage, turde jeg godt gå hen og tage 
ham i hånden, for nu så han glad ud.

Henrik ankom med toget midt om efter
middagen og så forbavset, at der ikke var 
nogen til at tage imod ham. Han så sig om 
efter en karl, der kunne bære hans kuffer
ter, men ikke engang en karl var der. Altså 
måtte han selv hanke op i kufferterne. 
Nej, hvor de dog var tunge! Det var også 
hans mor, der var så skør. Der var en 
mængde fint tøj i« de kufferter, og da han 
havde spurgt, om han da ikke skulle have 
noget gammelt med også, havde hun set 

forfærdet ud og spurgt, om han da ikke 
troede, hun kunne sende sin eneste søn 
ordentligt af sted, når han nu skulle ud i 
verden. Henrik var slet ikke stolt af det, 
han var jo ikke ret stærk, han kunne knap 
bære de kufferter, hvordan skulle han så 
kunne klare kornsække? Det var allerede 
en skåndale, at han ikke skulle studere, 
hvad ville der dog ske, hvis han ikke kun
ne klare dette arbejde heller?

Langt om længe nåede han frem. Han 
henvendte sig til kontordamen og sagde: 
»Mit navn er Henrik Svendstrup, mon jeg 
træffer købmand Elgaard?« Damen så lidt 
på ham. »Næh«, sagde hun så, »er det ik
ke dig, der er den nye læredreng. Tror du 
købmanden har tid til at rende efter dig?« 
Henrik rødmede og anede ikke, hvad han 
skulle svare. »Du skal først begynde i 
morgen. Gå hellere op til fruen og bliv 
indkvarteret - og tag dine lastepramme 
med«. Han ville gå mod fordøren, men 
blev vinket den anden vej. Han sled sig op 
ad bagtrappen og kom op i en lang gang, 
der lugtede af rødkål og flæskesteg. Plud
selig følte han sig helt syg af sult. Hjemme 
havde han ikke kunnet få en bid ned hele 
dagen. Når mor var så urolig, kunne han 
ikke spise. Han stod lidt tvivlrådig, før 
han dristede sig til at banke på en dør, der 
viste sig at føre ind i køkkenet. Denne 
gang sagde han ikke: »Mit navn er Henrik 
Svendstrup«, nej, han sagde: »Jeg er den 
nye læredreng«. Dagmar så prøvende op 
og ned af ham, så sagde hun:

»Jeg er netop ved finde en servietring, 
jeg kan male dit navn på, men du har må
ske selv en med?« Henrik blev ganske 
overrumplet ved dette uventede spørgs
mål. »Jo- ja- jeg ved ikke rigtigt, men jeg 
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tror nok, min mor gav mig en med«. »Nå- 
åh, er det mor, der har pakket lille dengses 
kuffert«, svarede Dagmar på sin sædvanli
ge drillende måde, som de andre drenge 
nok skulle finde svar på, og hun blev helt 
ulykkelig, da hun så, hvor genert, bleg og 
flov Henrik stod der uden at svare! Men 
hun vidste ikke, hvordan hun skulle gøre 
det godt igen. Det var skik og brug, at 
man havde sit eget bestik med, det man 
lige havde fået til sin konfirmation, når 
man tiltrådte sin plads. Det kunne godt 
være vanskeligt at dække bord med så for
skellige mønstre på sølvtøjet for en ny stu
epige.

Nu kom en lille pige, der hed Karen. 
»Mor har ikke tid lige nu, men jeg skal 
vise dig dit værelse, det er herhenne«. 
Henrik fulgte slukøret efter hende. »Den 
seng der er Laurids’s, og den her er din«. 
Hun slog ud med hånden. Så stod hun 
ganske stille og så forventningsfuldt op på 
Henrik, men han kendte ikke noget til 
børn og fandt ikke noget at sige, og så var 
det som om hun faldt sammen for øjnene 
af ham og lige så stille forsvandt ud ad 
døren.

Fortvivlet sank han ned på en stiv træ
stol. Allerede tre gange havde han nu gjort 
sig til nar på dette nye sted. Dengse! la
stepramme! og nu den søde lille pige, der 
ligesom opgivende havde forladt ham. Det 
var ikke så sært, at far var skuffet over at 
have sådan et fjols til søn, og mor nærmest 
skammede sig over ham. Modløst så han 
sig om i dette frygtelige værelse. Det bare 
gulv, de malede fyrretræssenge, den ræd
selsfulde kommode og det billige skab. To 
jernstativer med et vandfad i hvert gjorde 

det ud for servanter. Hvor skulle han 
overhovedet have sit tøj?

Det bankede på døren, Henrik for for
vildet og nervøst op. Det var en anden lille 
pige, hun sagde: »Jeg skulle sige fra mor, 
at hun gerne vil sige goddag til dig nu«. 
Spisestuen var stor. Skønt der var dækket 
et langt bord, var der rigelig plads til et 
sybord, hvor fru Elgaard sad og dirigerede 
pigerne, børnene og andet forefaldende. 
»Velkommen, Henrik, vi håber du må fin
de dig godt tilrette her hos os. Vi skal spi
se om en halv time, og indtil da kunne du 
gøre mig en tjeneste ved at holde børnene 
lidt i ro. De er i færd med at finde ud af, 
hvilke billeder, der mangler i deres billed
lotteri. Kunne du ikke kontrollere det?«

Henrik var henrykt over at få noget at 
tage sig til, en vandkande og en fugl var 
det, der manglede. »Hvis vi havde noget 
pap, kunne vi tegne de to billeder«, fo
reslog Henrik. Børnene fremskaffede far
veblyanter, og Henrik fremtyllede en flot, 
grøn vandkande, der lignede den, den 
skulle afløse. »Nej, hvor er du dygtig, se 
mor, hvad Henrik har lavet«, råbte de be
gejstret, og Henrik, der var vant til at bli
ve kritiseret sønder og sammen for alt, 
hvad han gjorde, fandt sig pludselig badet 
i beundring. Ivrigt gik han i gang med fug
len også. Inden han vidste af det, var stuen 
fuld af folk, og de skulle spise.

Der blev øst op med ødsel hånd, og alle 
gik til sagen med god appetit. Ingen sagde 
surt: »Det er dog nogle frygteligt melede 
kartofler« eller »Denne sauce er altfor 
tyk«. Ingen lagde mærke til Henrik og 
sagde: »Hvordan er det dog, du sidder. 
Ret ryggen, træk din stol længere ud.« In
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gen spurgte. »Skal du ikke ud med dine 
kammerater i aften?« Når man nu slet in
gen kammerater havde. Nej, enhver pas
sede sit, og da alle andre tog imod en por
tion til, gjorde Henrik dem selskab. Først 
da alle var færdige med første ret, tallerke
nerne taget ud, og rødgrød sat frem, hæ
vede købmanden stemmen, og alle sad 
musestille.

»Når vi i aften får en lidt festligere mid
dag end sædvanlig, er det til ære for Stig, 
som i dag bliver udlært og for fremtiden 
skal gøre en mands arbejde helt på sit eget 
ansvar og for en mands fulde løn. I mor
gen møder du i hvid kittel, du er kommis 
og skal for fremtiden tiltales med »De« og 
efternavn. Det skal huskes af alle. Vi har 
været glade for at have dig, vi er glade for 
at beholde dig lidt endnu, og vi er sikre 
på, at du, når du snart søger videre ud i 
verden, vil gøre os ære og ikke skam, men 
vil føre en redelig handelsmoral med dig, 
hvor du kommer. Til lykke! Samtidig vil 
vi byde vore to nye lærlinge velkommen, 
nemlig Laurids, der i morgen begynder 
sin egentlige læretid i butikken, og Hen
rik, der begynder i tømmergården«.

Stilheden efter denne tale blev brudt af 
Oscar, der med højtidelig mine sagde: 
»Til Lykke, hr-r-r-r- Johansen.« Dagmar 
var der straks: »Må jeg ikke byde Dem lidt 
rødgrød, hr-r-r-r Johansen«. Alle slog de 
sig sammen om at drille h-r-r-r- Johansen, 
som knap kunne kende sig selv. Henrik 
sad ganske stille og nød den varme, mun
tre stemning, som han var så uvant med. 
Han var blevet optaget i denne muntre 
flok, han, der aldrig havde hørt til nogen 
steder. Det føltes som en stor tryghed.

Læretiden begynder
Næste morgen blev Henrik kaldt til køb
mandens kontor. Han lignede en ung 
mand, der skulle præsenteres ved hoffet, 
så fin var han. Købmanden sagde imidler
tid ikke noget, den slags ordner sig, men 
han sendte bud efter en khakikittel til
ham. Det var Laurids, der bragte den, selv 
iklædt en. »Nå, du er i gang! Hvad laver 
du så?« »Jo, når jeg har båret kul ind og 
fejet og fyldt skuffer op, så har jeg fået lov 
at veje æg ind«. »Hvad skal du så give for 
æggene?« Det vidste Laurids desværre ik
ke. »Hvad skal du da have for dem, når de 
sælges«? Beskæmmet hovedrysten var det 
eneste svar. »Du er en køn købmand, det 
er jo netop forskellen på de to priser, man 
skal leve af. Nå, men der er 3 år for jer til 
at lære det i. Det er mere end tusind dage. 
Hvis I hver dag åbner øjne og ører, kan I 
nå at lære en hel del. Afmarch!« Jeg smut
tede ud sammen med drengene. Henrik 
vaklede så underligt usikkert afsted med 
sine fine sko på de toppede brosten. Jeg 
gik hen og tog ham i hånden, han klemte 
næsten krampagtigt om min hånd, han var 
meget nervøs, kunne jeg mærke.

Da vi nåede tømmergården, kom for
valteren venligt Henrik i møde. »Det er 
lige i rette tid, du kommer, Henrik« sagde
han, »for jeg mangler en til at skrive op. 
Jeg laver hver den første et løseligt over
slag over lagerbeholdningen, dels for at vi
de, hvad der skal købes ind, dels for at 
kontrollere, at det passer med det, der er 
udleveret. Du kan se her på enderne, at 
dette er 6 tommer X 6 tommer, jeg tæller: 
12 stk. 10 al. 6x6. Skriv det på den måde 
og pænt under hinanden, så det bliver 
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overskueligt. Halvtømmer, høvlede og 
pløjede brædder, 1", V” ru brædder, for
skallingsbrædder, lister, lægter - det svir
rede med tal og nye benævnelser. Inden 
Henrik vidste et ord af det, var det mid
dag. Aldrig havde noget menneske lært så 
meget på en eneste formiddag, syntes han.

Globetrotteren
En dag i oktober blev alle opskræmt af 
motorlarm, noget aldeles usædvanligt. En 
motorcykel kørte op foran butikken og 
standsede. Vi styrtede alle til: piger, karle, 
lærlinge, kunderne i butikken såvel som 
ekspedienter måtte se nøjere på det sjæld
ne køretøj. Midt under det hele kom far 
og mor hjem fra en ridetur i det smukke 
efterårsvejr. Mor så flot ud i sort ridedragt 
på den hvide hest, hun havde fået til sin 
fødselsdag af far, som sagde: »For nu er vi 
vel færdige med alt det børnevrøvl!«

Hun satte forskrækket i trav ved at se 
alle de mennesker, der var stimlet sam
men. »Er der sket noget?« råbte hun. En 
lille mand kom frem og bukkede: »Nej, 
det er bare mig og min trofaste ven Har
ley, som er kommet for at vise Dem nogle 
billeder. Harley og jeg har været i Ægyp
ten, og derfra fulgte vi i Moses’ spor til 
Kanaans land, men uden at nogen ildsøjle 
viste os vej. Jeg har taget nogle billeder 
undervejs, som jeg gerne vil vise i gæstgi
vergården, hvis der bliver tilslutning 
nok«. »Jamen, det må vi rigtignok se«, 
sagde far redebon, »vil De reservere fire 
pladser på første række på balkonen, og - 
lad mig se - 11 pladser andetsteds i salen«. 
»15 billetter, ja så er det helt sikkert, det 
bliver til noget«, sagde globetrotteren 
henrykt. »De kan få pengene ved kassen, 

og Jørgensen, vi kan også godt sætte et par 
plakater op og reklamere lidt for foreta
gendet«.

Næste aften sad jeg så på balkonen, eller 
rettere sagt, jeg stod op for at kunne kigge 
ned i salen over rælingen, for dernede stod 
globetrotteren ved et underligt stillads, 
som han engang imellem stak hovedet ind 
i. Pludselig blev der så meget lys oppe på 
væggen, og - nej, det kunne ikke passe - 
deroppe på væggen stod globetrotteren i 
noget mærkeligt tøj, han havde bind om 
benene. Mor sagde, at han ikke havde dår
lige ben, men havde wiklers på ligesom de 
britiske soldater. Motorcyklen var der og
så, den stod i noget sand. »Her står jeg så i 
Ægyptens ørken sammen med min ledsa
ger, Harley Davidson. Uden ham kunne 
turen ikke være gennemført«. »Jeg kan ik
ke se ham Harley« hviskede jeg og fik at 
vide, at det var motorcyklen.

Jeg fattede ikke meget af turen, der var 
hele tiden noget galt med Harley, snart 
skulle han slæbes, snart repareres. Som
metider kunne den også køre. Den kørte, 
da de kom forbi en høj. »Måske var det på 
denne selvsamme høj, at Abraham skulle 
ofre sin søn, Isak. Han havde brændet til 
bålet parat og havde allerede løftet kniven, 
for at støde den i lille Isaks hjerte, da ...« 
Jeg var rædselsslagen, men globetrotteren 
kørte bare forbi på sin motorcykel.

Næste dag havde Laurids middagsvagt. 
Det var en undtagelse, hvis der kom kun
der i middagspausen, da hele byen gik til 
ro. Laurids var god til at fortælle. Han 
fortalte om den endeløse hede, hvor der er 
så meget himmel og så meget luft og lyng 
til alle sider. Det eneste, vi kan høre, er 
fuglene, særlig lærkerne, hvis man sætter 
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sig stille ned, kan det være, at haren kom
mer luntende, bare for at se på os, for han 
er så nysgerrig! og fasankyllingerne, det er 
det rene trolderi, som de kan forsvinde, 
bedst som man ser på dem.

I dag talte de ikke om heden, men om 
den første film, de nogensinde havde set. 
»Det er ligegodt utroligt, hvad han ople
vede, den globetrotter. »Her står jeg ved 
Sinai bjerg og ser ud over ørkenen, hvor 
israelitterne dansede om guldkalven. Må
ske står jeg på den samme klippe, hvorfra 
Moses kastede stentavlerne med de ti bud, 
så de gik i stykker«, sådan sagde globe
trotteren, bare min mor havde hørt det«. 
»Jamen Laurids, han sagde også, at der 
var en mand, der ville stikke en kniv i 
hjertet på sin egen dreng! Det ville min far 
aldrig gøre!« Jeg lo lettet ved den overbe
visning. Nej, det kunne ikke tænkes, at far 
ville slå sine egne børn ihjel.

»Nej, det kunne heller ikke falde min 
far ind«, sagde Laurids lavmælt, »tvært
imod!« Begge børn sad lidt stille og efter
tænksomme. Så sagde Laurids: »Dengang 
jeg var lille, havde tuberklerne fat i os, 
både i mig og min far. Jeg var så lille og så 
frygtelig syg, at de troede, jeg skulle dø. 
Jeg kan ikke selv huske noget om det, men 
mor har fortalt, at far bad til Gud for mit 
liv. »Skal det være, herre«, sagde han, »så 
skån barnet og tag mig«. Jeg døde jo ikke, 
og vi fik da også lov at beholde far, til jeg 
var 8 år. »Det er år, vi får foræret«, sagde 
mor og far, »lad os nytte dem vel«. Det er 
far, der har vist mig, hvor råvildtet kom
mer frem og leger ved aftenstid. Han 
kendte de steder, hvor hugormene kom
mer frem og soler sig på varme dage. Det 
var godt, jeg havde far så længe. Mor har 

broderet et billede, der hænger over dø
ren. Der står: Alt af nåde!«

Tordenskjold
En aften i efteråret 1914, mens alle sad ved 
aftensmaden, sagde købmanden pludselig: 
»Ja, så har jeg solgt Tordenskjold«. 
»Hvad har du?« Det var mor, der spurgte, 
og der var en skarphed i hendes stemme, 
som ingen kendte, undtagen måske far. 
Tordenskjold var vores familiehest. Mor 
kørte med den for jumben, når hun og 
børn skulle besøge nogen, eller måske ned 
til søen at bade. Tordenskjold, som vi 
børn kunne gå op i båsen til, og som 
straks kom os i møde, når den var på græs 
i engen.

»Ja«, svarede far og prøvede at lyde u- 
påvirket, »heste er jo i høj pris for tiden, 
og du har selv sagt, at vi skulle konsolide
re os. Marinus tilbød mig en stor pris for 
ham!« »Marinus!« gentog mor; skarphe
den i hendes stemme var endnu mere ud
præget, »han er jo opkøber for tyskerne! 
Har du ofret Tordenskjold til kanonføde? 
Hvornår sælger du dine børn? eller mig? 
Den handel må du lade gå tilbage, uanset 
hvad det må koste dig«. Hvor meget det 
kan have været, ved vi ikke, men Torden
skjold beholdt vi, til han døde af al
derdom.

Henrik får forretning
Det må nok have været 1. december, at jeg 
fik besked på at hente Henrik i tømmer
gården og kalde ham ind på fars kontor. 
Henrik blev ganske forfærdet. »Ved du, 
hvad jeg skal?« spurgte han nervøst. »Var 
han vred? Jeg ved ikke af, at jeg har gjort 
noget galt - ikke sådan noget videre da«. 
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Han var rystende nervøs, da vi kom ind på 
kontoret, men far så venligt på ham og 
sagde: »Nu har du været i tømmergården i 
4 måneder, og jeg hører kun godt om dig, 
især har du ord for at være meget ordent
lig og samvittighedsfuld, og jeg har derfor 
tænkt, at du skal hjælpe os i butikken her i 
julemåneden, hvor der er travlt - mens det 
er en stille tid i tømmergården«. Henrik 
svarede intet, han var helt lamslået, så me
gen ros havde han aldrig fået, og ganske 
langsomt steg rødmen op i hans kinder, 
som så ud, som skulle de sprænges. 
Købmanden fortsatte: »Der er visse ting, 
som det er svært at have kontrol med i 
juletravlheden, og som der plejer at være 
for stort svind i, så jeg har tænkt at lave 
om på ekspeditionen og lave en særafde
ling for tobak, cigarer, konfekt og choko
lade. Den skal du stå for. Pengene for dis
se varer skal ikke i den store kasse, men i 
en, som kun du administrerer. Varerne til 
din afdeling er bestilt, men ikke kommet 
endnu, og nu går vi to over og skriver op, 
hvad der er på lager, og når de nye varer 
kommer, fører du dem ind, og fører 
regnskab med salget. Der vil din ordens
sans komme rigtig på prøve. Indtil der i 
øvrigt kommer gang i sagerne, kan du nok 
få tid til at pynte et vindue med legetøj, 
julepynt og dine egne varer. Vi skal have 
en rigtig flot juleudstilling«. Da de var gå
et, blev jeg siddende på kontoret, og jeg 
var så glad.

Lillejuleaften
Klokken var over 9 om aftenen, jeg var 
modstræbende kommet i seng, da der lød 
ophidsede stemmer. Det gjaldt Laurids. 
Ingen kunne finde ham, nu havde man 

ledt og kaldt i en halv time. Hvor kunne 
han dog være? »Det ved jeg da godt!« 
meddelte jeg, uventet for de andre, lod det 
til. Men jeg ville ikke fortælle hvor, det 
var Laurids’ hemmelighed, og jeg røbede 
den ikke. »Tag så dit tøj på, og gå ned og 
hent ham« sagde mor ærgerlig. Jeg fandt, 
som jeg havde ventet det, Laurids i hønse
huset, som han havde fået indrettet med 
en gammel stol. Der havde han sit fristed, 
men i dag sad han og græd. Den ellers så 
kække dreng var opløst af gråd. »Nu har 
de råbt og skreget på mig hele dagen, hent 
dit og hent dat. Skynd dig. Lad det gå lidt 
kvikt, vi har travlt!« Han strøg sig træt 
over panden. »Jeg skulle sige, at du skulle 
komme op til far i privaten«, fik jeg sagt. 
»Hvad«, råbte han forskrækket: »Har han 
allerede opdaget det?« Jeg måbede ...

»Da vi endelig langt om længe var ved at 
lukke butikken«, forklarede Laurids, »og 
jeg havde fejet og ordnet, gik jeg ned i 
kælderen for at slukke lampen, og da, åh, 
det er frygteligt, da var spunsen ikke sat i 
sirupstønden, og siruppen var løbet ud på 
gulvet; der var et brunt lag over det hele. 
Jeg fik jo travlt med at tørre op. Du skulle 
se alle de fedtede aviser, men det hjalp in
genting, så snart jeg havde fået en lille ren 
plet, løb det hele sammen igen - og til 
sidst stak jeg bare af. Jeg var så træt«.

»Du bliver nødt til at gå op«, pressede 
jeg på, og efter at have vasket ansigt og 
hænder i vandtruget fulgte Laurids søn
derknust med. Han blev modtaget med 
glæde og lettelse og sendt videre ind til far. 
Han holdt fast om min hånd og trak mig 
med gennem dagligstuen, hvor han aldrig 
før havde været og videre ind i den inder
ste stue, hvor far sad velbehageligt i en 
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stor lænestol foran kaminen. På et lille 
bord ved siden af stod glas og en portvins
flaske, og en plade chokolade var halvt 
udpakket. »Nå, der er du, min dreng, det 
blev sent i aften, hvad? Her, tag et stykke 
chokolade«. Laurids var så forbløffet, at 
jeg måtte knække et stykke af til ham. »Se, 
Laurids, du har jo temmelig langt hjem, 
og nu har du været her i over 4 måneder, 
altid har du været villig, den første til at 
melde dig, når noget skulle gøres, så jeg 
synes du er den, der allermest har fortjent 
en juleferie«. Han rodede i sine lommer, 
og Laurids, der havde opgivet alt håb om 
juleferie, sagde tvivlende: »Jamen, når vi 
nu har så travlt?« Købmanden smilede. 
»Det er jo kun i butikken. Vi må se at 
klare os uden dig, Laurids. Se, her har jeg 
en billet til Ilskov, er det ikke den nærme
ste station? Når du tager med 8 toget i 
morgen, skulle du have god tid til at nå 
hjem i tide til juleaften«. Laurids’ tanker 
fløj forvildede rundt i hans hoved. Det må 
være mor, der har bedt og er blevet bøn
hørt. Anden forklaring var ikke at finde. 
»Men læg mærke til, at det er en returbil
let«, fortsatte købmanden. »Du må være 
her igen 2. juledags aften, og så må du 
hilse din mor og sige, at vi er glade for at 
have hendes dreng. Gå så ind til fruen, 
hun vil gerne ønske dig glædelig jul«. 
Laurids var ikke beleven, han fik slet ikke 
sagt tak. Mor havde en stor julekurv til 
ham.

Laurids knugede stadig min hånd og 
trak mig med. »Nu må jeg altså have den 
sirup tørret op!« sagde han beslutsomt. 
Men da vi kom ned i kælderen, var mirak
let sket. Købmandens to store jagthunde 
stod og slikkede ivrigt siruppen op. Gul

vet ville snart være helt rent. Overvældet 
satte Laurids sig på et trappetrin. »Nu vil 
jeg altid tro, hvad mor siger: »Bed, og 
Herren vil hjælpe dig«. Jeg havde ikke 
troet, at han kunne hjælpe med dette her«.

Nytår
Julen var forbi, og nu skulle Henrik gøre 
regnskab for sin midlertidige forretning. 
Han fremviste et pertentligt ført regnskab, 
restlageret blev talt op, alting stemte til 
punkt og prikke - undtagen, ja det var 
frygteligt, men der manglede en hel kasse 
af de allerdyreste cigarer. »Dem har jeg 
slet ikke solgt, det ved jeg bestemt«, sagde 
Henrik beklemt, for hvor var de så? 
Hvordan kunne en hel stor kasse cigarer 
forsvinde?

Dagene gik, uden at cigarkassen dukke
de op, og en skønne dag kom der besked 
til Henrik om at møde på købmandens 
kontor kl. 11. Han plejde aldrig at kalde 
mig med mine forældres kælenavn, men i 
dag sagde han alligevel: »Lille Ruthepige, 
kan du forstå, hvor de cigarer kan være 
blevet af?« Han var så nervøs, men endelig 
blev klokken da 11. Med mig i hælene 
bankede han på. Købmanden så på ham 
med et langt forskende blik - og så ringede 
telefonen. Det blev en lang samtale, og 
Henrik blev mere og mere ilde til mode.

Endelig lagde købmanden røret og sag
de: »Ja, Henrik, det er noget kedeligt no
get med de cigarer. Hvis der nu er sket et 
eller andet uheld med dem, eller du er 
kommet i tanker om, at du har solgt dem 
uden at få det skrevet op, så må du sige 
det. Der var jo meget travlt«. Der er ingen 
uheld sket med dem, og jeg har heller ikke 
solgt dem. Jeg forstår ikke, hvad der er 
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blevet af dem«, svarede Henrik. »Hen
rik«, sagde købmanden og så pludselig 
meget alvorlig ud, »selv hvis du har har 
haft hårdt brug for dem som gave - eller 
hvad ved jeg, så kan vi stadig tale om det, 
men så må du spytte ud nu«.

Pludselig blev Henrik vred. Han rettede 
sig og sagde, højere end han plejede: »Jeg 
stjæler ikke! Når jeg siger, jeg ikke ved, 
hvor de er, så ved jeg det ikke - men jeg er 
klar over, at jeg burde vide det, og kun 
derfor er jeg ked af det. Jeg kunne godt 
tilbyde at erstatte cigarerne, men jeg for
står, at det ikke er det, sagen drejer sig 
om«.

Nu smilede købmanden på en mærk
værdig tilfreds måde, hans sky racehest 
var ved at blive ilter. »Jeg tror dig, når du 
siger det. Der sker så meget i en travl tid. 
Du skal derfor ikke tro, det skal være en 
straf, når du nu skal være bagbutikslær
ling. Laurids skal i bogholderiet«. De smi
lede begge, vel vidende, at bogholderi 
næppe var Laurids’ stærke side.

Blev der ikke talt mere om de famøse 
cigarer, så blev der tænkt. Man skottede 
til hinanden på en mistænksom måde. Det 
var meget ubehageligt. En dag var Dagmar 
ved at gøre rent, og da hun redte Oscars 
seng og ville vende madrassen, faldt et 
blad med billeder i på gulvet. »Nej, alt
så!!!« sagde Dagmar, da hun så damen 
udenpå, hun var lige ved at rødme ved 
synet. Det eneste, damen havde på, var et 
stramt rødt tricot og sorte knapstøvler. 
Hun havde vel nok former, den dame. 
Det var altså den slags, Oscar kunne lide. 
Dagmar kiggede ned ad sig selv, så trak 
hun en stol hen foran spejlet og stod op på 
den. På den måde kunne hun se midten af 

sig selv. Det var et trist syn, så tynd hun 
var. Hun lignede ikke damen det aller
mindste.

Dagmar så sig rundt fra sit høje stade, 
og da var hun ved at falde ned af stolen, 
sådan et chok fik hun, for der, oven på 
Oscars skab stod cigarkassen. Dagmars 
tanker hvirvlede rundt. Hun ville lade 
som ingenting, selvfølgelig ville hun ikke 
sladre! Men var Oscar da en tyv? Hvad 
skulle hun gøre? Hun tænkte på Henrik, 
på købmanden, og til sidst gik hun ud i 
køkkenet til Astrid for at få et godt råd. 
Astrid var ikke et øjeblik i tvivl. Selvfølge
lig skal du sige det. Hvis Oscar ikke har 
stjålet cigarerne, må han vel kunne forkla
re, hvorfor de står der. »Lige meget, hvor
dan det hænger sammen, må du i hvert 
fald sige det«.

Da fruen kom ud i køkkenet, måtte 
Dagmar frem med sin opdagelse. Da fruen 
gik igen, tog hun cigarkassen med, den var 
ikke engang åbnet. Derefter fortalte hun 
købmanden det. Det var ikke skik og brug 
i købmandsgården at hviske i hjørnerne. 
»Frem i lyset med problemerne«, sagde 
købmanden altid, og det var da også, da 
alle var forsamlet ved aftensbordet, at han 
kom frem med cigarkassen. »Den er uåb
net, der er ikke taget en eneste cigar, og 
den blev fundet på Oscars værelse. Hvor
dan kan det gå til Oscar?« Alle øjne rette
des mod Oscar, som sad helt overrumplet. 
»På mit værelse?« sagde han forbløffet, 
»hvor stod de da?« »Oven på dit skab«. 
Lidt efter lidt gik det op for ham, hvor 
pinligt det var. Først rødmede han og så 
forlegen ud, men så rettede han sig, så lige 
på købmanden og sagde: »Det er ikke 
mig, der har sat den derop. Jeg vidste slet
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flyttede ind i Havnepakhuset i Århus, der herefter kaldtes Karensmølle.

Her efter Ib Gejl og Chr. R. Jansen: Korn, købmænd og Kornkompagni (1971).

ikke, den var der«. Nu var der nogen, der 
så mistænksomt på Henrik. Det blev vær
re og værre.

»Selv om det ser mærkeligt ud, tror vi 
dig selvfølgelig, når du siger det«, sagde 
købmanden, »men hvem der så kan have 
sat den derop, kan jeg ikke begribe«. 
»Nej«, sagde Oscar igen, »men jeg ved det 
heller ikke«. »Men det ved jeg« kom det 
pludselig med klar stemme fra min lille 
søster på godt to år, »for det har Petra!«

Om Petra var faldet ned på stegefadet 
foran dem, kunne forbavselsen ikke være 
blevet større. »Hvordan kunne det da gå 
til?« spurgte mor sin lille pode. »Jo, for da 
Petra vaskede gulv i butikken, kom hun til 
at rage cigarkassen ned i gulvspanden, så 

den blev våd, og så satte hun den til tørre 
på skabet. Jeg så det selv. Og det er da 
nemt at forstå«. Petra var en rengørings
hjælp, der boede ude i byen og derfor ikke 
havde kendt til postyret over cigarerne. 
»Hvordan kunne jeg da mistænke Oscar?« 
tænkte Dagmar angerfuld. Alle var lettet, 
allermest måske købmanden, der så nødig 
ville mistro sine drenge.

Møllebyggeri
En dag blev jeg råbt an af mølleren. Han 
hed Eriksen og så temmelig altereret ud. 
»Kunne du ikke finde din far og bede ham 
komme her«. Da far kom, sagde Eriksen 
bare: »Der er sket noget!« Sandelig var der 

25



sket noget. Motoren til kværnen stod i 
kælderen, nu var den eksploderet, gulvet, 
hvor vi stod, var røget viden om i små
stykker, og gennem hullet kunne vi se ned 
i motorrummet, hvor vragdele lå spredt 
overalt. Eriksen ventede formodentlig en 
ordentlig overhaling, i stedet for tog far 
sin hat af, bukkede og sagde - til motoren 
antagelig »Tak for godt samarbejde.« 
Derefter forlod han stedet og den lamslåe
de møller Eriksen.

Dette må være sket i begyndelsen af kri
gen, første verdenskrig altså. Det var van
skeligt at få benzin og petroleum, elektri
citet havde vi endnu ikke, så købmanden 
begyndte at tage, hvad vi nu kalder »alter
nativ energi« med i sine fremtidsplaner. 
Altså købte han - eller lejede muligvis - 
Lethsmindemøllen, en vindmølle på Bjer- 
trupvej, der dog lå ubekvemt langt borte 
for hestekørsel med kornet.

Så købte han en forfalden mølle i Lø- 
jenkjær. Det var kun udvendigt, den var 
forfalden, selve de store træhjul i mølleriet 
såvel som de kostbare lange vinger var af 
udmærket materiale, så en ny mølle blev 
bygget op på vores grund, eller en tilkøbt 
nabogrund. En flot vindmølle voksede op 
på en støbt sokkel, svækstillingen udenom 
var som en altan rundt om møllen. Derfra 
kunne hatten drejes, så vingerne kom rig
tigt for vinden.

Det havde været et stort problem at få 
de 10 m lange vinger fragtet på hestevogn 
fra Løjenkjær. Der var mange sving på ve
jene, og ved Aldrup vandmølle gik det 
galt, en vinge faldt af vognen ned i sumpet 
jord. Skønt det lod til, der foregik mange 
dramatiske ting, fik jeg ikke lov til at bivå
ne uheldet, hvad jeg var særdeles fortørnet 

over. Det forlød, at mange spand heste 
skulle til for at trække vingen op igen af 
mudderet. Ophidselsen derhjemme var 
stor, men desværre andenhånds.

Da møllen var færdig og skulle indvies, 
husker jeg tydeligt min store forbavselse, 
da far kaldte mig i enrum og temmelig 
højtideligt sagde. »Lille Ruthepige, du er 
jo den ældste, og derfor skulle møllen op
kaldes efter dig, men alle synes at Karens
mølle falder meget bedre end Ruthsmølle, 
så derfor bliver den opkaldt efter Karen, 
men det må du ikke blive såret over. Det 
er kun lyden«.

Samtidig med, at møllen blev bygget, 
blev et tilhørende hus opført. Da vi ikke 
havde nogen gift møller, blev en gift bog
holder installeret der, mod at han tog lær
lingene på kost. Der var indrettet værelser 
til dem.

Ved den tid blev også butikken forpag- 
tet ud. Dette med at sælge for fem øre 
bolcher i to kræmmerhuse var ikke rigtig 
tilfredsstillende for købmanden, der efter
hånden havde fået så mange jern i ilden.

Efter disse forandringer ophørte min 
nære tilknytning til lærlingene. Jeg var og
så blevet for stor til at være tålt som en lille 
nysgerrigper, der stak næsen i alting. Des
uden gik jeg nu i skole og fik andre inter
esser.

Når jeg tænker tilbage, er det da også 
disse år, da jeg levede så intenst med i alt, 
hvad der foregik, og var lille nok til ikke at 
blive verfet væk, der står så tydeligt i min 
hukommelse. Jeg kan så at sige endnu lug
te træet i tømmerskuret, krydderierne i 
butikken, støvet på kornmagasinet, eller 
den specielle lugt af hestestald.

Senere kendte både jeg og mine søsken- 
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de selvfølgelig folkene, men det var på en 
anden måde. Vi ville for eksempel gerne 
spille krocket med dem om aftenen, og 
den tid kom også, da vi havde vores svær
merier blandt dem, men som her beskre
vet, da jeg var 5-6-7-år, blev det aldrig 
igen.

Karensmølles Hønsefoder
En aften skulle købmand Elgaard have 
gæster til bridge. Damerne spillede ikke, 
men opholdt sig i dagligstuen, hvor de til
bragte tiden med kaffedrikning, håndar
bejde og hyggelig snak.

Spillebordet var stillet op til herrerne i 
»Drachmann’s Hall«, som arkitekten 
kaldte den. Denne var opstået, fordi 
købmanden som sædvanlig havde fået for 
lidt plads, trods de mange udvidelser. 
Denne gang gjaldt det et udstillingslokale 
til støbegods, kaminer og kakkelovne. Til 
det i forvejen lange hus blev så tilbygget 
yderligere et stykke ud fra den nordre 
gavl. I stueetagen blev dermed plads til 
støbegodset, mens vi ovenpå fik denne 
store stue. Den havde vinduer til de tre 
sider, så den eneste rigtige væg var gavlen, 
der pludselig var kommet indendøre. Den 
blev dekoreret af en kunstmaler, der hed 
Borre, der i ugevis kom fra Århus, med
bringende sin lommemad, skønt han hver 
dag blev inviteret til at spise.

Når jeg tænker tilbage, aner jeg, at han 
befandt sig dårligt på grund af de mange 
vittigheder, der taktløst haglede ned over 
ham. Han malede nemlig al fresco en 
springende ganger, der var fint indpasset i 
det trekantede areal, som gavlen frembød. 
»Men halen sidder jo slet ikke fast!« og 
lignende kunstnerisk set usaglige bemærk

ninger fra alle os, der nok kendte »en rig
tig hest«, må have pint ham.

Det var arkitekt Frühstück Nielsen, der 
stod for denne tilbygning, og der var intet 
loft i stuen. De svære egebjælker, der un
derstøttede taget, var synlige og særligt 
tilhuggede, for at de skulle se gamle ud. 
Sådan noget rystede vi på hovedet af. På 
disse svære dragere var anbragt udstoppe
de fugle, urfugle, fasaner, hejrer o.s.v., 
når man så tilføjer en flammende kamin i 
et hjørne, var det et meget utraditionelt 
rum at stille et bridgebord op i.

Allerførst gjorde købmanden und
skyldninger for den ubehagelige lugt, der 
var, »og det hjælper ikke at åbne vinduer
ne, for lugten kommer udefra. Det er den 
forbandede Julienne, jeg ikke kan komme 
af med. Bartholdy vil ikke hente det«. 
Under krigen havde der været afleverings
pligt for brødkorn, og købmanden havde 
derfor fået for megen lagerplads. Han leje
de så et loft ud til en københavner, omtal
te Bartholdy, som på sin side ikke kunne 
komme af med den oplagrede Julienne, 
fordi den var beregnet til eksport til Rus
land, som nu, da der havde været revolu
tion, ikke mere var aftagere. »Den ligger i 
papirsække«, forklarede købmanden, »og 
nu har de taget fugt, der går hul på dem, 
og hønsene pikker i dem. Det gør jo ikke 
sagen bedre.« »Jamen, hvis hønsene vil 
have det, så tag det da op i møllen og mal 
det. Så kan dét sælges som hønsefoder«, 
sagde dyrlægen. »Ja ja, stop nu lidt, så må 
der blandes andet i!« sagde doktoren, og 
derefter stak de hovederne sammen, ikke 
om bridgekortene, men om foderblandin
ger til høns.

Alt dette var jeg vidne til, fordi jeg hav

27



de fået den opgave at sørge for herrerne, 
mens mor var optaget af damerne. Jeg, der 
var en stor pige på ca. 12 år, skulle sørge 
for at tømme askebægrene, hvis de blev 
for fulde, at byde cigarer og te russe eller 
romtoddy. Jeg måtte hele tiden have vand 
kogende i samovaren, men jeg skulle tie 
stille og ikke forstyrre.

Til at begynde med var købmand Elgaard 
ikke særlig begejstret for tanken om dette 
hønsefoder. Det kunne være meget godt 
med doktorens begejstring, men når alt 
kom til alt skulle han jo heller ikke inve
stere i dette projekt. Investere i høns? 
Høns var jo bare et biprodukt til landbru
get. De kunne selv holde sig til dagen og 
vejen det meste af året, kun om vinteren 
behøvede man at give høns lidt ekstra 
korn. Hvem havde i grunden gavn af de 
høns? Konerne! De fik æg og kyllinger og 
af og til en suppehøne til husholdningen. 
Når de havde for mange æg, solgte de dem 
- og ville oven i købet have dem afregnet 
kontant. De måtte ikke modregnes i kolo
nialregningen, som manden betalte. Var 
det nu noget at risikere sine penge i?

Men der kom en ny impuls. Der var 
kommet en ny ejer på Agerskov, en ret 
stor gård i Fregerslev. Den var blevet købt 
af en dansk-amerikaner, der var kommet 
hjem til det gamle land med vægtige dol
lars, og han fortalte vidt og bredt om 
Amerika. Der fandtes farmere, der kun 
havde høns. Tusinder af høns og kyllin
ger. Det var jo klart, at i de store byer var 
der stort behov for æg og for forud slagte
de kyllinger. Selvfølgelig bliver der også 
afsætningsmuligheder her i landet. Det er 

bare med at gribe chancen, før andre våg
ner op. I Amerika lægger høns æg hele 
året, ikke bare nogle få om foråret, det 
kan de også komme til i Danmark.

Det første hønsefoder, der blev lavet, hed 
»Kraft«. Det blev blandet, så indelukkede 
høns kunne leve helt og holdent af det, og 
tilmed lægge mange flere æg end ellers. 
Der blev skaffet tørret kærnemælk fra 
Holland, husker jeg, og hvalbenmel fra Is
land. Far og mor var begge på besøg på 
Island hos leverandøren af dette hvalmel. 
Blandt meget andet blev også tilsat tørrede 
fluer, indkøbt i Ægypten. De skulle hidse 
kønsdriften, det vidste man fra romerti
den. Tiberius skal have givet Julia ægypti
ske fluer for at gøre hende så usædelig, at 
han kunne forsvare at forskyde hende. Jeg 
spidsede ordentlig ører, da jeg hørte den 
historie.

Hønsefoderet »Kraft« blev opreklame
ret efter amerikanske metoder, og flere 
meget dygtige rejsende besøgte landmænd 
og forklarede dem om hønseriets velsig
nelser. Men da vi en gang havde fået trykt 
nogle anmassende farvetrykte konvolut
ter, protesterede min mor. De var vulgæ
re, sagde hun.

Allerbedst husker jeg dog, da vi skulle la
ve forsøg, dels med kyllingefoder, og dels 
med opdræt af racehøns, for at finde ud 
af, hvilken slags, der betalte sig bedst. 
Helt så forretningsmæssigt kom det nu ik
ke til at gå, for da var min mor blevet 
opildnet til at stå for disse forsøg; og hun 
forelskede sig i de hvide wyandotter. Ma- 
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ge til høns fandtes ikke, og hun var blind 
og døv for andre racers fortræffeligheder.

Vi havde fået anlagt en tennisbane, kun 
nettet manglede, for at den kunne tages i 
brug. Nu blev der, til børnenes og de unge 
menneskers store skuffelse bygget et stort 
langstrakt hønsehus på den hårde grund. 
Kontrolreder og rugemaskine blev instal
leret, og en hel række smalle, lange løbe- 
gårde blev indhegnet.

Hver gang en høne skulle lægge æg og 
gik på reden, smækkede en låge ned, og 
hun blev så senere befriet, efter at hendes 
æg var blevet mærket med moderens num
mer. Man kunne derefter tælle, hvem der 
havde lagt flest æg, og udruge netop de 
kyllinger. Heri indgik også udseendet, 
idet de udvalgte høns blev bedømt for eks
teriør på udstillinger. Når dette havde stå
et på i nogle generationer, havde man vir
kelig første klasses hvide wyandotter. De 
blev så berømte, at russerne hørte om dem 
og sendte en hel delegation, indbefattet en 
russisk dyrlæge, for at købe dem. Mor fik 
en eventyrlig høj pris for dem, men rus
serne ville have dem alle. Hun skulle ikke 
have lov til at pille de bedste fra. I stedet 
for kunne det tillades, at hun tog æg fra 
dem i dagene før afsendelsen. Der måtte 
først laves fine kasser til transporten. Efter 
hvad vi senere fik oplyst, nåede de arme 
dyr aldrig deres bestemmelsessted, men 
døde på en station i Rusland, forglemt af 
alle.

En stor rugemaskine blev anskaffet, og 
de udvalgte æg blev lagt i små poser af 
netvævet let stof med nummermærke på. 
Når de små »adelige« kyllinger klækkedes 
i posen, kendte man straks deres stamtav
le. Når de gemene kyllinger, ca. 2000 i en

Karensmølle blev pionervirksomhed inden for pro
duktion af fjerkræ foder. Da fremstillingen begyndte, 
var produktet af uvæsentlig betydning, men efter
hånden er det blevet en af de vigtigste artikler i korn- 
og foderstofbranchen. Her-fra en forretningskonvo
lut - ses Karensmølles varemærke.

maskine, klækkedes, blev de fordelt i hold 
i forskellige løbegårde og opfodredes med 
hver sin foderblanding, som skulle afprø
ves. Det var hjerteskærende at se resulta
terne. Et hold blev måske nogenlunde al
mindelige, et andet kom til at bestå af lut
ter elendige kræ, skævbenede og syge. I en 
løbegård blev alle fjerspisere, nogle vokse
de op til tynde nervøse og agressive små 
slagsbrødre, men i en løbegård fandtes 
smukke runde tilfredse kyllinger med 
blanke hvide fjer. Bare fordi de fik den 
rigtige kost.

Jeg besluttede, at jeg ville være læge. 
Jeg var overbevist om at have fundet de 
vises sten, og at alle de stakkels børn, der 
havde været mine medpatienter på Finsens 
Lysinstitut, kunne blive raske, bare de fik 
den rigtige kost. Jeg græd og bønfaldt min 
mor om at give de svage kyllinger det gode 
foder. Men hun holdt stand, selv om det 
også pinte hende. Det blev snart klart, 
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hvordan et godt kyllingefoder skulle blan
des, og det kom i handelen under navnet 
»Kry«.

Skønt fru Elgaard naturligvis havde 
hjælp til arbejdet i sit hønseri, var det dog 
ganske uomtvisteligt hendes metodiskhed 
og ordenssans, der var grundlaget for de 
gode resultater, der kom ud af vores for
søgsarbejde med hønsefoder. Hun havde 
omfattende skemaer og regnskaber, der 
gjorde rede for så at sige hver enkelt hønes 
præstationer m.h.t. æglægning og afkom 
samt til hvert forsøgsholds trivsel. Der var 
vægtskemaer, som viste opvoksningstak- 
ten for kyllingerne, som fik den ene eller 
anden slags foder og vidnesbyrd, der for
talte om sundhed og sygdom i de forskel
lige hold. Hendes indsats var stor og over
ordentlig samvittighedsfuld.

Der var endnu en person, der gjorde en 
stor indsats for Karensmølles hønse- og 
kyllingefoder. Det var konsulent C. W. 
Rasmussen-Iglekjærgaard. Han havde 
fuldt og fast grebet tanken om, at Dan
mark og danske landmænd havde en stor 
fremtid inden for hønseavl, og var begej
stret for et foder, som gjorde det muligt at 
drive hønseri på rationel måde.

Han holdt utrætteligt foredrag i landbo
foreninger og andre hensigtsmæssige ste
der, hvor han tilskyndede folk til at tage 
fjerkræavl alvorligt.

Rasmussen-Iglekjærgaard kom meget 
hos os i Hørning, hvor han interesseret 
fulgte slagets gang. I mine øjne, jeg har vel 
været en 12-13 år gammel, var han et 
skrækkeligt menneske. Stor, tyk og for
ædt og med et skabagtigt, opstyltet væsen, 
som jeg afskyede. Helt rasende blev jeg en 
aften, da jeg hørte ham sige til min mor, 

da han skulle i seng: »Og så, fru Elgaard, 
vil jeg gerne til min morgenmad have to 
runde, brunskallede æg à 65 g stykket 
kogt nøjagtigt 200 sekunder, og med fri
ske rundstykker og frisk, lurmærket smør 
til!«

Da han var gået, sagde jeg ophidset til 
mor, at det skulle hun minsandten ikke 
finde sig i! Var han ikke vores gæst? Sådan 
opfører gæster sig ikke. Hvorfor tog hun 
sådan mod ordre af det frygtelige menne
ske? Da smilede mor så mærkeligt. »Ak«, 
sagde hun, »det er nu hans måde at sige en 
kompliment på - underforstået dette er 
det eneste sted i verden, og De er det ene
ste menneske, der er i stand til at opfylde 
et sådant ønske. Han er jo sådan en kejtet 
mand, forstår du slet ikke det?« En kejtet 
mand? Nej det forstod jeg bestemt ikke. 
Men jeg havde alligevel fået øjnene lidt op, 
for senere ville han en aften fortælle os 
noget, som vist skulle være morsomt. Han 
sagde:

»Ja, da I nu her lever i en stor familie, så 
kan I måske ikke forstå, hvordan det er, 
slet ikke at have familie. Jeg har ingen ko
ne eller børn og få venner, så hvordan skal 
jeg dog få fødselsdagsgaver. Men have 
fødselsdag uden at få gaver, det er der jo 
ikke noget ved, det kan I da forstå, ikke? 
Men så har jeg fået en mægtig god ide. I 
årets løb, selv om der er længe til min fød
selsdag, så går jeg og kigger på vinduer i 
butikkerne. Hvis jeg så finder noget, jeg 
kunne ønske mig, det kan måske være en 
smuk vase, en antikvitet eller noget andet, 
jeg synes om, så går jeg ind og køber det. 
»Det er til en fødselsdagsgave«, siger jeg, 
»vil De være så venlig at sende det til den
ne adresse på denne dato«. Jeg fortæller jo
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ikke, at det er min egen adresse. Når det 
så bliver min fødselsdag, forstår I nok, så 
kommer der så mange pakker, og i alle 
pakkerne er der noget, som jeg lige be
stemt havde ønsket mig! Synes I ikke, det 
er en mægtig god ide?« Jo, råbte mine små 
søskende, men jeg havde fået en klump i 
halsen. Hvor frygteligt at være så ensom, 
at han måtte give sig selv gaver. - Jeg be
sluttede at huske at skrive til ham næste 
fødselsdag. Men gjorde jeg det?

Konsulent Rasmussen-Iglekjærgaard 
forfattede en kogebog, der hed(der) »Æg- 
og Fjerkræretter«. I den er der en opskrift 
på »Konsulentens fødselsdagskalkun«. 
Den begynder således:

Man må begynde året før med at op
drætte en Mammuth Bronce kalkun, der 
skal kapuneres. 14 dage, før den skal bru
ges, skydes den og ophænges ved halsen 
på en nordmur osv. osv.

En aften, da konsulenten var på besøg, 
forærede han os børn et episkop, et appa
rat, der kunne forstørre postkort op, så de 
kunne vises på et lærred, som i en biograf. 
Stønnende og pustende fik den tykke 
mand lærred og apparat op for os tilskue
re. Han havde selv postkort med, udvalgt 
med omhu af ham selv. Først viste han os 
forskellige herregårde, og så begyndte han 

at synge!! »Jeg elsker de grønne lunde«, 
frem kom et billede af en skov, da la la la 
lala.

Jeg elsker de blanke sunde, frem kom et 
billede med sejlere i lOOOtal og så videre, 
vers efter vers, billede efter billede, der 
passede smukt til hver strofe, på forhånd 
lagt i orden.

Da overgav jeg mig til den »kejtede 
mand« - sådan en betænksomhed kunne 
den opstyltede og irriterende person altså 
udvise - og gjorde ham afbigt i mit hjerte. 
Jeg så den umage, han havde gjort sig.

Karensmølle havde også meget af sin 
fremgang at takke ham for. Blandt andet 
med Karensmølles Huse. Det blev nemlig 
snart klart, at der også blev behov for go
de sunde hønsehuse af forskellig størrelse, 
og dem begyndte vi så at fremstille i træ
lastafdelingen. De blev lavet i flager med 
vinduer og døre sat i. Køberne støbte så 
selv fundamentet efter opgivne mål. Når 
vi så sendte en tømrer til at opstille det i 
øvrigt færdige hus, kunne en landmand 
have et hus fra dag til dag. På det tids
punkt var noget lignende ikke set i Dan
mark, men det slog jo snart an.

I hvert fald blev husene, der efterhån
den udviklede sig til færdige svinestalde og 
til sommerhuse, en stor salgssucces.
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En arbejdergade i Århus
En undersøgelse af levevilkårene for befolkningen i Frederiks Allé, Århus, i 
perioden 1885-1895

Af Kirsten Nielsen 
og Pernille Karina Skou

Udviklingen i Danmark, Århus, Frederiks 
Allé
Med industrialiseringen forvandledes År
hus fra en stillestående håndværks- og 
handelsby til en moderne industri- og ar
bejderby. Men industrialiseringen var en 
lang og gradvis proces. Såvel industrialise
ringen som byens ekspansion hang sam
men med den generelle samfundsmæssige 
udvikling i perioden, hvor Danmark for
vandledes fra et bondesamfund til et indu
strisamfund. Især to begivenheder var 
medvirkende til, at denne udvikling fandt 
sted - nemlig landboreformerne i 1780er- 
ne og næringsfrihedsloven, som trådte i 
kraft i 1862

Landboreformerne førte til en voldsom 
produktionsstigning i landbruget. Driften 
blev effektivseret bl.a. ved jordsammen
lægning, opdyrkning af nyt jord og bru
gen af nye redskaber og maskiner. Land
bruget gik fra selvforsyning over til at 
producere for et marked og til at blive af
tagere af håndværksmæssigt og senere in
dustrielt fremstillede varer, hvorved der 
blev et øget byttesamkvem mellem land og 
by.

Medaljens bagside var, at mange men

neskers, især husmændenes og landarbej
dernes levevilkår blev forringede ved re
formerne. De havde fået lige nøjagtig så 
meget Jord, at de ikke kunne leve af den, 
med mindre de også arbejdede for gård- 
mænd og godsejere, og landsbyfællesska
bet, der tidligere havde fungeret som en 
slags socialt sikkerhedsnet var ophævet. 
Men stavnsbåndets ophævelse havde gjort 
arbejdskraften fri til at søge lykken andre 
steder1.

Med virkning fra 1862 ophævede næ
ringsfrihedsloven købstædernes privilegier 
på handel og håndværk og laugstvangen 
for håndværkerne i byen. De national-li
berale fortalere for borgerskabet havde 
anset laugenes eneret på arbejdet og de 
manglende muligheder for konkurrence 
og investeringer som skadelige for er
hvervslivet. Også næringsfrihedsloven 
førte til produktionsstigning, idet kapital
ejerne nu fik muligheder for at investere i 
virksomheder. I årene efter 1862 skete en 
betydelig omlægning fra håndværksmæs
sig til industriel drift. Hvornår »det indu
strielle gennembrud« fandt sted i Dan
mark er omdiskuteret. Udviklingen gik 
ikke lige hurtig inden for alle fag og egne 
af landet, men årene omkring 1879 kan 
regnes for gennembruddets tid2.

Som landboreformerne havde ført til 
forringede levevilkår for størstedelen af 
befolkningen på landet, førte næringsfri-
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hedsloven til det samme for flertallet af 
bybefolkningen. Loven var blevet vedta
get i 1857, et tidspunkt hvor landet var 
inde i en økonomisk krise med lønned
gang og arbejdsløshed til følge, og hvor 
laugene tidligere havde fungeret som so
cialt sikkerhedsnet, var håndværkssvende
ne nu mere eller mindre overladt til privat 
godgørenhed. Laugsfællesskabet og soli
dariteten afløstes af modsætninger, og den 
gamle håndværkerstand deltes stort set i to 
grupper - arbejdere og arbejdsgivere.

Også inden for arbejderklassen skete 

der splittelser, primært mellem faglærte og 
ufaglærte. Industrialiseringen og arbejdets 
frigivelse havde medført, at store grupper 
af landarbejdere strømmede fra en ofte 
kummerlig tilværelse på landet ind til by
erne i håb om der at finde arbejde og bedre 
levevilkår, og disse begyndte at trænge ind 
der, hvor de faglærte tidligere havde haft 
eneret.

For Århus’ vedkommende var indvan
dringen usædvanlig stor. I perioden 1850- 
1901 var Århus den købstad der havde den 
største befolkningstilvækst:

1850 1870 1880 1885 1890 1895 1901

7.886 15.025 24.831 29.249 33.306 36.465 51.814
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Den store vækst skyldtes især havneudvi
delser, jernbanes åbning i 1862, og den 
dermed følgende handel og industrialise
ring. Som følge heraf begyndte Århus at 
udvides i mange retninger, og der opstod 
en række boligkvarterer, hvis befolkning 
primært var arbejdere. Blandt de første 
var Sjællandsgade-kvarteret og Frederiks- 
bjerg, hvor Frederiks Allé er beliggende.

Frederiks Allé, som var en del af Skan
derborg landevej og således ikke nyanlagt 
i perioden, fik sit navn den 14. november 
1872, hvor byrådet:

»I henhold til et fra Bestyrelsen for Arbej
derboligerne uden for Frederiks Port ind-

Etagehøjde 1 1 'Z>

Antal 4 19

I 1885 var der 103 husnumre i Frederiks 
Allé, 33 af husene havde beboet kælder, 
og der var 4 sidehuse og 27 baghuse. I 
1895 var der 102 husnumre, hvoraf 32 
huse havde beboet kælder, der var ingen 
sidehuse, men 25 baghuse4.

Befolkningen i Frederiks Allé 1885-1895 
I 1885 boede der 1657 personer i Frederiks 
Allé fordelt på 387 husstande. Disse ud
gjorde 5,6 % af Århus’ samlede befolk
ning. I 1895 var gadens indbyggertal ste
get til 1731 personer, fordelt på 394 hus
stande, hvilket udgjorde 4,8 % af byens 
samlede befolkning.

Som det fremgår af tabel 1, var gaden for
trinsvis beboet af børn og unge menne- 

kommet andragende besluttede ... at kalde 
Vejen fra Frederiks Port til Byens sydlige 
grænse ved Arbejderboligerne »Frederiks 
Allee«3.

Arbejdernes Byggeforening havde netop 
da færdiggjort 10 huse i Frederiks Allé, 
men først efter Frederiksbjergs indlem
melse i Århus i 1874 fra Viby sogn be
gyndte udbygningen af gaden for alvor. 
Indtil 1885 blev østsiden af alleen bebyg
get til Ole Rømersgade, vestsiden blev 
næsten udbygget til midt mellem Absa- 
lonsgade og Schleppegrellsgade. Byggeriet 
var tæt og lavt med varierende etagehøjde:

2 IVi 3 3’/2

28 28 8 16

sker. Udviklingen på de ti år gør, at det 
nærmest kunne se ud, som om det var de 
samme mennsker, der boede i gaden hele 
perioden igennem, og som blot var blevet 
de ti år ældre. Dette var imidlertid ikke 
tilfældet - kun meget få blev boende i ga
den alle ti år, men beboernes sociale bag
grund og vilkår var de samme.

Familierne i Frederiks Allé
I hele perioden var ægtepar med børn den 
dominerende familieform, men som det 
fremgår af tabel 2, begyndte familiemøn
steret at ændre sig en anelse, idet der sidst 
i perioden var flere enlige end tidligere.

Befolkningen i Frederiks Allé bestod ho
vedsagelig af unge ægtepar med børn. Al-
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Tabel 1. Alders- og kønsfordeling for beboerne i Fr. Allé
1885 (1657 pers.) 1895 (1731 pers.)

Alder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

0-4 år 162 146 125 106
5-9 år 116 117 132 143

10-14 år 77 72 127 105
15-19 år 59 42 82 75
20-24 år 59 52 52 49
25-29 år 74 76 34 41
30-34 år 85 82 53 61
35-39 år 67 56 67 78
40-44 år 42 46 52 65
45-49 år 44 39 44 16
50-54 år 15 30 28 33
55-59 år 22 13 19 35
60-64 år 15 15 20 29
65-69 år 9 10 16 14
70-74 år 3 7 7 12
75-79 år 3 2 3 5
80-84 år 2
85-89 år 1

Tabel 2. Familieformer*
Antal husstande

1885
Antal husstande

1895

Ægtepar med børn 259 258
Ægtepar uden børn 61 45
Enlige kvinder med børn 31 40
Enlige kvinder uden børn 16 23
Enlige mænd med børn 7 13
Enlige mænd uden børn 13 15

I alt 387 394

dersgruppen 0-14 år var i 1885 på 680 per
soner og i 1895 på 738 personer. Alders
gruppen 25-39 år var i 1885 på 440 perso
ner og i 1895 på 334 personer, og tager 
man den dominerende familieform i be
tragtning, var det store antal børn meget 
naturligt.

At Fr. Allé var en »ung« gade med man
ge unge ægtepar og små børn, kom tyde
ligst til udtryk i 1885. Endvidere var kvin
derne i 59 % af ægteparrene uden børn 
stadig i den fødedygtige alder, hvilket på 
daværende tidspunkt ville sige under 40 
år. Det var stadig en »ung« gade i 1895, 
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men der var dog en tendens til, at det nu 
også var ældre folk, der boede i gaden, 
endvidere var det nu kun i 24 % af ægte
parrene uden børn, man kunne forvente, 
at der blev født børn. Denne tendens til, 
at gadens beboere blev ældre, kunne være 
én forklaring på ændringen i familiemøn
steret, idet flere enlige kunne være enker 
og enkemænd.

Udviklingen aldersmæssigt kan også af
læses af antallet af hjemmeboende børn og 
deres fordeling. I 1885 var der 297 familier 
med i alt 781 børn, gennemsnitligt 2,6 
børn pr. familie. 213 familier havde kun 
børn under 14 år, 31 familier kun børn 
over 14 år, 51 har kun børn over 14 år, og 
91 familier har børn både under og over 14 
år. I hele perioden var det mest alminde
ligt at have 1-4 hjemmeboende børn, men 
nogle familier havde i 1885 op til 7 hjem
meboende børn og i 1895 nogle helt op til
9 børn.

Af disse børn var størstedelen under 14 
år både i 1885 og 1895, men i løbet af de
10 år steg antallet af hjemmeboende børn 
over 14 år til næsten det dobbelte, idet 
denne gruppe i 1895 udgjorde ca. % af alle 
hjemmeboende børn. Dette forhold 
skyldtes bl.a., at gaden generelt var blevet 
»ældre«. Desuden blev det efterhånden 
mere og mere almindeligt, at børn blev 
boende hjemme, til de giftede sig, i mod
sætning til tidligere, hvor de flyttede 
hjemmefra, så snart de var blevet konfir
merede og havde fået arbejde. Ophævel
sen af laugsvæsenet i 1862 havde desuden 
medført, at det ikke længere var alminde
ligt, at lærlinge og svende boede hos deres 
mestre. I 1885 havde 9 mestre i Fr. Allé 13 
lærlinge boende, af disse kom 11 udenbys 

fra. I 1895 var der kun én mester der hav
de 2 lærlinge boende - begge udenbys fra.

Tyende og logerende
I 1885 havde 34 familier i Fr. Allé tyende, 
mens det i 1895 kun var 22 familier der 
nød dette privilegium. Det var overvejen
de højtlønnede tjenestemænd og handlen
de, der havde tyende, men dog også en
kelte arbejdere - enkemænd med børn, 
hvor det var nødvendigt med en husbesty
rerinde.

At leje et værelse ud til én eller flere 
logerende gav en ekstra indtægt. Alligevel 
lå 2/3 af de husstande, der havde logeren
de, i 1885 i den bedre ende af indtægtsska
laen. I 1895 var der dels færre husstande, 
der havde logerende, dels var det næsten 
udelukkende hos de dårligst lønnede. Det 
faldende antal logerende i gaden skyldes 
næppe, at man ikke længere havde brug 
for den ekstra indtægt, men nok snarere, 
at den store gruppe af voksne børn, der 
boede hjemme, lagde beslag på den over
skydende plads. Børnene kunne jo des
uden opveje den manglende indtægt, idet 
de afleverede størstedelen af eller hele de
res løn hjemme.

Hvor kom gadens beboere fra?
Det var kun en meget lille del af Fr. Allé’s 
befolkning, der var født i Århus. Ved at 
undersøge husstandsoverhovedernes fø
desteder viser det sig, at de kom fra:

1885 1895
Århus 23 33
Nuværende Århus amt 204 162
Uden for Århus amt 160 199
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Fr. Allé var således en udpræget indvand
rergade. Den tilvandrende befolkning, der 
kom fra Århus amt, var for over halvde
lens vedkommende fra områder inden for 
en radius af 20-30 km fra Århus både i 
1885 og i 1895. Indvandringen fra områ
der uden for Århus amt havde DSB stor 
indflydelse på, idet et stort antal personer 
med tilknytning hertil kom fra bl.a. Eng
land, Odense og Fredericia, tillige kom 
mange fra Slesvig, Holsten og Sverige. 
Udviklingen i antallet, der kom langvejs 
fra, kunne skyldes, at den stadig voksende 
industrialisering krævede mere og mere 
arbejdskraft, tillige gjorde de bedre trafik
forbindelser det lettere at rejse.

Mandenes erhverv
Frederiks Allé blev en udpræget arbejder
gade. Både i 1885 og i 1895 var 3Z af de 
mandlige husstandsoverhoveder faglærte 
eller ufaglærte arbejdere. Blandt de fag
lærte var de dominerende erhverv tømrer, 
murer, snedker, smed og skomager. Sand
synligvis har der været en del arbejdsløse, 
idet arbejdsløsheden var stor om vinteren, 
især i byggebranchen.

Som det ses af tabel 3, ændrede forde
lingen i antallet mellem faglærte og ufag
lærte arbejdere sig på de ti år. I 1885 var 
der næsten 10% flere faglærte end ufag
lærte, mens der i 1895 var omtrent lige 
mange af hver.

Af mændene, som indvandrede i årene 
1883/84, var 33 % faglærte og 45 % ufag
lærte. Det forhold, at de fleste tilflyttere 
var ufaglærte arbejdere, var sandsynligvis 
også gældende for de følgende år, idet den 
voksende industri havde mere behov for 
ufaglært end faglært arbejdskraft. At der 

efterhånden kom flere ufaglærte i gaden, 
kunne også skyldes, at nogle faglærte, 
p.g.a. den industrielle udvikling, måtte ta
ge ufaglært arbejde, omend det nok var 
tvivlsomt, at en faglært ville betegne sig 
selv som »arbejdsmand« i mandtalslisten, 
uanset om det nu var hans arbejde6.

Tabel 3. Erhvervsfordelingen for mand7

Erhverv
Antal pers. 

1885
Antal pers. 

1895

Faglært arbejder 1,8 1144 102 1121
Faglært DSB 26 f 19 J 121

Ufaglært arbejder 88 1 h. 106 l 126
Ufaglært DSB 24 I"2 20 J126

Håndværksmester
og handlende 51 56
Funktionær - fabrik,
DSB, told, telegraf 11 11
Militæret 9 4
Musiker (militær) 4 1
Lærer 2 1
Politi 1 2
Sømand 1 2
Rentier 5 4

I alt 340 328

Mandenes indtagtsforhold
Den anslåede årsindtægt for gadens bebo
ere kunne aflæses af de kommunale skatte
ligningsprotokoller. Bundgrænsen for 
skattebetaling synes at have været 700 kr. 
om året, hvoraf man betalte skat af de 50 
kr.8. Åbenbart var der dog visse undtagel
ser, i Fr. Allé var der f.eks. 5 personer, 
der af en indtægt på 600 kr. betalte skat af 
100 kr. 3 personer var ungkarle, men de 
sidste 2 tilfælde kunne synes uretfærdige, 
idet det drejer, sig om en enkemand, mu
rer, med 4 børn og en gift maler med 2 
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små børn, men de har ikke klaget over 
beregningen.

Tabel 4. Anslået årlig indtægt

Årlig indtægt
Antal pers. 

1885
Antal pers. 

1895

Under 700 kr. 119 116
700 kr. 24 -250 prs. 57 269 prs.
800 kr. 63 = 73,5 % 65 = 82 %
900 kr. 44 31

1000-1300 kr. 57 25
1400-1700 kr. 11 19
1800-2100 kr. 13 7
2200-2500 kr. 5 3
2700-3200 kr. 2 3
Over 3200 kr. 2 2

I alt 340 328

Antallet af personer der tjente under 700 
kr. om året var ens i 1885 og 1895, disse 
udgjorde over 1/3 af gadens befolkning. 
Gruppen med en indtægt på 700 kr. om 
året voksede fra 1885 til 1895 på bekost
ning af grupperne der tjente 900-1300 kr. 
Man kunne forledes til at tro, at dette 
skyldtes, at der var kommet flere ufaglær
te arbejdere til, men indtægten for denne 
gruppe kunne ikke bestemmes entydigt. 
Indtægtsgruppen fra 1000 kr. og nedefter 
var en blanding af ufaglærte, faglærte, me
stre og handlende, med næsten ingen for
skel i antallet af faglærte og ufaglærte. In
gen ufaglærte tjente over 1000 kr., kun 
enkelte faglærte, som f.eks. typografer, 
værkmestre hos DSB og lokomotivførere, 
var at finde i indtægtsgrupperne herover, 
ellers var det udelukkende tale om mestre, 
handlende og funktionærer.

De højstlønnede var i 1885 en køb

mand, der tjente 3400 kr. om året og en 
bager, der tjente 3500 kr. I 1895 toppede 
en maskiningeniør med 4400 kr. Disse var 
dog absolut undtagelser, som helhed var 
gadens gennemsnitsindkomst faldende i 
perioden, hvilket også kunne aflæses af de 
handlenes faldende indtjening. Helt galt 
gik det for købmanden, der i 1885 tjente 
3400 kr. I 1895 var hans indtægt anslået til 
det halve, 1700 kr., og han havde skiftet 
tjenestepigen ud med en logerende. Gen
nemsnitsindkomsten i 4 ejendomme om
kring hans forretning, ved Banegårdsgade, 
var faldet fra 1653 kr. til 1095 kr. om året 
på de 10 år.

De enlige kvinder
Der boede 47 enlige kvinder i Fr. Allé i 
1885, 31 af disse havde børn. I 1895 boede 
der 77 enlige kvinder, hvoraf 40 havde 
børn. Denne stigning i antallet af enlige 
kvinder kunne skyldes, at mange var en
ker, fordi gaden var blevet »ældre«. Men 
faktisk var der ikke flere enker i 1895 end 
der havde været i 1885 - i 1885 var 33 af de 
enlige enker og i 1895 var der 34 enker. 
Umiddelbart lyder det til, at der var utro
ligt mange enker i gaden. Måske var der 
rent faktisk en del færre, der virkelig var 
enker, idet det kan tænkes, at mange kvin
der, der var blevet forladt af deres mænd, 
af hensyn til deres omdømme foretrak at 
kalde sig enker9.

Den store stigning i antallet af enlige 
kvinder skyldes snarere, at der var flyttet 
flere ugifte unge kvinder uden børn til. I 
1885 var så godt som alle de enlige kvinder 
uden børn over 45 år, og man kan formo
de, at nogle af disse havde haft børn, som 
nu var flyttet hjemmefra. I 1895 var de
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enlige kvinder uden børn primært mellem 
20 og 34 år.

Antallet af unge mænd, der flyttede til 
byen, var nogenlunde konstant gennem 
hele perioden, men som en ny tendens i 
udviklingen begyndte nu også ugifte kvin
der at slå sig ned i gaden, enten alene eller 
flere sammen. Denne udvikling hang må
ske sammen med ændringerne i fami
liemønsteret og det, at man efterhånden 
giftede sig i en senere alder. Stigningen i 
antallet af unge ugifte kvinder kunne også 
hænge sammen med, at den voksende in
dustris behov for arbejdskraft gav kvin

derne mod på at flytte til byen. I modsæt
ning til tidligere, hvor ugifte kvinder næ
sten udelukkende var henvist til tjeneste
pigeerhvervet, fandtes der nu også en mu
lighed for at blive fabriksarbejderske10.

Stadig var det dog mest inden for fagene 
vask og rul, rengøring og håndarbejde, 
kvinderne arbejdede. Man måtte formode, 
at mange enlige kvinder havde arbejde 
uden for hjemmet, da de jo ikke havde en 
mand, der kunne skaffe penge til huse. 
Men af de 47 kvinder i 1885 var der kun 
17, som opgav deres erhverv i mandtalsli
sten, i 1895 var der 19 ud af de 77.
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Tabel 5. Erhvervsfordeling blandt de 
enlige kvinder

Erhverv
Antal pers. 

1885
Antal pers. 

1895

Vask og rulning 4 6
Håndarbejde og syning 6 7
Jordemoder 1 1
Handel 3 5
Dameskrædder 1
Lærerinde 1
Fabriksarbejderske 1

I alt 17 19

alt har tilværelsen sikkert været temmelig 
kummerlig for disse.

I følge mandtalslisterne var det tilsyne
ladende meget sjældent, at gifte kvinder 
havde arbejde uden for hjemmet. I 1885 
var der én kvinde, hun var dameskrædder 
og i øvrigt sambeskattet med sin mand. I 
1895 var der ingen kvinder, der opgav er
hverv i mandtalslisten. Dameskrædderen 
boede stadig på samme adresse, men op
gav nu erhverv som »husmoder«.

I 1885 tjente samtlige under 700 kr. om 
året. I 1895 var der en modehandlerinde, 
som tjente 700 kr. - resten tjente under.

Det kan undre, hvad det store antal 
kvinder, der tilsyneladende intet arbejde 
havde, levede af. Hvor der var børn, som 
havde arbejde, bidrog disse til hjemmets 
opretholdelse. Desuden var der blandt en
kerne en del husejere, 9 i 1885 og 16 i 
1895, som jo havde en indtægt i huslejen.

Reelt havde nok flere kvinder, end det 
ser ud til, arbejde. Registreringen af deres 
arbejde er vanskelig, fordi det p.g.a. dets 
karakter faldt udenfor den officielle stati
stik. Man mener, at der ud over det regi
strerede kvindearbejde udførtes et stort 
ikke-registreret arbejde. Det var ofte ikke 
heltidsarbejde, men løst periodisk arbej
de, der udførtes ved siden af husarbej
det11. Til trods for, at en del af kvinderne 
kunne have haft en eller anden form for 
lønnet arbejde, udgjorde de enlige kvinder 
arbejderklassens økonomiske og sociale 
underklasse. Med undtagelse af husejenre 
tjente de faktisk alle under 700 kr. om 
året, og de boede i de dårligste lejligheder 
- kældre, kviste, side- og baghuse - alt i

Boligmiljø

Lovgivning 
Byggeriet i Frederiks Allé var, som nævnt, 
lavt med flest 2 og 2/i etages bygninger. 
Husenes udformning var bestemt af Byg
ningsloven for Købstæderne af 1858. To 
paragraffer heri sikrede, at byggeriet blev 
lavt med adgang til lys og udenomsplads:

§ 21 sagde, at det ubebyggede areal ikke 
måtte være mindre end det bebyggede are
al ved 1 og 2 etager, derefter forøges det 
ubebyggede areal med 1/6 for hver etage.

§ 10 sagde, at husets højde ikke måtte 
være større end gadens bredde med tillæg 
af %, og ingen bygning måtte overskride 
25 alen (15,69 m) målt til bjælkernes over
kant. - Da idealbredden for landeveje var 
fastsat til 20 alen inden for grøfterne, har 
det været muligt at bygge op til maksi
mumgrænsen i Fr. Allé12.

Husejerne
I 1885 boede 78 husejere selv på adressen, 
i 1895 drejede det sig om 80 husejere. Er
hvervsfordelingen for disse fremgår af ta
bel 613.
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Tabel 6. Erhvervsfordeling for personer, 
der både ejer og bebor husene

Erhverv
Antal pers. 

1885
Antal pers. 

1895

Faglært 18 19
Faglært DSB 7 • 38 pers. 4 35 pers.
Ufaglært 12 =48.8% 10 =43,8%
Ufaglært DSB 1 • 2
Mestre 10 1
Handlende 12 14
Rentier 5 9
Andet 3 3
Kvinder 10 18

I alt 78 80

Etagehøjde 1 I/2

1885-huse 1 11
1895-huse 1 9

og ikke kun de højstlønnede arbejdere, 
der ejede. Når man ser bort fra DSB an
satte, lå indkomsten hos de faglærte hus
ejere hovedsagelig på 900 kr. i 1885, i 1895 
på 800 kr. Hos de ufaglærte på 800 kr. i 
1885 og ligelig fordelt mellem 700 og 800 
kr. i 1895. Mens der i 1885 kun var en 
arbejdsmand med en indtægt under skat
tegrænsen, og som derfor kun betalte 
ejendomsskat, var antallet steget til 4 i 
1895 - 3 arbejdsmænd og en cigarmager.

I et af Byggeforeningens huse var der et 
eksempel på en våbenmester, der af hel
bredsmæssige årsager måtte søge mindre 
anstrengende arbejde og derfor så sig nød
saget til at opgive sit hus. En del af de 
andre arbejdere i Fr. Allé sad utvivlsomt 
også usikkert i deres huse. De var selvføl
gelig sikret en indtjening via huslejen, og 
det ses også, at de selv ofte beboede de 

Denne erhvervsfordeling er interessant - 
af de, som både ejede og boede, var knap 
halvdelen arbejdere, og af alle ejere ud
gjorde de over 1/3. Det var jo trods alt 
ikke helt billigt at bygge/købe hus. Prisen, 
inch grund, på et 2-etages/2 lejligheds 
byggeforeningshus var i 1872 3.920 kr., 
uden kælder og kvist, i 1885 6.600 kr. med 
kælder og kvist og i 1887 for et 2-etages/4 
lejligheds hus 9.000 kr.14.

Det var ikke kun de lave huse arbejder
ne ejede:

2 2V1 3 3/2

10 8 2 6
10 11 0 4

billigste lejligheder - kælder, kvist, evt. 
stueetage - for netop derved at få en bedre 
indtjening. Ikke for at opretholde en bed
re levestandard end deres lejere, men for 
at kunne forblive husjere.

De »fremmede« ejere i gaden var hånd
værkere, handlende, sagførere og gårdeje
re. De ejede kun et hus hver i gaden og en 
ligelig blanding af både højt og lavt byg
geri.

Kun 5 ejede mere end 1 hus, alle lokale 
folk: 1 fyrbøder ejede 2 huse - havde selv 
bygget det ene, 1 slagter 2, 1 restauratør 2 
og 1 købmand 3 huse, hvoraf han selv 
havde bygget det ene. Den 5. person var 
den lokale byggematador - en tømrer. 
Han stod som bygherre til 4 huse i gaden, 
hvoraf 1 var solgt i 1885 og de resterende 3 
alle i 1895.

I 1895 havde 47 huse samme ejer som i 
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1885. Lejerne var ikke så trofaste - 14 fa
milier fordelt på 11 husnumre, var blevet 
boende på samme adresse. Der er kun un
dersøgt på samme adresse, men der kan 
være flere, der er blevet boende i gaden - i 
mandtalslisten fra 1895 kan ses, at man 
ofte blot flyttede et par husnumre i gaden. 
Erindringerne fortæller om hyppige flyt
ninger afhængig af om familiens økono
miske situation blev forringet eller forbed
ret, det var f.eks. bedre at bo i kælderen i 
et forhus end på kvisten i et baghus15.

Men 2 af lejerne i 1885 var blevet ejere i 
1895 - gadens jordemoder boede i 1885 til 
leje i nr. 57, med 6 børn, i 1895 ejede hun 
nabohuset nr. 55, havde nu 4 børn hjem
me, beboede selv stueetagen, kælder og 1. 
salen blev lejet ud, hun betalte kun ejen
domsskat. Den anden var en gartner, der i 
1885 var ansat og boede til leje i et han
delsgartneri. I 1895 ejede han det - nr. 80 
- var steget i indtægt fra 800 til 3400 kr. og 
var tillige blevet gift.

Lejligheder og beboere
Det har betydning for boligmiljøet, hvor 
mange mennesker der bor i huset. I Fr. 
Allé havde kun 20 huse 2 lejligheder pr. 
etage, i de resterende huse var der kun 1 
lejlighed pr. etage.

I gennemsnit var gadens beboere fordelt 
således:

1885 1895
Antal personer/hus 16.09 16.97
Antal husstande/hus 3.76 3.86
Antal pers./husstand 4.28 4.39

hvilket ikke tyder på den helt store sam
menstuvning af mennesker. Hvor store 

lejlighederne var med hensyn til antal rum 
og m2, kan det materiale, der er under
søgt, ikke fortælle præcist. Byggeforenin
gens lejligheder var 2-værelses, mens alt 
man ellers har kendskab til er 3- og 4- 
værelses lejligheder. Imidlertid omtaler 
erindringerne kun 2-værelses, og da Farah 
og Schmidt også har beregnet, at dette var 
den almindeligste type, gælder det sikkert 
også for Fr. Allé16. Imidlertid fortæller 
værelsesantallet intet om m2-størrelsen, en 
3er kan være mindre end en 2er, og to 3- 
værelses kan være vidt forskellige (se 
f.eks. bilag A). Men da der findes en Lov 
angående Frihed for Bygningsafgift, hvis § 
3 fritager lejligheder i købstæder under 
100 alen2 (39.4 m2), der bebos af een fami
lie, for bygningsafgift, må man regne 
med, at en hel del lejligheder holdt denne 
grænse17. På landsplan blev det en norm at 
bygge i.h.t. denne lov (i København var 
grænsen nede på 80 alen2 = 31.5 m2), og 
den blev kritiseret mange steder fra, fordi 
de små lejligheder blev overbefolkede. 
Bl.a. mente Arbejderkommissionen, at 
man burde belønne visse minimumskrav 
til lejlighedernes indretning i stedet18. Lo
vens formål var at skaffe billige lejligheder 
til arbejderklassen og indeholdt krav (§ 8) 
om, at man skulle dokumentere, at frita
gelsen kom lejerne til gode, hvilket bevir
kede en vis stabilitet i huslejepriserne. 
Men ellers var markedet frit, og den store 
tilflytning kunne forhøje huslejen betyde
ligt19.

I Byggeforeningens huse, hvor huslejen 
blev fastsat i overensstemmelse med nor
men i andet af byens byggeri, lå den årlige 
leje for en 2-værelses stuelejlighed mellem 
125 og 160 kr., for 1. sal 130 til 180 kr.
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Dette stemmer overens med, hvad Farah 
og Schmidt har fundet er den typiske hus
leje med 3- og 4-værelses kviste til om
trent det samme, mens 3- og 4-værelses 
stue og 1. sal har kostet op til 200 kr. 
årligt20.

Arbejdernes Byggeforening
Arbejdernes Byggeforning, der som 
nævnt byggede de 10 første huse i Frede
riks Allé, blev dannet 8. juni 187221. Det 
var et filantropisk foretagende dannet på 
initiativ af byens foreninger til selvhjælp. 
Disse nedsatte efteråret 1871 en komite 
med rådmand og brændevinsbrænder 
Liisberg i spidsen, der skulle undersøge, 
hvordan man bedst kunne afhjælpe mang
len på sunde og billige boliger til arbejder
klassen. Liisberg søgte råd hos læge F. F. 
Ulrich, som i København havde været in
volveret i flere sådanne projekter, bl.a. 
Arbejdernes Byggeforening, dannet 1865 i 
samarbejde med B & W’s arbejdere. Den
ne, som byggede på selvejeprincippet, var 
blevet en stor succes, og Liisberg og resten 
af komiteen besluttede at overføre ideen 
og ideologien bag til Århus. At formålet 
ikke blot var bedre boligforhold, men og
så havde et moralsk og politisk sigte ses af 
Ulrich’s brev til Liisberg, hvor han bl.a. 
skrev:

»Jeg sætter meget stor Pris på, at Beboerne 
selv blive Ejere af Husene, og Erfaringen har 
vist, at de efterhånden blive ganske andre 
Folk i Selvfølelse, Sparsomhed og Sands for 
hjemlig Hygge og Pyntelighed. Jeg troer, at 
Følelsen af at Huset er deres Borg, og Udsig
ten til Besiddelse og dermed Forsørgelse og 
Uafhængighed på de gamle Dage har en me
get velsignelsesrig Indflydelse på dem, og det 

er min Overbevisning, at intet Middel er 
kraftigere til at modvirke Nutidens fordærve
lige Kommunistiske og samfundsopløsende 
Begreber. Den, der selv besidder sit lille Hus, 
bliver aldrig Kommunist22.

Byggeforeningen kom i gang ved, at der 
blev tegnet aktier til et beløb af 9.400 Rdl, 
man lånte et lignende beløb, og på en del 
af en parcel, købt af borgmester von 
Schmidten, byggede man 10 huse i Fr. Al
lé - klar til indflytning oktober 1872.

I foreningens 50 års jubilæumsskrift står 
om denne begivenhed:

»Det var støbemester J. E. Petersen, der stod 
i Spidsen for Bevægelsen, og de faste Arbej
dere, der samlede sig om ham, tilvejebragte 
en Sum paa 9000 Rigsdaler«23.

Nu skal man ikke forklejne J. E. Petersens 
indsats, han blev næstformand ved for
eningens start, men de faste arbejdere, der 
omtales, var 28 mænd fra byens bedste 
borgerskab, bl.a. Liisberg, flere af byens 
storkøbmænd som Broge og Rée, og fa
briksejere som Meulengracht og Schmal
feld.

Foreningen virkede på den måde, at en
hver uberygtet mand, kvinde eller barn 
kunne indmeldes mod et indskud på 2 kr., 
hvorefter man kunne tegne sig for op til 10 
andele. Medlemsbidraget pr. andel var 35 
øre om ugen, som skulle blive stående i 10 
år for at sikre foreningens økonomiske 
stabilitet. Indskud og kontingenter blev 
sammen med lån brugt til byggeri af huse, 
der så blev trukket lod om blandt med
lemmerne. Medlemmet, der modtog et 
hus, forpligtigede sig til at leje en del af 
huset ud til andre medlemmer, men fik
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Nu er udsigten vendt den anden vej, idet alleen ses mod Frederiks Bro. Den var ganske anderledes i 1915, da 
billedet blev taget, end den blev efter ombygning i 1923 i forbindelse med en kraftig udvidelse af baneterrænet. 
Lige før broen ses Hallsvej, senere - efter udvidelsen af banegraven kort før 1920 - Hallssti.

Århus kommunes biblioteker, Lokalhistorisk samling.

efter i 10 år at have betalt skatter og vedli
geholdelse samt indtil 6/2% af husets 
pris, skøde på huset. Ikke alle kunne jo 
komme til at eje et hus, men man gjorde 
meget ud af at fortælle, at de indsatte pen
ge ikke var spildte, men derimod henlagte 
for 10 år til forrentning = 220 kr., og 
gjorde det helt klart, at foreningens formål 
også var at opfordre til sparsomhed, for 
»Armod og Nød hidrøre i mange tilfælde 
fra Mangel paa Sparsommelighed«.

Imidlertid blev foreningen ikke samme 
succes som i København, i perioden 
1872-1900 blev det kun økonomisk muligt 
at opføre 108 huse med i alt 247 lejlighe

der, hvilket ikke rakte langt befolknings
tilvæksten i Århus taget i betragtning. Bo
ligerne, der blev opført, var gode og sunde 
og fik de bedste ord med på vejen af stads
lægen, men fik målgruppen - den fattige 
arbejderklasse - glæde af boligerne? Nej, 
skrev maler J. Adolph Lund i et brev til 
foreningen:

»... det egentlige Formaal at skaffe gode og 
billige ArbejderboYxger tilveje kan ikke siges 
hertil at være naaet, idet den største Deel af 
Husene er overgaaet til Folk, hvis Evne ikke 
er saa lidt større end den, man almindelig 
forudsætter hos en jævn Arbejder«24.
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Brevet fortæller tillige om overgreb over 
for lejerne fra de kommende ejeres side, 
hvilket bevirkede, at der var for megen 
uro i husene med ind- og udflytning, hvil
ket jo ellers ikke skulle ske, »hvor ingen 
Skruen af Lejen tør finde Sted«.

En undersøgelse af medlemslisterne og 
husejere viser, at Lund havde ret. For
eningen har været mest populær hos hand
lende og tjenestemænd. Af 47 huse bygget 
i perioden 1872-1887 ejes kun de 14 af ar
bejdere25.

Foreningen blev som sagt ikke den store 
succes - i 1887 var der kun 910 medlems
andele - og selv om den mente, at man 
ikke fik meget for 35 øre om ugen, og 
mange sagtens kunne lægge sådan en spa
reskilling til side, har det åbenbart været 
for stor en udgift for mange.

Sundhedstilstanden i boligerne
Efter gentagne klager fra stadslægen om, 
at bygninger blev taget i brug før de var 
færdigtørrede, blev det i Sundhedsvedtæg
ten 1878 (§ 58) bestemt, at ingen ny byg
ning måtte tages i brug førend mindst 6 
mdr. efter, at den var kommet under tag. 
Hidtil havde vedtægten blot fastslået, at 
bygninger skulle være tilstrækkeligt ud
tørrede. Dette var jo relativt, især for byg
herrerne. Der var kun flyttedag 2 gange 
om året, og det var dårlig økonomi, at hu
sene skulle stå tomme for længe.

Med hensyn til indretningen af lejlighe
der findes der kun få bestemmelser i Byg
ningsloven af 1858. I § 29 bestemtes, at 
loftshøjden ikke måtte være under 3,5 alen 
(2.2 m). Iflg. § 24 var det tilladt at indrette 
kældre til beboelse, hvis gulvet lå 2 alen 
over daglig vande, og kælderen havde en 

højde på 2 alen (1.25 m) over jordsmonnet 
til både gård og gade.

Stadslægen26 klagede konstant over be
boede kældre - de var fugtige, kolde og et 
arnested for sygdomme27. De vedblev dog 
at være tilladte. Derimod fik han held med 
at præcisere visse krav i Sundhedsvedtæg
ten af 1887 angående logihuse og lejeboli
ger, som sundhedskommissionen havde 
underkastet et særligt tilsyn28.

Kravene var et minimum af 300 kubik
fod (9.27 m3) rum pr. person, at boligerne 
skulle være tørre og tætte, forsynet med 
vindue, kunne opvarmes og have indlagt 
vand fra vandværket - mindst 1 hane pr. 
etage, desuden skulle boligerne hvidtes 
mindst en gang om året.

Husene i Frederiks Allé havde indlagt 
vand29. Vandkvaliteten var rimelig, indtil 
1885 bedst i den kolde tid, men fra 85/86 
blev det renset betydeligt bedre30. Gaden 
var helt færdigkloakeret i 189031. I følge 
erindringerne var det almindeligt med kun 
en kakkelovn:

»Vi ophold os mest i soveværelset, for der 
stod kakkelovnen«. NIHA 459.

Dette bekræftes af stadslægen, der mente, 
at det nærmest var normen, at det var so
veværelset, der altid lå på bagsiden af hu
set i forbindelse med køkkenet og skorste
nen der, som var opvarmet og tjente til:

»dagligt Ophold, til Spisestue, Soveværelse, 
Tørrested for Bleer og andet Børnetøj. Skue
plads for forskjellige naturlige Funktioners 
Udøvelse, undertiden ogsaa til Værksted«32.

Selvom der var flere kakkelovne i lejlighe
den, har man ofte ikke brugt dem, da det 
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var dyrt at fyre op. En anden af stadslæ
gens gennemgående klager var brugen af 
kogekakkelovne, netop for at spare på 
brændsel til komfuret. Man kan levende 
forestille sig, hvor fugtigt og usundt, der 
har været i et så lille værelse, hvor man for 
at spare på varmen heller ikke har luftet 
ud. Men selvom man havde råd til at fyre 
op i flere kakkelovne, var det en norm i 
mange hjem, at man indrettede den ene 
stue som stadsstue og derfor ikke brugte 
den til hverdag33, i hvilke tilfælde det nok 
var rarere at bo i en lille 3-værelses end en 
stor 2-værelses lejlighed.

Med hensyn til pladsforhold kunne der 
i en afgiftsfri lejlighed på 39.4 m2 med 2.2 
m til loftet (= 86.68 m3) bo 9.3 personer, 
uden at denne kunne anses for at være 
overbefolket iflg. Sundhedsvedtægten. I 
Frederiks Allé fandtes kun 6 tilfælde af 
overbefolkning, et eksempel findes i bag
huset nr. 74, 1. sal (bilag A). Her boede en 
familie på 10 personer på kun 33.34 m2. 
Hvis man regner med, at de havde 2,2 m 
til loftet, vil det give hver person 7.33 m3 
luft - altså overbefolket efter datidens 
normer (9.27 m3).

Hu skoldnings økonomi

Leveomkostninger
Som vist havde over 1/3 af Frederik Allé’s 
beboere en indtægt under den skattepligti
ge grænse, men indtægten kan først vur
deres, når man ser, hvor meget man kunne 
købe for den.

De første oplysninger om arbejdernes 
levevilkår i Århus stammer fra Indenrigs

ministeriets undersøgelse fra 1872. Ud fra 
6 besvarede skemaer fra Århus er man 
kommet frem til nedenstående budget. På 
et spørgsmål om, hvorvidt lønnen var til
strækkelig til et tarveligt udkomme, sva
redes ja, tillige med at det krævedes, at 
familien ikke er for stor, og man ikke hav
de begyndt ægteskabet med gæld34.

I 1879 lavede Th. Sørensen en undersø
gelse over 22 arbejderbudgetter i Hobro. 
De tal, der her fremkom, har Lilla Voss 
brugt i sin undersøgelse, idet hun mener, 
den er dækkende også for Århus med 
undtagelse af huslejen, som er fordoblet35.

Budgetter Århus 1872 Århus 1879

Husleje 100-116 90-130
Føde og brændsel 400-470 410-470
Klæder 80- 90 35- 70
Brændevin og tobak 44- 60 16- 27

I alt 624-736 kr. 551-697 kr.

Da mange i Fr. Allé med deres 1885- og 
1895-indtægt knapt kunne leve tarveligt i 
1872 og 1879, er det interessant at se, 
hvordan omkostningsniveauet har udvik
let sig. Imidlertid har det ikke været mu
ligt at finde Århus-undersøgelser for sene
re perioder, hvorfor det er valgt at bruge 
Jørgen Pedersens budgetundersøgelse36. 
Han har på baggrund af Th. Sørensens un
dersøgelse opstillet 2 gennemsnitsbudget
ter for ufaglært/faglært arbejder og har på 
baggrund af prisudviklingen beregnet de
res værdi årene 1855-1913.

Budget I/ufaglært er et meget skrabet 
budget. Føden består overvejende af brød, 
fedt, flæsk, kartofler, kaffe og grød, der er 
intet ferskt kød, meget lidt mælk og suk
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ker. Budget Il/faglært er med ferskt kød, 
mere mælk og smør tillige med æg og ær
ter. Begge budgetter indeholder posterne 
husleje, føde og brændsel, klæder, bræn
devin og tobak.

Budget I Budget II

1872 - kr. 553 823
1879 - kr. 532 800
1885 - kr. 517 787
1895 - kr. 469 710
1897- kr. 466 700

Det ses, at leveomkostningerne blev min
dre og mindre, hvilket primært kan henfø
res til, at fødevarerne blev billigere. Dette 
kan have betydet, at der blev råd til en 
bedre og mere varieret kost, hvilket også 
fremgår af en budgetundersøgelse lavet i 
189 737. Her er fødevarebudgettet udvidet 
til at omfatte fløde, ost, fersk fisk, frugt, 
franskbrød og chokolade/kakao. Gen
nemsnitsudgiften for en købstadsarbejder 
for de 4 ovenstående budgetposter var 883 
kr., men hertil skulle så lægges udgifter til 
vedligeholdelse og køb af møbler, værk
tøj, skat, tilbagebetaling af lån, betaling af 
læge, foreninger, undervisning, avis og di
verse adspredelser. Totaludgiften for en 
gennemsnitlig ikke-faglært familie var 942 
kr. (hvoraf føde og brændsel udgjorde 
58 %) og for en faglært arbejderfamilie 
1049 kr. (føde og brændsel udgjorde 
55%).

For Århus’ vedkommende klagede 
stadslægen 80erne igennem hele tiden 
over, at han måtte bevilge den fattige ar
bejderklasse al den dyre medicin og vin, 
han lystede, når alt, de havde behov for, 
var en bedre ernæring38. Og mon ikke 

mange i Fr. Allé har haft det som denne 
familie:

»Underernærede som vi var, var vi altid sult
ne. Mange gange var vort aftensmåltid bart 
rugbrød med salt, og dertil the«. NIHA 446.

Med den indtjening, gaden havde, har det 
knebet med at få det hele til at løbe rundt.

Kunne man ikke få indtjeningen til at 
slå til, kunne man f.eks. få henstand med 
huslejen, få kredit hos købmanden etc. 
Lilla Voss påpeger, at de fleste arbejdere 
med alle midler prøvede at undgå fattig
domsunderstøttelse39. Dels fordi det med
førte, at man mistede sin valgret, og dels 
at hvis man som indvandrer ikke havde 
boet uafbrudt i Århus 5 år siden sit 18. år, 
var man ikke forsørgelsesberettiget, og 
kunne risikere at blive sendt hjem til sit 
hjemstedssogn, hvis man søgte om hjælp. 
Først når alle værdier var pantsatte, og alle 
muligheder for privat lån var udtømte, gik 
man til det offentlige og kom under fattig
væsenets tilsyn.

Man skulle i mandtalslisten opføre, om 
man var under fattigforsorgen, men ingen 
har gjort det i Fr. Allé hverken i 1885 eller 
i 1895. Imidlertid har Lilla Voss ved gen
nemgang af fattigvæsenets protokoller 
fundet, at 40 promille af Fr. Allés samlede 
befolkning fik fattighjælp i 1885. Dette 
antal stemmer pænt overens med oplys
ninger, der til denne undersøgelse er fun
det fra 188440. Her har 8 familier i Fr. Allé 
fået hjælp. En familie er siden flyttet, de 7 
andre bestod af ialt 36 personer, excl. 
børn over 14 år. I 5 af tilfældene har det 
været p.g.a. sygdom, man har fået hjælp. 
De sidste 2 tilfælde kan man ikke se grun-
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den til, men det var muligvis arbejdsløs
hed, idet en af mændene - arbejdsmand - 
var skattelignet til en indtægt på 800 kr., 
som senere er blevet slettet. Han har fået 
huslejehjælp på 55 kr. Hvis man regner 
med, at han kom i arbejde igen, ville der 
være lang vej igen, før familien atter var på 
fode. Først skulle huslejehjælpen tilbage
betales, så han igen fik sin valgret, dernæst 
skulle evt. anden privat gæld og pantsatte 
ejendele indløses. Sandsynligvis har en del 
familier i Fr. Allé levet lige på grænsen til 
fattighjælp, f.eks. var arbejdsløshed en 
svøbe, der kunne ramme enhver, især 
slemt når vintrene var så hårde, at havet 
frøs til, da var halvdelen af byen lammet41. 
Selvom den reelle indtægt var som anslået 
i skatteligningen, har man ingen mulighed 
for at se, hvor meget af lønnen der 
egentlig nåede hjem. Det er en kendt sag, 
at mange mænd dulmede træthed og smer
ter fra det hårde arbejde med brændevin:

•Det var en selvfølge, at proppen i brænde
vinsflasken ikke fik lov at sidde længe ad gan
gen« NIHA 446.

Th. Sørensen nævner, at en pægl daglig (1/ 
4 1) eller mere ikke var noget særsyn42. 
Selvom brændevinen var billig, kunne det

G. Sørensens Frugt- og Grønthandel havde hjemsted 
i ejendommen Frederiks Allé 132 i begyndelsen af 
århundredet, da dette billede blev taget. Huset er 
opført i 1885 for fyrbøder Chr. Andresen. Den gen
nemgående sålbænk ved 1. etages vinduer er karak
teristisk for gadens byggeri. I dag genkendes kun bu
erne over førstesalens vinduer, idet alle vinduer er 
skiftet ud med moderne termoruder, der passer dår
ligt til husets stil.

Århus kommunes biblioteker, 
Lokalhistorisk samling. 

volde besvær, især for daglejere, at få løn
nen med hjem43.

Det må konstateres, at for over halvde
len af familierne i Fr. Allé har det været 
vanskeligt at opretholde en rimelig leve
standard på mandens indtægt alene. Erin
dringerne vidner da også om, at faktisk 
alle børn fra de var ganske små havde ar
bejde og derved bidrog til familiens un
derhold, og i nogle familier havde også 
hustruen arbejde.

De gifte kvinders udearbejde
Som nævnt, var det i følge mandtalslister
ne sjældent, at gifte kvinder havde arbejde 
uden for hjemmet.

I nogle familier må hustruen alligevel 
have haft arbejde. Det gælder især i enkel
te af de familier, hvor manden er uarbejds
dygtig. I familier, hvor manden drak eller 
i perioder var arbejdsløs, må det også have 
været nødvendigt, at hustruen arbejdede.

»Far var vognmandskusk. Ugelønnen var 12 
kr. om ugen. Da far tit var arbejdsløs, måtte 
mor også gå på arbejde og tjente 8 kr. om 
ugen på Otto Mønsteds margarinefabrik, 
hvor hun passede en æltemaskine« NIHA 
459.

Men også i familier, hvor manden ansås 
for at være hovedforsørger, var det i man
ge tilfælde nødvendigt, at også konen og/ 
eller børnene tog lønnet arbejde uden for 
hjemmet, for at familien kunne få det til at 
løbe rundt. For kvindernes vedkommende 
har det hovedsagelig drejet sig om arbejde 
af løsere karakter som f.eks. morgenren
gøring, vask for andre eller husflidlignen
de virksomhed, som kunne udføres i 
hjemmet.
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Forældrene flyttede til Århus i 1886 -

»hvor far öfter få års forløb kom ind på Stats
baneværkstedet. Det var jo fast arbejde, men 
lidt dårligt betalt, så mor havde i mange år 
morgenplads ...« NIHA 470.

Børnenes arbejde var oftest morgenplad
ser som mælkedrenge eller bagerbude og 
om eftermiddagen som bude hos handlen
de. Som 10-årige kom de ofte på tobaksfa
brikker, hvilket gav en højere indtjening 
end budpladserne, ca. 1.20-1.50 kr. om 
ugen for 4 timers daglig arbejde, hvor løn
nen for en budplads var op til 1.50 kr. for 
6-7 timers dagligt arbejde44.

»Vi søskende begyndte alle at arbejde i en 
tidlig alder for at hjælpe på hjemmets økono
mi, dels som bydrenge, og for pigernes ved
kommende som barnepiger eller lignende« 
NIHA 446.

Kvindernes arbejde i hjemmet
En flittig og sparsommelig hustru var u- 
undværlig, hvis arbejderfamilien skulle 
have det til at løbe rundt. Th. Sørensen 
hævder, at mange arbejdere misbilligede, 
at deres kone arbejdede for andre, fordi de 
derved forsømte deres pligter i hjemmet, 
hvilket i den sidste ende var uøkonomisk - 
også efter hans egen overbevisning45. Jo 
mere hustruen selv fremstillede, jo længe
re rakte pengene. Ofte syede hun selv bør
nenes tøj eller i hvert fald syede det gamle 
om, stoppede, lappede og reparerede og 
lod det gå videre til næste barn. Nogle fik 
tøj af folk, som de vaskede eller gjorde 
rent for, og syede det om. Det meste af 
dagen gik med at fremstille ting til famili

en, og nogle gange slog dagen slet ikke til, 
så aftenen og natten måtte også bruges.

»Nyt tøj var der ikke noget der hed - det var 
lap på lap. Min mor var en yderst flittig og 
dygtig kone, der gjorde alt, hvad der stod i 
hendes magt for at holde vort fattige hjem 
oppe. Nat efter nat sad hun oppe for at lappe 
og stoppe om familien. Vi var efterhaanden 
blevet 8 børn, saa dagen slog ikke til, og vi 
havde ikke andet tøj, end hvad vi gik i hver 
dag, derfor maatte hun have natten til at re
parere tøjet ...« tillige dårlige lysforhold -

»... flaske med prop, hvorigennem der var 
et blikrør og en væge. Det lys, den gav, var 
lig en tændstiks« NIHA 446.

For de, som havde udearbejde ved siden 
af, må hver eneste dag have været et slid. I 
Erindringer fortælles om, hvordan hver
dagen var for en udearbejdende kvinde. 
Tilsyneladende passede hun, uanset Th. 
Sørensens raptus, alligevel sine pligter i 
hjemmet.

»Børnene spiste, inden hun gik om morgenen 
... Mor måtte så ordne al rengøring og mad
lavning og gøre vores tøj i stand, når hun 
kom træt hjem efter den 10 timer lange ar
bejdsdag« NIHA 459.

Hvad indkøb og madlavning angik, måtte 
en arbejderkone disponere over knappe 
midler og få dem til at række så langt som 
muligt. Indkøbene måtte være meget spar
sommelige; tilsyneladende var det meget 
almindeligt at købe slagteaffald.

»Tirsdag i hver uge var der udsalg fra slagte
ren ... med slagteaffald, og man købte oftest 
for 35 øre. Især rygben med grisehalen ved. 
Kødet blev pillet af til frikadeller, og der blev 
kogt suppe med ærter, grønkål eller hvidkål 
på benene ... nok til en 2-3 dage« NIHA 159.
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De fattigste børn kunne få gratis mad på 
skolen. En privat komité havde i 1888 ta
get initiativ til bespisning af fattige skole
børn. Kommunen bidrog med lokaler, in
ventar og opsyn, skolebetjentene stod for 
maden, mens omkostningerne til råvarer 
skaffedes ved privat indsamling. Det of
fentlige overtog skolebespisningen i 1919. 
I første omgang fandt bespisningen sted 
på Sdr. Drengeskole (Valdemarsgade) i 
kælderen, men senere blev den udvidet, 
således at der kunne spises på alle skoler46. 
Skolebespisningen går igen i alle erindrin
ger og var tilsyneladende en nødvendig
hed for flertallet af børnene.

»Vi spiste alle på skolen i vor familie og end
da hver dag, vi fik to retter dejlig mad. Det 
var de allerfattigste, der kunne få lov til det, 
men der var nu ikke mange i den klasse, som 
ikke spiste på skolen, i hvert fald hveranden 
dag« NIHA 1171.

»Om vinteren var der skolebespisning hver
anden dag, efter ansøgning og trang. De dag- 
e, man ikke spiste, fik man rundstykker og 
varm mælk. Den varme middagsmad var 
god, man fik to retter, alt hvad man kunne 
spise af forretten. Ærter med flæsk, vand
grød og stegt flæsk, oksekødssuppe med 
kød, sødsuppe og labskovs, bygvælling, klip
fisk m.m. Det var forbudt at tage mad ud fra 
spisesalen, men når vagthavende lærer vendte 
ryggen til, havde man altid et stykke papir 
parat og fik hurtigt noget væk i lommen - til 
aftensmaden og de mindre børn hjemme« 
NIHA 446.

At skolebørnene tog mad med hjem til de 
mindre søskende, tyder på, at der i mange 
arbejderfamilier var en udbredt solidari
tet, i hvert fald mellem moderen og børne
ne, og det var en selvfølge, at også børne

ne gjorde, hvad de kunne, for at familien 
kunne holde skindet på næsen. Et typisk 
familietræk i mange erindringer er mode
rens centrale rolle. Hun fremstår ofte som 
den der holder sammen på det hele, mens 
fædrene ofte fremstår som fjerne, underti
den fordrukne skikkelser.

»Hjemlig hygge kendte vi ikke ret meget til. 
Far kom tit beruset hjem. Brændevin kostede 
kun 35 øre flasken, og så var han som regel 
ondskabsfuld og lavede ballade« NIHA 459.

Konklusion
Frederiks Allé var en udpræget indvand
rer- og arbejdergade med mange unge æg
tepar og derfor mange børn. I løbet af den 
undersøgte 10-års periode kunne der spo
res en lille ændring i familiemønsteret, i- 
det der blev flere enlige, hvilket dels 
skyldtes at gaden var blevet »ældre« med 
flere enker/enkemænd, dels at der var 
kommet mange ugifte, unge kvinder til. 
Der boede mange voksne børn hjemme, 
hvilket bl.a. kan være et udtryk for ten
densen til, at man giftede sig senere, fordi 
kernefamiliens vilkår var blevet forringe
de, og man evt. ventede med at gifte sig, 
til man havde sparet penge op, så man 
kunne starte ægteskabet gældfrit.

I 1885 var der en overvægt af faglærte 
arbejdere, hvor det i 1895 havde udlignet 
sig til at være nogenlunde lige mange fag
lærte og ufaglærte. Dette forhold bar 
imidlertid ikke skylden for den faldende 
gennemsnitsindtægt i samme periode, idet 
der ikke var den store forskel på faglærte 
og ufaglærte lønninger.
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På trods af den lave indtjening ejede en 
del arbejdere selv huse, men for de flestes 
vedkommende havde de ikke bedre leve
vilkår end lejerne. De sad meget usikkert i 
deres huse og boede ofte i de dårligste lej
ligheder.

Både lovgivning, økonomi og normer 
har haft indflydelse på boligmiljøet. Mens 
der var rimelig med plads udendørs, har 
det knebet med pladsen indendøre, både 
fordi lejlighederne var små i arealstørrelse, 
men også fordi økonomi og normer gjor
de, at man stuvede sig sammen i et rum.

Generelt om levevilkårene kan siges, at 
selv om alle familiemedlemmer bidrog til 
livets opretholdelse, og man levede meget 
spartansk, var der ingen muligheder for at 

spare op til eventuelle sygdoms- og ar
bejdsløshedsperioder. Tilværelsen har 
derfor for de fleste været temmelig usik
ker, da arbejdsløshed, især om vinteren, 
var en realitet for mange. Fødevarepriser
ne faldt i perioden, men det gjorde ind
tægten til gengæld også. Tillige var børne
tallet stigende, og de mange voksne børn, 
som blev boende hjemme, må have været 
en belastning både pladsmæssigt og øko
nomisk, da det nok var begrænset, hvad 
de kunne bidrage til husholdningen.

Hvis beboerne i Frederiks Allé ind
vandrede fra landdistrikterne med det håb 
at forbedre deres levevilkår, må det siges, 
at for mange var dette håb endnu ikke op
fyldt i 1895.
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Bilag Al
Frederiks Allé 48: 3 værelser, køkken og spisekammer.
Forhus: 2 stuer à 16,55 m2 = 33.10 m2

Soveværelse 13.80 m2
Køkken, spisekammer 6.65 m2 =

Baghus : ukendt areal

Beboere 1885
Kvist: bremsevogter, gift, født i Mejlby, 23 år

hustru, 21 år, f.i Middelfart 
1 barn under 14, f.i Randers 
skomagersvend, ugift, 24 år, f.i Randers 
logerende

1. sal: husejer, enke, 41 år, f.i Skjoldelev
aftægtsmand, enkemand, 79 år, f.i Skjoldelev 
1 barn over 14, snedkerlærling, f.i Skjoldelev
1 barn under 14, f.i Århus

Stuen: sergent, gift, 26 år, f.i Randers
hustru, 21 år, f.i Århus
2 børn under 14, f.i Århus 
Sadelmagersvend, ugift, 23 år, f.i Horsens 
logerende

Kælder: rullekone, enke, 59 år, f. på Mors
skræddersvend, ugift, 22 år, f.i Randers 
logerende

Baghus:

Beboere 1895
arbejdsmand, gift, 34 år, f. på Samsø 
hustru, 34 år, f. på Samsø
2 børn under 14, f.i Århus 
smed, ugift, 28 år, f. på Samsø 
logerende

forgylder, gift, 36 år, f.i København 
hustru, 33 år, f.i København
1 barn over 14, f.i København
3 børn under 14, f.i Århus

beslagsmed, gift, 31 år, f.i Hatting 
hustru, 31 år, f.i Tøsløse
5 børn under 14, 1 f.i Kbh., 4 i Århus

arbejdsmand, gift, 35 år, f. på Sjælland 
(flyttet fra Fr. Allé 60) 
hustru, 39 år, fødested ukendt
5 børn under 14, f.i Århus
strikkerske, ugift, 22 år, f. på Sjælland 
logerende

husejer, skomager, gift, 30 år, f.i Viborg amt 
hustru, 32 år, f.i Gram/Skanderborg
3 børn under 14, 1 født i Kbh., 2 i Århus

Ingen skattepligtige begge årene.

Bilag A2
Frederiks Allé 74: 3 værelser, køkken.
Forhus: 2 stuer à 10,64 m2 = 21.28 m2

Soveværelse 9.46 m2
Køkken 5.91 m2 = i alt 36.65 m2

Baghus: i alt 33.34 m2

Kvist:
Beboere 1885
tømmermester, enkemand, 58 år, f.i Viby 
husejer, indtagt: 900 kr.

Beboere 1895
arbejdsmand, 65 år, gift, fødested ukendt 
hustru, 64 år, f.i København
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1. sal: togfører, gift, 45 år, f.i Fredericia 
indtægt: 1200 kr.
hustru, 44 år, f.i Slesvig 
tjenestepige, ugift, 42 år, f.i Slesvig

politibetjent, gift, 31 år, f.i Højene 
indtægt: 700 kr.
hustru, 31 år, f.i Norring
1 barn under 14, f.i Malling

Stuen: murer, gift, 36 år, f.i Hornslet 
indtægt: 900 kr.
hustru, 36 år, f.i Hjørring
3 børn under 14 år, f.i Århus

kruvemager, gift, 27 år, f.i Århus 
indtægt: 800 kr. (flyttet fra Jægergårdsvej 42) 
hustru, 27 år, f.i Mårslet
4 børn under 14, f.i Århus
tjenestepige, ugift, 19 år, f.i Beder

Baghus: arbejdsmand, gift, 45 år, f.i Mørke ekspedient, gift, 39 år, f.i Brøndby
1. sal: indtægt: 700 kr. 

hustru, 42 år, f.i Sorø
husejer, indtægt: 1.100 kr.
hustru, 41 år, f.i Langemark Samsø
3 børn over 14, f. på Samsø, 1 er typograflær
ling
5 børn, herunder tvillinger, under 14, f.i 
Århus

Stuen: arbejdsmand, gift, 36 år, f.i Viby 
indtægt: 700 kr.
hustru, 40 år, f.i Skanderborg
1 barn under 14, f.i Viborg amt

enke, 39 år, f.i Viby
4 børn under 14, 1 født i Viby, 3 i Århus 
bødkerlærling, ugift, 19 år, f.i Årslev 
logerende (flyttet fra Fr. Allé 64)



Opvækst i Århus 1904-1922

Af Eduard Iversen

Mine forældre og den første barndom 
Jeg kom til verden i Århus i Helgenæsga- 
de 8, 3. sal th. som søndagsbarn af fynske 
forældre. Ejendommen med de 2-værelses 
lejligheder var opført 1901-02 efter en 
storbrand 1899 på dette område nær Kyst
vejen (Mejlborg m.m.). Min far, sned
kersvend Christian Eduard Iversen (sam
me navn som min farfar og videregivet til 
mig) havde i begyndelsen af december fået 
arbejde i Århus hos snedkermester Villads 
Hansen, og havde efter nogen tids søgen 
bestemt sig for denne lejlighed, der skulle 
gøres klar inden det påtænkte giftermål 
med Agnes Camilla Frederikke Lind, som 
nu i Odense havde travlt med udstyret til 
brylluppet (5.6.03). De havde truffet hin
anden hos møbel- og spejlfabrikant Niels 
Hansen, Kongensgade 18, hvor han var i 
lære 1892-97 og hun en tid tjenestepige. 
Far var født i Stenløse, men opvokset i 
Hjallese og Dalum. Inden læretiden var 
han Vi år ude at tjene i Volderslev. Som 
udlært tog han straks »på valsen« i 2 år til 
Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig 
(1897-99) - med godt fagligt udbytte og 
mange oplevelser rigere. Foruden diverse 
tryksager, kort, billeder og prospekter 
hjembragtes forskellige genstande, som vi 
børn lejlighedsvis fik forevist og betragte
de med stor interesse, f.eks. en meget 

smuk cigarpibe med dekoreret merskums- 
hovede, fremstillet i Wien (selve hovedet 
beskyttet af et læderetui), en sammenklap
pelig lup, en stiftblyant med »evighedska
lender«, et sæt hajtænder m.m. - alt lå i 
»fars skuffe«, som var aflåst. Efter hjem
komsten arbejdede han hos snedkermester 
Petersen, Gundstrup pr. Otterup.

Min mor var født den 22. marts 1879 i 
»Grevehuset« på Tolderlunds vej i Oden
se. Hun fik det skriftlige vidnesbyrd fra 
lærer Thorbek i Set. Hans Skole, at hun 
havde været skolens flittigste og dygtigste 
elev og altså egnet til en boglig uddannel
se; det var dog udelukket af økonomiske 
årsager. I stedet fik hun en meget alsidig 
og grundig oplæring i huslige fag og des
uden i fransk vask og strygning samt i fi
nere syning.

Til det nye hjem var anskaffet en stor 
dobbeltseng, som dog kunne adskilles. 
Toiletmøblet var bygget over mors kom
mode med vippespejl og små sideskuffer; 
foroven og på siderne var det skærmet af 
et hvidt gardin båret af et stativ på væg
gen. Dertil kom en servante med mar
morplade og opsats, et kønt vandstel med 
en grøn blomsterdekoration samt mors 
skab. Alt var malet i en gul farve med sart
grønne felter og en mørk staffering. Far 
havde selv lavet et meget originalt skab til 
stuen (efter engelsk mønster). Foruden et 
rum med dør til garderobe havde det 6 
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skuffer af forskellig størrelse samt over 
disse et rum med glaslåge og hylder, dels 
til service, og dels til ophængning af skeer 
i kantudskæringer. Fodstykket med to af 
de store skuffer, hvorfra der i hver side 
udgik en drejet søjle op til det stærkt pro
filerede kopstykke, sprang derved frem og 
dannede en bekvem legehylde for en lille 
dreng. I en noget tilsvarende stil var en 
hængereol og et hængeskab med glasdør. 
Der var et stort spisebord med solide, dre
jede ben og udtræk til plader i midten 
samt foreløbig 4 stole med rørsæder. En 
chaiselong med grønt betræk og kvaster 
blev senere suppleret med en puf med 
samme betræk. Af småmøbler var der et 
rundt bord med drejede ben, som krydse
de hinanden i en kugle på midten, en kraf
tig, drejet blomstersøjle og en askepotfi
gur på et sortmalet cementrør med træ
dæksel. Selve røret havde en blomsterde
koration, udført af en bekendt, maler 
Hermansen. På væggen hang foruden en 
del indkøbte små »glarmesterbilleder« og 
to store platter med mange forsiringer 
samt hver sin englefigur (bryllupsgave) - 
to tyske reliefplatter og to ligeledes fra rej
sen hjembragte fine små stik samt en bro
deret mappe til aviser og blade. Stueuret, 
kraftigt udskåret i tysk stil med fritsvin- 
gende pendul og en behagelig klang, var 
en gave fra mormor og bedstefar. Des
uden hang der fars violin (han havde fået 
undervisning, mens han boede hjemme, 
men spillede kun de første år lidt for os) - 
samt en del ting fra Island, som mors sted
bror, onkel Henrik, havde foræret: En 
gammel pistol, en slædehundepisk og en 
gammel snustobaksdåse. I vinduet bl.a. 
enkle, hvide urtepotteskjulere med for

gyldte kanter til aspidistra, clivia eller ne
rium og de specielle hyacintglas i sæsonen. 
Endelig den for skråtobaksnydere uund
værlige spyttebakke af støbejern med ud
tunget papir i bunden og sand over.

Sengetøj og køkkenudstyr m.m. havde 
mor indkøbt med stor sagkundskab. Køk
kenbordet var ved vinduet med skabe un
der og med en støbejernsvask. På væggene 
hang sæbe- og sodabeholdere, saltkar og 
øvrige køkkenting, alt i hvidt emalje. Der 
var tallerkenrække og hylder med borter 
samt gasbord med et par apparater. Den 
uundværlige symaskine og strygejern, der 
blev opvarmet på en svær støbejernsplade 
samt et strygebrædt, var naturligvis med i 
bohavet.

Far fik et rygebord af bedstefar og lave
de selv et staffeli til et stort billede af min 
oldemor, Karen Andersdatter, som døde i 
1903. Mor havde i fødselsdagsgave fået en 
lille reproduktion af A. Böcklins ejen
dommelige maleri »De dødes ø«, som jeg 
nogle år senere studerede med uhygge
blandet interesse. Et modstykke hertil 
blev et dejligt, stort billede »Foraaret« ef
ter Tito Contis maleri med en ung kvinde i 
klassisk græsk eller romersk antræk ståen
de på en smuk marmorterrasse med skov i 
baggrunden. På væggen kom også et lang
strakt panoramabillede af Århus set fra sø
siden.

I januar 1906 kom farfar fra Dalum på 
weekendbesøg for at se på ejendommen 
Sølystgade 18, som far overvejede at købe. 
Huset, der var opført i midten af firserne 
på et tidligere teglværksområde, havde en 
2-vær. stuelejlighed, 2/2-vær. på 1. sal og 
en 2-vær. kvistlejlighed. I kælderen var 
der et stort, lyst rum til gaden, egnet til
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Sølystgade 18, hvor familien i 1906 flyttede ind på 
kvisten. Huset var opført ca. 1886.

Foto hos forfatteren.

værkstedsbrug, hvor far kunne have sin 
høvlebænk, værktøj m.m. Foruden vaske
rum var der 3 små brændselsrum i kælde
ren. Der var et baghus (sammenbygget 
med et lignende til nr. 16) med en 2-vær. 
lejlighed i stuen og to værelser ovenpå, 
hvortil der kunne indrettes køkken. I en 
lille sidebygning var der to af tidens »das« 
samt redskabsrum og pissoir. En sti forbi 
baghuset førte ud til en lille have med dår
lig jord, men far var ikke havemand, der
imod interesseret i dyrehold, som det se
nere vil fremgå. Der var udvendige køk- 

kenafløb, hvilket var en ulempe i hård 
frost. Husets facade var ganske køn: malet 
puds halvvejs op med profilerede tvær
bånd over soklen og foroven, resten røde 
sten - undtagen i de markante indfatnin
ger om de 3 2-fagsvinduer på 1. sal. I tegl
taget var et 3-fags kvistvindue.

Købesummen var 7900 kr. med 1000 
kr. i udbetaling. Farfar bifaldt købet og 
ville hjælpe med et lån på 200 kr. Også 
mormor og bedstefar tilbød et tilsvarende 
lån, og far havde selv 300 kr. stående i et 
hus i Hjallese. Den lille familie - jeg var 
født 21. februar 1904 - flyttede ind i kvist
lejligheden i april 1906. Ud til gangen fik 
vi her et pulterrum, og der var en lem med 
stige til tørreloftet.

Efter en del bryderier på værkstedet 
havde far taget arbejde på en stolefabrik i 
Nørre Allé. Han var nu begyndt at inter
essere sig for kaninavl, satte bure op i ha
ven, blev medlem af kaninavlerforeningen 
og avancerede snart til dommer ved udstil
lingerne i det nærliggende Vennelyst, der 
var underafdelinger af de store dyrskuer 
på Galgebakken. Stikkelsbærbuske i ha
ven blev ryddet, og der plantedes kokål til 
føde for kaninerne. Jeg fik en jernseng, 
som kunne indstilles i længden. Denne 
seng lå jeg i i mange år. Jeg erindrer endnu 
den tryghedsfornemmelse, jeg følte som 
lille, når jeg var lagt i seng med aftenbøn, 
og en stribe lys faldt ind fra den halvåbne 
dør til køkkenet, hvor mor havde travlt 
med sit arbejde. Lejligheden var sat i stand 
af ovennævnte maler Hermansen, som i 
nogle år blev et velset faktotum til ind- og 
udvendigt malerarbejde.

I oktober 1906 fik far et nyt og varigt 
arbejde. Han blev ansat som mestersvend
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Sølystgade på langs, set fra hjørnet af Sjallandsgade mod Vennelyst. Billedet er taget mellem 1904/05 - barbereren 
t.v. etableret - og 1908, da slotsarkitekt Th oru. Jørgensens Vennelystpavillon (opført 1897 i »nordisk« stil) brandte. 
Snedker Iversens hus anes i ca. midten af rakken t.v.

Foto i Erhvervsarkivet.

på Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik, 
Mejlgade 47. Ejeren Jens Jensen (udlært 
som karetmager og snedker i Kalundborg) 
havde i forvejen 7 svende og en forbund
ter. Han var nogle år ældre end far og en 
præsentabel mand med et stort skæg 
(»Jens Gulvmåtte«). I november blev far 
formand i den lokale kaninavlerforening, 
hvorved bekendtskabskredsen udvidedes, 
bl.a. med »Kanin-Pedersen«, Kaserne
boulevarden, som var blevet kasserer. Far 
var også i sangforening, så der var nok at 
gøre. Det blev der også hurtigt i den nye 
plads. I januar 1907 skulle der gøres status 
- om aftenen. Vi holdt en tid en ræveunge 
i haven, men den fandt sig ikke tilrette og

måtte aflives. Vores første hund var en lil
le rottehundehvalp, men senere kom den 
store dejlige, colleylignende Moses fra Is
land, afsendt af min derboende onkel 
Henrik (han havde skaffet to, men den ene 
sprang overbord undervejs). Moses gjorde 
sin entre ved at springe over spisestuebor
det til mors store forskrækkelse, og den 
var ikke helt billig at have på kost. Den 
fulgte far overalt og lå under hans høvle
bænk på værkstedet. Når den engang 
imellem ikke måtte komme med, gav den 
sig til at lugte, da den havde opdaget, at 
den så blev lukket ud. På Mejlgade var der 
antaget en svend mere samt en kvindelig 
polerer, og i juli var der udflugt - med 
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familier og madkurve - til traktørstedet 
»Constantia« ved Stautrup, hvor Jensen 
gav kaffen. Vi kom for sent til toget, men 
far lejede en ponyvogn. I haven med den 
store plæne legede man »Tre Mand høj« 
og »To Mand frem for en Enke«.

I efteråret måtte far frasige sig hvervet 
som »kaninformand« p.g.a. manglende 
tid, men han fungerede som dommer i 
mange år og deltog i »dyrskuemiddagene« 
i Vennelyst, hvorfra han kunne fortælle 
mange historier om visse gæsters ejen
dommelige »bordskik« som f.eks. at tøm
me en forbipasserende asiet fuldstændigt. 
Mor havde det i en periode ikke godt 
(blegsot og »noget med nerverne«), men 
var dog på ferie med mig i Odense nogle 
sommerdage. I haven udvidedes »menage
riet« med et par ænder samt senere høns 
og duer. Mod slutningen af året begyndte 
jeg at kende bogstaverne, men måtte også 
slås med kighoste. Vi havde før besøgt 
Jensens på Dr. Margrethes Vej, og vi var 
nu i hinandens hjem i julen. De havde da 
en pige noget ældre og en dreng lidt ældre 
end mig. Som sædvanligt blev jeg forkælet 
med julegaver fra bedstefar, men de var 
gerne lidt for avancerede for mit alders
trin, f.eks. en rutsjebane for to små biler 
og en kran med små kopper på en kæde, 
der kunne skovle sand op fra en bundkas
se og lade det løbe tilbage igen. Disse ting 
måtte Jeg ikke uden videre lege med, men 
de kom frem ved særlige lejligheder. Af 
Jensens fik jeg fornuftige gaver som tavle 
og pennalhus, men også soldater.

På fabrikken var der igen status i januar 
1908, og i februar måtte far tage en vikar
tørn i »skæreriet« - maskinsnedkeriet - 
stadig fulgt af Moses. Den 2. marts fik jeg 

en lillebror, Carl Arne. Fru Jensen lånte 
os en vugge, og fru snedker Frederiksen 
kom med en grøn ampellampe. I april var 
jeg med onkel Henrik i Odense og legede 
med hunden Trofast og den 10-årige Frida 
Jørgensen, datter af en af mormors be
kendte. Arne var urolig og vanskelig at 
passe. Moses blev kradset i øjnene af en 
kat og måtte med sorg aflives. Vi fik hur
tigt en ny hund »Stella«, en køn dalmati
ner, som jeg var meget glad for, og den var 
stærkt knyttet til mig.

Den store begivenhed i Århus året efter 
- 1909 - var landsudstillingen »Den hvide 
By ved Havet«. Far fik et partoutkort af 
Jensen, og jeg var med et par gange. Ma
skinhallen har nok gjort stærkest indtryk 
på mig, jeg husker, at der var en maskine, 
der kunne lave urkæder. Og så var der 
abessinierne. Bedstefar hentede mig til 
Odense, og i Grevehuset kom min inter
esse for mekanik og maskiner frem, da 
mormor skrev, at jeg lavede »springvand 
og mange slags apparater og sager«. Det 
var nu ikke noget nyt. Jeg havde tidligere 
under leg med mors symaskinekasse, der 
stod med bunden opad lagt nogle møtrik
ker, skruelåg o.l. på kassen og råbte deref
ter flere gange de mystiske ord: »Sytten 
måler vandstand«, som hverken jeg eller 
nogen anden forstod. Nu er det senere gå
et op for mig, at jeg havde opfanget nogle 
ord fra et besøg med far på vandværket, 
hvor Jensens svoger, Halvor Nielsen, var 
fyrbøder og skulle holde øje med kedler
nes vandstand. Han lærte os i øvrigt sene
re at spille dam og mølle. Af en eller anden 
grund har vi aldrig spillet kort hjemme, 
men kun ludo o.l. Det viste sig senere at 
være et lille handicap.

60



Nørrebrogades skole
1910 var året, da jeg begyndte i borger
skolen i Nørrebrogade og dermed på et 
nyt livsafsnit. Mor fulgte mig derover den 
første dag, og jeg var stolt af den røde 
blikmadkasse med »Velbekomme« på lå
get. »Myrebogen« havde mor givet mig, 
og jeg kunne nu selv skrive mit navn. Læ
rerinden belønnede mig med et glansbille
de af en sælhund. Senere fik jeg et sæl
skindstornyster. Vi gik (i træsko) fra kl. 
14 til 18 alle hverdage i de 3 første klasser. 
Til trods for, at skolen lå lige ud for Sø
lystgade på den anden side af Vennelyst, 
måtte vi ikke skyde genvej gennem anlæg
get, men skulle udenom, som regel ned ad 
Guldbergsgade og op ad Nørrebrogade. 
Skolen (opført 1892-93) var både for dren
ge og piger, men i adskilte afdelinger, og 
mellem legepladserne var der et stakit, 
som vi ikke måtte komme helt hen til. På 
hver af de grusbelagte legepladser var der 
en halv snes træer, hver især beskyttet af 
et firkantet lægtestativ, som vi naturligvis 
gerne hang i. Ud over denne mere passive 
beskæftigelse var »Tik« (tagfat) en af de 
mest yndede lege. Regulært slagsmål var 
forbudt, ligesom kuglespil, og skolen 
uvedkommende ting måtte ikke medbrin
ges. Om vinteren var snebolde forbudt, 
men glidebaner tilladt. Til brug i dårligt 
vejr - og kun i dårligt vejr - var der en 
overdækket vinkelkrog op til den fritlig
gende gymnastikbygning med retiraderne 
foran.

Min klasse l.b var på 28 drenge, først 
med ret tilfældige pladser, men senere 
ordnet efter flid og dygtighed. Jeg rykke
de efterhånden op i den øverste ende. Men 
ellers var det noget af et handicap at kom

me i skole som 6-årig, når de fleste var 
ældre, og jungleloven gjaldt på legeplad
sen. Jeg opnåede dog efter nogen tid den 
anerkendende udtalelse fra et medlem af 
den regerende klike, at jeg var »den stær
keste blandt de svage«! I øvrigt led jeg nu 
heller ingen overlast, da jeg i nødsfald 
kunne ty til et par gode ældre legekamme
rater fra gaden.

Disciplinen blev håndhævet strengt på 
denne skole. Når klokken på muren blev 
sat i sving, stillede vi op klassevis i to ræk
ker og marcherede op i midtergangen 
uden for klassen, hvor vi blev stående, 
indtil læreren kom. Der tåltes ingen snak
ken i geledderne. Ved forseelser på lege
pladsen blev vedkommende »sat til væg
gen« og stod der indtil frikvarterets op
hør, hvorefter afklapsningen fandt sted. 
Spanskrøret var i flittigt brug, dog uden 
sadisme, selv om nogle lærere var mere 
»berømte« som »kødtævere« end andre. 
Veldrejede lussinger faldt der også af. Ef
tersidning blev anvendt i tilfælde af do
venskab og anden forsømmelse.

Jeg indkasserede selv engang nogle rap 
for at have snakket i rækken, men var alli
gevel glad for skolen og sugede til mig af 
lærdommen. Vi begyndte jo med tavle og 
griffel og tegnede med trækul på gråt pa
pir. Som noget specielt husker jeg, at vi 
havde et fag, der hed »anskuelse«. Ud fra 
store farvelagte vægbilleder fortalte lære
ren om livet på landet og i byerne, sam
færdsel o.s.v. Ugens 24 timer fordelte sig 
iøvrigt således i 1. kl.: Dansk 6, regning 5, 
skrivning 3, anskuelse 3, religion 2, gym
nastik 2, historie 1, tegning 1, sang 1. I de 
højere klasser kom geografi, naturlære, 
naturhistorie og sløjd til (i 5. kl. hver med 
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2 timer, i alt 33 timer ugentlig). Jeg havde 
lidt svært ved 6-tabellen i regning, og skri
vetimerne var meget ensformige. Vi skrev 
side efter side med Dmd, Kmk, Qmq, 
Ymy O.S.V., mens gaslamperne sydede 
hyggeligt. I religion skulle vi lære katekis
mus og salmevers; det blev vi hørt i af hr. 
Jepsen, »røde Jeppe«.

Fra de mere håndgribelige naturlæreti
mer med hr. Møller (han blev af nogle re
spektløs kaldt »Jesus« p.g.a. håret og 
skægget) husker jeg bestemte ting: En ter
ning, der målte 1 decimeter på hver led. 
En kugle passede i et hul på et trebenet 
stativ, men når den blev opvarmet af en 
spritlampe, kunne den ikke gå igennem. 
De fine kromsyreelementer med glaskolbe 
og blankt messingudstyr.

I sløjdlokalet på 1. sal holdt lærer Hen
riksen streng justits. Det første arbejde var 
at save lodrette spor i en stump brædt, og 
det foregik i takt! I sangsalen stod vi op, 
hvad der et par gange gjorde mig dårlig 
tilpas, da jeg i en periode havde maveka- 
tar. Da vores klasselærer Alb. Stilling i 
1913 blev folketingsmand og forlod sko
len, samlede vi ind til en afskedsgave, som 
jeg skulle overbringe ham i hans hjem i 
Thunøgade. Jeg blev meget skuffet, da der 
kun var en travl dame tilstede. Overlærer 
A. Müller fik jeg ikke med at gøre; han 
underviste i tysk i 7. kl. Han var en myn
dig leder og ret kolerisk. Af og til kunne vi 
se den imponerende skikkelse med stort 
flagrende hår og skæg ile ud på legeplad
sen fra sit kontor ved indgangen med 
spånskrøret i hånden for at slå ned på et 
par syndere. Der var nu også nogle »rød
der« fra visse kvarterer i de store klasser. 
»Snottede unger« var ikke kun et skælds

ord dengang, der sås faktisk nogle eksem
plarer i denne skole. For elever med dår
ligt stillede forældre var der om vinteren 
bespisning på skolen i et lokale i stueeta
gen. De fik middagsmad hveranden dag, 
de øvrige dage mælk og rundstykker. 
Renligheden blev der også sørget for. Der 
var to bassiner i gulvet til fodvask og ind
sæbning, derefter brusebad. Om somme
ren tog vi på udflugt med toget til Odder 
og marcherede til Rathlousdal.

Den dygtige, men lidt for skrappe gym
nastiklærer fortjener særlig omtale. C. M. 
Olsen var tidligere oversergent, og hans 
kommandoer var ret uforståelige, men de 
blev om fornødent understreget på for
skellige, følelige måder. Skolens gymna
stiksko skulle bruges, og der var ikke tid 
til at prøve, om de passede, da sidste mand 
var sikker på et rap i farten. Vi skulle være 
»raske drenge« med »saft og kraft«, og 
den ulykkelige Tage, som ikke engang 
kunne følge med i fritstående øvelser, blev 
ustandselig kaldt »kagekone« eller det, der 
var værre. Forår og efterår marcherede vi 
til sportspladsen på Galgebakken til bold
spil. Først langbold og kricket, som jeg 
var ganske god til. Senere blev fodbold 
indført, og det lå ikke for mig. Om som
meren løb vi i sluttet trop ad en bagud
gang fra skolegården over Kirkegaardsvej 
og Østbanetorvet til badesanstalten ved 
Riis skov. En jernbro førte os over bane
sporene og Aarhus Bicycle Clubs cykelsti. 
I bassinet kunne man ikke bunde, hvorfor 
der var en kasse for nybegyndere. Men vi 
fik ikke lov til at gå ned ad trappen - nej, 
Olsen »hjalp« os i vandet med en »bag
lænder«, så der er vel ikke noget at sige til, 
at jeg - uden at være »vandskrækker« -
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følte en vis kriblen i maven de første gan
ge, vi løb hen ad stensætningen til bade
husbroen. I 5. kl. indøvede Olsen en ret 
kompliceret, såkaldt »sværddans« med os 
i gymnastiksalen uden for skoletiden, men 
p.g.a. krigen blev salen inddraget til andet 
formål, og vi var naturligvis skuffede, da 
der skulle have været opvisning for for
ældrene.

I april var det eksamenstid, og til op
muntring vankede der penge til slik, som 
meget bekvemt kunne fås i en kælderbutik 
i Nørrebrogade på skolevejen. Der var 
lakrids som »boldtræer«, »strømpebånd«, 
»engelsk lakrids« i papæsker og lakridsrod 
samt slikstænger, bismarcksklumper, pa
pirskræmmerhuse med en fast, sirupsagtig 
masse m.m.m. I vinduet stod små flasker 
med rødt indhold »Godt Humør«.

På hjemmefronten var der i 1910 yder
mere sket det, at far var blevet formand 
(senere kaldet værkfører) på fabrikken. 
Han gik nu ligesom Jensen (»Manden«) 
med en høj kasket med blank skygge og 
måtte tage mod ubehageligheder fra kun
derne. Der var lejet mere værkstedsplads 
og anskaffet en ny maskine. Stella fik 
hvalpe, som efterhånden blev solgt. Da 
den engang fik besøg af den ældste hvalp, 
som den var mest knyttet til, gravede den 
omgående sit kødben ned i haven! Jensens 
kom vi stadig sammen med, men nu var de 
blevet afholdsfolk. Herrerne plejede ellers 
at tage sig en kaffepunch i aftenens løb. Vi 
kiggede i stereoskop hos Jensens, et appa
rat, hvor specielt fotograferede billeder 
blev sat ind og virkede (rumligt) levende, 
set gennem linserne. Dengang var det ret 
populært.

Jeg var nu nået til at spise 4 rundtenom

mer om aftenen og fik 2 med i skole 4- 
julekage. I april havde jeg min første eksa
men og rykkede op fra nr. 12 til nr. 8. I 
maj var der lockout på fabrikken. Der 
blev installeret en sugegasmotor fra Philip 
Jensens maskinfabrik i Horsens til at drive 
maskinerne. Det var en spændende, rød 
maskine med et stort svinghjul i et lille 
rum. Den sugede gassen fra to store »ked
ler« i et andet rum, hvor der skulle fyres i 
den ene. I sommerferien fik jeg på loftet i 
Grevehuset et gammelt ur med lodder til 
at skille ad. I Århus spejdede jeg i august 
ivrigt efter flyveren Robert Thelen fra en 
af Sørensens kolonihaver nær ved Galge
bakken. I forbindelse med landsudstillin
gen 1909 havde vi set Delagrange flyve, og 
det forlyder, at min meget flyveinteresse
rede mor engang ved en flyveopvisning på 
Galgebakken småløbende med mig ved 
hånden tabte Arne ud af barnevognen. I 
september var vi desværre nødt til at sende 
Stella med fragtbåden til Odense, fordi 
den fulgte med mig til skolen og ikke var 
til at få hjem igen.

Hos købmand Holst henne på hjørnet 
af Sjællandsgade fik vi et kræmmerhus 
bolsjer om lørdagen, når regningen skulle 
betales. Han havde en kaffemølle med et 
stort håndtag og f.eks. 1/1 rød »Aalborg« 
til 68 øre samt de interessante sifoner. 
Frk. Christensens mælkeforsyning i nabo
huset nr. 20 havde store beholdere med 
haner til mælk og mindre til fløde. Des
uden i vinduet adskillige bolsjeglas med 
f.eks. de yndede små farvede sukkerkug
ler. Jeg gik nu også lidt længere ærinder, 
bl.a. til »Kaffehuset«, Nørregade 6, hvor 
mor samlede kaffeservice på rabatmærker. 
Det fine butiksloft med opalglasfelter og
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Husk Adressen: Nørregade 6, 
Kaffehuset. |

I En Del Samlermarker udleveres gratis. ] Telf. 1683. [ En Del Samlermsrker udleveres gratis. |

Annonce fra »Kaffehuset«, Nørregade 6, i Århus stiftstidende 5. november 1914.

guldlister husker jeg derfra. I smørforsy
ningen ved siden af kom jeg også, mest 
efter Oma margarine. Den skulle æltes 
hjemme med smørfarve fra små kapsler.

Vi havde en tid en skomager Laursen 
boende i stuen i baghuset. Han var lidt af

en original. Ved rengøring flyttede han alt 
sit bohave ud i gården, når vejret var til 
det. Bornholmeruret rensede han med en 
tandbørste. Jeg stod engang og så på ham, 
mens han sad ved sit arbejde for åbent vin
due. »Hvad skal du være, når du bliver 
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stor?« spurgte han. »Ingeniør« svarede 
jeg. »Det er en lang og trang vej« sagde 
han - og han fik ret.

I december havarerede den nye gas-mo
tor på Mejlgade, og skæreriet kom først i 
drift ind i januar, da der skulle fremstilles 
nye dele i Sverige. I øvrigt havde far også 
under normale forhold ekstra ulejlighed 
med denne maskine. Gasgeneratoren 
skulle nemlig »blæses« en gang om sønda
gen for at ilden ikke skulle gå ud. Vi lagde 
derfor tit eftermiddagsturen om ad Mejl
gade. Her var der efterhånden godt 20 an
satte. Foruden snedkersvende, lærlinge og 
maskinsnedkere en billedskærer, og der 
var smedeværksted samt et polereværk- 
sted med to damer og den lidt forhutlede 
»Larius«, som ikke kun brugte spritten til 
at polere med.

Julegaverne var dette år teknisk præge
de og helt efter mit ønske. Jeg fik en lille 
elektrisk motor og Arne en lille elektrisk 
væglampet samt batterier dertil. Alt var 
fra Deleurans spændende kælderbutik på 
Store Torv, hvis vindue vi tit længselsfuldt 
havde betragtet. Far satte det hele på et 
træunderlag sammen med en dampmaski
ne, som jeg havde i forvejen, og det kan 
nok være, at vore legekammerater og gæ
ster gjorde store øjne. Da Jensen nu havde 
set, at jeg interesserede mig for »det elek
triske«, gav han mig en dag på Mejlgade 
en kasseret høretelefon, og jeg fik travlt 
med at finde ud af, hvad der var indeni! På 
Skolebakken så vi et spændende fyrværke
ri nytårsaften. I den forbindelse mindes 
jeg min gysen i en yngre alder, når vi efter 
besøg hos Wilhelmsens i Knudriisgade gik 
ad »Kærlighedsstien« til Nørrebrogade, 
og der i mørket sås ild og gnister på him

len fra smelteovnen i H.P. Jensens jern
støberi.

Året 1912 indledte jeg med en dårlig 
mave. Vi fik en slæde af far, og dengang 
kunne der kælkes på den nederste, stejle 
del af Guldbergsgade (på fortovet langs 
Vennelyst). Men i februar fik både vi børn 
og siden mor fåresyge. Vi var sengeliggen
de med de skæve hoveder indbundet (pro- 
venceolie og varme omslag). Det var nogle 
slemme uger. Desuden havde vi den sorg, 
at Stella måtte aflives på Eksportslagteriet 
i Odense, fordi værten og naboerne i Gre
vehuset klagede over, at der blev ødelagt 
for meget i haverne, da Stella som tæve 
tiltrak mange »køtere«. I Grevehuset lave
de jeg i sommerferien bl.a. en tohjulet 
vogn af sagerne på loftet. Mors symaski
ne, der var flittigt i brug, monterede far på 
et understel, så den kunne trædes. Jeg 
måtte holde diæt op til jul, da maven igen 
gjorde knuder, og plejede desuden en 
byld.

Udover status 1913 fik far efterhånden 
mere travlt på Mejlgade, også uden for ar
bejdstiden. Ikke sjældent var der noget at 
ordne søndag formiddag, og det hændte 
da, at han gik over på den anden side af 
gaden til »Jakob« (Jensen), der havde en 
rigtig gammeldags beværtning og fik sig 
en »Ølhøvl« (øl og brændevin).

I flere år var det en fast skik, at vi børn 
hentede en pose »overskårne« hos bageren 
på hjørnet af Sjællandsgade og Nørregade 
til morgenkaffen om søndagen. Det var 
billige wienerbrød med glasur og en stribe 
i midten af gul creme eller hindbærsylte- 
tøj. Vi fik 13 for 25 øre! Til middag kunne 
der vanke forloren hare stegt i en stor gry
de og godt spækket med røget flæsk. Den- 
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ne »Storfrikadelle« var en af vore livretter. 
Fra egen avl fik vi tit farseret kanin, stegte 
duer, kyllinger eller hønsekødsuppe, af og 
til benløse fugle. Til daglig spiste vi altid 
varm mad midt på dagen, som regel to 
retter, og far sov derefter til middag /i 
time. Vi fik ofte forskellige slags grød og 
vælling. Far holdt meget af boghvedegrød 
- også kold med varmt øl - men disse ting 
brød jeg mig ikke meget om. Fisk kom der 
også på bordet; far yndede at pille et tor
skehoved. Desuden supper med grønkål, 
hvidkål, kørvel og ærter. Bedst var det 
med bøf, frikadeller, medisterpølse, hvid
kålsrouletter, flæskeæggekage samt sød
suppe, arme riddere, abrikosgrød, sveske
grød, citronfromage, appelsinfromage 
m.m. Jeg kunne ikke lide skind på mælk 
og fløde eller klumper i øllebrød, men var 
ellers ikke kræsen. Far prøvede med må
geæg og myseost, det blev ikke populært.

Et tilskud til kosten fik vi nogle gange 
fra onkel Henrik i Island - en tønde saltet 
lammekød og rullepølser. I de første år 
lavede mor selv rullepølse, sylte og stege
fedt, syltede græskar, grønne tomater, 
rødbeder, asier og kapers samt lavede syl
tetøj og saft. Desuden blev der i regelen 
bagt franskbrød og julekage hver uge. 
Dertil kom rengøring, fernisering af gulve 
og sytøj, så der var ikke mange ledige 
stunder. Far skaffede affaldstræ til optæn- 
ding i kakkelovnen og maskinspåner til 
gruekedlen i vaskekælderen, men de var 
vanskelige at fyre med. Arne og jeg pudse
de fodtøj.

I 1913 købte Jens Jensen forhuset med 
tilhørende sidebygning Mejlgade 47, og 
familien flyttede ind på 1. sal. På Nørre- 
brogades skole fik forældrene nu lejlighed 

til at overvære eksamen, og der blev udgi
vet en trykt eksamensplan. I anledning af 
mine forældres 10-års bryllupsdag fik de 
en smuk forsølvet kaffekande af mormor 
og bedstefar. Den kom til at stå bag glas
døren i skabet sammen med diverse »ka
ninpræmier«. Samme skab blev i øvrigt 
flyttet til væggen ved kakkelovnen. Den 
veltjente chaiselong kom i soveværelset og 
blev erstattet af en sofa med et hyldearran
gement over (panelsofa). Der var også 
kommet et par lænestole til, hvoraf den 
ene, »den store stol«, var særlig interes
sant ved at have indstillelig ryg. Desuden 
et par af tidens yndede blomsterstandere.

I en periode løb jeg ned til havnen med 
kaffe i en godt indpakket sodavandsflaske 
og en madpakke til vor husfælle i stuen, 
Niels Sørensen, som arbejdede ved træ
lastskibene nær toldboden. Derved tjente 
jeg nogle småskillinger, men det mest 
spændende var, at Sørensen og jeg efter 
mit ønske sad sammen højt oppe i et af de 
interessante, små bremsehuse på de åbne 
godsvogne, der holdt lige i nærheden. En 
gang gik det imidlertid galt, da et lokomo
tiv blev koblet til, og vognen kørte - dog 
ikke længere end til sydhavnen! Jeg havde 
derimod aldrig byplads, som mange sko
lekammerater hos f.eks. de store køb
mænd Adamsen eller Prange i Sjællands
gade, hvor de gik med de store firkantede 
trækurve, skønt det var forbudt for børn 
under 12 år.

I sommerferien fik jeg et gammelt væk
keur af Frida Jørgensen til at skille ad, 
men iøvrigt blev jeg drillet af drengene på 
vejen p.g.a. mit afvigende sprog. Jeg blev 
kaldt københavner, »fars lille dengse« 
o.s.v. Fra Grevehuset var jeg med til en
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stor afholdsfest med specielle arrangemen
ter for børn. Da jeg besøgte faster Emilie 
og onkel Theodor i Allegade, var man ved 
at grave elektriske kabler ned i gaden, og 
jeg husker, at jeg betroede en anden dreng 
på trappestenen, at jeg interesserede mig 
for elektricitet. Det var da også rigtigt, da 
jeg efter at have set en lille lampe over 
sengen hos min ældre kammerat Georg 
Nielsen, Sølystgade 9, selv lavede noget 
lignende i Grevehuset, hvor jeg den gang 
sov på chaiselongen i stuen. Der var kun 
det kedelige ved det, at batterierne, som 
bedstefar gav mig penge til, ikke holdt ret 
længe. Min 5 år ældre farbror Viggo, som 
lige var begyndt i elektrikerlære, fandt ud 
af, at jeg havde lavet en indretning, der 
ganske vist slukkede lampen, men samti
digt kortsluttede batteriet!

Imidlertid var den største begivenhed 
den sommer, at jeg sammen med min jæv
naldrende fætter Johannes fra København 
og ovennævnte Viggo blev inviteret til 
Rudkøbing 4-5 dage. Her havde min far

bror Johannes i 1910 købt Hotel Skandi
navien og Pavillonen i Fredeskoven. Først 
på året 1913 måtte han afstå hotellet, men 
beholdt Fredeskoven, og der var liv om 
sommeren: Skyttefest og 100 mennesker 
til spisning, mens vi var der. Det var et 
spændende hus at gå på opdagelse i. Der 
var højt til loftet i den store festsal med 
scene, og det gjaldede rigtigt, når Johan
nes og jeg sang for fuld hals »I alle de 
Riger og Lande«, »Vift stolt på Kodans 
Bølge« o.s.v. Vi fandt også ud af, at slatter 
fra bordene (The russe, Lemonsquash, li
kør) smagte godt, men det blev opdaget 
og hurtigt forpurret. Med hjem havde jeg 
en fin gammel lampet-arm, fundet på lof
tet og en elektrisk pære, som jo havde ny
hedens interesse.

I 1914 fandt far en gammel cykel til 
mig. Det var en model med racerstyr og 
racersadel. Frihjul og skærme var der ik
ke. Den var i en sløj forfatning og absolut 
ikke køreklar. Men jeg gik i gang med af
slibning, lakering o.s.v., og var lykkelig 
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over denne »skærveknuser«. En ny mani 
var imidlertid opstået: Samlemærker - ud
givet som reklame af en mængde firmaer 
og forretninger. De kunne fås i butikkerne 
eller byttes og blev sat i album. Far gav 
mig en løvsav og viste mig, hvordan de 
skulle bruges til at lave forskellige pynte
ting efter tegning.

I dette år fik vi indlagt elektrisk lys i 
stedet for de besværlige petroleumslam
per. Jeg husker, hvordan overmontøren 
satte blyantskryds på væggene der, hvor 
afbryderne med de riflede messingdæksler 
skulle sidde. Mange nøjedes dengang med 
en pære i deres gamle hængelampe, men vi 
fik en rigtig lysekrone med 4 blus, hvoraf 
de 3 øverste som regel kun var tændt, når 
vi havde gæster. I Grevehuset havde bed
stefår året før lært at cykle i en fremskre
den alder. Hans cykel var for høj til mig 
og uden frihjul, men jeg stak højre ben ind 
under stangen, og i løbet af en uge kunne 
jeg cykle ude på den lidet trafikerede vej 
på den facon. Jeg lavede et telt for enden 
af markhaven og var i øvrigt optaget af en 
spilledåse med 10 plader, som naboen 
havde. Af den noget ældre Frida Jørgen
sen lånte jeg børnebøger, og jeg udviklede 
mig snart til en læsehest, der slugte alt på 
tryk. Farmor i Dalum havde efter farfars 
død haft rengøringen i skolen, og jeg be
nyttede lejligheden til at læse i børnenes 
bøger, som lå under klappen i pultene. 
Viggo havde et gavlværelse på loftet i hu
sets bagbygning. Der var ting som en snog 
og et firben i sprit, og jeg fik nådigt over
ladt et par ting fra hans elektriske samling.

Hjemme begyndte jeg at købe spare- 
mærker til Chr. Erichsens børnebøger: 
Ingemanns romaner, Onkel Toms Hytte, 

Frændeløs o.m.a. Jeg fik nu tit bøger til 
jul og fødselsdag, og far gav mig en hæn
gereol i soveværelset.

I begyndelsen af 1915 måtte arbejdsti
den indskrænkes på Mejlgade. Som følge 
af restriktionerne lavede far en »høkasse« 
foret med avispapir, og vi stiftede be
kendtskab med præserverede æg (i vand
glas), marmelade i store spande samt - ik
ke behageligt - med amerikansk flæsk. Ef
ter bestået optagelsesprøve begyndte jeg i 
maj på mellemskolen i Ny Munkegade 
med nye kammerater og lærere - et ny 
livskapitel - men herom senere.

Mor var syg en tid i september. I okto
ber var det galt med gasmotoren på Mejl
gade, og en montør fra Horsens arbejdede 
med den i 3 dage. I skolen var klassen 
pyntet op til jul, ligeledes sangsalen, hvor 
der blev sunget julesalmer, og overlæreren 
holdt tale. Hjemme var julegaverne bl.a. 
et trykkeri til mig og et mosaik-spil til Ar
ne. Far kom med et stort billede »Rem
brandt og Saskia« i en køn stilramme. 
Nytårsaften var vi hos Jensens, men inden 
da havde jeg været til juletræ i søndags
skolen. Sammen med Tage Christensen 
fra nr. 20 (1 år ældre end mig) havde jeg 
nemlig i nogen tid gået ned i Paradisgades 
skole, hvor en skomager Laursen holdt 
søndagsskole (hans egne børn fyldte godt 
op i klassen), til tider overværet af en no
bel herre, grosserer Rose, på en stol i hjør
net ved katederet. Jeg husker en historie 
fra missionsmarken om, hvor tilbagestå
ende og overtroiske kineserne var. Når de 
blev syge, blev de stukket i maven med en 
stor nål - akupunktur var ikke værdsat af 
andre dengang. Vi gik der til konfirmatio
nen og fik da en bibel med navn. Om 
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sommeren var der en lille udflugt, f.eks. 
til Friheden, hvor vi legede og fik en rød 
sodavand til den medbragte madpakke.

Om barndommens gade, kammeraterne 
og vore tilholdssteder
Gadenavnet stammer fra den store villa 
»Sølyst«, som ligger ud til Høegh Guld- 
bergs Gade tæt ved hjørnet af Sølystgade. 
Den er opført 1860 af Peter Herskind, og 
dengang var der en vid udsigt over Århus
bugten. Det er den gamle del af gaden, vi 
boede i, mellem Sjællandsgade og Høegh 
Guldbergs Gade. I Ny Sølystgade mellem 
Sjællandsgade og Ny Munkegade var der 
jævn brolægning over hele kørebanen og 
flisefortove. Hos os derimod var der kun 
firkantede brosten på en midterbane (»he
stegaden«). Mellem denne og rendestene
ne fandtes ujævne natursten (»pebernød
der«). Kantstenen var bred som en lille 
jævn sti, men resten af fortovet bestod af 
ujævne, kløvede sten af mindre størrelse 
end på kørebanen. Disse gammeldags be
lægninger var besværlige at renholde med 
fejning og navnlig, når der var sne og is 
om vinteren. Renholdelsen blev strengt 
overvåget af politiet. Vi børn blev sat i 
arbejde her, så snart vi kunne håndtere en 
kost. Jeg fik endda en speciel lille en af 
naboen i nr. 16, børstenbinder Lund, in
den jeg kunne gå i lag med den store gade
kost.

I denne gamle del af gaden var der 22 
huse (nr. 13 manglede), de fleste med 2 
fulde etager ( kun 3 havde 3. sal) og 7 med 
beboet kælder. Af butikker var der i 1909 
2 købmænd, 1 mejeriudsalg, 1 frihandel 
(uden næringsbrev), 1 rulleforretning og 1 
barbersalon. På hjørnerne af Ny Sølystga

de og Sjællandsgade fandtes bager og isen
kræmmer. Slagter og grønthandler samt 
træskomager og trikotageforretning var 
der i Sjællandsgade få ejendomme henne. 
Der var ikke lygtepæle på fortovet. Gas
lygterne sad med murkonsoller på husene 
nr. 3 og nr. 20; de tændtes og slukkedes af 
lygtetænderen ved hjælp af en stang med 
krog. Der var en del udvendige kælder
trapper og flere høje trappestene. Gade
spejle var der mange af.

Trafikken i gaden var ikke stor, men en 
del hestevogne kom regelmæssigt. Der var 
en åben mælkevogn med junger fra meje
riet, men også mælkemandens lukkede 
vogn med klokken og de store messingha
ner, en stærkt duftende brødvogn fra rug
brødsfabrikken, en spændende, grøn pe
troleumsvogn til forsyning af købmænde
nes kælderbeholdere gennem en stuts ud
vendig på muren, sandmanden med sin 
vogn og en ølvogn med ankere, nogle 
dinglende i kæder under ladet. Der var en 
øltapper i Sjællandsgade og en i Anholts- 
gade; det var et selvstændigt erhverv den
gang. Far havde også nogle gange købt et 
lille anker, som lå i kælderen med en spe
ciel hane skruet i. Om sommeren kunne vi 
se en rød vandvogn dæmpe støvet. Heste
nes efterladenskaber blev omhyggeligt bå
ret ind i haverne. Mere sjældent sås damp
tromlen, der naturligvis var særlig interes
sant. Ligesom brandvognen med sine fyri
ge hesteforspand som først i 1916-17 blev 
afløst af et flot motorkøretøj. En enkelt 
gang kom en støvsugervogn gennem ga
den. Fra den kunne en slange stikkes ind 
gennem vinduerne hos folk. Med i billedet 
var fiskemændene med deres trækvogne 
og deres stemmebegavede lovprisning af 
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varerne: »Sild er godt!«. »Re-spe-ter« 
(rødspætter) »Store levende saltvandsål - 
saltvandsål«. Et par frugtsælgere havde 
særlig gode sangstemmer. »Her er æbler, 
her er pærer - her er alt, hvad folk begæ
rer!« Eller: »Sku’ det vær’ æbler, sku’ det 
vær pærer eller sku’ det måske intet væ
re?«. Skærslipperen kom med sin bør og 
ringede på døren. Lirekasser kom ikke tit, 
da der ikke var gårde med portindkørsel i 
denne del af gaden. Særlig festlig var 
»Sluppen« med sit optog fastelavns man
dag i nogle år. På en stor fladvogn var 
anbragt en båd med roerkarle, der holdt 
årene i vejret, en bådsmand og en flot ad
miral samt hornmusikere. Ved siden af 
vognen gik en flok mænd i hvide skjorter, 
høje hatte og rødt skærf om livet. De dan
sede med hinanden, når vognen gjorde 
holdt, og de havde raslebøsser, nogle på 
en stang, til indsamling af penge til gamle 
søfolk og sømandsenker. Hjemme havde 
vi fået fastelavnsris, masker og boller, men 
vi måtte ikke synge ved dørene for at tigge 
penge.

Da gaden som sagt ikke var særlig be
færdet, var der plads til leg og boldspil. Vi 
spillede to slags spil med farvede lerkug
ler. I »klik« (ikke klink) forsøgte to delta
gere skiftevis at ramme og derved vinde 
modstanderens kugle. Man brugte pege
fingeren, men var afstanden over 3 »fod« - 
målt med træsko - måtte kuglen løftes. 
Der kunne spilles med fine glaskugler, 
men betalingen var altid lerkugler. Det an
det spil, »Spille i hul«, kunne der godt 
være flere med til. Den, der fik kuglen i 
hul eller lå nærmest hullet, måtte erobre 
de andres kugler ved at støde dem i hul 
med fingeren. »Effen eller ueffen?« var en 

gætteleg, der gik ud på at gætte, om mod
parten holdt et lige eller et ulige antal kug
ler i sin lukkede hånd. Vores tag-fat-leg 
hed »tik«. »Fangeren« skulle løbe efter de 
andre og kun røre ved en af dem og samti
dig råbe »tik« - så var det den ramtes tur 
til at forfølge. Fangeren udvalgtes ved, at 
man stillede op i en rundkreds, og en 
dreng i midten fremsagde følgende remse, 
idet han pegede på en ny dreng for hvert 
ord:

Ælle bælle ni ti,
du er es fri
for at være den.
Du går ud
som en våd karklud -
UD!

Den sidste, der ikke var gået ud, blev fan
geren. Remsen blev også brugt ved »gem
me« eller »kuk« (»skjul«), hvor den ud
valgte skulle tælle højt til f.eks. 50, mens 
de andre gemte sig. Kneb det med at finde 
dem, kunne han råbe: »Kuk en gang og 
bliv hvor du er!« indtil han fandt sin aflø
ser. En anden leg var »Røvere og solda
ter«, hvor soldaterne skulle finde de skjul
te røvere.

Vi morede os med at gå på stylter, og 
nogle af dem var med flere trin, så vi kun
ne komme rigtig til vejrs. Det var yndet at 
løbe med »trillebånd« - det bedste var en 
cyklefælg styret med en pind. Nogle dren
ge kunne håndtere »klaptræer« eller 
»klemmer« - to små stykker træ, som an
bragt mellem fingrene kunne frembringe 
hurtige »kastagnetlyde«. Det lærte jeg al
drig, heller ikke at pifte. Flitsbuer var al
mindelige en tid, de helt fine af spanskrør, 
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men ellers af hasselkæppe. Pilene omvik- 
ledes med ståltråd i spidsen.

Farvede nipsenåle blev sat på tændstik
æsker, men at »nipse« var dog mest for 
piger. På en eller anden måde var jeg kom
met til at kende Carola, en mørkøjet pige 
fra Thunøgade. Hun lærte mig ikke at 
nipse, men at hoppe i paradis på fliserne 
uden for hendes hus. Desuden sjipningens 
finesser og at spille bold op mod en mur - 
med alle variationer.

Brændglas var eftertragtede og dyre at 
købe, men bl.a. glas fra visse cykellygter 
kunne bruges. De var ikke helt ufarlige. 
Jeg har selv engang stået uden for en pa
pirhandel i Paradisgade og gennem vindu
et brændt hul i et hefte! Spejle var et godt 
redskab til at drille andre med i solskin. 
God knaldeffekt kunne opnås ved at svin
ge en snor (»strik« på århusiansk) med en 
hulnøgle fyldt med tændstiksats, hvori sad 
spidsen af et søm - hårdt mod en mur. Til 
den personlige udrustning hørte foldekniv 
eller dolk med skede. Om vinteren kælke
de vi - nu med en rigtig kælk lavet af smed 
Denecke på Mejlgade 47. Skøjter fik vi al
drig.

Den før omtalte Tage var vel nok den 
legekammerat, jeg var mest sammen med. 
Han var søn af målerkontrollør, senere in
kassator Chr. Christensen, som efterhån
den fik 8 børn og ejede nabohuset nr. 20. 
Til den anden side boede en tid model
snedker Baun, gift med en datter af fru 
Sørensen hos os. De havde sønnen Niels, 
som var et par år ældre end mig. Han var 
en tid i Esbjerg, men ellers holdt vi sam
men, indtil han tog ud at sejle som fisker. 
I nr. 3c boede Emil Petersen - også noget 
ældre - men han var meget tit med på vore 

ture. Genboen i nr. 9, den tidligere nævn
te Georg Nielsen, kom jeg også sammen 
med af og til

I regelen var der fredeligt i gaden. Men 
efter provokationer fra den ene eller den 
anden side kunne det trække op til kamp 
med en anden gade, og så blev der med 
hjælp fra Ny Sølystgade formeret en slag
styrke bevæbnet med kæppe og stænger. 
De største og stærkeste skulle gå forrest. 
Rækkefølgen afgjordes i tvivlstilfælde ved 
interne tvekampe »mandjævning«. Jeg hu
sker således, at jeg skulle slås med Mari
nus fra nr. 12, som jeg aldeles ikke havde 
noget udestående med, og kampen blev da 
også uafgjort. For drengeslagsmål gjaldt 
visse uskrevne love. F.eks. var det »fejgt« 
at slå i maven og at sparke. En »blodtud« 
var derimod ret almindelig. Eventuelle 
fanger blev ikke behandlet særlig humant: 
»Franske manchetter« (hård gnidning af 
håndleddene), »Kløpulver« (hybenfrø) i 
nakken og lignende udspekulerede straffe. 
Jeg var dog kun med i de indledende øvel
ser og oplevede ikke en regulær »gade
krig«.

Mange af de ovenfor omtalte aktiviteter 
- og flere til - foregik også i Vennelyst, 
det gamle anlæg for enden af gaden. Den
gang var det et lukket område omgivet af 
et højt tremmeplankeværk. Der var 2 låger 
mod Gulbergs Gade, 1 mod Vennelyst- 
boulevarden og 2 mod Nørrebrogade. 
Ved fester o.l. blev der hængt sækkelær
red for tremmerne på strategiske steder, 
og til tider gik der også vagter, da det var 
en yndet sport at »planke den«. Hove
dindgangen lå i sydspidsen af anlægget ud 
mod pladsen ved Nørregade. Her var der 
jerngitter et stykke på begge sider af den
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Vennelyst ved vintertid ca. 1910.
Postkort i Erhvervsarkivet.

kunstfærdige jernportal med plads til ind
kørsel i midten og to sideindgange, bag 
hvilke der var billetskure på hjul. Foran 
indgangen var en stor gaslampe med flere 
blus højt anbragt ud fra portalens bue.

Dengang var Vennelyst med sine store 
træer, tætte buskadser, damme og vand
løb med spændende broer, samt festplads 
og cirkusplads m.m. en verden for sig og i 
flere år rammen om en stor del af vore 
hverdage. Vi havde navne til de forskellige 
lokaliteter. »Solbakken« førte ned til den 
nordligste bro over bækken, som løb ud af 
et rør lige inden for plankeværket mod 
boulevarden. Oppe på skråningen her 
voksede nogle buske (kornel) med røde 
grene, som var hårde og sejge. Disse 
»blodris« var meget eftertragtede. »Rø
verstien« løb parallelt med Vennelystbou- 
levarden. Den var smal, hulvejsagtig og

skummel med store trærødder frit fremme 
et par steder i siderne. »Halvmånen« var 
en sidevej midt i parken bag den vej, hvor 
der stod en buste af Frederik 7., som blin
kede med øjnene, når vi kiggede længe 
nok! De mange plæner var kantede med et 
ganske lavt hegn bestående af et jernbånd 
på små træpæle. »Græsset må ikke betræ
des« stod der på skilte, og børn henvistes 
til legepladsen, en uindhegnet plæne med 
bænke og et par vipper, som var uinteres
sante for andre end mindre børn. Opsyns
mand Rasmussen, »Syne«, var vores onde 
ånd. Han antraf os jævnligt på forbudte 
veje, f.eks. under broerne eller i billetsku
rene, som vi havde fået dirket op. I sidste 
tilfælde vankede der lussinger, da vi ikke 
kunne undslippe, men ellers nåede vi for 
det meste at fjerne os, mens han brugte 
mund og et par gange truede med politiet.
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Dammene med svanerne var naturligvis 
særlig forbudt område. Her var højere git
terhegn af ståltråd og svanerederne ret 
utilgængeligt placerede i de små bevoks
ninger der, hvor bækken løb fra den ene 
eller den anden dam.

Festpladsen blev f.eks. brugt ved dyr
skuet, 1. maj-dagen og grundlovsdagen. 
Ofte afsluttedes med fyrværkeri, ved sær
lige lejligheder med illumination, men el
lers var der luftgynger og karrusel, kraft
prøver og skydetelte m.m. Vi overværede 
tit opstillingen af gøglet - selve festerne 
var vi ikke med til - og når det blev pillet 
ned igen, husker jeg, at der stod tilbage et 
træskur med skiltet »Bodega«, en choko
ladeautomat »Stollwerck« og en person
vægt (begge for 10 øres indkast), som vi 
studerede nøje. Disse vægte kom også 
frem rundt om i byen. På den store, åbne 
plads legede vi med flyvende blikpropel
ler, der bragtes til at rotere ved at skubbes 
op ad en lille, snoet jernstang. Det var sid
ste skrig. I forvejen havde vi møllevinger 
af træ, som snedkersvend Pindstrup havde 
lavet til os. Dem skulle man løbe med lige
som med de celluloidvinger, der kunne 
købes. I nærheden - i den nordlige del af 
Vennelyst lå også cirkuspladsen. Mange 
cirkus kom her, f.eks. Miehe og Jack Joy
ce. Det var en svir for os drenge at se teltet 
blive rejst og eventuelt få lov til at hjælpe 
lidt til.

Højdepunktet for os og flere andre lige
sindede var dog cirkuspladsen om efter
året, når træernes blade var faldet og blev 
kørt sammen her i vældige bunker. Dem 
kunne vi springe ned i fra træerne, men 
først og fremmest blev bladene brugt til at 
bygge huler med, når de var passende fug-
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Annonce for Stollwercks cacao og chokolade fra kata
loget for Landsudstillingen 1909. Firmaet synes - ef
ter navnet - at have varet tysk, men har vel haft en 
dansk forhandler. Der var på det tidspunkt et par 
chokoladegrosserere i Århus.

Erhvervsarkivet.

tige og sammenhængende. Væggene byg
gedes op og kunne stå selv, hvorefter taget 
blev lagt på grene. Her blev der brug for 
vore lommelygter, som vi var særlig inter
esserede i, og de forskellige modeller var 
blevet ivrigt studeret i Deleurans kælder
vindue på Store Torv. I dette miljø foregik 
også de første eksperimenter med cigaret
ter, indkøbt hos købmand Gyde på hjør
net af Sølystgade og Guldbergsgade, hvor 
vi ellers ikke handlede. Mærker som »Mo
tor« og »Flag« kostede 1 øre stykket, me
dens de »russiske« med papmundstykke, 
»Rose«, kunne fås for det halve. Ingen af
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Foran den beskedne Vennelystp av ilion, der efterfulgte Thorvald Jørgensens (se s. 59), placerede man de to elefan
ter, der forbundet med en bue havde udgjort indgangspartiet til Carlsbergs stand i Landsudstillingens industrihal. 
De var modelleret af Hansen Reistrup.

Foto fra 1912 i Erhvervsarkivet.

dem blev dog vanedannende - men havde 
det forbudtes tiltrækning. En anden hem
melig last var læsningen af de spændings
fyldte og bloddryppende hefter, som cir
kulerede i kredsen og blev nydt i enrum: 
Buffalo Bill, Lord Percy Stuart, Nick 
Carter og Nat Pinkerton. (På et senere 
stadium fik vi ad omveje fat på en lille 
Flobert-pistol, der kunne skyde med rigti
ge patroner. Den afløste vandpistolerne 
og »Browningrevolverne«).

Tilbage til Vennelyst. Her havde vi tid
ligere på efteråret slået kastanier ned fra 
træerne med tykke grenstykker. I det hele 

taget holdt vi øje med træernes frugter: 
»Manna« fra elmene kunne spises, ligele
des »Kødbær« og »Melbær«, henholdsvis 
tjørnebær og bær fra seljerøn. De vingede 
ahornfrugter kunne vi »flyve« med.

Vennelystpavillonen var i disse år en lav 
bygning med en stor terrasse foran. Teras- 
semuren var velegnet til at balancere på. 
En tid stod der to store elefantskulpturer 
fra landsudstillingen foran terrassen. Bag 
pavillonen (mod nord) var der nogle år 
keglebane langs Guldbergs Gade. Her lå 
også de gammeldags toiletter, som i den 
første tid var i en sørgelig forfatning med 
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griseri både på sæderne og de kalkede 
vægge. Det blev der rådet effektivt bod på 
ved at behandle væggene med så groft 
puds, at de var umulige at skrive og tegne 
på samt ved at gøre sæderne så skrå, at de 
ikke indbød til længere ophold. Syd for 
pavillonen ud mod Guldbergs Gade lå den 
store, gamle musiktribune. I den bageste 
del var der redskabsrum, og her holdt 
»Syne« til. Lidt længere sydpå lå »Fri- 
luftsteatret« med front mod pavillonen og 
tilskuerplads foran med klapborde og 
klapstole. Det var en træbygning på en 
sokkel af cement. Under scenerummet var 
der garderobelokaler m.m., og her gik jeg 
engang på opdagelse, da en rude var slået 
ud. Jeg fandt en stikkontakt, som vi ikke 
havde hjemme på det tidspunkt og ville 
efterprøve det, jeg havde læst om elektri
ske buelamper. To ledninger blev stukket 
ind i hullerne og i den anden ende forbun
det med to stykker trækul, som først skul
le røre hinanden og så fjernes lidt for at 
danne lysbuen. Da kullene mødtes, sagde 
det »Bang«, og lyset gik ud. Det var også 
det eneste, jeg oplevede på Friluftsteatret. 
Vi så aldrig en forestilling, men mange re
vymelodier og deres letbenede tekster, 
som hørtes ude omkring, gik ind i hovedet 
og satte sig fast: »Ingeborg - slå smut ...«, 
»Christian og Lino« »Ship ohoy«, »Det 
skal gå langsomt ...«, »Den har jeg lånt 
min bedste ven« og adskillige andre.

Vi - d.v.s. Tage og jeg samt Niels eller 
Emil (Arne var for lille endnu) - havde 
også andre tumlepladser længere ud i 
landskabet. Oven for fodfolkskasernen i 
Guldbergs Gade lå Galgebakken, »Galle«. 
Nærmest kasernen eksercerpladsen med 
det forsvarligt indhegnede »krudttårn«. 

Her kunne vi finde afskudte patronhyl
stre. Skolernes sportsplads lå nord for det
te område, adskilt derfra ved et bredt læ
bælte bestående af middelhøje træer. De 
var gode at klatre i, og det gjaldt om at 
bevæge sig fra den ene ende til den anden 
uden at komme ned på jorden. På Galge
bakken spillede vi »Dæk« (primitiv krick
et) eller langbold med hjemmelavede 
boldtræer. Vi forsøgte også med vekslen
de held at sætte drager op, men det var en 
kunst med de hjemmegjorte. Der kunne 
købes »kinesiske« kassedrager af en hel 
anden facon: et firkantet, åbent rør med 
en pind i hvert hjørne og med et kulørt 
stofbælte om pindene i hver ende. De fun
gerede godt. Vi kunne komme til »Galle« 
ad en stikvej fra Vennelystboulevarden. 
Ved den lå noget, vi kaldte »Batteriskræl
le« - åbenbart en affaldsplads for telfon- 
selskabet - men vi ledte forgæves efter 
brugelige metalgenstande. Gik vi derop ad 
Sjællandsgade, kunne vi hos bager Kragh i 
nr. 92 få en hatfuld »kagesmuld« for 5 øre. 
Der var ikke sjældent havarerede kager 
imellem. Langs Kaserneboulevarden lå 
dengang »Stenmarken«, som vi kaldte 
kommunens oplagsplads.

En længere tur gik ad den da ret ube
byggede Randersvej. På venstre hånd pas
seredes her generalboligen med skildvagt 
(senere indlemmet i fødselsstiftelsen), 
tømmerpladsen og savværket. Til højre lå 
kommunehospitalets område. Derefter 
bemærkedes den gamle, kønne milepæl, 
der stod på en græsforhøjning omgivet af 
grøn hæk på de tre sider og havde ind
skriften: »12/2 mil fra Fredericia«. Ved 
Trøjborgvej stod »Rytterstenen« i et lille 
anlæg til minde om rytterfægtningen her i
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Århus havn, Nordre mole omkring 1910. Promenaden er lidt svær at se; men den er der, jfr. de personer, der anes 
et stykke bagude mellem bolværket og pullerterne.

Århus kommunes biblioteker, Lokalhistorisk samling.

1849. Efter en ubebygget strækning på ca. 
% km kom vi igennem forstaden Kristi- 
ansbjerg med kirke, mølle og brødfabrik. 
Her boede smedemester Bardino, som far 
kendte fra kaninavlerforeningen. Vi passe
rede 3 km-stenen og nåede rejsens mål, 
det højtbeliggende, imponerende, men ir
riterende utilgængelige vandtårn. Der blev 
holdt rast på plateauet, hvor det stod, vi 
nød udsigten og lagde øret til telefonpæle
ne for at høre vinden synge i trådene. Vi 
kunne gøre afstikkere ud ad Brendstrup- 
vejen eller de andre sideveje. På grøfte
kanterne var der adskillige geder dengang. 
Ved et stort, sort skur (en vognmandsla
de) fandt jeg et mærkeligt apparat, som 

senere viste sig at være en af telefonselska
bets lynafledere.

Et andet område, som vi hjemsøgte tit, 
var havnen og særlig Nordhavnen. Nor
dre mole var en yndet promenade med si
ne store, dekorative fortøjningssten og 
udsigten til Mols og Helgenæs. Den havde 
en lav, bred mur, som mindre børn kunne 
gå på støttet af forældrene. Ud mod bug
ten var der en skråning afsluttet af store 
kampesten, og jeg husker, at jeg som lille 
fik lov til at se søstjerner og vandmænd 
nede mellem stenene. Da jeg blev større, 
gik vi på et smalt gangbrædt helt nede ved 
vandet i bassinet, hvor der lå fiskerbåde og 
lystfartøjer. Midt på molen var der en kort
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Dynkarken set mod Rullebroen omkring 1902. Svingbroen og Rullebroen var begge »bevægelige«, fordi den gamle 
åhavn op til Mindebroen endnu en årrække brugtes til anløb af mindre skibe.

Århus kommunes biblioteker, Lokalhistorisk samling.

anløbsbro for petroleumsdamperne, hvor
fra der pumpedes til de store beholdere 
ved Skovvejen. Her var også et lille, my
stisk skur med en vandstandsmåler. Ude 
ved fyret sad der gerne nogle lystfiskere. 
Derfra kunne man se over til søndre mole, 
der også havde et fyrtårn og desuden en 
sirene, som tudede uhyggeligt i tåge. I en 
periode fulgtes vi med Niels Baun, der 
havde fået det betroede hverv at tilse og 
lænse en båd ved nordre mole. Der lå hyt
tefade, og der blev solgt fisk fra pramme. I 
den første tid var der foruden de omtalte 
moler kun midtermolen, men man var 
godt i gang med opfyldning o.s.v. til Syd
havnen, hvor vi dog ikke kom så meget.

Ved midtermolen lå bl.a. Molsbådene, 
og der var en del pakhuse. Kulskibene lag
de til ved søndre mole, hvor der var kra
ner, medens skibe med trælast var at finde 
i den nordlige del af havnen med forstav
nen ind mod bolværket. Vi så, hvorledes 
korn blev suget op fra skibslasten gennem 
rør, der førtes over kajen i en jernkon
struktion til pakhuset. Fra fjerne lande 
kom skibe med jordnødder og copra til 
oliemøllen, og der var jo af og til hul på 
sækkene, der blev læsset på vogne - ellers 
sørgede vi for det! Ved åhavnen var der to 
broer: Svingbroen nær åudløbet og rulle
broen ved Dynkarken, henholdsvis for 
jernbanetrafik og gadetrafik. Det var 
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spændende at se dem i funktion. Der var 
altid et broget liv ved havnen. Vi fik af og 
til lov til at komme ombord på en damper, 
og der kunne være krigsskibe på besøg. 
Vejen derned gik enten ad Guldbergs Ga
de, Nørrebrogade og Tværgade forbi det 
store Set. Clemens apotek (hvor vi hand
lede) og Hotel Jylland ved Studsgade samt 
chokoladefabrikken »Globus« helt nede 
ved Kys tvejen - eller vi tog turen ad Sjæl
landsgade over Nørregade gennem Carl 
Christensens gård til Studsgade, videre ad 
den smalle gyde Snevringen til Mejlgade 
og Set. Olufsgyde. »Kul-Christensens 
gård« var i virkeligheden flere gårde med 
forskellige virksomheder. Der var kælder
trapper med to skrå trælemme, og en en
kelt gang lavede vi en udspekuleret 
skarnsstreg, idet en af os stillede sig med 
provokerende gebærder foran åbningen, 
mens to andre stod parat bag hver sin hal
ve lem og på givet signal straks smækkede 
dem i, når situationen nedefra blev fare
truende.

Sammen med Arne
Af det foregående kan man få det indtryk, 
at min bror Arne stod helt udenfor. Det er 
naturligvis ikke rigtigt. Ganske vist er 4 år 
en stor aldersforskel i drengeårene, og vi 
fik forskellige kammerater, men vi havde 
jo det grundlæggende fællesskab i hjem
met, familien og vore særlige interesser. 
Med fare for gentagelser er det derfor ri
meligt at fortælle lidt om vore fælles ople
velser i et særligt afsnit.

Mine tidligste erindringer er, at vi i en 
ung alder fortalte hinanden om vore 
drømme gennem en længere peirode - 
men det står lidt dunkelt for mig. De 

handlede om nogle små, menneskelignen
de væsener »karboer« og »?-boer«, som 
bekrigede hinanden og boede under jor
den i store anlæg med mange rum og gan
ge. Der var værksteder, maskiner samt ap
parater af enhver art. Væsenerne lavede 
netop de sager, som vi ønskede os, og fo
retog sig mærkelige ting, som vi ikke var i 
stand til. Det var jo nok både en drømme
verden og en fantasiverden. En anden 
slags drøm blev opfyldt, da vi engang gik 
tur ad Aldersrovej og gennem hækken be
undrede den meget ejendommelige villa 
»Aldersro«, der lignede et eventyrslot og 
lå i en stor, vildsom have. Pludselig fik vi 
under hækken øje på en af de kendte, telt
lignende bagerpakker. Den indeholdt 4 
kontitorkager, som absolut ikke fejlede 
noget! Mindre heldige var vi, da Arne for 
en gangs skyld var kommet med på en 
drengetur til havnen. Vi gik med ham ba
gest på gangbrædderne ved nordre mole. 
Med et faldt han i - og vi fik travlt med at 
komme hen til faster Rasmine, der var 
kokkepige hos vognmand Dyhr på Gra
ven. I det store, varme køkken fik han 
noget godt at drikke, tøjet blev tørret, og 
vi hentede ham senere med hjem.

Som kanindommer kom far hvert år 
hjem med et et dyrskuekatalog, en bog på 
110-140 sider, som vi fik til at tegne i og 
forslog mange timer med. Der var nemlig 
hvide blade mellem tekstsiderne til brug 
for dommernes notater. Jeg har gemt en 
del af disse gamle »dyrskuer«, og tegnin
gerne afspejler tydeligt vore interesser og 
ønskedrømme - fra barnlige mænd, dyr 
og huse til tekniske detaljer og »opfindel
ser«. Typisk er der møblementer af alle 
slags (far var jo snedker), og vi studerede 
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dem i de mange udstillingsvinduer på søn
dagsturene - men også badeværelser med 
ovne, bruser og kar (set hos kobbersmed 
Wilson, Guldsmedgade). I øvrigt biler, 
motorcykler, motorbåde, sejlbåde, dam
pere, luftskibe, flyvemaskiner, underjor
diske anlæg, huler, maskinrum, kemiske 
laboratorier, apparater og ikke mindst 
våben.

Foruden tegning gik tiden for en stor 
del med læsning om aftenen derhjemme. 
Vi holdt i mange år Familie Journalen og 
Hjemmet, en tid også Hus og Hjem. Fa
milie Journalens eventyr klippede vi ud og 
lavede små bøger af. I en periode havde vi 
også Børnenes Ugeblad »Mit Blad«, som 
var ret underholdende, og vi fik nogle 
gange Børnenes Lommebog. Senere lånte 
vi bøger på skolen. Når vi som mindre 
skulle være alene hjemme, fik vi »Geogra
fien« og »Naturhistorien« med de spæn
dende billeder fra hele verden at kigge i. 
Det var Ed. Erslevs »Lærebog i den al
mindelige Geografi« fra 1871 og Joakim 
Larsens »Læsebog for Folkeskolen og 
Hjemmet« fra 1882, som vi senere også 
læste med interesse. Af og til læste enten 
far eller mor op med dialekt af »Maglekil- 
des udvalgte Fortællinger« og Morten 
Korchs »Fynbosnak« til vores store mor
skab. I de første år sang både far og mor 
meget, mest sange og viser fra deres hjem. 
Navnlig farfar og farmor i Dalum havde 
mange skillingsviser og håndskrevne sange 
liggende. Af fars mere muntre repertoire 
kan nævnes: »Kejseren af Kinesiens 
Land«, »Jeg har læst i Aviserne ...«, »Jeg 
bor på Kvisten ...«, »Ud på Livets Vej«, 
»Kender du Rikke«, »Jim og jeg« o.m.a., 
men vi hørte også »nyere« ting som »Jens 

Vejmand«. Far havde sommetider mærke
lige sager med hjem, f.eks. en calabas, 
som han skar ud med øjne, næse og mund 
og satte et lys i. Vi spillede ludo og andre 
terningespil. Søndag eftermiddag gik vi 
næsten altid tur. I byen var det butiksvin
duerne, der blev kigget på (med lange øjne 
til Emmerys og Jønssons lagkager!), og 
der var de spændende broer: Clemensbro 
med trapperne ned til Fiskergade og 
Bruunsbroen med de store jernbuer. Her 
kunne man se ned på togene og spytte ned 
på dem. Riis skov kom vi meget i. Fra 
skrænten med Slangestien var mors ynd- 
lingsudsigt ind over byen. Der var den dy
be kløft med broen over og ramsløgenes 
stærktduftende flor, Ferdinandspladsen 
og Pavillonen. Jeg husker, at vi legede 
godt nedenfor de store trapper ved Salo
nen. Arne og jeg blev engang fotograferet 
sammen med bedstefar af Marryat Laurit- 
zen, Salonens sanger og husdigter i mange 
år. Vi hørte bl.a. hans vise med refrænet:

Men Peter han var ligeglad -
Han dansede og sang, 
han hoppede og sprang 
hele dagen lang!

Margrethestenen så vi så tit, at jeg endnu 
kan verset på den udenad:

Den snor, der lægges af strenge tre, 
den brister fuldt næppelig.
Det siger vismand foruden spe - 
om hun lægges læmpelig.

Til Friheden, hvor vi kunne plukke ane
moner eller høre koncert, tog vi gerne 
sporvognen. Kun sjældent sejlede vi med 
skovbådene til Varna eller Ørnereden.
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Visesangeren og entertaineren - som man i dag vel ville kalde ham - Marryat Lauritzen var en kendt figur i det 
århusianske forlystelsesliv. Endnu engang i 1940rne eller først i 50erne optrådte han en aften i radioens meget 
aflyttede lørdagsunderholdning »Week-end-hytten«.

Postkort i Erhvervsarkivet.

Når vi kom hjem efter en tur om vinteren, 
sad vi gerne lidt i mørkningen og hyggede 
os, medens kakkelovnens to store ma
rieglasruder lyste ud i stuen. I byen var 
der flere »gratis glæder« om søndagen: 
Maleri- og bogudstillinger, udstillinger på 
Teknisk Skole og foredrag i rådhussalen. 
Når vi blev syge, var det læge Johan Lan
ge, Lille torv, der gennem alle årene blev 
tilkaldt. Men mange »lettere tilfælde« kla
rede mor selv med prøvede midler: Bor
vand, blyvand, varme omslag, kamillethe, 
Kamfer- og Hoffmannsdraaber (på et 
stykke sukker), »Anodynum« mod tand
pine (på en vatpind) og »Kinadekokt med 
senega« mod hoste. Det sidste smagte

modbydeligt; levertran og amerikansk olie 
var heller ikke livretter. Far og mor havde 
gået på samariterkursus i deres unge dage, 
så mor var ferm til at lægge en forbinding. 
I en tid maskinklippede far selv håret på os 
(vi gik i øvrigt begge ind i 4-årsalderen 
med langt hår - til forargelse for nogle). 
Som andre brødre kunne vi ikke altid hol
de fred, men skændtes og sloges af og til. 
Blandt vore uheldige bedrifter skal næv
nes, at vi engang var alene hjemme en af
ten, mens far og mor var i byen - og da 
kom i slagsmål med sofapuderne. To ret 
nye, høje keramikvaser på skabet røg på 
gulvet og fik hankene slået af (de kunne 
dog limes på). Der blev naturligvis skældt 
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ud, men vi fik ikke de klø, som egentlig 
var fortjent. Vi blev ikke slået hjemme, 
men retledet på en god måde. De nødven
dige klask og »rusk« var jo nok blevet til
delt i en passende ung alder.

Cyklerne holdt vi selv i orden med lap
ning, lakering o.s.v., og de interesserede 
os meget. Dengang var det sjældent med 
flere gear. Der var kun det tyske »Dobbelt 
Torpedo« bagnav og det fornemme engel
ske Sturmey Archer med 3 gear. Karbid- 
lygter var meget anvendt, særlig på landet. 
De lyste godt, men lugtede afskyeligt, når 
de blev slukket, og var heller ikke helt 
ufarlige. Vi kendte dem godt, men brugte 
dem ikke selv. Derimod sparede vi sam
men til andet udstyr, f.eks. bakspejle på 
styret (der helst skulle være »engelsk«), 
kilometertællere og klokker, der blev dre
vet af en rulle på forhjulet, når man trak i 
en snor. De lavede et internalsk spektakel 
og blev hurtigt forbudt. Spektakel, der 
vakte opmærksomhed, kunne også frem
bringes af passende anbragte papstykker, 
som aktiveredes af hjulegerne.

En anden fælles interesse var motorkø
retøjer. Vi lavede lister over de motorcy
kelmærker, vi traf på og var inde i alle 
mekaniske detaljer. Det samme gjaldt bi
ler, hvor det dog var vanskeligere for os at 
studere de indvendige dele. Men vi lånte 
bøger på Statsbiblioteket, f.eks. efterhån
den alle årgangene af »Auto« og »Motor«. 
Som kuriosum kan nævnes, at vi noterede 
flere 3-hjulede biler i Århus med motor på 
forhjulet og en morsom styrestang (Phä
nomen og Cyklonette - begge fremstillet 
før 1. verdenskrig i Tyskland). I et hjørne 
af det store kælderrum havde vi samlet en 
del værktøj og fik stadig nyt. Der var et 

bord med en lille skruestik og hylder med 
materialer. Arbejde i træ kendte jeg en del 
til, men ønskede også at kunne lave noget 
med metal. Hos en lille mekaniker i Knu- 
drisgade havde jeg for 50 øre fået en del 
metalborstumper og prøvede spændt at 
bore det første hul i en jernplade med et af 
fars borsving. Det lykkedes. Vi havde et 
par file, og senere kom en nedstryger til. 
Det var vores drøm at bygge en smart, 
pedaldreven vogn nogenlunde efter Fami
lie Journalens »Korte anvisninger for fin
gernemme folk«; men det viste sig efter
hånden, at projektet oversteg den økono
miske formåen.

Ligeledes troede vi længe, at vi selv 
kunne lave en simpel karburator som be
gyndelsen til en motorcykel, og vi købte 
et sprøjterør hos J.J. Jensen (cykler, sy
maskiner, motorcykler), Bispetorvet. Det 
var en af de forretninger, som vi jævnligt 
inspicerede. I Skolegade 28 havde Brdr. 
Jensen en lignende forretning. Af bilfir
maer var der J. Nielsen på hjørnet af 
Norsgade og Nørre Allé samt lige i nær
heden H. C. Christiansens Filial, Guld
smedsgade 31. Endvidere Gottlieb & Ho
noré, Nørregade 39, og Ernst Andersen, 
Nørregade 45-47. Der afholdtes i sin tid 
bakkeløb ved Moesgaard for motorcykler 
med og uden sidevogn. Vejen havde der 
en ca. % km lang bakke, og vi var interes
serede tilskuere. Jeg husker et køretøj 
med sidevogn, hvor karosseriet var af
monteret, og passageren lå fladt på maven 
under farten. På cykleturene havde vi vore 
egne »bakkeprøver«. Ny Munkegade og 
bakken ved Jyske Asyl krævede deres 
mand! På længere ture så vi altid efter fa
brikker og værksteder. Jeg husker f.eks., 

81



at vi kiggede ind ad vinduerne på Brdr. 
Heins Motorfabrik i Randers, og den ned
lagte svovlsyrefabrik ved Mundelstrup 
blev grundigt undersøgt. Kom vi forbi en 
tilgængelig vindmotor, skulle jeg gerne op 
i den. Arne blev lettere svimmel.

Vi kom ikke tit i teatret, men så dog 
forestillinger som »Jorden rundt ...«, 
»London i Lygteskær« m.fl. - og biograf
besøgene var også sjældne. Julen glædede 
vi os til, og det var rart at få et pusterum 
fra skolen. I byen så vi juleudstillinger 
med kørende tog, nisser, der bevægede sig 
o.s.v. Mor lærte os at lave hjertekurve, 
kræmmerhuse og flagguirlander de første 
år. Stjernen i træets top var et gammelt 
klenodie, som brugtes år efter år tillige 
med en juleengel fra mors barndom, og 
dertil kom anden pynt, så vi havde et dej
ligt juletræ. Mor havde travlt med at bage 
flere slags småkager. Af og til fik vi gås 
eller and, men oftest flæskesteg og medi
ster med rødkål efter risengrøden. Det var 
ikke tit, vi kom i kirke, da far jo altid 
havde travlt. Mor læste juleevangeliet, og 
vi sang et par salmer - senere flere, da vi 
havde lært at spille. Der var kun få gaver, 
men spændingen var jo stor alligevel. Vi 
var næsten altid alene juleaften, men jeg 
husker dog, at vi engang var sammen med 
tapetserer Tolboes, der boede på kvisten 
en tid og havde to drenge, som var noget 
yngre end os. Faster Rasmine og faster 
Astrid kom nu også tit hos os, mens de 
havde plads i byen. Nytårsaften var vi 
nogle gange ved havnen og beundrede det 
kommunale fyrværkeri, men efterhånden 
blev det risikabelt at færdes p.g.a. vold
somt skyderi, gadeoptøjer og politiudryk
ninger. Hjemme i gaden var det mest 

brugte »skyts« små kinesere, almindelige 
kinesere, skrubtudser og kanonslag. Far 
kom hjem med stjernekastere, som vi var 
meget optaget af. Det var nyt dengang.

Ny Mynkegades skole
I 1915 begyndte jeg i l.ma på Ny Munke
gades Borger- og Mellemskole for Dren
ge, som den hed dengang. Den var mindre 
end Nørrebrogades skole, kønnere og vir
kede mere hyggelig (opført 1890). Ånden 
og tonen var også anderledes, mere tole
rant, selv om hverken spanskrør eller lus
singer var ukendte. Om det så var C. M. 
Olsen, der også var gymnastiklærer her, 
var han mindre skrap. Der var grus i går
den, en enkelt bænk (for realisterne), et 
fritliggende gymnastikhus og en retirade
bygning. Læskur fandtes ikke, hvorfor vi i 
dårligt vejr måtte opholde os (stilfærdigt) i 
klassen eller på gangen. Der var ingen 
skolebespisning. I mellem- og realskolen 
var der ca. dobbelt så mange elever som i 
borgerskolen. Klassen begyndte med ca. 
30 elever, men kun ca. 20 fik en afslutten
de eksamen (en del gik ud af 3. mellem). 
Vi sad i alfabetisk orden. Nyt var det med 
karakterbøger, der blev ført hver måned 
og skulle underskrives i hjemmet. Karak
terskalaen var: 6-5-4-3-2-0. I bøgerne 
fandtes også skolens udførlige ordensbe
stemmelser, som endda rakte ud over sko
lens område, idet »uordentlig« opførsel på 
skolevejen ville blive påtalt, eventuelt 
straffet. Efter frikvarteret gik klasserne 
også her ind i rækkevis orden. Når en læ
rer kom ind i klassen, rejste alle sig op, 
ligesom den enkelte elev skulle rejse sig 
ved tiltale.
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Ny Munkegades skole. Billedet er svart at tidsbestemme - ud over at det er taget en rolig dag kl. 11.20 efter 1912, 
da metodistmenighedens Betlehemskirke (tårnet t.h.) blev opført.

Foto i Erhvervsarkivet.

Der kom flere nye fag til. I 1. mellem 
engelsk med lige så mange timer som 
dansk, i 2. mellem tysk og desuden 
svensk, geometri, aritmetik og kemi. 
Ugen var på 36 timer, i 4. mellem dog kun 
34, fordelt således i 1. mellem (i parentes 
4. mellem): Dansk 5 (5), religion 2 (1), 
engelsk 5 (3), tysk 0 (4), historie 3 (2), 
geografi 2 (2), naturhistorie 2 (2), naturlæ
re 2 (2), regning 4 (3), matematik 0 (4), 
skrivning 2 (1), tegning 2 (1), sløjd 2 (0) 
gymnastik 3 (4), sang 2 (0) - iflg. to beva
rede skemaer. Overlæreren, Knud Chri
stensen, var en nobel, ældre herre med 
fuldskæg, som jeg ikke selv fik med at gø

re, men ved hans afgang i 1917 gik det op 
for os, hvilken betydningsfuld personlig
hed han havde været for skolen i 30 år, en 
dygtig og myndig, men human pædagog 
med usædvanlige menneskelige egenska
ber. Der blev nemlig udgivet en avis 
»Munkegade-Posten« eller »De slappe 
Drenges Avis« med tak og hyldest til den 
gamle overlærer samt mere humoristiske 
bidrag fra gamle elever og et par af lærer
ne. I skolen var der samlet ind til en af
skedsgave, og ved en fest i Haandværker- 
foreningen med over 100 deltagere over
raktes en adresse med ca. 300 navne for
delt på samtlige årgange fra og med 1888.
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Knud Christensens efterfølger, K. P. 
Kristensen, videreførte på bedste måde 
skolens traditioner og hævdede dens ry i 
byen. Han interesserede sig meget for sine 
elevers fremtid, hjalp dem ofte gennem si
ne mange forbindelser og var meget af
holdt. Overlæreren var en stor og kraftig 
mand og kunne godt til daglig fare op og 
skælde ud, men det stak ikke dybt. Min 
klasselærer var H. C. Holm, en midal
drende, gråhåret og venlig mand, der tilli
ge var alterdegn ved Set. Pauls Kirke. Han 
underviste i dansk, religion og historie. 
Hans system i dansk var godt og effektivt, 
og jeg skylder ham tak for, at sprogets 
regler kom til at sidde fast. Desuden kørte 
vi stoffet igennem flere gange; nogle af læ
sebogens digte kunne vi udenad, f.eks. 
»Androkles og Løven« og »Fregatten Ør
nens Brand«. Det sidste deklamerede jeg 
hjemme og fik omgående en 25-øre af far. 
Chr. K. F. Molbechs romantiske drama 
»Ambrosius« gennemgik vi flere gange, så 
vi omtrent kunne også det udenad. Holm 
satte megen pris på dette stykke. Som de 
andre lærere havde han sit øgenavn: 
»Graapære«. På et ret tidligt tidspunkt 
blev jeg udnævnt til hans »tillidsmand«. 
Jeg skulle sørge for kridt og svamp til tav
len, uddele og indsamle stilebøgerne, »Bi
belbøgerne«, som vi læste op af i religion 
o.s.v. I min lommebog skulle jeg notere, 
hvortil vi var kommet i bibelbog, læsebog, 
grammatik, dansk stil og svensk. Denne 
post var jeg ikke altid lige glad for, da den 
ligesom forpligtede mig til at være »bedre« 
end de andre, som naturligvis af og til dril
lede mig.

I engelsk og naturlære samt regning i 1. 
mellem havde vi Lumby Rasmussen

(»Lummerras«), som var høj og bred og 
udstyret med en stor skaldepande. En
gelsk lige efter bogen med gloser og verber 
var ikke særlig spændende. Det var det 
derimod, hvad han fik ud af sine fysiske 
og kemiske forsøg, der ikke altid udvikle
de sig efter bogen og naturlovene! En vis 
humor havde han lejlighedsvis. Jeg husker 
ham udbryde med sin kraftige røst: »I 
smell tobacco!« Og en eller anden havde 
faktisk røget. Principielt gav han ikke hø
jere karakterer end 5. En undtagelse blev 
dog Boris Nielsen, som kom ind i klassen 
på et senere tidspunkt fra Amerika. Han 
fik 6 i engelsk. Lumby Rasmussens lussin
ger var berygtede. Hr. Kjær havde tysk 
med os. Han gik med en aparte, høj gul 
kasket, men det var dog ikke den, der hav
de skaffet ham navnet »Smør« (udtalt med 
stød). Efter hans ordbog skulle synderne 
have »Smør«, når de havde forset sig. Han 
diskuterede ivrigt krigens forløb med Hr. 
Holst (»Pist«), af og til lidt ind i timen 
med tavlen som hjælpemiddel. Hr. Kjær 
havde jeg ikke noget hjerteligt forhold til, 
efter at han engang havde gjort mig til 
grin, så jeg tabte fatningen p.g.a. min for
kerte udtale af et par enkelte ord. Senere 
kom han til Ingerslevs skole, og vi fik O- 
luf L. Arndal til tysk. Han var en fin 
sprogmand, tidligere realskolebestyrer og 
drev private kursus i tysk, engelsk, fransk 
og latin. Arndal krævede meget og kom 
ofte med ironisk-vittige bemærkninger. 
Når han havde gårdvagt, tændte han sig en 
stor cigar hvert frikvarter. Han skrev san
ge til translokationen og aktuelle vers til 
Stiftstidende under mærket Jonas Tver- 
moes. En tid var han formand for Den 
konservative Vælgerforening, og jeg har 
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hørt ham holde et underholdende fore
drag i rådhussalen.

Hr. Baadsgaard var en yngre lærer, stil
færdig og dygtig; ham havde vi til regning 
og matematik. »Bosse« havde den jyske 
dialektejendommelighed, at han ikke ud
talte r i slutningen af nogle ord, hvilket 
naturligvis blev karrikeret. Tegne- og 
sløjdlæreren V. Sigfred Knudsen 
(»Knast«) var en høj mand, lidt duknakket 
og sløv at se til. I timerne foretog han ofte 
kun det mest nødvendige igangsætnings
arbejde, og derefter kunne han f.eks. stille 
en pegepind med et øje op på højkant: 
»Nu ser dette øje efter, om I bestiller no
get!«. Sagen var den, at han som sommer
fugleekspert og ornitolog skrev bidrag til 
tidsskriftet »Flora og Fauna« (som han se
nere blev redaktør af) - medens vi tegnede 
og kolorerede udstoppede fugle eller fum
lede med træværktøjet. I en periode bytte
de vi frimærker ved katederet de sidste 5 
minutter, fordi hans søn også var samler. 
Han røg på en lang pibe i frikvarterene og 
anbefalede Hr. Baadsgaard at gøre ligeså, 
da denne engang var temmelig forkølet. 
Niels Ribergaard havde vi en tid til geo
grafi. Han var en lille, livlig mand med en 
tiltalende facon. Hans L. Andersen 
(»Fip«) var en temperamentsfuld herre. 
Han var en slags inspektør og foreviste 
ved lejlighed lysbilleder. Når lyset blev 
slukket, opstod der altid ballade, og så 
kom hans lange bambusstok i virksomhed 
på syndernes rygstykker, men han blev 
hurtigt god igen. Jeg husker, at han havde 
en særdeles velholdt cykel med en stor 
sejldugstaske indbygget i stellet.

Til naturhistorie havde vi Hr. Gade, en 
lille trivelig mand med et roligt væsen 

(»Moppe«). Han havde også sangtimerne, 
og han trakterede da et lille kasseharmoni
um anbragt på et bord med en snor ned til 
en gulvpedal. Vi indøvede bl.a. en sang
komposition af ham selv. I 1917-18 var 
han med til at organisere et orkester på 
initiativ af nogle elever, og han blev senere 
dets protektor. Gymnastikken foregik un
der C. M. Olsens kendte dressur, som dog 
var mildnet en del. På Galgebakken dyr
kedes nu mest fodbold, og Olsen benytte
de lejligheden til at aflægge et lille besøg i 
sin nærliggende kolonihave, som interes
serede ham meget. Svømmeundervisnin
gen begyndte i bassinet med en tung kork
sele, beklædt med sejldug og fastgjort til et 
reb, der blev holdt af en kammerat. Næste 
trin var »løs kork«, en mindre sele, som 
tillod fri bevægelighed. Til frisvømmer
prøven skulle 20 »brolængder« tilbagelæg
ges uden for bassinet, og kronen på vær
ket var bjærgningssvømmerprøven, hvor 
man under rygsvømning skulle holde om 
en kammerat med den ene arm. Dertil 
kom eventuelt forskellige udspring fra 
vippen, hvor Olsen hjalp med afsættet.

Skoleudflugterne gik i regelen til Kalø. 
En sommer faldt en dreng ned fra ruinen 
og slog det ene ben. Han måtte bæres til 
toget og hed siden »Ruin-Peter«. Mine 
nærmeste kammerater i klassen var Niels 
Juel Christiansen og Aage Christensen, 
der begge boede i Sjællandsgade. Jeg hu
sker bl.a., at Niels Juel og jeg samlede 
planter på skrænten i Riis skov til en bota
niktime, og at han forærede mig det ene 
bind af »Fra Mark og Skov«. Aage var 
også entomologisk interesseret. Svend 
Aage Andersen excellerede i de såkaldte 
Wessel-historier, der ikke var helt stuere- 

85



ne. Vi var en 3-4 stykker, som i frikvarte
rerne indøvede »slagsange« - mest døgn
melodier. En tid morede vi os også med 
pludseligt at kaste små jernkæder mod 
hinanden; vedkommende skulle naturlig
vis straks gribe den. Gilbert Ask (Nielsen) 
besøgte jeg nogle gange i det ret herskabe
lige dyrlægehjem. Han var interesseret i 
de mekaniske og elektriske småting, jeg 
samlede sammen og købte et udvalg af 
dem. Til gengæld købte jeg hans store fri
mærkealbum med løsblade. I min lomme
bog har alle klassekammeraterne skrevet 
deres navne, og jeg har også fåt mine lære
res autografer. - Alt i alt gælder det om 
mellemskoletiden, at vi var mere kritisk 
indstillede overfor lærerne end på Nørre- 
brogades skole, hvor de var absolutte 
autoriteter, og det kan noteres, at de fleste 
vikarer ikke havde det bedre end godt på 
Munkegades skole.

I januar 1916 opstod der ild i Oliemøllens 
bygning ud mod Jægergaardsvej, og det 
blev en af de største brande i Århus hidtil, 
så der var noget at se på. Boligmangelen 
bevirkede, at husvilde rykkede ind i sko
lernes gymnastiksale. Senere opførtes der 
barakker nord for Vennelyst og ved Niels 
Ebbesens Vej. Far skulle nu ikke mere til
se sugegasgeneratoren på fabrikken om 
søndagen og tog os en søndag med ud på 
glasværket i Rømersgade, hvor han fra ka
ninavlerforeningen kendte et par af glas
magerne. Vi så det spændende arbejde ved 
ovnen og fik grønne glasstænger med 
hjem til potteplanterne samt »glastårer«, 
der ekskploderede, når spidsen knække
des af.

Allerede sidste år havde Arne og jeg en 

lille indtægt fra fabrikken på Mejlgade, og 
det fortsatte vi med. Vi slog »kryds« 
d.v.s. samlede kædeled og specielle kroge 
til at holde madrasfjedre på plads. Det fo
regik med en hammer på en svær bøge
planke, som blev anbragt på bordet hjem
me. Vi hentede materialerne i en aflang 
kasse, der kunne bæres under armen og 
gik derned igen med de færdige kryds gen
nem Kul-Christensens gård og Snevrin- 
gen, hvor Jens Jensen nu ejede omtrent 
alle bygningerne på den ene side. Det var 
let og ikke langvarigt lejlighedsarbejde, og 
jeg fik i regelen 70-90 øre om ugen som 
supplement til de månedlige karakterpen
ge. Det lyder ikke af meget, men det må 
betænkes, at der dengang kunne fås ikke 
så lidt for de penge (jeg førte kasseregn
skab i lommebøgerne): En notesbog 5 øre, 
en pen 2 øre, frimærker gik der ikke man
ge ører til, og en dejlig isvaffel kostede 
kun 5 øre. Der skal her ristes »Vaffelmut
ter«, fru Nielsen, en minderune. Hun 
havde i flere år haft forretning (begyndt 
som slikbutik) i Paradisgade nær hjørnet 
af Studsgade over for skolen og fortsatte 
der mange år endnu, assisteret af manden 
og senere afløst af sønnen. Det var byens 
bedste iscreme, som blev fremstillet her 
med noget maskineri i gangen, og vaflerne 
bagte hun i butikken. Ungdommen 
strømmede til langvejs fra. Der var dyrere 
vafler til 10 og 15 øre med flødeskum og 
syltetøj oveni, portionsis kunne også fås 
og desuden helt billige vafler til 2 øre - en 
klat is i små fabrikskræmmerhuse, der 
smagte som pap!

Skolen havde besøg af en tankelæser, 
som gav forestilling formedelst 10 øre. I 
juni afholdt fabrikken udflugt til Thors 

86



Mølle for 53 personer (incl. familie), og 
Jensen gav kaffe i lejligheden på Mejlgade. 
Der var for øvrigt indført sommertid i 
maj.

I slutningen af året kom jeg på sløjdsko
le og opnåede at lave et dekoreret pibe- 
brædt til far samt en malerkasse med flere 
rum af satintræ (smittet af min køben
havnske fætter Johannes, da han luftede 
sit lille talent i sommerferien). Far mente 
dog, at hr. Rygaard beregnede sig for me
get for træet, så jeg holdt op i januar 1917. 
Til trøst fik jeg til jul en bog, Thorups 
»Fysik og Sløjd«, som jeg havde megen 
fornøjelse af. Det var en vejledning til 
fremstilling af elektriske apparater m.m. 
af simple materialer. Inspireret heraf lave
de jeg bl.a. et telegrafapparat med benyt
telse af magnetsystemet fra en elektrisk 
ringeklokke og værket fra et vækkeur. Det 
vakte opsigt i skolen og sikrede mig et 6- 
tal i fysik. Fra Familie Journalen havde jeg 
i forvejen klippet de gode artikler »Smaa 
Modeller - Korte Anvisninger for finger
nemme Folk« ud og vedblev med det i 
flere år. Desuden havde jeg et tysk inge
niørsæt »Structator«, hvormed der kunne 
bygges forskellige modeller omtrent som 
med »Meccano«. Det var vundet i en kon
kurrence om at danne flest mulige ord af 
bogstaverne i »Frivilligt Drenge-For
bund«. Pauli Poulsen fra min klasse vandt 
samme præmie, som jeg iøvrigt købte af 
ham senere. Det var dog begrænset, hvad 
der kunne laves af disse dele og i længden 
ikke tilfredsstillende. Mor fik til denne jul 
et fint mahogni-sybord med klap og man
ge rum, far en mundharpe.

I februar 1917 indsamlede en forfatter 
oplysninger om danske frivillige i krigen. 

Mormor havde desværre brændt mange 
breve fra sin stedsøn, onkel Henrik, som 
efter en eventyrlig tilværelse i nogle år 
havde meldt sig som frivillig og var blevet 
såret ved Dardanellerne. Det lykkedes 
dog mor at stykke en beretning sammen 
om ham. Vi fik en kanariefugl, som der 
blev gjort meget stads af. Der skulle pluk
kes »Fugleribber« (vejbred), og vi skulle 
passe buret. Om aftenen blev den lukket 
ud i stuen, og senere fik den selskab af en 
tam stillids (som til sin tid blev udstop
pet). Efter at have gået til danseundervis
ning nogle måneder hos kaptajn Thorsø i 
Hjelmensgade (jeg fik ros for god hold
ning) skulle vi have afdansningsbal i 
marts. Jeg var ikke vaks nok til hurtigt at 
vælge dame, så jeg fik en kraftig pige, som 
også var lidt højere end mig, men hun var 
skam meget rar (selv om der blev hvisket 
noget om »maksimalflæsk« - et krigsud
tryk). Derefter fik jeg ingen danseunder
visning i 13-14 år, og det blev et handicap i 
ungdomstiden.

Rationeringen strammedes. Nu gjaldt 
det brød, petroleum, lys og gas. I påsken 
dukkede pludselig fars lidt ældre fætter E- 
mil, som var smed ved DSB i Fredericia, 
op på besøg med flere af den store børne
flok. Dem havde vi ikke kendt noget til 
før, men det blev da til sammenkomster i 
årenes løb.

Den 17. oktober blev jeg konfirmeret i 
domkirken efter at have »gået til præst« 
hos stiftsprovst Lindhardt på Kystvejen, 
en dygtig, myndig og veltalende, ældre 
herre. I en del af timerne sad vi bag alteret 
i kirken, som vi også blev vist rundt i, og 
vi var oppe i tårnet. Det var skolens be
stemmelse, at konfirmationsforberedelsen 
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skulle foregå i 3. mellem. Da jeg havde 
været kvik til at svare i disse timer og ved 
overhøringen i kirken, blev jeg sammen 
med William Nielsen fra b-klassen tildelt 
et legat på 20 kr. Desuden blev konfirma
tionsforsikringen, som mor troligt havde 
betalt til, nu udbetalt med 80 kr. Jeg fik 
matrostøj til ca. 40 kr. Mormor og bedste
far samt farmor kom tilrejsende. Det var 
en festlig dag, men strengt for mor med 
liggende gæster og madlavning. Der fulgte 
jo også en del selskabelighed efter, bl.a. 
med nogle af kammeraterne. En lille pud
sighed husker jeg. Slikken, som jeg var, 
havde jeg til lejligheden ønsket mig en rig
tig konditorlagkage på høj fod som i bu
tikkerne. Jeg fik den godt nok, men nåede 
knapt nok at smage på den; det var gæster
ne, der fik fornøjelsen. Far havde skaffet 
et godt, brugt sølvur fra urmager Bøjesen, 
og farmor gav mig en kæde dertil. Af fa
ster Rasmine fik jeg en smuk guldslipsnål 
formet som en ridepisk, og der vankede 
flere guldmønter, som jeg opbevarede i 
mange år. Den bedste gave var dog næsten 
en ny cykel fra mormor og bedstefar. Den 
gamle havde jo ikke frihjul, og engang var 
jeg letsindig nok til at slippe pedalerne på 
det stejle stykke ned ad Nørrebrogade. 
Jeg fik omsider taget farten af den ved at 
sætte foden på fordækket, men den situa
tion ville jeg nødigt opleve igen. Der kom 
22 telegrammer fra familie, bekendte, 
handlende og kammerater. Desuden ind
bydelser fra NIOGTs ungdomsafdeling, 
de grønne spejdere og til KFUMs ung
domsfest, som jeg var med til.

Men det lå i luften, at jeg helst skulle 
koncentrere mig om læsningen, som mor 
jo ikke selv fik lov til. Stiftsprovsten kom 

på besøg for at ønske til lykke. Han så 
min karakterbog (jeg havde flere gange 
været nr. 1) og mente, at der skulle være 
gode chancer for at få legater til Katedral
skolen. Imidlertid talte mor med min klas
selærer, alterdegn Holm, på hans privat
adresse, og han anbefalede Marselisborg 
skole, den tidligere kostksole, som kom
munen netop havde overtaget driften af og 
samtidigt sikret sig fripladser i gymnasiet 
for et vist antal elever fra byens mellem
skoler. Holm mente også, at det var bedst 
at tage realeksamen først. Mor gik derefter 
ned til stiftsprovsten, der også indrømme
de, at det var den bedste løsning.

Arne havde en del kvaler med maven og 
var af og til sengeliggende. Vi var på besøg 
hos Jensens, Mejlgade og hos Halvor 
Nielsens i Musæumsgade, men ellers kom 
vi ikke sammen med dem så tit som før, da 
de var blevet metodister og havde fået en 
anden omgangskreds. Halvor Nielsen var 
blevet fører for nogle metodistspejdere. 
Fra december skulle der kort til smør, flø
de, ost og flæsk. Folk hamstrede naturlig
vis efter evne, også af kaffe og te. Far hav
de fået en lille gris opfedet på Christians- 
bjerg (gennem smedemester Bardino). 
Den blev slagtet i al stilhed (der skulle til
ladelse til nu) og lagt i en nykøbt saltbalje. 
Smørret blev »strakt« med lidt mel og 
mælk. Den store julegave dette år var et 
klaver, som mor alle dage havde ønsket 
sig. Nu skulle vi børn lære at spille. Kla
veret var brugt, men havde en god tone. 
Det skulle betales over 2 år, og far fik af
slag i prisen for selv at polere det op.

Det nye møbel fyldte godt på brandmu
ren i den lille stue. På væggen her hang i 
forvejen et stort olietryk (farvelitografi), 
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et kønt skovstykke, der blev flyttet højere 
op, og på den modsatte væg kom lidt se
nere det eneste maleri, vi har ejet: Bræn
ding ved Bornholms Kyst (ukendt kunst
ner), et rimelig godt, naturalistisk billede. 
Desuden var der to meget ejendommelige, 
kunstfærdige guldrammer med gennem
brudte kanter. Billederne dækkedes af bu
et glas, og mellem dette og rammen var 
der sort fløjl. Det ene var en lille Renoir
reproduktion, og det andet viste en kvin
de, som redte sit udslagne hår (det fandt 
fru Jensen forargeligt!). På gulvet lå skin
dene af vore to hunde, Moses og Stella. 
»Den store stol« samt en bogreol, der for
længst havde suppleret den før nævnte 
hængereol, flyttedes ind i den anden stue.

Lidt om indholdet af reolerne. Der hav
de været abonneret på det første »Frem« 
(Det nordiske Forlag, Ernest Bojesens 
Forlag), som omkring århundredeskiftet 
havde udgivet en række populære, men 
lødige bøger om historie, kunst, dansk na
tur etc. Der stod et større værk »Den na
turlige Lægemethode« (vandkure o.l. - 
oversat fra tysk) med anatomiske billeder 
til at lukke op omtrent som en julekalen
der og et lille konversationsleksikon. End
videre forskellige ældre skrifter og roma
ner. Kunstforlaget Danmark udsendte en 
række billige serier gennem årene: Kap
tajn Marryats og Jules Vernes romaner 
samt ca. 20 andre bøger af anerkendte 
udenlandske forfattere. Desuden fik vi 
gennem ugebladet Hus og Hjem en hel del 
mere folkelige bøger. Efterhånden blev al
le 7 hylder fyldt.

Klaveret optog os naturligvis meget, og 
vi klimprede med een finger. Familie 
Journalen havde »Noder som enhver kan 

spille efter« : Over et lille udsnit af klavia
turet var tegnet en zigzaglinie med ansla
gene markeret i spidserne. Samme system 
havde vi før set hos »Kanin-Pedersens«, 
der havde en cither, som vi fik lov til at 
prøve. Her skulle et lignende »nodeblad« 
skubbes ind under strengene. Familie 
Journalen bragte iøvrigt også rigtige noder 
til mange populære sange: »Gammelkend
te Toner«, »Stille Stunder« o.s.v., som vi 
klippede ud.

I januar 1918 begyndte vi at spille hos 
fru Lund, Guldsmedgade, der var konser- 
vatorieuddannet. Det foregik efter Ludvig 
Schyttes Børneklaverskole, krydret af 
først Oestens »Barndomsdrømme« (»Li
remanden spiller«, »Vagtparaden«, »Ka
nefarten« m.fl.) og senere salonstykker 
som »En Morgen paa Alperne«, »La fon
taine aux perles« etc. Dertil kom Dan
marks Melodibog og julesamlmer. Af og 
til måtte vi brillere med færdighederne for 
besøgende.

Fabrikken på Mejlgade fik elektrisk 
kraft i stedet for den besværlige sugegas- 
motor, og der beskæftigedes nu over 40 
personer. Jensen havde købt Studsgade 44 
og ejede derefter hele den lange grund. 
For husholdningerne blev det stadig stren
gere tider. Ferskt kød var næsten ikke til 
at få. Mor blandede rugmel i franskbrødet 
og byggryn i grønkålen.

I marts skaffede far cykler (brugte) både 
til sig selv og til mor. Arne havde haft 
cykel i nogen tid, men mor skulle først til 
at lære at køre. Derefter begyndte et nyt 
mønster for vore søndagsture, som ellers 
traditionelt var lagt gennem byen, gik til 
havnen, Riis skov eller med sporvognen til 
Friheden. Nu kom vi viden omkring og 
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havde provianten med: Termokaffe og af
tensmad. I pinsen var vi således ved Var
na, Thorsmølle, Ørnereden og Tingsko
ven. Andre udflugtsmål var Brabrand 
bakker, søen og Konstantinsborg. I nær
heden af Årslev var der en rågekoloni, 
hvorfra vi hjembragte en nedfalden unge, 
der blev nogenlunde tam.

En ny interesse, som også blev dyrket 
på disse ture, var dukket op, og det gjorde 
den igen periodevis senere i livet. Den be
stod i at samle på insekter - sommerfugle 
og hvad andet, vi traf på (senere kun bil
ler). I en sommerferie et par år før havde 
jeg nemlig af min fætter Johannes fået en 
lille bog »Lommebog for Insektsamlere« 
af Fr. Heide (1912). Den blev inspiratio
nen, og jeg lånte V. Bergsøes »Fra Mark 
og Skov« på Statsbiblioteket, som jeg var 
begyndt at besøge flittigt. Jeg købte tarla
tan til et sommerfuglenet og æter. »Aqui- 
la«, Store Torv 10, havde insektnåle m.m. 
Efter præparation anbragtes byttet i cigar
kasser med »tørveplade« i bunden.

Primitivt - men billigt. Min klassekam
merat Aage Christensen viste mig den lille 
Bethesda dam øst for Aldersrovej et godt 
stykke ude. Den var fuld af interessante 
vandinsekter, som vi tog op med ketsjer. 
Jeg lånte »Insektlivet i ferske Vande« af 
Wesenberg-Lund og andre bøger om in
sekter på biblioteket. Selv købte jeg et 
sommerfugleatlas og begyndte med et en
kelt bind på »Danmarks Fauna«. Aage 
Christensens far var i øvrigt snedker og 
lavede sommerfuglekasser bl.a. til vores 
lærer V. Sigfred Knudsen. Jeg købte for 2 
kr. et primitivt mikroskop, som skulle 
holdes op for lyset. Det satte jeg på fod og 
forsynede det med spejl til belysning.

Jævnsides med ovennævnte bøger fik 
jeg i mellemskoleårene også læst »Elektri
citeten« og »Opfindernes Liv«, begge af 
Helge Holst, den store »Opfindelsernes 
Bog« samt andre bøger om teknik, spe
cielt sammen med Arne lekture om biler 
og motorcykler. Skønlitteratur kunne ik
ke lånes hjem fra Statsbiblioteket, men på 
skolen kunne vi låne bøger fra det stadigt 
voksende bibliotek - naturligvis en masse 
drengebøger, f.eks. af Walter Christmas, 
Rudolf Brun og Axel Holm, som var »op
pe« i tiden. Vi var en lille klike, der havde 
læst Kiplings »Stilk og Co.«, og havde vi
sitkort med denne påskrift, som vi afleve
rede, når vi havde lavet »numre«.

I april 1918 tog Jens Jensen sønnen 
Holger, som jeg gik i klasse med, ud af 3. 
mellem, fordi han ville have ham i lære. 
Far holdt stadig kaniner, og der var høns i 
gården samt et lille dueslag på muren. Se
nere kom der også et stort bur på hele 
sidehustaget. Foderet skulle der bevilling 
til, og vi hentede majs i Jydsk Fouragefor
retning på Nørrebrogade. Arne og jeg var 
som sædvanlig i Odense om sommeren. 
Mor kom senere, så far måtte passe »me
nageriet« og spiste dels hos urmager Bøje- 
sen i Sjællandsgade (kaninbekendtskab), 
dels på Automatcafeen i Guldsmedgade. 
Far havde tidligere på fru Sørensens ind
stændige opfordring spist middag nede i 
stuen hos hende, men havde mistet appe
titten, da han opdagede, at hun »smutte
de« bollerne til suppen med munden for at 
få dem glatte og pæne! I september bygge
de far hønsehus i haven. Der blev indlagt 
gaslys i baghusets to lejligheder. Imidler
tid var influenzaepedemien »den spanske 
Syge« begyndt at rasere, og i november 
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blev forlystelserne i Århus lukket. Til 
skolebadningen var der nu kun koldt 
vand.

Først på året 1919 var mormor sengelig
gende efter fald fra en stol, og mor tog 
derover nogle dage. Arne havde været syg 
af tarmkatar. I marts tog far efter lange 
overvejelser plads som bestyrer af H. C. 
Hansens Maskinsnedkeri og Trædrejeri, 
Frederiksgade 74, for enken efter den ny
lig afdøde ejer. Stillingen som værkfører 
på Mejlgade var blevet for opslidende og 
utilfredsstillende. Jensen gav far et guldur 
med inskriptionen: For 12% Aars tro Tje
neste. Han var i øvrigt i gang med at opfø
re en ny mellembygning i flere etager i 
stedet for den gamle, hvor før P. W. Hal- 
lengreen & Søns gasmålerfabrik havde til 
huse (jeg havde tit kigget ind gennem vin
duerne der). Den nye arbejdsplads var i 
stueeetagen i en sidebygning, og maski
nerne blev drevet af en motor for bygas. 
Far ansatte en meget dygtig maskinsned- 
ker, der hed Max, og vi fik telefon med 
omstilling. Med Foreningen af Arbejdsle
dere i Danmark var far en tur i Køben
havn. Han var i en periode kasserer for 
lokalafdelingen. Jeg var tit ude med reg
ninger og fik derved set nogle virksomhe
der. Sammen med far var jeg en søndag 
formiddag nede på Brdr. Caspersens pia
nofabrik, hvor vi så værkstederne, og jeg 
fik en lille mekanisme med hjem.

Først i april havde jeg overstået de 4 
skriftlige prøver til mellemskoleeksamen, 
da mor og jeg begge blev syge af »den 
spanske«. Dansk nåede jeg at komme op i 
sidst på måneden, men måtte ellers gå til 
sygeeksamen i 5 fag på een dag. Resultatet 
blev det usædvanlige, at jeg opnåede ka

rakteren 6 (rent ug) i alle 12 fag på eksa
mensbeviset. Skønt overlæreren havde an
befalet (med rette) at tage realeksamen 
først, gik jeg sammen med klassekamme
raten Jørgen Nielsen til optagelsesprøve 
på Marselisborg skole sidst i maj, og far 
fik senere brev fra rektor Larsen om byrå
dets approbation. Jeg fulgte i øvrigt med i 
regning, matematik og fysik i realklassen.

Desværre blv mor syg af nyrebetændel
se og indlagt på hospitalet den 18. juni. Vi 
spiste middag hos restauratør Josef Chri
stensen på hjørnet af Sølystgade og Guld- 
bergs Gade. Jeg kom til at gøre nytte om 
eftermiddagen med trækvognen på Frede
riksgade 74, da en bydreng var udeblevet. 
Den var tung, navnlig med egetræ, og Ar
ne måtte af og til skubbe på op ad bakker
ne. Mine tænder blev gjort i stand. Tand
læge Mejndor kom med en syrlig bemærk
ning om »manglende hygiejne«, som jeg 
tog til efterretning med positivt resultat. 
Mor kom hjem fra sygehuset først i 
august, og jeg begyndte i den ny skole, 
men derom senere. Far havde ret travlt 
sidst på året. Der var antaget en lærling og 
en voksen bykarl. I december steg 2-øres 
»overskårne« samt »snegle« til 5 øre og 
kager fra 5 til 10 øre. Far kom med en 
klavertaburet til jul. Vi var hos Jensens på 
Mejlgade, hvor datteren Olga som videre
kommen i klaverspillet ikke havde meget 
tilovers for »La fontaine aux perles«!

Marselisborg skole
Da skolegangen i gymnasiet med tilhøren
de hjemmearbejde nu blev den domine
rende del af min tilværelse, vil jeg skrive 
lidt udførligt om disse 3 år. Marselisborg 
skole - smukt beliggende i et villakvarter 
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nær skoven - var vi naturligvis tit kommet 
forbi, og jeg havde med lidt ærefrygt be
tragtet dette lærdommens tempel: Aarhus 
kommunale fuldstændige højere Almen
skole, som den tidligere kostskole nu 
skulle benævnes. »Fuldstændig« fordi den 
i mange år havde en underskole med 5 for
beredelsesklasser, 4 mellemskoleklasser, 
realklasse samt et gymnasium med en ny
sproglig og en matematisk-naturvidenska- 
belig linie. Som Katedralskolen var den en 
betalingskole og fælles for drenge og pi
ger, væsentlig af det højere borgerskab. 
Skolens bygninger var emnet for en dansk 
stil engang i l.g. Med omtrent nordvendt 
facade ligger den gamle bygning fra 1899, 
et langt, prunkløst 2-etages hus, hvor ko
steleverne i sin tid boede. Nu var der na
turhistoriske og fysiske samlinger, labora
torier samt sløjd- og håndarbejdslokaler. 
På 1. sal havde rektor sin bolig. Sydligere 
og lidt længere mod vest ligger den store 
hvide skolebygning facadevendt mod Bir
ketinget (dengang Lindevej), opført 1903- 
4 i 3 etager med to mindre fløje ind mod 
gårdspladsen (udvidet 1941-43 og 1956- 
58). Den rummede 13 normalklasser samt 
en hjælpeklasse for matematikerne. Un
derskolen holdt til i stueetagen, mellem
skolen på 1. sal og på øverste etage gym
nasiet samt realklassen. Her var også rek
tors kontor og lærerværelset. I sydfløjen 
fandtes dengang gymnastiksalen med til
stødende omklædnings- og baderum. Den 
benyttedes også som sangsal og var sam
lingsstedet ved festlige lejligheder. Tæt 
ved den store bygning ligger pedelboligen. 
Af det oprindelig meget udstrakte grunda
real er bevaret en stor have, hvis nordlige 
del - ud for legepladsen - var reserveret 

gymnasiet og realklassen, men vi måtte 
dog ikke gå videre ad den gamle allé ned 
mod Skovbrynet. I dette sydlige parti var 
der mange sjældne planter fra grundlægge
ren rektor Gudmes tid. Sportspladsen lå 
tæt ved skolen.

»Den første Dag i den nye Skole« - ja, 
vi skrev også en stil med den titel. Vi mød
te kl. 10 den 19. august, men fik på denne 
dag kun en kort orientering samt skema 
og program (årsberetning). Dagen efter 
var normal, en af ugens 6 dage med 6 ti
mer. Forholdene her var friere end på de 
skoler, vi kom fra. Man gik direkte op i 
klasserne med bøgerne og lidt før kl. 8 ned 
i gymnastiksalen, hvor rektor stod i døren 
og gav hånden til alle elever og lærere in
den morgensangen. Vi var i 1. g 6 ny
sproglige og 6 matematikere. Op mod 
halvdelen havde realeksamen, og der var 3 
piger - undskyld damer! Nu blev der 
nemlig sagt »De« til os - en underlig for
nemmelse i begyndelsen. Foruden Jørgen 
Nielsen og min ringhed kom Alfred Bent
zen og Jens Mortensen (begge realister) 
fra Ny Munkegades skole, 6 fra andre 
skoler (1 udenbys) og kun 2 fra Marselis- 
borg skole.

Den første time var engelsk med hr. P. 
Fangel. Efter at han havde noteret vore 
navne i sin lommebog og forvisset sig om, 
at vi havde fået de rigtige bøger (disse og 
andre for mit vedkommende anskaffet fra 
Jungs Antikvariat i Søndergade), gik vi 
uden videre formaliteter i lag med O. 
Madsens engelske stileøvelser. Efter fri
kvarteret, hvori vi fik indtrængende op
fordringer til at indmelde os i diskus
sionsklubben »Marselis«, skulle vi have 
matematik. Hr. N. F. Jensen holdt et lille
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Mar selisbor g skoles hovedbygning fra 1904. Billedet er ikke langt fra opførelsestidspunktet, for t.v. ses endnu 
avlsbygningerne fra den tidligere hovedgård. Det lille kvadratiske hus foran er pedelboligen.

Postkort i Erhvervsarkivet.

instruktivt foredrag om den nye (eller ret
tere gamle) karakterskala med talværdier 
fra -4-23 til 8, som nu skulle anvendes. 
Dernæst koncentrerede vi os om regulære 
polygoner. Den næste time gjaldt det 
franske sprog, som var nyt for os, og den 
unge frk. O. Christiansen støttede sig til 
bogen med forsigtig grundighed. Dansk 
med hr. Sven Gundel var næste punkt på 
programmet. Han trådte ind, rank og 
spændstig, hilste godmorgen (kl. 11!) og 
mønstrede klassen med et ransagende og 
kritisk blik. Efter at have noteret sig navne 
og faglig retning tilbragte han det næste 
kvarter med idelig at flytte om på os efter 
forskellige, temmelig modstridende prin
cipper: Der skulle stadig sidde en sproglig 
og en matematiker sammen, de største 
skulle sidde bagest o.s.v. o.s.v. Derefter 
fik vi diverse instruktive oplysninger om 
faget dansk i almindelighed og adjunkt 
Gundel i særdeleshed. Han var nemlig og

så skolens »inspektor«, og dermed slutte
de denne underholdende lektion.

I den følgende time havde vi historie, 
krydret med den unge hr. Alfr. Jørgen
sens træffende bemærkninger. Vi havde 
kun hr. Jørgensen et år, og jeg vil derfor 
her berette om en lille episode, som ikke 
indtraf på denne første skoledag. Det var 
stadig en »stående« regel, at eleverne rejste 
sig op, når læreren kom ind i klassen. Hr. 
Jørgensen havde den vane, at han slog ud 
med højre arm i en stor bevægelse med 
håndfladen opad for dermed at tilkendegi
ve, at man kunne sætte sig. Hånden kom 
gerne i nærheden af Karl Emil Hansen, 
som sad på første række, og bemeldte dag 
lagde Karl Emil en stor 5-øre i hånden!! 
Spøgen blev ikke gouteret af hr. Jørgen
sen, som ellers var en dygtig og sympatisk 
lærer. Samme Karl Emil var i øvrigt over
sidder og nåede ikke op i 2.g, men forlod 
skolen. Dagen sluttede med en sangtime, 

93



og her genså jeg hr. N. A. Schmidt (»bette 
Schmidt«) fra Nørrebrogades skole som 
adjunkt. Han var i 1916 kommet til Mar- 
selisborg og underviste bl.a. hele skolen i 
sang.

Ifølge mine gamle »Meddelelser om 
Marselisborg Skole« holdt timefordelin
gen på de enkelte fag sig nogenlunde kon
stant gennem de 3 gymnasieår, nemlig pr. 
uge: Dansk (og svensk) 4, oldtidskund
skab 1, fransk 4, engelsk 2, religion 1, hi
storie 3 (4 i 3.g), matematik 6, naturlære 
6, naturfag 3, sang 2, gymnastik 3 (4 i 
3.g). Jeg var interesseret i alle fagene, dog 
var jeg ikke vild med oldnordisk og dansk 
sproghistorie. I begyndelsen klarede jeg 
mig også godt - næsten for godt. Jeg var 
nr. 1 blandt matematikerne i november 
1919 og iflg. hr. Gundel klassens afgjort 
dygtigste elev i dansk. Vi fik vidnesbyrd 
(en kort tekst fra de enkelte lærere) i en 
bog med hjem en gang om året til under
skrift. Dertil kom skriftlige terminsprøver 
og karakterer i alle fag to gange hvert år. 
Naturligvis kunne jeg i længden ikke op
retholde toppositionen mellem de ældre 
og mere modne realister. Jeg opnåede dog 
at få tildelt skolens traditionelle bogpræ
mie i 2.g: Ibsens »Peer Gynt« i pragtbind 
»For Flid og Dygtighed i Skolen«. Alfred 
Bentzen fra den sproglige del af klassen fik 
Ibsens »Brand«. Vi var begge fra Munke
gades skole og hævdede altså denne skoles 
gamle ry.

M.h.t. dansk stil var jeg åbenbart noget 
særligt. I 1. g blev en stil om rejser læst 
op, og i 3.g blev en stil om »Jeppe paa 
Bjerget« (Jeppes karakter) forsynet med 
påskriften »Forevises Rektor« af hr. Gun
del, der dog samtidigt skeptisk skrev: 

»Der er vist næppe meget i denne Frem
stilling, som er Deres eget. Er det Tilfæl
det, er det en ypperlig Besvarelse«. Jeg 
havde dog ikke skrevet noget af, men læ
ste en del litteraturhistorie, som faktisk 
interesserede mig meget. Rektor skrev i 
bogen: »Fortræffeligt - 21/9 1921«. Vi 
havde dansk stil hveranden uge, og jeg var 
altid urolig, indtil jeg - tit med besvær - 
havde fået hold på stoffet. Paradoksalt 
nok skulle eksamenskarakteren i dette fag 
blive så dårlig, at jeg ikke fik den ventede 
udmærkelse til studentereksamen. Jeg fik 
ikke tid nok til at renskrive hele min klad
de. Det samme var tilfældet ved en ter
minsprøve. Hr. Gundel skrev tørt: »Læ
ser ikke blyant«, og jeg fik en velment ad
varsel af rektor.

Nogle af skolens lærere var særprægede 
personligheder, der gjorde varigt indtryk 
på eleverne, i hvert fald på mig. Rektor, 
dr.phil. J. K. Larsen var en lærd sprog
mand (disputats om oldspanske konjunk
tiver), som beherskede mange levende og 
døde sprog, men derudover besad en solid 
historisk, litterær og almen viden. Hans 
timer var altid berigende, og han gjorde et 
fag som oldtidskunskab, »oldævl«, leven
de. Når dertil kom et monumentalt ydre: 
Stor, hærdebred med fuldskæg og som re
gel iklædt diplomatfrakke og stribede ben
klæder (om someren ganske vist iført gule 
sko!), forstås det, at han med sin naturlige 
myndighed var det selvfølgelige midt
punkt i en forsamling. Vi havde ham i en 
periode også til fransk. Han krævede me
get, men på en naturlig måde og hjalp ger
ne inddirekte en elev på vej. Jeg husker 
således, at jeg engang gik i stå med et 
grammatisk problem, men han hjalp mig
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på gled, hvorefter jeg selv arbejdede mig 
frem til det rigtige. »De slutter jo som en 
logisk maskine!« sagde han. I 3.g var der 
tradition for, at eleverne kom ud til rektor 
privat om aftenen hveranden uge og gen
nemgik et klassisk værk el.lign. For vort 
vedkommende blev det Dantes »Den gud
dommelige Komedie«, som rektor analy
serede og belyste ud fra samtidens for
hold. Når lektionen var forbi, serverede 
fruen en lækker Hofdessert. Af og til var 
også datteren tilstede, og man forsøgte at 
få en konversation i gang, men det var 
svært at få os til at lukke munden op efter 
rektors åndfuldheder. - Han gav også tit 
offentlig sin mening tilkende om tidens 
aktuelle spørgsmål, ofte ud fra nationale 
synspunkter og var en dreven, men form
fuldendt debattør.

Ungdommelig og altid velklædt, i rege
len også veloplagt og sarkastisk, var vores 
dygtige og afholdte dansklærer, Sven 
Gundel, ansat ved skolen allerede fra 1903 
og lektor fra 1920. Han var cand.theol., 
men radikal og rationalistisk af livssyn og 
litteratursyn. Han dikterede os efterhån
den en kronologisk litteraturoversigt over 
karakteristiske værker, digtere, perioder, 
strømninger o.s.v., som gav et godt over
blik over de væsentlige ting - og fyldte 
flere kollegiehefter. Vi gennemgik en ræk
ke større værker: Gunløg Ormstunges Sa
ga, Helge, Axel og Valborg, Hærmænde- 
ne paa Helgeland, Earasmus Montanus, 
Jeppe paa Bjerget, Kærlighed uden Strøm
per, Guldhornene, Set. Hansaften Spil, 
En Landsbydegns Dagbog, En Sjæl efter 
Døden, En dansk Students Eventyr, Mo
gens - deriblandt et par af hans egne gen- 
nemkommenterede udgaver i dansklærer

foreningens serie. Udover mindre prøver 
af dansk litteratur (såsom et par af Bror
sons salmer) kom hertil: Oldnordisk, 
dansk sproghistorie og svensk litteratur. 
Som inspektør aflastede han rektor, var 
dennes stedfortræder og opretholdt orden 
på skolen med små midler. Han havde al
tid en tynd stok i hånden, men den brug
tes kun til at tromme i bordet eller på dør
karmen med. Hr. Gundel stod også for 
skolebiblioteket. Som litteraturen havde 
også teatret hans kærlighed, og han var i 
mange år en særdeles kyndig, af nogle 
frygtet, teateranmelder i »Jyllandspo
sten«, hvor han havde frie hænder trods 
bladets afvigende redaktionelle linie.

Matematiklæreren N.F. Jensen, en lille 
trivelig mand noget ældre end Gundel, gik 
med bowler om vinteren og med flad strå
hat om sommeren. Han var seminarieud- 
dannet, men ansat som adjunkt ved Mar
selisborg (1916), hvor han i øvrigt havde 
haft matematiktimer i et par år i kostsko
lens tid. Hans undervisning var grundig 
og solid, og vi havde 2 sæt hjemmeopga
ver om ugen. Han var ikke uden et vist 
lune, hvad jeg måtte sande i en time, hvor 
jeg sad i egne tanker, men alligevel havde 
en finger rakt op. Da jeg ikke kunne svare 
på hans henvendelse, sagde han: »Nå, De 
markerer måske bare, at De sådan er med i 
almindelighed?« Det var vi nu som regel 
altid, da vi jo kun var 6 på holdet. Efter 
eksamen inviterede han os ud i sit hjem i 
en villa nær ved skolen. Poul Jørgensen, 
lektor fra 1920, var en del yngre end N. F. 
Jensen, men havde også undervist ved 
kostskolen i flere år. Han havde ingen pæ
dagogisk eksamen, men havde læst på Den 
Polytekniske Læreanstalt. Vi havde i ham 
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en udmærket, saglig lærer i fysik og kemi 
gennem alle 3 år. Hr. Jørgensen var ugift. 
Han var en meget afholdt gårdlærer, og de 
mindre børn trængtes om ham. På skolens 
søbadeanstalt var han en daglig gæst hele 
sæsonen.

I naturfag (geografi, geologi, biologi, 
fysiologi) havde vi adjunkt, cand.mag. 
P. B. Krarup (ansat 1916). Hr. Krarup var 
lidt nervøs af temperament, men vi kom 
godt igennem det ret omfattende stof, og 
han delagtiggjorde os ivrigt i sine mere vi
denskabelige kæpheste som istiden, La
marcks teori o.l. med støtte i sit store (pri
vate) tyske leksikon. I hans tid havde sko
len anskaffet et mikroskop, og han havde 
præpareret en frø »i skiver«. Hr. Krarup 
fremviste den bekendte digter Seedorffs 
navnetræk indridset i pulten i hans elevtid 
for en del år siden. Skolen arrangerede ik
ke sommerudflugter, men der var tradi
tion for geologiske ekskursioner. De 3 
gymnasieklasser tog til Langaa og omegn i 
foråret 1921 med hr. Krarup - en meget 
fornøjelig tur udover det »videnskabelige« 
udbytte. Læreren blev således præsenteret 
for en knogle (et fremskaffet kødben), der 
påstodes at være fundet i en af de lokale 
geologiske aflejringer!

Den sidste i rækken af de »gamle« kost
skolelærere var P. Fangel, som var både 
cand.theol, og cand.mag. (lektor fra 
1920). Han var en høj, slank mand, fleg
matisk og korrekt. Undervisningen var 
upåklagelig, men noget tør. I en periode 
havde vi hr. Th. Brask til engelsk. Han var 
ellers magister i tysk og lærer for de 
sproglige. Hr. Brask var lidt nærtagende 
og kunne ikke altid opretholde autorite
ten. Han udgav en digtsamling »Tung

sind«, som blev anmeldt i pressen. Der 
forekom en passus »traadt ihjel af gæs«, 
og det var naturligvis »gefundenes Fres
sen« på skolen. Det første år havde vi som 
nævnt fransk med adjunkt, frk. O. Chri
stiansen - uspændende terperi med gloser 
og verber. Efter hendes afrejse til Kolding 
fik vi i en periode rektors mere vitaminri
ge timer, indtil adjunkt Chr. Schjøttz- 
Christensen kom til skolen fra Hobro i 
1920. Han var midaldrende og med sin 
nordjyske dialekt en solid underviser. Hi
storielæreren A. Jørgensens afløser blev 
den unge hr. H. Sejerholt, som var semi- 
narieuddannet med supplerende kurser. 
Han byggede undervisningen op om et 
skelet af såkaldte »Dispositioner« (forenk
lede oversigter, der dog ikke kunne måle 
sig med Gundels), og lagde megen vægt på 
den sociale udvikling. Han var da også so
cialdemokrat og blev senere byens skole
direktør i mange år. Formentlig var en 
medvirkende årsag hertil, at en ellers ud
valgt kandidat fra København »trak sig« 
efter modtagelsen af det berømte telegram 
fra et lidt for ivrigt byrådsmedlem: »Er De 
Medlem af Socialdemokratisk Forbund? 
Svar omgaaende: Ja eller Nej«. Adjunkt 
Sejerholt var meget uformel og imøde
kommende over for os. Alfred Bentzen og 
jeg gik en aften tur på Kystvejen og traf 
der hr. Sejerholt. Han inviterede os på 
kaffe i Palæ-Cafeen og diskuterede længe 
med os. Religionstimerne med Pastor Søl- 
ling fra Set. Pauls kirke var beskæmmende 
for os. Han kunne ikke fange vores op
mærksomhed og interesse. Vi beskæftige
de os med lektielæsning o.l., og tilsidst 
blev det selv den tålmodige og stilfærdige 
hr. Sølling for meget. Rektor overtog ti
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merne og gennemgik myndigt kirkehisto
rien. Tilbage er blot at nævne gymnastik
læreren, den fhv. oversergent Th. S. Pe
dersen, som der kun er godt at sige om.

Blandt klassekammeraterne fandt jeg 
hurtigt frem til Harald Bruun, der delte 
min interesse for at lave elektriske appara
ter. Jeg havde engang i et buskads ved Jy
ske Asyl fundet en af telefonselskabets 
induktionsruller. Den indeholdt bl.a. en 
masse tynd tråd, som jeg brugte til et in
duktionsapparat, der kunne frembringe 
gnister. Det viste sig, at Bruun havde lavet 
et lignende apparat. Vi talte meget sam
men og besøgte hinanden for at udveksle 
erfaringer. Bruun var ensidigt teknisk 
»minded« - han afskyede et fag som histo
rie og deltog ikke i klubliv eller fester. En 
anden kammerat, som jeg sluttede mig til, 
var Karl Smith. Vi dyrkede bl.a. jiu-jitsu 
sammen efter en bog (!). Hans mor var 
enke, og på grund af økonomiske om
stændigheder gik han ud af skolen efter 
det første år og kom i gartnerlære i Kø
benhavn. Her fortsatte vi venskabet, da 
jeg kom derover, og han blev senere trans
latør i engelsk. Vi havde 3 piger i klassen, 
de 2 på matematikerholdet, hvoraf den 
ene var Anna Røhl fra Hinnerup, som jeg 
i al stilhed sværmede lidt for. Hun var stil
færdig og tilbageholdende, dertil meget 
lavmælt i klassen til stadig irritation for 
hr. Gundel. Jeg tegnede i smug hendes 
mørke, lokkede hoved i et par timer og 
besøgte hende en gang på en cykeltur i 
omegnen af Hinnerup under et eller andet 
påskud. Jeg blev inviteret på kaffe, og vi 
snakkede hyggeligt i selskab med søsteren 
Sofie, så det blev ikke til mere. I Køben
havn traf jeg hende et par gange. Hun be

gyndte at læse medicin, men opgav dette 
studium for at blive sygeplejerske. Hen
des tid i hovedstaden blev kort, da hun 
desværre blev syg og døde. Klassekamme
raten Jørgen Nielsen fandt sin livsledsa
gerske Nina Ostergaard i skolen, men i en 
anden klasse.

Der afholdtes i regelen et skolebal i fe
bruar. I 1920 aflystes det p.g.a. »den 
spanske«, men i 1921 fandt det sted på 
Hotel Royal. Jeg var dog ikke med, da jeg 
ikke dansede. I 1922 opførtes før ballet i 
forsamlingsbygningen på Østergade Ho
strups lille vaudeville »Den Tredie« af 6 
gymnasieelever. Her var jeg med som 
sufflør og altmuligmand. Dagen før, faste
lavnsmandag, havde vi fra 3.g arrangeret 
tøndeslagning i Idrætsparkens hal for en 
del af eleverne. Sidste skoledag i gymna
siet var sædvanligvis en festlig affære. Man 
mødte med »morsomme« hatte eller på 
anden måde udstafferet. Vi stillede med 
stråhatte, jeg desuden med en guldbrode
ret vest (fra fars yngre dage) og skærf samt 
(til let mishag for hr. Gundel) en stok. 
Traditionen tro smed vi slik ud af vinduer
ne til ungerne i skolegården. Vi havde hr. 
Sejerholt med til kaffe i Friheden, og sel
skabet blev fotograferet udenfor.

En stor del af elverne i gymnasiet og 
realklassen var medlemmer af diskus
sionsklubben »Marselis«, og der tilbragte 
vi mange fornøjelige timer i tæt tobakståge 
(jeg lærte hurtigt at ryge pibe). Klubbens 
smukke formål var at udvide medlemmer
nes horisont ved afholdelse af oplysende 
foredrag samt at opøve sansen for akade
miske diskussioner og evnen til at deltage i 
disse. Møderne fandt sted lørdag aften 
mindst 3 gange om måneden i et klassevæ- 
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reise. Klubben styredes af et seniorat med 
4 medlemmer: Ledende senior (fra 3.g), 
en sekretær, en kasserer og en senior uden 
portefølje, alle med sædvanligvis 1 års em
bedstid. Senioratet sad til venstre for kate
deret ved et bord og i stole fra lærerværel
set. Ethvert medlem skulle enten holde et 
foredrag på mindst 15 minutter eller en 
diskussionsindledning af mindst 5 minut
ters varighed med 14 dages varsel. Des
uden var alle medlemmer forpligtede til at 
indlevere 3 skriftlige bidrag årligt af litte
rært eller humoristisk indhold på mindst 
100 ord eller 12 verslinier. Til sikring af 
disse hovedregler samt en del ordensbe
stemmelser fandtes et omfattende bødesy
stem (fra 5 øre for afbrydelse af en taler til 
2 kr. for plagiat), hvis afkast sammen med 
det månedlige kontingent på 75 øre gik til 
den årlige, festlige sammenkomst.

Det var naturligvis en broget række af 
foredrag: »Beboerne af Kap York«, »Sea- 
poy-Oprøret«, »Spiritisme«, »Oplevelser 
paa en Tysklandsrejse«, »Græsk 
Aandsliv« o.s.v. Jeg valgte »Et internatio
nalt Sprog« samt som diskussionsindled
ninger »Det irske Spørgsmaal« og »Kvin
dens Stilling i Samfundet«. Jeg må tilstå, 
at den første gang, jeg skulle stå overfor 
den kritiske forsamling, var jeg så nervøs 
og utilpas i forvejen, at jeg i hast måtte 
sygemeldes og blev hjemme. Snart blev jeg 
dog mere scenevant og blev valgt til proto
kolfører for de humoristiske bidrag, der 
blev godkendt og skulle indskrives. Oplæ
seren af disse bidrag var Henry Mathiasen 
(en klassse over mig) - et naturligt skue
spillertalent, som kunne få noget morsomt 
ud af selv et ubetydeligt produkt. Noget 
af det, der blev indleveret, navnlig fra et 

par af de 2 år ældre 3.g-ere var fremragen
de vittigt og perfekt parodieret, f.eks. en 
komedie i 3 akter med let genkendelige 
personer, 3 elskende par i karakteristiske 
situationer og med en fortale af »Ludvig 
Holbergs aandelige habitus«! et andet bi
drag var formet som et dagblad med ny
hedstelegrammer, polemik, lokalt stof, 
sladderspalte, præmiespøg, annoncer 
o.s.v. - alt med satiriske hib til skole, læ
rere og elever. Morsom og træfsikker var 
også »En Fransktime paa en højere Al
menskole, set og aflyttet gennem Nøgle
hullet« med tydelig adresse til en ikke sær
lig estimeret kvindelig adjunkt.

Jeg blev senere oplæser af de »æstetiske 
Udgydelser«, hvilket satte skub i en alle
rede eksisterende »poetisk raptus« hos 
mig selv, resulterende i en del digte til 
skrivebordsskuffen - noget af det uvilkår
ligt påvirket af den gennemgåede littera
tur, men også naturpoesi, sværmerier o.l. 
Som sekretær skulle jeg bl.a. sørge for fo
redragsholdere og indledere og siden leve
re kritiske referater af deres indlæg. Rek
tor holdt som regel hvert år et lødigt fore
drag i klubben, hr. Sejerholt var der et par 
gange, og vi havde også translatør P. 
Holm som gæst. Generalforsamlingerne 
kunne være stormfulde, og navnlig det 
første år var der en effektiv opposition. 
Jeg husker, at man under slagets gang 
pludselig så et skilt udenfor et af vinduer
ne med påskriften »Tyrannens Fald«, et 
stykke, der netop gik med succes på tea
tret. Der blev afholdt auktioner over med
bragte effekter af stærkt blandet art, og 
lejlighedsvis musikalsk underholdning af 
lokale talenter. I 3.g blev jeg valgt til le
dende senior og havde foruden mødele-
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Familien Iversen hos fotografen H.W. Nolken-Peter- 
sen, Guldsmedgade 33, en augustdag i 1922.

Hos forfatteren.

delsen til opgave at byde gæster velkom
men, holde tale for rektor, klubbens pro
tektor, samt ikke mindst at præsentere 
»Marselis« på en sådan måde for de ind
budte nye elever, at flest muligt blev med
lemmer. Vi havde en del besvær med nog
le uheldige elementer fra realklassen. Det 
var gamle elever, der lavede ballade, og 
det overvejedes helt at udelukke disse fra 
møderne samt at gennemføre visse lovæn
dringer.

Den årlige fest »Soldet« med spisning, 
punchebolle og dans afholdtes på Varna. 
Rektor var som sædvanligt indbudt og i 

1922 også hr. Gundel. Huspoeterne præ
sterede gerne et hefte med 6-8 sange, der
iblandt en »Ouverture«, en »Skærsild« el
ler »Rettergang«, hvori lærere og kamme
rater blev hængt ud, en sang til kvindens 
pris og en for klubben. Rektor blev budt 
velkommen i en tale af ledende senior og 
kvitterede naturligvis åndfuldt og vittigt. I 
1922 optrådte desuden to sangbegavede 
2.g-ere med »Gluntarne« og gjorde stor 
lykke. Et ganske underholdende indslag 
var afsyngelsen ved punchen af »Lambo- 
visen« vekslende mellem fællessang og so
losang. Alle sang.:

Sæt nu Glasset for din Mund!
Kammerater, Lambo!
Drik det ud din Fyldehund! 
Kammerater, Lambo!

Hvorefter hver enkelt efter tur stående 
med sit næb skulle synge:

Se, nu har mit glas jeg tømt,
Kammerater, Lambo!
Ej den mindste Draabe glemt, 
Kammerater, Lambo!
Til Bevis jeg nu vil vende 
Glasset paa den anden Ende 
Lambo! Lambo! Kammerater, Lambo!

Efter festen drog ofte syngende grupper 
hjem gennem byen.

Fra denne skoleverden vender jeg tilbage 
til de hjemlige begivenheder. I 1920 havde 
far selv overtaget firmaet i Frederiksgade 
74 som maskinsnedkeri, ikke drejerværk
sted, og opgivet kassererposten i arbejds- 
lederforeningen. Hidtil havde jeg gået i 
skole med matrostøjet fra konfirmatio
nen, men nu blev jeg i februar ekviperet 
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med en ny mørkegrå habit og en brugt 
dagligjakke. Skolearbejdet tog megen tid 
hjemme, og far skaffede et anretterbord 
med skuffe og hylder, som var meget 
praktisk at sidde ved. Farbror Johannes 
opstøvede i København nogle store ord
bøger antikvarisk og gav mig i øvrigt på en 
af sine gennemrejser en dejlig »Orlik« pi
be til afløsning af den gamle snadde. Vi 
havde 9 høns og 4-5 duer, og mor solgte 
en del af æggene til bekendte. Far fungere
de stadig som kanindommer. Han havde 
antaget en ny bykarl, men i maj udbrød 
der generalstrejke, hvorefter det blev sløjt 
med arbejdet. Far måtte dog stadig holde 
på sin dygtige maskinsnedker Max. Vi 
lånte et stykke have ved Brendstrupvej i 
nærheden af Christiansbjerg til kartofler 
og køkkenurter. Franskbrød blev nu ra
tioneret. Min gamle jernseng var blevet 
for lille, så jeg var flyttet over på chaise
longen, men i juli blev pulterkammeret (et 
tagkammer til gaden ved siden af kvistlej
ligheden) ryddet for at skaffe et værelse til 
mig. Far satte forskallingsbrædder op på 
taglægterne og skaffede en solid træseng. 
Jeg tapetserede og malede samt lavede et 
bord, der kunne klappes ned på væggen - 
pladsen var jo trang - og diverse hylder.

I efteråret fik jeg en god, brugt ulster 
(betalt af mormor). Far havde fået en afta
le i stand med snedkermester Albert Pe
tersen (»runde P«) om maskinsnedkerar- 
bejde til soveværelser. Bagermestrenes 
Rugbrødsfabrik, Sølystgade 30, brændte; 
det var et fantastisk syn i nattemørket.

I december installerede jeg selv lys på 
værelset og arrangerede det således, at jeg 
også havde strøm til visse eksperimenter. 
Jeg havde efterhånden samlet elektrisk og 

kemisk materiel sammen til et lille labora
torium. Det gik dog galt, da jeg ville in
stallere en akkumulator på tørreloftet. 
Blypladerne var støbt og anbragt i et stort 
akvarieglas, der skulle fyldes op med vand 
og svovlsyre. Blandingen af disse væsker 
gik imidlertid for hurtigt. Glasset revnede 
p.g.a. varmeudviklinen, og syren flød ned 
på gangen. Mor var naturligvis bestyrtet, 
men det lykkedes ved fælles anstrengelse 
og med meget vand at få den farlige væske 
tørret op, inden der skete nogen ravage.

Vinteren var streng i 1921. Der var is på 
Århusbugten. Da den gamle Sørensen var 
død året før, var konen nu villig til at afgi
ve sin stue til gaden, som far havde brug 
for til møbelopbevaring. Samtidig blev der 
lagt lidt på de øvrige lejemål med husleje
nævnets tilladelse. Århus var en stor sned
kerby, men disse år var dårlige for møbel
branchen, og det fik far at mærke. Flere 
firmaer gik ned, og far tog møbler for 
nogle af sine tilgodehavender. Arne gik nu 
med trækvognen om eftermiddagen. En 
lockout i marts gjorde ikke situationen 
bedre - Max måtte nu ud fra Frederiksga- 
de 74. Teatret havde i april et fransk gæ
stespil, som gymnasiet havde fri adgang 
til, men vi forstod ikke meget af det. I 
sommerferien fik jeg læst en hel del bøger, 
mest skønlitteratur, men også fagbøger 
f.eks. om trådløs telegrafi (spiren var lagt 
til en vordende radioamatør!).

Der var en del besvær med Aarhus An
delsforretning i Guldsmedgade, da det vi
ste sig, at uddeleren havde svindlet. Far 
havde været med til at starte dette foreta
gende sammen med bl.a. fabrikinspektør 
Bjørnvig og lærer Henriksen. I december 
standsede »runde P« betalingerne, hvoref- 
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ter far hang på 2000 kr. i veksler. En an
den fallent gav et tab på 213 kr. Virksom
heden i Frederiksgade havde far prøvet at 
avertere til salg uden held. I januar 1922 
blev firmaet takseret og igen annonceret til 
salg. Far præsterede små afdrag på veks
lerne, men der var almindelig afmatning i 
erhvervslivet og arbejdsløshed. Yderligere 
400 kr. i vekselgæld kom til. Lærlingen 
Gotthard måtte placeres andetsteds, da 
der ikke var arbejde nok. Jeg var på lægds- 
kontoret og blev optaget i rullen. Bugten 
var tilfrosset igen i februar, og der var liv
lig trafik på isen. Desværre var vandet i 
rørene hjemme også frosset, så der måtte 
tappes ved måleren. Jeg fik nyt tøj til min 
fødselsdag af mormor og bedstefar. End
nu i marts var maskinerne på Frederiksga
de ikke solgt, og de skulle ud inden flytte
dagen. Alle ville sælge maskiner, da der 
ikke var arbejde til dem. Endelig overtog 
maskinfabrikant Amstrup dem for 2100 
kr. Far optog et lån i ejendommen efter 
taksation på 2100 kr. til 5 % (1700 kr. net
to) og gik derefter sammen med to unge 
mestre om et værksted i Vestergade: E. 
Iversen & Co. Foreløbig var der travlhed, 
og der blev nu også solgt møbler til nye 
lejere i Sølystgade.

Den 29. april var sidste skoledag. Jeg 
havde opnået ug-^ (7,59) ved sidste ter
minsprøve. Eksamen afholdtes i maj og 
juni. Klassen var nu skrumpet ind til 8 - 3 
sproglige og 5 matematikere - da 2 af da
merne ikke gik op. Da den mundtlige ek
samen var overstået, besluttede vi (dog ik
ke Harald Bruun og Anna Røhl) os til et 
velfortjent sold den 30. juni på Nørre Vis
sing kro med efterfølgende overnatning. 
Vi fik noget godt at spise og drikke, og 

derefter havde vi det muntert og uforstyr
ret i de landlige omgivelser. De første dage 
af juli gik med besøg hos rektor og hos 
adjunkt N. F. Jensen. Mine forældre og 
jeg var også på besøg i Jørgen Nielsens 
hjem for at drøfte vore fremtidsplaner. 
Jørgen havde sendt ansøgning ind til Den 
polytekniske Læreanstalt, og jeg ville også 
gerne gå ingeniørvejen (elektroingeniør), 
men det tillod økonomien ikke uden vide
re. Den 5. juli fandt translokation og di
mission sted under festlige former med 
sange og taler af rektor, og vi kunne sætte 
den eftertragtede hvide hue på hovedet. 
Jeg opnåede kun mg+ (7,37) p.g.a. mit 
uheld med dansk stil. I årskarakterer hav
de jeg hele tiden fået ug^-, i en enkelt ter
min ug. Vi foretog den traditionelle køre
tur rundt til de forskellige hjem, hvor vi 
blev beværtet med diverse lette traktemen
ter (de lå dog lidt tungt tilsidst). Det obli
gate gruppebillede blev taget hos den »rig
tige« fotograf Riis Knudsen. Vi var samlet 
hos Jens Mortensen og besøgte også Anna 
Røhl i Hinnerup. Jeg tog turen på cykel 
sammen med et par andre.

Imidlertid forsøgte man en utraditionel 
vej til løsning af vore økonomiske stu
dieproblemer. Med skolens anbefaling 
blev der indgivet ansøgninger til byrådet 
om støtte, og mor opsøgte derefter flere 
medlemmer af skoleudvalget for at frem
me sagen. For mit vedkommende var an
søgningen vedlagt flg. vidnesbyrd fra sko
len, som jeg ubeskedent gengiver, fordi 
det siger noget om rektors interesse for 
sine elever:

»Eduard Iversen har i enhver Henseen
de været en særdeles dygtig Gymnasie
elev. Stilfærdig og pligtopfyldende i sin 
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hele Optræden og Færd, samvittigheds
fuld og grundig i sit Arbejde, og tænksom 
og nøjagtig i sin Opfattelse af Lærestoffet 
har han erhvervet sig særdeles sikre og 
omfattende Kundskaber, som han baade 
forstaar at fremstille og benytte paa en 
praktisk og frugtbar Maade. Han maa si
ges at have særdeles gode Betingelser for 
at gennemføre et Fagstudium, og det 
maatte dybt beklages, hvis økonomiske 
Omstændigheder skulde lægge sig hin
drende i Vejen for hans videre Uddan
nelse«.

Far blev sammen med skræddersvend J. 
Bentzen kaldt op til borgmester Jakob 
Jensen for at gøre rede for sine økono
miske forhold. Borgmesteren gik i byrå
det positivt ind for sagen med henvisning 
til, at man jo arbejdede for at få et univer
sitet til byen og derfor måtte vænne sig til 
at give stipendier. Det blev derefter i 
august vedtaget at bevilge en understøttel
se på 60 kr. om måneden i 2 år til Alfred 
Bentzen, Harald Bruun og mig, idet man 
henstillede, at stipendiaterne - når de blev 
i stand dertil - tilbagebetalte beløbene til 
fordel for andre uddannelsessøgende. 
Glæden var naturligvis stor.

Inden afgørelsen forelå, var jeg dog ta
get på cykeltur til Odense den 19. juli med 
ophold i Horsens hos Wilhelmsens og 
overnatning i Fredericia hos familien i 
Danmarksgade. Mor kom senere, og vi 
besøgte sammen familien i byen, i Ejby, 
Dalum, Hesselager og Nyborg samt mors 
venner og bekendte - jeg skulle vises frem! 
Jeg fik dog også tid til at slappe af med 
læsning. (Da jeg i flere år havde noteret op 
i et par hefter, hvad jeg læste, kan jeg se, at 
jeg havde læst ca. 470 bøger, inden jeg tog

Studenten og hans farbror i Roskilde på vej til hoved
staden en dag i august 1922. På studentens cykel ses 
en Asp-Holmbladlygte til stearinlys, der ved en fje
deranordning holdtes i samme højde, efterhånden 
som det brændte ned. For så vidt muligt at holde 
lygten i ro ved kørselen på de ikke altid jævne veje 
var der også en fjederforbindelse til holderen på cyk
len. Læg mærke til, at skærmen endnu ikke har fået 
den snavsbeskyttelsesforlængelse hen over forhjulet, 
som senere blev almindelig.

Foto hos forfatteren. 

til København). I Dalum inviterede min 
farbror Viggo, der kun var 5 år ældre, mig 
på en cykletur til hovedstaden. Han ville 
vise mig byen, som han selv kendte den 
fra sin soldatertid på Ingeniørkasernen. 
Da sommeren var varm, startede vi sent på 
aftenen den 5. august. På Sjælland var der 
fristende moreller i en have ved vejen, og 
senere kom vi forbi en bager, som var i 
fuldt sving meget tidligt om morgenen. 
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Her fik vi et par friske, duftende »Dag- 
martærter« for 25 øre pr. stk. Da vi nåede 
Valby bakke, var det alligevel blevet varmt 
og drøjt at køre. Vi kom ned gennem 
Carlsberg, hvor jeg blev imponeret af de 
skønne bygninger med elefanttårnet og 
dobbeltporten. Fra Ny Calrsbergvej dre
jede vi om ad Jerichausgade, hvor farbror 
Johannes og tante Louise boede. Her 
overnattede vi (på gulvet) og senere også 
hos farbror Peters i Nyboder under det 5 
dage lange ophold. Vi var i Søndermarken 
og Frederiksberg Have, de foretrukne mål 
for Tante Louises søndagsture med mine 
to mindre fætre. Byen blev gennemtravet 
med åbne sanser: Enghave Plads, Istedga- 
de, Hovedbanegården, Rådhuspladsen, 
Strøget, hvor vi bl.a. beundrede Thorn- 
greens store legetøjsforretning og i et lo
kale i Østergade kunne lytte til en selv
valgt grammofonplade gennem hovedtele
fon formedelst 10 øre. Det var nyt den
gang, og jeg faldt straks for Tosellis sere
nade, som Viggo anbefalede.

Vi lagde vejen gennem Borgergade og 
Adelgade med den gamle, elendige bebyg
gelse. Her bemærkede vi en godt besøgt 
kælder med sand på gulvet, hvor der ser
veredes pandekager og æbleskiver. I 
Dronningens Tværgade kunne man ikke 
overse dansebulen »Kæden« med den iøj
nefaldende udendørs belysning. Vi nåede 
ud til farbror Peter og tante Hedvig i Ny
boder. De havde det hyggeligt, men det 
var småt med pladsen. Mange beboere 
måtte dele køkken med en anden familie. 
Her gik vi ture med min fætter Johannes 
og hans forlovede bl.a. til Kastellet og 
Langelinie forbi det imponerende Ge- 
fionspringvand. Jeg var meget betaget af 

musikken fra Esplanaden, der lød ud til de 
spadsende på en skøn sommeraften. Det 
var wienermusik, bl.a. »An der schönen 
...«. Vi tog en dag til Klampenborg for at 
hilse på farbror Johannes, som var inspek
tør på badehotellet der. Det var ikke just 
de traditionelle turistattraktioner, vi hav
de set mest til, men de gik jo ingen steder, 
og jeg havde oplevet en masse nyt. Viggo 
købte sig en brugt BSA motorcykel, og 
den kørte vi først til Odense på, sov et par 
timer i Dalum og tog videre til Århus. Jeg 
prøvede et lille stykke på forsædet.

I slutningen af august rejste mor og jeg 
til København for at finde et passende, 
møbleret værelse. Der var nok at vælge 
imellem dengang - adskillige spalter i 
»Berlingeren« - men de skulle jo beses. Vi 
fandt et værelse på 1. sal i Ny Kron
prinsessegade (hjørnet af Krusemyntegade 
- i nærheden af Nyboder) til 35 kr. om 
måneden. Det var hos en ældre havnefor
mand, der var rigeligt med klunkemøbler, 
gråmalet gulv, kakkelovn, servantestel og 
WC i gården. Så var jeg installeret, og der
til kom, at vi ved besøgene hos den talrige 
familie fik løfter om, at jeg kunne spise 
middag 4 forskellige steder hver uge. En 
ny, spændende tilværelse skulle nu begyn
de i september efter immatrikulationen på 
universitetet (med henblik på filosofium) 
og med det mere krævende fagstudium på 
den gamle læreanstalt ved Sølvtorvet. I 
1922 var der ca. 1000 nye studenter over 
hele landet, og vi følte os lidt priviligere
de. 1984-årgangen var på ca. 20.000!

Efterskrift 
Om hjemmet:
Vore forældre gjorde i forening alt, hvad 
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de formåede, for at give os en tryg barn
dom og en god skoleuddannelse. De lærte 
os en passende grad af nøjsomhed og glæ
den ved de små ting.

Far med den fine faglige uddannelse 
måtte som selvstændig slide i mange år ud 
over normal arbejdstid for at komme ud af 
den gæld, som tidens ugust og andres la- 
den-stå-til havde skaffet ham på halsen. 
Han var træt om aftenen de senere år, det 
blev sjældent til mere end avisen og ikke 
til megen snak. Vi havde dog vore gode 
søndagsture. Det var ikke tit, jeg var alene 
ude med far, men jeg husker, at jeg blev 
glad og nød turen, da han selv en søndag 
formiddag foreslog, at vi skulle cykle til 
Brabrand.

Mors helbred var ret dårligt, men hun 
evnede alligevel at få hjemmet til at funge
re på en god måde og at holde os pæne i 
tøjet. Vi manglede aldrig noget væsentligt 
trods de sparsomme husholdningspenge. 
Mor var interesseret i tidens rørelser, i by
en og omegnen. Hun tog sig af det skriftli
ge, breve til familien o.l., huskede alle 
fødselsdage, havde en smuk håndskrift og 
en god formuleringsevne.

Vi børn tiltalte ikke forældrene med 
»du«, men efter formen: »Hvad mener far 

om det?« - »Vil mor sy den knap i?«. Vi 
var forskellige i skind og sind. Arne var en 
køn dreng - jeg var ganske almindelig. 
Han havde let ved kontakt og tog ikke 
tungt på tingene, medens jeg var mere til
bageholdende, pertentlig og mut af væsen. 
Jeg indtog måske nok en særstilling hos 
mor som en slags opfyldelse af hendes 
boglige ambitioner. Arne fik realeksamen 
fra Munkegades skole og kom i lære som 
elektromekaniker. Mor havde helst deref
ter set ham læse til elektrokonstruktør 
(som det hed dengang), men han ville ud 
at se sig om og tog til Ålborg, hvor han 
tidlig blev forlovet og stiftede familie læn
ge før mig. Han nåede dog at få installa
tøreksamen og blev senere værkfører i 
mange år.

Om fødebyen:
»Aarhus er ikke en By, men en Samling 
Huse!« således lyder en uelskværdig og 
lidt overfladisk karakteristik af den jyske 
hovedstad, fremsat af en tilflyttet bibliote
kar ca. 1920. For mig betyder mange af 
disse huse eller billeder af dem og de om
givende lokaliteter imidlertid et væld af 
minder, som jeg efter fattig evne har søgt 
at genkalde nogle af i det foregående.
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En jættestue på Samsø

Af Klaus Ebbesen

Samsø, som ligger i Kattegat næsten midt
vejs mellem Gylling Næs i Jylland og 
Røsnæs på Sjælland, er meget rig på old
tidsminder, specielt fra sten- og bronzeal
deren. På mange af øens høje bakker knej
ser de af mægtige stenblokke byggede me- 
galitgrave. Det er netop disse dysser og 
jættestuer, som særlig har haft den lokale 
oldtidsforsknings bevågenhed.

I sidste halvdel af forrige århundrede 
udfoldedes nemlig fra herresædet Brat
tingsborg, som ligger på øens sydlige del, 
en voldsom arkæologisk aktivitet. Den 
daværende greve, Chr. Fr. Danneskiold- 
Samsøe udgravede selv, eller lod sin næ
sten endnu mere oldtidsinteresserede god
sinspektør Kruse, udgrave et stort antal 
oldtidshøje.

Da C. Engelhardt og J. Magnus Peter
sen i juli 1874 var på arkæologisk registre
ringsrejse på Samsø, var det derfor natur
ligt, at de tog ophold hos greven på Brat
tingsborg, og at de to arkæologer sammen 
med Chr. Fr. Danneskiold-Samsøe og 
godsinspektøren udgravede en række old
tidsanlæg på øen, heriblandt et par mega- 
litgrave. Den ene af disse var en jættestue, 
som ligger på mat. nr. 19 af Ørby by, 
Tranebjerg sogn, Samsø1. Den skal be
skrives her, efter at fundet nu i over 100 år 
har hvilet i næsten total ubemærkethed2.

Undersøgelsen
Jættestueanlægget lå i 1874 på flad mark, 
og bunden af jættestuen endog noget un
der markens overflade. Den jordhøj, 
hvori kammer og gang oprindelig har lig
get, var endvidere bortgravet forud for 
undersøgelsen, således at jorden, da grav
ningen begyndte næppe nåede så højt som 
til overkanten af kammerets sidesten. 
Derimod stod jættestuekammeret og gan
gen næsten urørte, idet alle gangens dæk
sten dog var fjernet, ligesom den ene af 
kammerets dæksten tidligere var blevet 
sprængt og benyttet som trappesten.

Jættestuekammeret var indtil overligge
ren fyldt med lerjord, håndstore sten og 
flint, der lå så fast sammenpakket, at ud
graverne havde besvær med at arbejde sig 
frem med skovl. Nedadtil afgrænsedes 
dette fyldlag af en plan brolægning (fig. 
1), og i den fandtes fragmenterede menne
ske- og dyreknogler; et brudstykke af en 
»spydspids«, 10 »fuglepile« samt omtrent 
10 små, gennemborede ravperler3.

Den nedre brolægning blev på opfor
dring af Magnus Petersen brudt op og un
der den fandtes et 13-16 cm tykt lag af 
ildskørnet flint, småflint og lerjord (fig. 
1). Under dette lag fulgte derefter en lige
ledes kompakt brolægning af små hånd
sten.

I laget af ildskørnet flint fandtes mellem 
de to brolægninger i følge beretningen tre
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Fig. 1. Jættestuen ved Ørby på Samsø. J. Magnus Petersens tegning fra udgravningen i 1874.
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nogenlunde hele og brudstykkerne af 5-6 
stærkt knuste lerkar, syv »smalmejsler«, 
tolv »bredmejlser« og et stykke af en lig
nende, to »hulmejsler«, én økse med hul 
igennem, to »spydspidser« og et brud
stykke af en sådan, 41 flækker og ravper
ler af forskellig form. Det iagttoges, at 
stenredskaberne især lå i kammerets sydli
ge side fra 16 til 32 cm fra sidestenene, og 
at der næsten udelukkende fandtes ild
skørnet flint der, hvor de lå, dog med lidt 
lerjord omkring selve redskaberne. Rav

perlerne fandtes især op til sidestenene og 
mange af dem endda umiddelbart ved si
den af disse. Kun det ene af lerkarrene 
(fig. 6,5) fandtes i et hjørne mellem to af 
sidestenene, mens resten af dem lå spredt 
omkring i kammeret, navnlig ved cen
trum. I dette lag af ildskørnet flint fandtes 
også brudstykker af mange menneske
knogler, de fleste spredt omkring på gul
vet. I øvrigt iagttoges mange steder i laget 
kulstumper, men i større mængde kun 
omkring lerkarrene. I jættestuens gang,
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Fig. 2. Jættestuen set udefra. Nationalmuseets foto.

som indadtil afgrænsedes mod den mellem 
gangen og kammeret beliggende forstue 
ved hjælp af en tærskelsten, fandtes intet 
jordfyld. Gangens inderste del var brolagt 
med et lag af små, håndstore sten, der lå 
ca. 13 cm lavere end markens overflade 
(fig. 4). Ovenpå denne brolægning lå et 
ligeledes ca. 13 cm tykt, fast lag af ildskør
net flint sammenblandet med små, fine, 
naturlige flintesten, således at dettes lags 
overflade lå i højde med markoverfladen. 
På dette flintlag, som fortsattes gennem 
hele gangens længde, fandtes i det ene 
hjørne ved tærskelstenen, men udenfor 
denne, en lille gennemboret ravperle.

Midt i den mellem gangen og jættestue
kammeret placerede forstue lå en flad 

sten, hvis overflade lå ca. 26 cm højere end 
tærskelstenens overflade (fig. 3). I niveau 
med denne lå endvidere en ca. 13 cm tyk 
brolægning af håndstore sten og derunder 
et ca. 13 cm tykt lag af ildskørnet flint og 
små flintesten. Fundforholdene i forstuen 
svarede således til dem i kammeret. I selve 
flintlaget fandtes aske samt to »bred
mejsler«.

Anlægget4
Som nævnt var den jordhøj, der oprinde
lig har omgivet jættestueanlægget, fjernet 
allerede før 1874. Det er således ikke mu
ligt at sige noget om dens opbygning. 
Kammeret, hvis grundplan danner en ure
gelmæssig oval, er orienteret SSV-NNØ
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Fig. 3. Perspektivtegning af kammeret. Bemærk den 
lodrette sten i tørmuren.

og sat af i alt 8 sidesten, nemlig to på hver 
langside og to for hver af enderne (fig. 1). 
I mellem disse har der været stablet flade 
fliser som tørmurskonstruktion, ligesom 
der i hvert fald i kammerets NNØ-lige del 
har været placeret flade sten mellem bære
stenene og den nu forsvundne overligger 
for at forøge kammerets højde. Imellem 
den nordligste bæresten i østvæggen og 
den østligste bæresten i den NNØ-lige en
devæg var tørmurskonstruktionen dog af 
en lidt anden art end ellers i kammeret 
(fig. 3). Der iagttoges her midt mellem de 
to bæresten en lodretstående ca. 62 cm 
høj, spids sten, der på begge sider var om
givet med tørmurskonstruktion, dannet af 
21 flade fliser, som var lagt ovenpå hinan
den (fig. 3).

Blot de to af kammerets dæksten, som i 
øvrigt var dannet af en og samme kløvede 

sten (fig. 2), var bevaret, idet en tredje, 
som nævnt, var fjernet forud for undersø
gelsen. Kammeret er 3,5 m langt, ca. 2,5 
m bredt midtpå og ca. 1,75 m højt, målt 
ved den nederste bundbrolægning. Gulvet 
var som nævnt dannet af et lag håndstore 
sten, hvorpå der var lagt et lag ildskørnet 
flint og ovenpå dette igen et sekundært 
gulvlag, ligeledes af håndstore sten. Rundt 
om kammeret har der endvidere været en 
pakning af hånd- til hovedstore sten (fig.

Fra midten af kammerets østlige væg 
udgik i ØSØ-lig retning en nu ca. 5,0 m 
lang gang, hvis inderste ca. 0,95 m dog er 
adskilt som et lille, selvstændigt forrum. 
Dette forrum dannes af bagsiden af de to 
sidesten i kammerets østvæg samt af to i 
forhold til de øvrige af gangens sidesten 
fremtrukne karmsten. Mellemrummene 
mellem disse fire sten er endvidere udfyldt 
med regelmæssig tørmurskonstruktion5, 
ligesom der over forstuen ligger en flad 
dæksten, hvis overside yderligere giver 
støtte for den ene af kammerets dæksten 
(fig. 1). Forrummet afgrænses overfor 
gangen af en mellem de to karmsten lig
gende tærskelsten. Forrummet er i alt ca. 
0,95 m langt, ca. 1,2 m bredt, mens det 
ved tærskelstenen er ca. 1,0 m højt. Åb
ningen mellem karmstenene er ialt ca. 0,6 
m bred, mens åbningen ind til kammeret 
er ca. 0,7 m bred.

Fig. 4. Fundforholdene i gangen.
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Den nu bevarede del af gangen er i alt 
4,0 m lang og sat af 3 par sidesten med en 
forholdsvis uregelmæssig tørmur imellem 
(fig. 1). Disse sidesten er ca. 1,1 m høje. 
Hvor høj gangen oprindelig har været kan 
ikke fastslås, da alle dækstenene var fjer
net forud for undersøgelslen. Den inder
ste del af gangen var som nævnt brolagt 
med et lag håndstore sten, hvorpå der lå et 
ildskørnet flintlag (fig. 4). Selve dette lag 
af ildskørnet flint fortsatte dog ud gennem 
hele gangen.

Gravgaverne
Det fremgår af ovenstående, at der ved 
udgravningen af jættestuen fandtes to hele 
og to fragmenterede spydspidser af flint, 
en stridsøkse, 14 hele og en fragmenteret, 
tyndbladet flintøkse (de såkaldte bred
mejsler), 7 mejsler (de såkaldte smalmejs
ler), 2 tyknakkede huløkser (hulmejsler
ne) 10 pilespidser (fuglepilene), 41 flækker 
samt mindst 10 ravperler samt 3 nogen
lunde hele og skår af 5-6 andre lerkar.

Alle oldsagerne indgik i samlingen på 
Brattingborg, men ved denne samlings 
nyordning i 1919 var det ikke muligt at 
identificere alle stykkerne fra fundet. 
Bortkommet var således alle de 41 flæk
ker, de to hele og de to fragmenterede 
spydspidser, de to 2 hulmejsler«, 6 »smal
mejsler«, samt 12 »bredmejsler« og det 
ene fragment af en sådan. Hertil kommer 
så, at det ikke har været muligt i oldsags
samlingen på Samsø Museumsgård, Tra
nebjerg, hvor fundet i dag opbevares, at 
genfinde nogle af oldsagerne, nemlig en 
flintmejsel, en pilespids og flertallet af rav
perlerne. Fundet er således i dag stærkt 
decimeret.

7 8 9 10

Fig. 5. Ravperler (1-6) og flakkepile (7-15) fra Ør- 
by-jattestuen. 1:2. H. Ørsnes del.

Det omfatter to tyndbladede, tyknak
kede flintøkser (fig. 6,1-2), 9 flækkepile
spidser (fig. 5, 7-15); én stridsøkse (fig. 
6,3); 6 ravperler af forskellig form samt 
mindst 9 forskellige keramiske produkter: 
to tøndeformede lerkar, to sfæriske skåle,
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Fig. 6. Flintøkser (1-2), stridsøkse (3) og keramik (4-6) fra Ørby-jættestuen. Ca 2:3. H. Ørsnes del.

én tragtskål, én åben skål med konvekse 
sider; én åben skål med retvæggede sider; 
én lerskive og et ikke-formbestemmeligt 
lerkar.

Datering
Da området foran og ved siden af gang
mundingen, hvor de tidlige offerlag plejer 
at ligge, ikke blev undersøgt ved udgrav
ningen i 1874, er det ikke muligt at datere 
selve jættestueanlægget. Det er imidlertid 
sandsynligt, at det er bygget samtidig med 
de andre danske jættestuer i begyndelsen 
af jættestuetiden (MN Ib)6.

Ved hjælp af de i gravkammeret fundne 
oldsager er det imidlertid muligt at fastslå, 

hvornår dette har været benyttet til begra
velser.

De to tyndbladede, tyknakkede tvær
økser af flint (fig. 6,1-2) må begge henfø
res til tragtbægerkulturen p.g.a. deres 
flintbehandling. De kan kun dateres til 
den tyknakkede flintøkses produktionstid 
(MN III-V), idet denne oldsagsform ikke 
har været genstand for en kronologisk be
handling. Til tragtbægerkulturen må den 
dobbeltæggede stridsøkse, den prismefor- 
mede og den keglestubformede ravperle 
henregnes (fig. 5,1-2 og 4), men for dem 
alle gælder, at de blot kan dateres til jætte
stuetid. Bedre stillet er man overfor ler
karrene. Her kan den uornamenterede 
tragtskål (fig. 5,9) placeres temmelig nøj-
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Fig. 7. Lerkar fra Ørby-jættestuen. Ca. 2:5. H. Ørsnes del.

agtigt, nemlig til MN V, idet den meget 
højtsiddende overgang fra hals til bug er et 
karakteristisk træk for denne fases tragt
skåle. Negleindtrykkene under randen på 
den åbne skål med konvekse sider (fig. 
7,10) er endvidere et mønsterelement, 
som er særlig hyppig i MN V, hvorfor 
dette lerkar sandsynligvis skal placeres i 
tragtbægerkulturens slutfase. Den lille ret- 
væggede miniatureskål (fig. 6,5) tilhører 
en lerkarform, som optræder fra en sen 
del af jættestuetid til begyndelsen af dolk
tid. Dobbeltvorter findes derimod kun in
denfor den sene tragtbægerkultur (MN 
IV-V). Lerkarret skal derfor nok placeres i

denne tid. Det stærkt fragmenterede, men 
formodede tøndeformede lerkar er sand
synligvis også sent inden for tragtbæger
kulturen7. Derimod kan hverken den uor- 
namenterede lerskive (fig. 6,6), den åbne 
miniatureskål med konvekse sider (fig. 
6,4) eller den sfæriske skål (fig. 7,7) date
res til en bestemt af tragtbægerkulturens 
forskellige faser. På grund af godset er det 
imidlertid klart, at de tilhører denne kul
tur. Sammenfattende fremgår det af oven
stående, at tragtbægerkulturens anvendel
se af jættestuekammeret til gravsted for si
ne afdøde er dokumenteret i sen jættestue
tid (MN IV-V), ligesom det er muligt, at 
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en del af de ikke sikkert daterede oldsager 
tilhører en tidligere tid.

Den i jættestuen fundne stridsøkse (fig. 
6,3) tilhører klart enkeltgravskulturen. 
Den er af type K 48 og må derfor placeres i 
overgravstid9. Ligeledes sene indenfor en
keltgravskulturen er de 10 flækkepile, som 
alle tilhører type D10. Denne oldsagsform, 
der vel bedst opfattes som et af enkelt
gravskulturen foretagen kulturlån fra den 
grubekeramiske kultur, kendes fra enkelte 
svenske grave tilhørende bådøksekulturen 
og en række jyske enkeltgrave og stenki
ster. De er altid fundet i kombination med 
sent enkeltgravsmateriale11, hvorimod ty
pen ikke er dokumenteret i dolktid12. De 
ti pilespidser må derfor placeres i yngre 
bundgravstid/overgravstid. Den lille rav
skive (fig. 5,5) tilhører endvidere en type, 
som sædvanligvis henregnes til enkelt
gravskulturen13. Det er imidlertid ikke 
muligt at placere stykket mere nøjagtigt 
inden for denne kultur. De to forsvundne 
huløkser må også tilhøre enkeltgravskul
turen. Enkeltgravskulturens benyttelse af 
jættestuen kan derfor anses for dokumen
teret i overgravstid, men begynder mulig
vis tidligere.

De to hele og de to fragmenterede, nu 
forsvundne såkaldte spydspidser må alle 
henføres til dolktiden. Det er ikke muligt 
på grundlag af beskrivelsen at datere dem 
mere nøjagtigt inden for denne periode. I 
dolktiden skal muligvis også det ene af de 
tøndeformede lerkar placeres (fig. 7,8). 
Lerkarret er imidlertid ikke fuldstændigt 
bevaret og dateringen er derfor vanskelig. 
Det pågældende lerkars gods svarer imid
lertid nærmest til de senneolitiske lerkars, 
ligesom det i proportioner også står dolk

tids-karrene nærmest. Det er således nok 
mest sandsynligt, at lerkarret stammer fra 
dolktiden.

Hvad endelig angår den rørformede 
ravperle (fig. 5,6) og ravperlen med ovalt 
tværsnit (fig. 5,3), den forsvunde flintmej
sel, de 41 flækker, de 7 såkaldte »smal
mejsler« og de 12 »brednmejsler« samt 
fragmentet af en tilsvarende, så kan de ik
ke henføres til nogen bestemt af bonde
stenalderens kulturer. De kan tilhøre dem 
alle.

Kulturhistorie
Den jættestuetype, som det ovenfor be
skrevne ovale jættestueanlæg tilhører, er 
den almindeligste jættestuetype i Dan
mark, specielt i Norddanmark, hvor den
ne type synes at have sit koncentrations
område. Ligeledes er det almindeligt, 
navnlig i de ødanske jættestuer - som her 
- at træffe små forrum mellem kammer og 
gang, selvom de sædvanligvis beskrives på 
en lidt anden måde14. Det samme gælder 
også for andre af de arkitektoniske detal
jer, således den kendsgerning, at en eller 
flere af kammerets dæksten hviler på gan
gens eller forrummets overligger, og at 
tørmurskonstruktionen mellem nogle af 
sidestenene er bygget op omkring en min
dre lodretstående sten15. Dette sidste for
hold er dog ikke tidligere beskrevet i for
bindelse med danske megalitgrave, men 
ved en række undersøgelser i Skåne og 
Mecklenburg er denne specielle detalje i 
tørmurskonstruktionen indgående under
søgt16.

Heller ikke det dobbelte gulv, som iagt- 
toges i jættestuen, hører til sjældenheder
ne i de danske megalitgrave, men også her 

112



gælder det, at man skal til udlandet for at 
finde publicerede paralleller17. I modsæt
ning til de tilsvarende skånske anlæg synes 
det øverste gulv i jættestuen ved Ørby 
først lagt et stykke hen i dolktiden, idet de 
i bundlaget fundne »spydspidser« næppe 
kan være andet end flintdolke.

Størst interesse knytter der sig imidler
tid til gravgavernes tidsstilling.

Her er det vist, at gravgaver er depone
ret i kammeret af tragtbægerkulturen i 
hvert fald i slutningen af jættestuetiden, 
eller ca. 2.800 f.Kr. Nogle af de fundne 
oldsager kan være tidligere, og man må 
regne med, at jættestuen er bygget ca. 
3.500 f.Kr. Det kan måske undre, at der er 
så få gravgaver fra den tidlige tragtbæger
kultur, men det er netop karakteristisk, at 
man på den tid sjældent giver de døde red
skaber og smykker med i graven.

Stridsøksen kendes fra mange jyske en
keltgrave. Den opfattes af de fleste som 
mandens værdighedstegn. I hvert fald én 
mand er således begravet i jættestuen i en
keltgravstid, eller ca. 2.500 f.Kr. Til sam
me periode hører pilespidserne, der nok er 
lagt ind som et pilekogger.

Dolke var i dolktiden mændenes ynde
de våben. De blev båret ved bæltet, men 
ikke alle mænd havde en dolk. Andre fund 
viser, at det kun var ca. hver tiende mand, 

som blev begravet med sin flintdolk. De 
to flintdolke kan således godt vidne om 
ca. 20 begravelser i dolktiden. I absolutte 
årstal er det ca. 2.300 f.Kr.

Jættestuen ved Ørby blev således an
vendt som gravsted gennem mere end 
1000 år. Der er ikke tale om en kontinuer
lig brug, men tid efter anden åbnede man 
jættestuen og bar sine døde derind.

Her skal man være opmærksom på, 
hvor almindelige megalitgravene må have 
været i slutningen af bondestenalderen. I 
dag har man kendskab til små 7000 danske 
megalitgrave, men disse udgør sandsynlig
vis kun en brøkdel af det oprindelige an
tal. Tusindvis af grave er gennem århun
drederne blevet ødelagt og deres sten an
vendt til veje, kirker, borge og jernba
ner18. Det er næppe urealistisk at regne 
med, at antallet af megalitgrave i slutnin
gen af bondestenalderen har været i nær
heden af de 30.000, eller at der har været 
mere end 2 gange så mange megalitgrave 
dengang, som kirker i dag19. De store me
galitgrave må have indgået i bondestenal
derens kulturlandskab som et helt natur
ligt element. I dette forhold skal man 
sandsynligvis finde en væsentlig del af for
klaringen på, at de blev brugt igen og igen. 
I bondestenalderen var de simpel hen 
gravstedet.
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NOTER
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nebjerg, under nummer: Brattingborgsamlingen 
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162, nr. 6. - P. V. Glob, Aarbøger 1944 281. - 
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KATALOG
De endnu bevarede oldsager fra Ørby-jætte stuen

1. En 13,4 cm lang tyndbladet, ty knakket tværøkse 
af flint. Øksen er sleben på bredsiderne og på 
smalsiderne ved æggen. Der er bevaret skorpe på 
nakken. Der er afslået en flis af øksens ægparti, 
og æggen er genopskærpet (fig. 6,2).

2. En 15,3 cm lang tyndbladet, tyknakket tværøkse 
af flint. Øksen er sleben på bredsiderne og på 
smalsiderne ved æghjørnerne, ligesom der er be
varet skorpe på nakken. Æggen er genopskær
pet, og der er afslået en flis af denne (fig. 6,1).

3. En 12,5 cm lang, 5,3 cm bred og 4,5 cm tyk 
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stridsøkse af grønsten med stærkt forvitret over
flade. Øksens overside er konkav, undersiden er 
konveks og nakken indkneben. Æggen er genop- 
skærpet. Skafthulsdiameter 2,4 cm (fig. 6,3).

4. En 5,0 cm lang alsidigt tilhugget flækkepil med 
tresidet tværsnit. Skafttungen er 1,7 cm lang, og 
ved foden af spidsen findes på kanterne tre svagt 
markerede knopper. Der er skorpeplet på den 
ene kant (fig. 5,13).

5. En 6,4 cm lang flækkepil med tresidet tværsnit. 
Den er alsidigt tilhugget, idet undersiden dog 
kun viser tegn på tildannelse ved spidsen og på 
skafttungen, som er 1,8 cm lang. Pilespidsens 
midtribbe ligger forskudt bort fra midteraksen 
(fig- 5,9).

6. En 6,9 cm lang alsidigt tilhugget flækkespil med 
tresidet tværsnit. Skafttungen er 1,8 cm lang (fig. 
5,8).

7. En 5,9 cm lang alsidigt tilhugget flækkepil med 
tresidet tværsnit. Stykket er regelmæssigt tildan
net, selv om den 1,8 cm lange skafttunges sym
metriakse ikke ligger i forlængelse af spidsens 
symmetriakse (fig. 5,7).

8. En 5,9 cm lang alsidigt tilhugget flækkepil med 
tresidet tværsnit. Skafttungen er 1,6 cm lang, og 
der er svagt antydede knopper ved foden af spid
sens tre kanter. Stykkets midtribbe er forskudt 
bort fra midteraksen (fig. 5,10).

9. En nu 5,4 cm lang flækkepil med tresidet tvær
snit, hvis skafttunge er afbrudt ca. 1,0 cm fra 
foden af spidsen. Pilespidsen er alsidigt tilhug
get, idet en del af spidsens underside dog ikke 
viser tegn på tildannelse. Stykkets midtribbe lig
ger forskudt bort fra midteraksen (fig. 5,11).

10. En 4,7 cm lang alsidigt tilhugget flækkepil med 
tresidet tværsnit. Ved spidsens fod ses på kanter
ne tre svagt antydede knopper. Skafttungens 
midtribbe danner vinkel med spidsens midterak
se og er 1,7 cm lang (fig. 5,14).

11. En 5,4 cm lang flækkepil med tresidet tværsnit. 
Den er alsidigt tilhugget, idet undersidens mid
terparti dog ikke viser tegn på tildannelse. Pilen 
buer lidt efter længderetningen, og midtribben 
ligger forskudt bort fra midteraksen. Der er tre 
svagt antydede knopper på kanterne ved spid
sens fod, og skafttungen er 1,7 cm lang (fig. 
5,12).

12. En 5,8 cm lang alsidigt tilhugget flækkepil med 

tresidet tværsnit. Skafttungen er 1,4 cm lang, og 
der er en svag tendens til knopper på kanterne 
ved spidsens fod (fig. 5,15).

13. En 2,7 cm lang, prismeformet ravperle, hvis 
overflade er stærkt forvitret. Den er 1,6 cm høj 
og 1,5 cm tyk, mens gennemboringen, som for
binder de to parallelle sider er ca. 0,7 cm i diame
ter (fig. 5,4).

14. En 3,0 cm lang, 2,5 cm bred og 1,3 cm tyk 
dobbeltøkseformet, asymmetrisk ravperle. Den 
har uregelmæssige indskæringer ved gennembo
ringen, som er 0,6 cm i diameter (fig. 5,2).

15. Fragmenterne af en 1,0 cm lang, stærkt forvitret 
rørformet ravperle, hvis diameter er ca. 1,0 cm 
(fig. 5,6).

16. En 2,9 cm lang og 2,9 cm høj ravperle med til
nærmelsesvis spidsovalt tværsnit og en gennem
boring, som forbinder de to smalsider. Perlen er 
1,4 cm tyk, mens gennemboringen er 0,5 cm i 
diameter (fig. 5,3).

17. En 0,8 cm tyk ravskive med central gennembo
ring, der er 0,5 cm i diameter. Selve perlens dia
meter er ca. 1,8 cm (fig. 5,5).

18. En 1,7 cm høj keglestubformet ravperle, hvis 
overflade er stærkt forvitret. Den er 2,1 cm i 
diameter ved basis og 1,4 cm ved toppen (fig. 
5,1).

19. En åben, sfærisk miniatureskål med konvekse 
sider og rund bund. Skålen er uornamenteret og 
forarbejdet af temmelig groft gods. Md. ca. 7,5 
cm, højde 3,8 cm (fig. 6,4).

20. Størstedelen af en åben skål med konvekse sider. 
Ved randkanten er en randlæbe antydet, og 
umiddelbart under denne ses to vandrette rækker 
af henholdsvis lodrette og skrå negleindtryk. 
Md. 17,8 cm, bd. 6,5 cm, højde ca. 11 cm (fig. 
7,10).

21. Et fragment af en uornamenteret, sfærisk skål, 
som er bevaret i en højde af 9,5 cm, og hvis 
mundingsdiameter har været ca. 23,5 cm. Skå
lens største bredde ligger blot et lille stykke un
der randen (fig. 7,7).

22. 7 uornamenterede lerkarskår af et og samme 
muligvis oprindeligt tøndeformet lerkar, hvis 
bunddiameter har været ca. 8,0 cm. Lerkarret er 
forarbejdet af temmelig groft gods.

23. Fragmenterne af en uornamenteret tragtskål, 
som oprindelig har været ca. 13,0 cm høj, og på 
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hvilken overgangen fra hals til bug sidder blot 2 
cm under randen. Skålen er temmelig dårligt for
met og forarbejdet af forholdsvis groft gods. 
Md. ca. 18,0 cm, bd. 9,4 cm (fig. 7,9).

24. Størstedelen af et meget skævt, tøndeformet ler
kar, som er forarbejdet af groft gods. Det er be
varet i en højde af 13 cm og har afsat fod i den 
ene side. Bd. ca. 7,0 cm (fig. 7,8).

25. En åben, retvægget miniatureskål med tydeligt 
afsat fod. Ca. 1,5 cm under randen sidder fire 

diametralt anbragte dobbeltvorter. Md. 11,2 cm, 
bd. 6,0 cm og højde 7,4 cm (fig. 6,5).

26. Fragmentet af en lerskive, som er ca. 0,7 cm tyk, 
og hvis diameter har været ca. 16,0 cm (fig. 6,6).

27. 33 uornamenterede skår af et og samme lerkar, 
som er forarbejdet af meget groft gods.

28. I alt 24 lerkarskår, deriblandt et bundskår, om 
hvilke det ikke kan afgøres, om de stammer fra 
de ovenfor beskrevne lerkar, eller om de repræ
senterer yderligere et antal keramiske produkter.
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xi Kloster 1987

Af Holger Garner

Undersøgelser, forskning
I forbindelse med kabelarbejde langs Em
borgvej har Øm Kloster Museum, Skan
derborg Museum og Skov- og Natursty
relsens 10. kontor fulgt en kabelgrøft, der 
dels krydser Munkekanalen 1 km øst for 
Øm Kloster, dels viste sig at berøre et 
mindre, hidtil ukendt fundament umid
delbart nord for klosterruinerne. Funda
mentet er markeret med mærkepæle i ter
rænet.

Skov- og naturstyrelsens restaurerings
arbejde i Øm Klosters kirkeruin er fulgt 
op af målingsforsøg i det restaurerede 
murværk, idet et måleinstrument opstillet 
i ruinen for vinterperioden 1987-88 har 
foretaget fugtigheds- og temperaturmålin
ger på ruiner, der er uisolerede, samt rui
ner overdækkede med rockwool bats.

Samlinger
Fundene fra undersøgelsesudgravningen i 
1986 på klostrets hospitalsområde er ble
vet registreret. Registreringen af ældre 
fund (fra 30-erne og 40-erne) er i år fortsat 
v. cand.mag. Lisbeth Ruby Vedel- 
Smith, hvorved en stor del af registre
ringslakunen fra C. M. Smidts udgravnin
ger er udfyldt.

Konservering, bevaring
Museumslederen har, som tidligere år, i 
januar måned arbejdet på Nationalmuse
ets bevaringsafdeling, laboratoriet Ny 
Vestergade 11, Kbhv., med konservering 
og vedligeholdelse af genstande fra Øm 
Kloster Museums samlinger.

Konserveringen af fund fra »hospitals
gravningen« 1986 er indledt.

Skov- og Naturstyrelsens 10. kontor 
har v. arkitekt Jørgen Frandsen foretaget 
en længe tiltrængt restaurering af frost
sprængt murværk i Øm Klosters ruiner. 
Murerarbejdet er udført af murermester 
Axel Sørensen GI. Rye. Udgifterne til re
staureringsarbejdet er afholdt af Skov- og 
Naturstyrelsen og Øm Kloster Museum i 
fællesskab. Museet har til formålet modta
get tilskud fra Kreditforeningen Dan
marks Fond (1985) og Sonningfonden.

Arkiv, bibliotek
Museets håndbibliotek, der gennem årene 
er vokset støt, men langsomt, er i 1987 
forøget med div. numre gennem køb og 
gaver, bl.a. fra Altenberger Domverein.

Permanente udstillinger
Museet har for en bevilling fra Århus 
Amts Museumsråd udskiftet en større, 
forældet montre i museumsbygningen 
»Klosterhuset«. Den gamle montre er 
overladt til Træskomuseet i GI. Rye.
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Særudstillinger
Den farverige udstilling om Cistercienser- 
nes bogkunst har efter en oppudsning væ
ret genoptaget i en periode i 1987, ligesom 
man atter har haft den populære udstilling 
af levende lægeigler på programmet.

Foredragsvirksomhed, særlige besøg m.v. 
Museumslederen har i museet orienteret 
for en række særligt interesserede grupper 
bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, 
Varde Museumsforening og Dansk 
Slægtsgårdsforening.

Fra Dansk Kulturhistorisk Museums
forenings museumskursus på Ry Højskole 
modtog museet besøg af kursets hold 3, 
der under Bernt Løjtnants ledelse især stu
derede klosterhaven. Det samlede kursus 
besøgte ligeledes museet, hvor museums
lederen orienterede.

Ud af huset har museumslederen holdt 
foredrag om klosterliv på Askov Højskole 
og Ballelund Plejehjem, og han har i lig
hed med tidligere år i museet holdt fore
læsning for en række sygeplejeskoler over 
emnet: Øm Kloster og klostervæsenet i 
relation til middelalderens lægekunst og 
sygepleje.

I forbindelse med besøg i museet af 
Dansk Missionsråd 45. internationale 
kongres optog Danmarks Radio et TV- 
indslag, som udsendtes i Kirkeligt Forum. 
Sveriges Radio-TV, Malmø, har i Øm 
Kloster optaget en række sekvenser til sin 
middelalderudsendelse Sværdet, Korset 
og Ploven. På grund af konflikt på andre 
museer, især på Sjælland, blev en meget 
stor del af udsendelsen, der bragtes i 
august, optaget her.

Publikationer
Øm Klosters Krønike i Jørgen 
oversættelse er i 1987 udgivet i en ny, let
tere revideret udgave i et oplag på 2.000.

Mødevirksomhed
Museumslederen har deltaget i møderne i 
Miljøministeriets Kloster Mølle Udvalg, i 
Århus Amts Museumsråd samt i bestyrel
serne for Ferskvandsmuseet i Ry og Egns
arkivet i Ry. I forbindelse med Øm Klo
ster Museums strukturændring har Histo
risk Samfunds museumsudvalg og muse
umslederen haft flere møder med Ry By
råds Kulturelle Udvalg, og i december 
konstitueredes ved et møde på museet en 
ny bestyrelse for den selvejende institu
tion Øm Kloster Museum.

Studierejser
I november måned har Holger Garner fo
retaget en uges ekskursion til Skåne for at 
besøge klostersteder og museer m.v. i re
lation til Øm Kloster Museums emner. 
Endvidere har han i samme måned besøgt 
Reinfeld i Holsten for at studere minderne 
efter det middelalderlige cistercienserab- 
bedi af samme navn, som havde visse rela
tioner til Øm Kloster. For venlig hjælp 
ved gennemførelsen af disse ekskursioner 
rettes en tak til Lene Rosenkvist, Lund, 
og Erik Katschke, Reinfeld.

Personaleforhold
Jytte Jensen har i 1987 været ansat som 
gartner/pedel ved museet. Karen Mohr 
har under beskæftigelsesordningen været 
udstationeret som kontorhjælp og billet
tør. Desuden har cand. mag. Lisbeth Ru-
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.iiith i tre uger været ansat som 
.rat or.

Anlægsarbejder, reparationer, 
vedligeholdelse
Der har i årets løb været foretaget en ræk
ke WS reparationer på museets installa
tioner.

Ry Kommunes Tekniske Forvaltning 
har foretaget en planering af det kommen
de udgravningsfelt omkring klosterhospi
talets ruiner.

Anskaffelser
Et tilskud fra Knud Højgårds Fond har 
muliggjort anskaffelsen af en fotoko
pieringsmaskine af god kvalitet.

I museets kontor er der opbygget nye 
reoler til bogsalget, samt til ringbind og 
kasetter.

Tilskud
Museet har fra Århus Amtskommune v. 
Amtsmuseumsrådet modtaget et tilskud 
på kr. 12.000 til fornyelse af en større 
montre. Fra Knud Højgårds Fond har 
museet modtaget et tilskud på kr. 20.000 
til anskaffelse af en fotokopimaskine, og 
fra Ry Kommune har museet modtaget et 
tilskud på kr. 40.000 samt et rente- og af
dragsfrit lån på kr. 40.000 til dækning af 
lønudgiften ved ansættelse af gartner/pe- 
del i 7 måneder. Lions Club i Ry har ydet 
et tilskud på kr. 1.000, og fra Sonningfon- 

den har museet fået et tilskud på kr. 
25.000 til ruinrestaurering. Beløbet er fra 
fonden udbetalt direkte til Skov- og Na
turstyrelsens Kulturhistoriske Kontor, 
der har forestået restaureringen.

Struktur, administration
I årets løb har museumsudvalget af Histo
risk Samfund for Århus Stift forberedt 
Øm Kloster Museums overgang til selve
jende institution pr. 1.1. 1988.

Der er forinden dannet en ny museums
bestyrelse bestående af tre repræsentanter 
for Historisk Samfunds bestyrelse og to 
bestyrelsesmedlemmer udpeget af Ry By
råd. Bestyrelsen ser herefter således ud: 
Formand, overarkivar, cand.mag. Finn 
H. Lauridsen, næstformand, kasserer, ar
kivar, cand.mag. Ib Gejl, museumsover- 
inspektør, cand.mag. Gunner Rasmussen, 
afdelingssygeplejerske Annelise Rasmus
sen og byrådsmedlem, formand for Ry 
Byråds Kulturelle Udvalg, salgschef Bør
ge Elkjær. Der er udarbejdet vedtægter for 
den selvlejende institution Øm Kloster 
Museum, som er godkendt af Ry Byråd.

Besøgstal 1987
Voksne 17.609
Børn 4.674
Ikke betalende_______ 290
Ialt______________ 22.573
Heraf grupper 373
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Øm Kloster 1988

Af Holger Garner

Undersøgelser
For en bevilling fra Århus Amts Muse
umsråd har museumslederen med Jytte 
Thomsen, Ry, som frivillig medhjælp fore
taget en ekskursion til de sjællandske ci- 
stercienserklostre Sorø, Esrom, Slangerup 
og Knardrup. En gennemgang af Sorø 
Akademis Samlinger for fund fra Øm 
Kloster afkøbt bønderne i Emborg af di
rektør Tauber, Sorø Akademi 1827-28 vi
ste sig desværre negativ. Fundene fra Øm 
Kloster findes ikke længere i Sorø-samlin- 
gen. Til gengæld konstateredes på samtli
ge klostersteder flere arter af reliktplanter, 
lægeplanter fra klosterhaverne, som har 
overlevet siden middelalderen.

Samlinger, arkiv og bibliotek
I forbindelse med den under undersøgelser 
nævnte ekskursion til Sorø m.v. blev der 
til museets arkiv taget en lang serie foto
grafier fra især Sorø og Esrom Kloster.

Museets håndbibliotek er v. Solveig 
Kirchert blevet ordnet og registreret i et 
praktisk tilgængeligt system. Ved indkøb 
og gaver er samlingen atter i år forøget, så 
den nu omfatter 450 titler.

Museets klosterhave har afgivet en sam
ling planter til den i 1988 ved Jysk Medi- 
cinsk-Historisk Museum anlagte læge
plantehave. Dette museums botaniske 

gartner, Charlotte Valløe, har samtidig le
veret Øm Kloster Museum nogle plante
arter, som - bogstavelig talt - var udgået 
af plantesamlingen i Klosterhaven.

Konservering og bevaring
Murværket i ruinerne af Øm Klosters kir
ke og klostrets østfløj er v. Skov- og Na
turstyrelsens Kulturhistoriske Kontor i 
løbet af foråret blevet færdigrestaureret. 
Restaureringen er foretaget af arkitekt 
Jørgen Frandsen og muremester Axel Sø
rensen, GI. Rye.

Jerngenstande, fundet ved udgravnin
gerne i klosterhospitalet 1986, og hvis 
konservering er påbegyndt på National
museets laboratorier er færdigkonserveret 
i Øm Kloster Museum i 1988.

Permanente udstillinger
En central del af museets medicinsk-an- 
tropologiske samling, kranier og knogler 
dels med læsioner, dels med operative ind
greb, er blevet nyopstillet i en større mon
tre, erhvervet for midler fra Århus Amts 
Museumsråd.

I tilknytning hertil er museets samling 
af lægeinstrumenter fra Øm Kloster place
ret separat og intruktivt i en nabomontre.

Særudstillinger
Museet har gen- og delvis nyopstillet nog
le af sine tidligere og mere populære sæ-
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. Om lægeiglen, Danmarks 
. und af rødgran og Cisterciensernes 

„ugkunst. Den sidste farverige og meget 
oplysende udstilling ønsker museet, når 
pladsforholdene evt. i fremtiden tillader 
det, at bibeholde som en permanent ud
stilling.

Anden formidling
Det store fortidsminde, »munkekanalen«, 
der i middelalderen har forbundet Mossø 
med Gudensø 1 km øst for Øm Kloster, 
er blevet forsynet med en tavle med kort 
og oplysende tekst.

Foredragsvirksomhed m.v.
I løbet af 1988 har museumslederen holdt 
foredrag med klosterhistoriske emner i 
Folkeuniversitetet på Århus Universitet 
og Djurslands Museum, Grenå, samt på 
Ry Højskole, Vestbirk Højskole og Silke
borg Højskole.

Han har desuden i Øm Kloster Muse
um orienteret for en række særligt interes
segrupper, bl.a. Jysk Medicinsk-Histo- 
risk Forening, Botanisk Forening, en ræk
ke sygeplejeskoler samt en ekskursion af 
ruinrestauratorer fra Sverige og Danmark, 
arrangeret af Skov- og Naturstyrel
sen.

Publikationer
H.N. Garner: Krønikeblade, siderne 43 v 
og 44r af Øm Kloster Krønike, Århus 
Stifts Årbog 1986-87.

Personaleforhold
Jytte Jensen har atter i 1988 været ansat 
som pedel/gartner ved museet. Solveig 
Kirchert har som udstationeret fra Ry 

Kommune forestået museets kontor og 
billetsalg. Begge har ydet en god og loyal 
indsats for museet gennem selvstændigt og 
initiativrigt arbejde.

Det samlede personale har i september 
foretaget en studieudflugt til Djursland og 
besøgt Rosenholm, Fregatten Jylland, So
strup Kloster og Djurslands Museum, 
Grenå.

Anlægsarbejder
Et arbejdshold under beskæftigelsesord
ningen har ved Ry Kommunes foranstalt
ning foretaget en udflytning af museets 
plankeværker, så den nylig indvundne 
tomt af klosterhospitalet helt er indgået i 
det samlede museumsområde. Herved er 
der i første omgang opnået et langt bedre 
overblik over klosterruinerne.

Det nye udgravningsfelt er planeret og 
omgivet af en rebafspærring, og allerede i 
1988 er der fremkommet enkelte relikt
planter.

Tilskud m.v.
Museet har af Århus Amts Museumsråd 
modtaget et tilskud på kr. 4.000 til en eks
kursion til Sorø Kloster m.v. (Se under 
undersøgelser).

Af Ry Kommune har museet modtaget 
et tilskud på kr. 40.000 i form af et af
drags- og rentefrit lån til delvis aflønning 
af pedel/gartner v. museet.

Diverse
Fra 1. januar 1988 er Øm Kloster Museum 
blevet en selvejende institution. Forbin
delsen til den tidligere ejer, Historisk 
Samfund for Århus Stift, eksisterer dog 
stadig. Den nye museumsbestyrelse tæller 
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mindst 5 medlemmer, nemlig 3 udpeget af 
og blandt Historisk Samfunds bestyrelse 
og 2 udpeget af Ry Byråd.
Bestyrelsesmedlemmerne er:
Overarkivar Finn H. Lauridsen, Åbyhøj, 

fmd.
Arkivar Ib Gejl, Højbjerg, kasserer, 

næstfmd.
Museumsoverinspektør Gunner Rasmus

sen, Brabrand

Salgschef Børge Elkjær, Ry,
Byråds kulturelle udvalg

Møbelhandler Annelise Rasmussen, Ry

Museets besøgstal 1988
Voksne 16.709
Børn 3.959
Ikke betalende__________ 300
Ialt________________ 20.968
Heraf grupper/selskaber 352
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.□risk Samfund for Århus Stift 
1987-89

1987-88 
afholdtes tre arrangementer: to udflugter 
og et aftenmøde. På den første udflugt, 
lørdag den 13. juni 1987, besøgtes under 
ledelse af N.J. Israelsen, Feldballe Kirke, 
hvorefter der var en almindelig rundtur på 
Mols med stop ved og på bl.a. Ryes skan
ser ved overgangen mellem Dragsmur og 
Helgenæs.

I forbindelse med den bog, N.J. Israel
sen netop har afsluttet for Løvenholmfon- 
den, aflagdes besøg på hovedgården Lø
venholm lørdag den 22. august. I den sær
lige anledning havde deltagerne fået mu
lighed for at komme ind på gården, og de 
fik, takket være Israelsens detailkendskab, 
et spændende indblik i dens historie.

Generalforsamlingen fandt sted den 23. 
marts 1988. Her meddeltes Øm Klosters 
Museums overgang til selvejende institu
tion, således som bestyrelsen året i forve
jen havde fået bemyndigelse til. I institu
tionens bestyrelse er Historisk Samfund 
efter vedtægterne repræsenteret med tre 
medlemmer, valgt af og blandt samfundets 
bestyrelse, og Ry kommune er repræsen
teret ved to medlemmer (se endvidere be
retningerne fra museet i nærværende år
bog). De afgående bestyrelsesmedlem
mer: arkivar Ib Gejl, bygningskonduktør 
N.J. Israelsen og politiassistent P.R. Por
se blev genvalgt. I stedet for lærer Asbjørn 
Larsen, der havde ønsket at fratræde, 

valgtes faglærer, cand.mag. Steen Porse, 
Malling. Efter generalforsamlingen fortal
te Finn. H. Lauridsen på basis af original
dokumenter fra Århus byarkiv »Træk af 
tilværelsen for høj og lav«.

1988-89
bød på fire arrangementer: to udflugter og 
to aftenmøder: Tirsdag den 21. april for
talte museumsoverinspektør Gunner Ras
mussen med lysbilleder om »Vesterbro - 
et Århuskvarter«. Lørdag den 11. juni 
ydede samfundet, hvad bestyrelsen havde 
kaldt »Vor tribut til Christian IV-året« - et 
besøg på herregården Nørlund i udkanten 
af Rold skov, hvor kongens anden hustru, 
Kirsten Munk, var født 1598. Slottet, der 
blev gennemgået af N.J. Israelsen, viste 
sig foruden de historiske minder at rumme 
et komplet nødhospital til anvendelse i 
krigstilfælde. På hjemvejen havde deltage
ren lejlighed til ved Rold gamle Kro at 
beundre den nyrestaurerede øvelsesbyg
ning for det forlængst hedengangen cirkus 
Miehe.

Heldagsturen fandt sted søndag den 28. 
august og gik til det ligeledes og sans com
paraison nyrestaurerede Koldinghus, hvor 
museumslederen Poul Dedenroth-Schou 
viste rundt. Til overflod var der også her 
en Christian IV-udstilling. I Kolding slut
tede man i den geografiske have, der blev 
præsenteret af faglærer, cand.mag. Steen 
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Porse, som i denne forbindelse kunne by
de på den fordel foruden at være histori
ker også at være gartneruddannet. På 
hjemvejen aflagdes besøg ved resterne af 
den vikingetidsbro, Ravningebroen, som 
for en det år siden blev fundet i Vejleåda- 
len. I tilknytning til broresterne og et re
konstruktionsfragment har Nationalmu
seet indrettet en lille udstilling, som rede
gør for fundet og broens formentlige ud
seende.

Årets generalforsamling u. 
dag den 30. marts 1989. De afga^ 
styrelsesmedlemmer: Apoteker Al.. 
Helms, overarkivar Finn. H. Lauridsen, 
advokat Ole Kofoed Nielsen og museum- 
soverinspektør Gunner Rasmussen gen
valgtes. Efter generalforsamlingen fortalte 
bibliotekar Lars Otto Kristensen om her
regårdsliv.
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^risk Samfund for Århus Stift 1987

Driftsregnskab

13.529,70

Indtægter: Udgifter:
Kontingent........................... 438,00 Porto....................................... ............ 4.407,19
Portorefusion..................... 40,50 Fortid og Nutid..................... ............ 344,00
Renter................................. 237,20 Diverse.................................... ............ 136,05
Turafgifter........................... 3.650,00 Repræsentation..................... ............ 316,05
Bogsalg................................. 664,00 Telefon.................................... ............ 547,00
Tilskud: Århus Kommune 3.200,00 Årsmøde - DHF..................... ............ 482,00

Kulturministeriet 5.300,00 8.500,00 Kontingent SLF..................... ............ 2.070,76

13.529,70
Ture og foredrag..................... ............ 4.498,15
Overskud................................. ............ 728,26

Status:
Beholdninger:
Kasse...................................................... 1.168,66
Bank...................................................... 258,28
Giro......................................................... 9.552,91

10.979,85

Formue pr. 1. januar 1987 ..................... 10.251,59
Overskudi 1987 .................................... 728,26

10.979,85

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 15. marts 1987.

Jens Byrith
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Historisk Samfund for Århus Stiti

Driftsregnskab

Indtægter:
Kontingent............................................. 58.431,65
Salgsindtægter - Bogtrykkeren
Hans Hansen Skonning........................ 15.080,00
Turafgifter............................................. 4.717,75
Renteindtægter....................................... 489,33
Bogsalg................................................... 675,00
Tilskud: Århus kommune.................. 3.200,00

Kulturministeriet.................. 5.300,00
Underskud............................................. 7.693,64

95.587,37

Udgifter:
Århus Stifts Årbog 1987........................ 67.255,90
Bogtrykkeren Hans Hansen Skonning . 16.460,24
Porto...................................................... 3.949,80
Kontorhold.......................................... 1.543,18
Telefon................................................... 477,00
Årsmøde-DHF.................................... 350,00
Ture......................................................... 5.551,25

95.587,37

Status:
Beholdninger:
Kasse...................................................... 613,12
Bank...................................................... 258,28
Giro......................................................... 1.726,95

2.598,35
Tilgode - Kulturministeriet.................. 5.300,00
Gæld - Special-Trykkeriet.................. 4.612,14

3.286,21

Formue pr. 1. januar 1988 ..................... 10.979,85
Underskud i 1988 ................................. 7.693,64

3.286,21

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 28. marts 1989.

Jens Byrith
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loster Museum 1987

Driftsregnskab

Indtægter:
Billetsalg................................................
Bogsalg...................................................
Renteindtægter.......................................
Husleje...................................................
Tilskud :

200.298,00
19.257,60
14.875,38
6.000,00

Lions Club..................
Århus Amtskommune
Knud Højgaards Fond
Ry Kommune............

Optaget af henlæggelser .
Underskud.....................

1.000,00
12.000,00
20.000,00
40.000,00 73.000,00
...................................... 15.000,00
......................................  67.414,37

435.845,35

Udgifter:
Løn......................................................... 254.788,34
Pension................................................... 6.046,28
Provision................................................ 6.422,52
Ejendomsskat....................................... 3.277,99
Forsikringer.......................................... 3.459,60
Drift og vedligeholdelse........................ 73.628,02
Fotokopimaskine - Minolta EP 350Z . 24.381,70
Diverse................................................... 580,20
Telefon................................................... 4.533,15
Multidata og gebyr.............................. 349,55
Boxleje og depotgebyr........................... 238,00
Ry kommune

rente- og afdragsfrit lån..................... 40.000,00
Øm Kloster-trykning........................ 18.140,00

435.845,35

Status

218.416,59

Aktiver: Passiver:
Obligationer..................... 10.600,00 Henlæggelser..................... 50.000,00
Moms................................. 3.756,90 Mellemregnskab for 1988 . 1.560,42
Beholdninger: Kasse. . . 4.770,68 Ry kommune
Sparekassen 901-02-32229 85.202,06 rente- og afdragsfrit lån 1987 ............ 40.000,00
Sparekassen 971-50-00724 114.086,95 204.059,69 Formue pr. 1. januar 1987 194.270,54

11 O A 1 Z CO Underskud for 1987 . . . 67.414,37 126.856,17

Regnskabet er revideret og godkendt.
Århus, den 15. marts 1988.

Jens Byrith
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Øm Kloster Museum 1988

Driftsregnskab

Indtægter:
Billetsalg................................................ 199.369,00
Bogsalg................................................... 19.067,70
Ry kommune - løntilskud.................. 76.300,00
Renteindtægter....................................... 11.034,14
Husleje................................................... 6.000,00
Tilskud - Århus Amts Museumsråd . . 4.000,00
Underskud i 1988 ................................. 19.302,77

335.073,61

Udgifter:
Lønninger m.v......................................... 259.490,60
Pension................................................... 6.264,04
Drift og vedligeholdelse........................ 55.702,28
Trykkeriudgifter.................................... 4.332,00
Ejendomsskat....................................... 3.254,11
Kontorhold.......................................... 557,71
Telefon................................................... 4.118,00
Forsikringer.......................................... 823,10
Multidata og checkgebyr..................... 275,37
Boxleje og depotgebyr........................... 256,40

335.073,61

Status for 1988

Aktiver:
Obligationer.....................
Ry kommune - løntilskud
Moms.................................

.................. 10.600,00

.................. 36.300,00

.................. 1.092,60
Beholdninger: Kasse. . . 13.947,68
Bank.............................. 29.381,51
Plus-konto..................... 123.705,12 167.034,31

215.026,91

Passiver:
Henlæggelser.......................................... 50.000,00
Kildeskat og ATP/AUD 1988............... 17.473,51
Ry kommune

rente- og afgiftsfrit lån..................... 40.000,00
Formue pr. 1. januar 1988 126.856,17
Underskud i 1988 .... 19.302,77 107.553,40

215.026,91

Foranstående regnskab har jeg revideret. 
Århus, den 23. august 1989.

Bjarne Aaen
Statsaxt. revisor
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