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Hansted Hospital og Kirke.

Hansted Hospital 1705—1955.
Af Su. Aa. Bay.

Hospitalets grundlæggelse.
Hansted Hospital, der ligger 4 km nord for Horsens ved
landevejen til Skanderborg, er stiftet af Dorthea Hansdatter d.
12. maj 1705. Et hospital var dengang ikke som nu blot et op
holdssted for syge, men rummede også gamle og svagelige men
nesker, der ikke kunne klare sig selv. Der var god brug for en
sådan stiftelse. Den sociale forsorg var lidet udviklet. I de fleste
byer fandtes ganske vist »almindelige hospitaler«, som var op
rettet af staten og optog lemmer fra by og opland; men disse
hospitaler var kun få i tal og havde som regel ikke plads til
ret mange. Horsens Hospital, der var oprettet i 1560, kunne
således kun rumme o. 30 lemmer. De fleste fattige gamle og
syge var henvist til privat eller kommunal omsorg. Kommu
nerne havde pligt til at oprette fattighuse, og ikke få godgørende
borgere stiftede friboliger; men de fattiges underhold hvilede
på frivillige bidrag; først i 1708 blev en fattigskat indført. Det
lidet, der indkom ved gaver i fattigbøssen eller gennem bøder,
blev brugt til klæder og sko, føden måtte den fattige selv skaffe
sig. Derfor var den hjælpeløse syge og gamle henvist til at
tigge. Tiggeriet var da også sat i system. De værdigt trængende
blev skrevet op af øvrigheden og fik udleveret et tegn, der gav
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dem ret til at tigge i sognet. Først så sent som i 1891—92 blev
der skabt tålelige vilkår for syge og gamle blandt almuen ved
de store love om alderdomsunderstøttelse og sygekasser.
Dorthea Hansdatter Lottrup var — for at citere sognepræst
Anders Windings ligtale — »som en lovlig ægtesengsplante til
lyset fremkommen anno 1657 den 3’die maj klokken 6 om mor
genen«! Hun var datter af Hans Nielsen Lottrup, sognepræst
til Gudberg på Fyn, og hustru Anne Christensdatter. Allerede
10 år gammel sendtes hun hjemmefra til borgmesteren i Svend
borg, hvor hun bl. a. gik i en sy- og knipleskole. Efter to års
forløb kom hun i huset hos en søster, der var gift med sogne
præsten i Gudme og Brudager, og her tilbragte hun tre år. Da
sendte hendes faster i Horsens, Anne Nielsdatter, gift med råd
mand Christoffer Christensen Blimester, bud efter hende; men
allerede året efter flyttede hun hen til sin fætter, borgmester
Jørgen Christoffer Blimester, der var ungkarl og gerne ville
have hende til at bestyre sin husholdning, en ikke ringe op
gave for den da 15-16 årige pige! Hun var hos ham i 8 år, så
begærede den ædle og højagtbare mand, negotiant og handels
mand i Horsens, Anders Jensen Tonboe, den dydædle, hæderbårne og gudelskende mø til hustru og fik hendes ja-ord. Bryl
lupet stod den 14. november 1680.
I 14 år boede ægteparret i Horsens, i det nuværende Torvet
nr. 6. Anders Jensen hørte til byens bedste kredse ligesom hun
selv. Det er derfor ganske urigtigt, når Dorthea Hansdatter i
anledning af en retssag mellem Latinskolen og byens almue
skoler i 1808 betegnes som »en simpel, lidet oplyst, aldeles
ikke videnskabelig, fra al cultiveret omgang næsten isoleret og
hartad stokdøv kone«! Hendes omgangskreds var det velha
vende borgerskab, borgmestre og rådmænd, de store købmænd,
hvortil kom præster og proprietærer i omegnen.
I ydre henseende var hendes kår særdeles gode. Anders Jen
sen var en meget dygtig forretningsmand og tjente store penge.
I 1684 købte han Hanstedgaard med gods for ca. 4000 rdl. Ejen
dommen blev foreløbig forpagtet bort; men da han fandt, at
bønderne blev udnyttet mere end »kristeligt forsvarligt« var,
overtog han selv godsstyrelsen. Gården blev ombygget i 1694,
og to år efter afviklede Anders Jensen sin forretning i Horsens
og flyttede til Hanstedgaard for at leve som proprietær. Sine
penge satte han i bondej ord og tiender. I 1695 erhvervede han
patronatsretten til Lundum og Hansted kirker med de deraf
flydende indtægter, i 1697 overtog han tiender fra Hatting
sogn, og samme år købte han sammen med rådmand Laurits
Erichsen Riber og Maurits Hansen Høyer til Rask Mølle en
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l ække gårde og tiender, hvoraf de 3/s blev overdraget hans enke
til ejendom i 1699.
I det huslige liv havde ægteparret imidlertid mange sorger.
Smerteligst var tabet af tre børn, en søn og to døtre. Hertil
kom, at Anders Jensen var meget plaget af sygdom, især blev
det slemt efter 1690. Han blev da angrebet af »den gyldne åres
løb« (Hæmorroider). I 1697 ramtes han af en hals- og lunge
betændelse, der gjorde ende på hans liv; han døde den 29. juli
i en alder af kun 49 år. Dorthea Hansdatter havde nu alene en
søn tilbage, og ham mistede hun allerede i 1704.
Disse tunge sorger i forbindelse med en oprigtig kristentro
er baggrunden for stiftelsen af Hansted Hospital. Dorthea Hans
datter betoner stærkt i sin fundats og testamente, at det var
hendes mand og nylig afdøde søn, der tilskyndede dertil; men
der kan ikke være tvivl om, at hospitalet også for hende var en
hjertesag; hun ønskede at stifte det »af kærlighed til mine fat
tige jævnkristne«. Ved flere lejligheder har ægteparret lagt sin
store kirkelige interesse for dagen. Anders Jensen var værge
for St. Ibs eller Torvekirken (nu Vor Frelsers kirke) og har
skænket den en lysekrone og penge til et orgel. Og der er mange
udsagn om deres godgørenhed mod de fattige. Tabet af børnene
og mandens sygdom har sikkert ført dem dybere ind i kristen
dommen. Dorthea Hansdatter var jo da også vokset op i præ
stegårde og kom meget sammen med præster!
Efter sønnens død flyttede Dorthea Hansdatter tilbage til
Horsens til kredsen af venner og slægtninge. Men hun beholdt
en bolig i Hansted, og alt tyder på, at hun med agtpågiven
hed har fulgt godsets drift, selvom Hanstedgaard var bortforpagtet. I 1703 skrev hun til rentekammeret i anledning af en
»Despüt« med sine bønder, antagelig om græsningsretten til
nogle jorder (Hansted balle), og bad om en udskrift af matri
kelprotokollen. Der blev nedsat en kommissionsdomstol, som
gav hende medhold. Godset blev endvidere udvidet med Egeberg mølle.
De to sidste år af hendes levetid var svære at komme igen
nem. Hun led af en sygdom, som i begyndelsen antoges for en
feber, men senere gik over til fordøj elses vanskeligheder. I
1710 gjorde hun testamente, hvori hun skænkede en række
gaver til de fattige og gav nogle tilføjelser til fundatsens be
stemmelser om Hansted Hospital. Samme år ansatte hun Chr.
Berrentsen som forpagter af Hanstedgaard og som fremtidig for
stander for hospitalet. Dorthea Hansdatter døde d. 15. januar
1711, kun 53 år gammel. Hun blev begravet i Klosterkirken,
men senere flyttet ud til sin mands gravkapel i Hansted kirke.
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Et epitafium, som hun havde ladet opsætte i 1703, er her et
synligt minde om ægteparret. Indtil 1745 blev der skænket 12
vokslys hvert år til deres lysekrone i Vor Frelsers kirke; de
skulle brænde på Allehelgensdagen.
Dorthea Hansdatters eftermæle har været skæmmet af be
retninger, som synes at mangle hold i virkeligheden, således
som ovennævnte udtalelse fra 1808 blandt andet er et vidnes
byrd om. Bønderne har næppe kunnet glemme hendes rets
sag mod dem, skønt hun på sit dødsleje overlod dem den om
stridte jord til fri benyttelse! Måske har præsternes ligtaler
også givet anledning til en sagndannelse. De omtaler, at Anders
Jensen plagedes af »den sværeste sjælenød og stor anger og
ruelse«, og at Dorthea Hansdatter døde »efter at have udstået
den sværeste sjælenød«. Men disse udtalelser er ikke noget
bevis for, at Anders Jensen og hans hustru har ført et særlig
ukristeligt levned eller har misbrugt deres magt; den svære
sjælenød var for den tid et udtryk for den sande kristentro.
Deres gerninger vidner tilfulde om oprigtigheden i deres kri
stelige næstekærlighed.

Fundatsen af 12. maj 1705, stadfæstet af kongen den 3.
august, er blevet til i samråd med den ansete justitsråd Oluf
Krabbe til Bjerre og Nanderup gårde. Den bestemmer, at Han
stedgaard med bøndergods og de tiender, som hun ejer, skal
gives »mine fattige jævnkristne til evindelig ophold (d. v. s.
underhold), hvoraf de skal nyde deres årlige indkomme«. Der
skal oprettes et hospital til 24 lemmer, som skal være personer,
»der er husarme, gamle og vanføre mennesker, hvorved barm
hjertighedsgerning kan kendes«. Hvert lem skal nyde ophold
1 hospitalet, dertil 2 rigsdaler om måneden og to eller tre læs
træ eller tørv årlig til deres »ildebrand«. Midlerne til hospita
lets opførelse skal hentes fra 800 rigsdaler, som tidligere var
blevet hensat til de fattige.
Der følger derefter en række bestemmelser om optagelse i
hospitalet, om lemmernes opførsel her og om hospitalets arve
ret til deres efterladenskaber; alle disse er afskrevet ordret fra
Danske Lov (1683), bortset fra, at fattige fra hospitalsgodset
får fortrinsret til hospitalet. Sognepræsten i Lundum-Hansted
skal een gang om ugen holde en trøsteprædiken i hospitalet og
betjene de syge med sakramentet; han får herfor 10 rdl. samt
2 rdl. til brød og vin foruden det reglementerede offer. End
videre skal der holdes daglig morgen- og aftenandagt »af den
bekvemmeste, som er udi hospitalet«. Den legemlige pleje over-
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lades en omhyggelig kvinde, der årligt skal nyde 8 rdl. for sin
umage.
Den øverste ledelse overdrages en inspektionsherre og to
direktører. Justitsråd Oluf Krabbe påtager sig at være inspek
tionsherre, og to af hendes venner (og frænder), borgmester
Stephan Rasmussen Hofgaard og rådmand Laurits Erichsen
Riber, at være tilsynsførende. Det bestemmes, at deres æld
ste descendenter skal efterfølge dem, når de dør. Den daglige
ledelse får en forstander, der samtidig bliver forpagter af Han
stedgaard. Han udnævnes af inspektionsherren og skal til denne
og biskoppen årligt aflægge regnskab for godset og tiender. For
sin tjeneste skal han årligt nyde 50 rdl. Hvad der iøvrigt bliver
tilovers, når alle udgifter til hospitalet, godset og dets kirker er
dækket, skal uddeles af inspektionsherren hvert år »til fattige
nødlidende fader- og moderløse skolebørn, som går udi Hor
sens skole«.
Disse bestemmelser blev som nævnt suppleret ved testamen
tet af 10. maj 1710. Der gives heri en nøje anvisning på, hvor
dan hospitalets bygning skal indrettes, og justitsråd Krabbe
får udbetalt 800 rdl. kontant til bygningens opførelse, således
at de fattige i Horsens beholder deres penge! Lemmerne får
tildelt 10 mark årlig til køb af brændsel, i stedet for at det
skal leveres dem in natura, og stuekonens løn forhøjes fra de
8 rdl. til 24. Til justitsråd Krabbe gives »en diskretion« af 1000
sietdaler for hans ulejlighed med hospitalet, og endelig slutter
testamentet med en ytring, der senere gav anledning til megen
strid, fordi den syntes at tilsidesætte latinskolens ret til over
skuddet: »Når midlerne er anvendt til ovenskrevne efter min
død, og der bliver et overskud fra bemeldte udgifter, skal
inspektionsherren såvel som direktørerne sætte dette på rente
og uddele dets årlige interesse til fattige, vanføre og hjælpeløse
mennesker«.
Det økonomiske grundlag for stiftelsen var Hanstedgaard
gods og forskellige tiender. I fundatsen opregnes en række
gårde og indtægtsgivende rettigheder, men dens opgivelser
viser ikke, hvad hospitalet ejede, da det begyndte sin virksom
hed. Nye ejendomme var kommet til, og det gods, Dorthea
Hansdatter havde haft i fællesskab med rådmand Riber og
Maurits Hansen på Rask mølle, blev efter hendes død delt af
inspektionsherren og direktørerne og lagt til hospitalet. For at
få en pålidelig opgørelse over hospitalets ejendomme efter dets
opførelse må vi derfor lægge den første jordebog fra 1711—13
til grund tilligemed den ældste fæstebrevsprotokol fra 1719.
Heraf fremgår, at godset omfatter o. 310 tdr. hartkorn, for-
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delt på hovedgården, 55 gårde og 23 huse, hvortil dog må be
mærkes, at en nøjagtig opgørelse af disses antal vanskeliggøres
ved, at der sker ændringer fra år til år. Gårde deles eller slås
sammen, nye huse bygges eller de gamle ligger øde hen. Hoved
gården har et tilliggende af o. 27 tdr. hartkorn og drives ved
hoveri fra de omboende bønder og husmænd i Hansted, Kanderup gårde og Egeberg. I Hansted er der 15 gårde og 12 huse
med ialt o. 84 tdr. hartkorn, det vil sige, at hele landsbyen
hører ind under godset; det samme er tilfældet med Kanderup,
hvor der ligger to gårde på ialt o. 11 tdr. hartkorn. I Egeberg
er der 10 gårdfæstere med tilsammen o. 53 tdr. hartkorn. Det
samlede hoveripligtige bøndergods udgjorde således o. 149 tdr.
hartkorn med 27 gårdfæstere og 12 husmænd; hertil kom Ege
berg mølle med omtrent 7 tdr. hartkorn.
Til disse ejendomme slutter sig »strøgodset«, et stort antal
gårde og huse rundt om i Skanderborg, Stjernholm og Silke
borg amter. I førstnævnte amt ejer hospitalet 1 gård og 1 hus i
Tolstrup, 2 gårde og 1 hus i Bleld, 1 gård i Brædstrup og 1
gård i Feuling, ialt 5 gårde og 2 huse på tilsammen o. 21 tdr.
hartkorn. I Stjernholm amt hører ikke mindre end 20 gårde
og 9 huse under godset, nemlig 2 gårde i Hostrup, 1 i Klakring,
2 i Stobberup, 2 i Hornsyld, 2 gårde og 3 huse i Lund, 2 gårde
1 Vinten, 4 gårde og 1 hus i Underup, 5 gårde og 1 hus i Vorberg, 3 huse i Torp og 1 i Bræstenbro, ialt o. 100 tdr. hartkorn.
Endelig ejer godset 3 gårde i Silkeborg amt, hvoraf de to lig
ger i Giudsted og en i Vrads sogn, kaldet »Sillerupgård«, til
sammen 6 tdr. hartkorn.
Disse ejendomme gav i 1711—12 en indtægt af 482 rdl.,
2 mk. og 12 sk. af bøndergodset og 340 rdl. i forpagtningspenge
af hovedgården. Men desuden ejede hospitalet 5 kongetiender
1 Viborg amt fra sognene Lee, Bigum, Rind, Vinkel og Nørvinge
med en kornafgift af 25 tdr., 4 skp. og 3 fj. rug og byg, der
gav en indtægt af 61 rdl., 2 mk. og 10 sk. Hansted og Lundums
kirketiender hørte ind under forpagtningen, hvorfor der betal
tes 67 rdl., 5 mk. og 8 sk. Hansteds tiende beløb sig til 40 tdr.,
2 skp. korn, Lundums til 20 tdr., 5 skp., så forpagteren slap
billigt !
Ialt var årsindtægten ved hospitalets igangsættelse således
951 rdl., 5 mk. og 14 sk., et udtryk for landbrugets dårlige ren
tabilitet. I jordebogen takseres 1 td. rug til 8 mk., 1 td. byg til
6 og 1 td. havre til 3 mk.
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Malerier i Hansted Hospitals kirkesal af Dorthea Hansdatter og en person,
der efter traditionen skal være Oluf Krabbe, men måske er Anders Jensen
Tonboe. Malet o. 1711 af en ukendt kunstner.

Hospitalets indretning og styrelse indtil 1780,
Kort efter Dorthea Hansdatters død gik justitsråd Krabbe
i gang med at opføre hospitalet tæt vest for kirkegården i Han
sted. Vi har ingen regnskaber over udgifterne, men efter op
lysning fra forstander Berrentsen kom de op på 17—1800 rdl.,
altså betydeligt over den sum på 800 rdl., der var givet Krabbe
til byggeriet. Det manglende beløb har han taget fra forpagt
ningsafgiften og antagelig fra midler, der blev tilovers ved den
nye ordning af stiftelsens ejendomme i 1711—12.
Hospitalets udseende kendes kun fra synsforretninger og
ret sene beskrivelser. I sit testamente havde Dorthea Hansdat
ter bestemt, at det skulle være »bygget med grundmur og et
lidet alter og kor i enden, samt prædikestol, hvorudi gudstje
neste kan forrettes, og at enhver lem vorder forsynet med en
lukket seng og lås for, som i andre hospitaler brugelig er, så
og til hver par lemmer et kammer«. Disse anvisninger synes i
det væsentlige at være fulgt. Hospitalet blev en langstrakt byg
ning på 16 fag i længde, 6 fag i bredde og forsynet med et tag
af tegl, som iøvrigt ustandseligt faldt af i stormvejr! Midt i
bygningen lå kirken, hvori fandtes to portrætter, et af Dorthea
Hansdatter, det andet af en mand, der efter traditionen skal
være den første inspektionsherre. De to billeder hænger nu i
det nye hospitals kirkesal. Til begge sider af kirken var der
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soveværelser, 4 ialt og hver med 6 sengepladser. Hertil kom to
arbejds- eller opholdsstuer med kakkelovne, og to køkkener,
det ene med bryggerkedel, det andet med en bageovn.
Den 1. maj 1712 kunne de første 23 lemmer flytte ind. De
var udnævnt af justitsråden ved et højtideligt certificat, som
findes afskrevet i portionsprotokollen, og lyder som følger for
lem nr. 1 : »Fra primo maj 1712 indlemmes udi Hansted Hospi
tal Karen Sørensdatter af Schadde, derudi, ifølge salig Dorethe Hansdatters fundatz af 12. maj 1705, sin månedlig députât
uden afkort, i rede penge tvende rigsdaler, at nyde, foruden
fri værelse i hospitalet med lys og varme, som forstander Chri
sten Berrentsen sig lader være efterrettelig at fuldbyrde og be
regne. Og denne min indlemmelse certificatz, når den forevi
ses, at påskrive og protokollere. Bierregård, den 17. marts 1712.
Som inspektionsherre over Hansted Hospital udfærdiges dette
under min hånd og zignet.
(L. S.) O. Krabbe.

De første lemmer talte 15 kvinder og 8 mænd og var hentet
fra hele Midtjylland; højst 8 kom fra hospitalsgodset, hvis fat
tige jo efter fundatsen havde fortrinet. Senere blev det ander
ledes, da var det undtagelsen, at nogen udenfor godset blev
indtagen. Det synes også, som om der er blevet optaget uvær
dige lemmer; man kendte dem vel ikke. Birgitte Jensdatter
blev sat ud i 1716 »formedeis hendes slette forhold«, Karen
Andersdatter i 1719, Christen Andersen »deserterede« i 1725,
og i 1727 var der en større skandale, idet Poul Sørensen og
Mette Sørensdatter måtte sættes ud »for deres grove forseelse«!
Siden da er intet lem blevet bortvist af de o. 300, som findes
i portionsprotokollen, der går til 1832.
Lemmernes portioner gik fortrinsvis til mad og klæder.
Hver portion blev udbetalt ugevis i 48 uger med 3 mark det
første år, derefter fik lemmerne kun 2 mk. og 14 sk., idet be
talingen for medicin blev trukket fra. Efter tidens forhold og
prisniveauet var det en god »gage«, hvortil kom, at de raske
blandt lemmerne tjente lidt ekstra ved arbejde.
Til stuekone ansattes Karen Hendrichsdatter af Egeberg,
men også her var man uheldig. Hun måtte afsættes i 1718 »for
hendes utilbørlig forhold imod lemmerne«. Normalt tog man
en kone fra egnen til stuekone. Hendes opgave var at tilse de
syge og opvarte dem, der ikke kunne klare sig selv; en særlig
sygeplejeuddannelse var dengang ukendt. »Konen er ved god
helbred, og da hun altid har holdt sit hus i god orden, veed
jeg ingen bekvemmere eller bedre skikket end hende til at
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kunne antage denne tjeneste«, hedder det meget oplysende om
en stuekone i 1797 — pudsigt nok den eneste, der blev afskedi
get på grund af »usømmelig drik«! De fleste stuekoner afgår
på grund af svagelighed og bliver da optaget som almindelige
lemmer i hospitalet.
Fundatsen bestemte, at der skulle holdes morgen- og aften
bøn »af den bekvemmeste, som er udi hospitalet«. Dette blev
ordnet således, at man antog en student som lem! Han skulle
holde andagt, men samtidig undervise sognets ungdom, hvor
ved man opfyldte en forordning af 1708, der pålagde sognemændene at sørge for ungdommens undervisning. I 1714—15
opførtes et skolehus nord for hospitalet, bestående af 10 fag.
I den søndre ende var indrettet en sygestue »til at curere de
syge udi hospitalet«; dertil kom skolestue og bolig for studen
ten. Om studiosus Christian Liegh hedder det i 1724, at »han
er forbunden til at holde aften- og morgenbøn for hans med
lemmer, så og hver onsdag en trøsteprædiken, når ingen ons
dagsprædiken eller månedlig prædiken i Hansted kirke ind
falder«. Til gengæld »nyder han det nye skolehus til beboelse
for derudi at holde skole for ungdommen i sognet imod den
sædvanlige skoleløn, så at ungdommen ved hans lærdom i
deres gudsfrygt bliver fremplantet, såvel som tre favne træ til
brænde . . . dog reserveres fra skolehuset den operationsstue,
som dér er, som forbliver til de syge lemmers fornødenhed,
når hospitalschirurgen den skal bruge, såvel som fri indgang,
når der gøres ild i kakkelovnen«. Sognepræsten er ganske vist
forpligtet til at holde trøsteprædiken hver onsdag efter fun
datsen, og får da også årligt sine 10 rdl. for det, men studen
ten kan altså forrette denne tjeneste for ham, når han er for
hindret.
Stillingen som hospitalsprædikant har ikke været eftertrag
tet, studenterne søgte hurtigt bort til et degnekald andetsteds.
Indtil 1732 nævnes ikke mindre end 6 studenter som prædi
kanter; derefter blev forholdene mere stabile med Samuel
Boufein, en søn af hospitalets læge, der virkede fra 1732 til
51, da han blev præst ved Horsens Hospital. I hans tid blev
Hansted skolevæsen ordnet ved en fundats i 1742, og hospitals
prædikanten fik fra nu af årligt 3 rdl. og 2 mk. i »lysepenge«
af sognet.
Foranlediget af fundatsens bestemmelser om, at ingen
måtte blive i hospitalet, når han fik sin førlighed igen, blev
der fra 1. maj 1713 ansat en særlig hospitalslæge. Det var
chirurgus, mester Samuel Boufein, om hvem det hedder, at
han »stadig skal bo i Hansted by og forfare lemmernes svag-
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heder, og når nogen vorder angreben, da skal han gøre yder
ste flid til ved medicamenters hjælp at få samme cureret, på
det at slige efter den 8. posts indhold i fundatsen af hospitalet
kunne undgå og på anden måde fortjene brødet. Og skal denne
chirurgus for slig tjeneste mod lemmerne til deres svagheders
soulagement nyde sin livstid til beboelse sal. madame Dorethea
Hansdatters residentz i Hansted by med tilliggende have og
til dens vedligeholdelse betales ham årlig 4 rdl.; så nyder han
og til årlig løn 26 rdl. og af lemmerne til medicamenter årlig
24 rdl. Samme 54 rdl. betales ham årlig til hver 1. maj. For
uden dette så er ham og bebrevet og tilladt at arve alle lem
merne, når de uddøer af hospitalet« ( ! )
Da de 54 rdl. ansås for en ringe indtægt, fik Samuel Boufein
tilsagn om, at hans hustru måtte beholde hans stilling, om
han skulle dø før hende, imod at hun antog en dygtig svend
eller giftede sig med en dygtig chirurgus, som af det medicin
ske facultet er approberet og dygtig kendt! Det blev aktuelt i
1751, da Samuel Boufein døde; enken fortsatte til sin død i
1757 med en svend.
Men forøvrigt havde Samuel Boufein også andre indtægter.
I hans kontrakt var indføjet en bestemmelse, som gav ham
fri græsning til to køer, to heste og ti får på Hansted mark.
Allerede 1721 afstod han sin bolig til madame Ribers, der var
blevet enke, og flyttede hen i et hus i Hansted. Ved denne lej
lighed omtales, at han forsyner lemmerne med rugbrød og
tyndt øl, og han får nu eneret på at drive kro, hvis han ønsker
det!
Lægen var forpligtet til at tilse lemmerne to gange om ugen.
Såvidt det kan ses, forlader ingen hospitalet, fordi han har
cureret dem, men derfor kan han jo nok have gjort megen
nytte! Den morsomme bestemmelse om, at han måtte arve
sine patienter, blev ophævet i 1729 på foranledning af stift
amtmand Løvenørn; han fandt, at det var både imod loven
og fundatsen, at arven skulle tages fra hospitalet. I 1749 kom
iøvrigt en kongelig forordning om hospitalers arveret til deres
lemmers efterladenskaber.
Hospitalets daglige ledelse var betroet forstander Christen
Berrentsen, der som nævnt skrev kontrakt med Dorthea Hans
datter i 1710. Han var gift med en slægtning af hende, Susanne
Blimester. I forpagtningskontrakten fastslås bøndernes pligt
til at udrette alt arbejde med gårdens drift. Han får 200 læs
tørv årligt, der skæres af bønderne, dertil 30—40 læs træ, der
der skal skoves af bønderne, brugsret til gårdens bygninger,
der holdes vedlige af ejeren, dertil frihed for alle kongelige
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skatter og tjenester af gården. Endvidere forpagter han Han
steds og Lundums korntiender samt den halve konge-korntiende af Hansted sogn imod sædvanlig afgift og skattepligt,
men nyder dog Hansteds og Lundums kvægtiende ubeskåret.
Til gengæld for disse rettigheder skal forpagteren betale
400 rdl. årligt til hver 2. april; herfra afgår dog 50 rdl. i for
standerløn, når hospitalet er oprettet. Forpagtningen gælder
for livstid.
Til kontrakten har inspektionsherren senere tilføjet: »Skulle
den halve kongetiende (af Hansted) forpagteren på en eller
anden måde frakommes, gøres ham godt derfor årligt i alt
10 rdl.«. Dette blev aktuelt allerede i 1711, da kongen solgte
Hansted kongetiende. Christen Berrentsen fik den erstattet
med de 10 rdl. og betalte således kun 340 rdl. i forpagtnings
penge.
Chr. Berrentsen var forstander til sin død i 1744. Det var
trange tider for landbruget, og dette mærkes naturligvis på
hospitalets økonomi. Fra 1720 til 1740 nævnes ikke mindre end
tyve gårde som liggende øde på grund af armod eller gæld,
og landgilden har svært ved at komme ind; restancerne var
store, og i 1729 måtte de helt eftergives. Hospitalets indtægter
lå normalt på mellem 950 og 1000 rdl., og kun i 8 af de 33
år indtil 1745 var der overskud, endda et beskedent. Det gik
dog nogenlunde, fordi man havde en reserve fra 1711 på 950
rdl. Lemmerne kostede ganske vist kun o. 640 rdl. om året,
men der var store udgifter til hovedgårdens bygninger og bøn
dergodset, hvortil kom opførelse af skolen og reparationer på
hospitalet.
Samarbejdet mellem forpagter og inspektionsherre synes
at have været godt. Justitsråden — senere etatsråden — var
ellers temmelig egenrådig i sin bestyrelse af hospitalet. Fun
datsens bestemmelse om, at biskoppen skulle kontrollere regn
skaberne, tog han sig let; de er kun påtegnet af bispen i 1715
og 16. De to direktører var med til at ansætte Samuel Boufein
som læge, men omtales derefter ikke mere. Faktisk bestyrede
Krabbe hospitalet uden nogen kontrol; i 1726 og 27 beholdt
han således de 5 små kongetiender for at anvende dem »til
hospitalets tarv«, hvilket sikkert også er sket — men der er
ikke aflagt regnskab for dem!
Misfornøjelsen med Krabbes egenmægtige optræden kom
til orde i en interessant brevveksling efter hans død i 1728.
Enken, Ida Sophie Gedde, havde det største besvær med at
få sin mands regnskaber godkendt, inden de blev afleveret til
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hendes søn, ritmester Johan Rudolf Krabbe, der var blevet ud
nævnt til inspektionsherre i faderens sted.
Efter fundatsen skulle direktørernes efterkommere jo have
indseende med hospitalet, og måtte derfor være de rette til at
godkende regnskabet. Det var i 1728 rådmand Hans Jochumsen Rodenborg og Erich Steffensen Hofgaard i Horsens. Rit
mester Krabbe sendte ikke mindre end 4 breve til disse her
rer; men de afviste at have noget med sagen at gøre. Tilsidst
skrev fru etatsråds selv og overgav byfogden i Horsens brevet
til videre besørgelse med ordre til at tage vidner på, at det
var afleveret! Efter at have omtalt sønnens henvendelser skrev
hun:

»Så bliver jeg da årsaged herved tjenstlig at requirere, om det
måtte behage dennem at møde på Hanstedgaard, som er den lege
rede gård, hvoraf hospitalet med sit tilliggende gods er erigeret og
straks hos dennem beliggende, næstkommende 10. juli, da jeg be
meldte dokumenter og rigtighed for mig og min søn, ritmester
Johan Rudolf Krabbe, på min sal. mand som forrige inspektions
herre, hans vegne, vil lade overlevere og fra al derved hængende
omsorg og besvær for mig og øvrige arvinger befriet. Og skulle De
ikke behage hertil at resolvere og forståeligen give Deres forme
nende prætentioner legitime tilkende ... vil jeg håbe, som jeg og
herved i kraftigste måde påstår, på egen og samtlige vedkommende
arvingers vegne for videre ansvar eller tiltale herefter at vorde be
friet, som den der, såvidt af en enke kan prætenderes og gørligen
vil rette for mig og om alting give den havende oplysning til Deres
forsvarlig underretning, og at al den uvillighed, som mig og mine
arvinger desformedels uventelig måtte tilføjes, af Dem vedbørlig at
vorde erstattede, hvilken jeg dog er persvaderet Deres billighed på
bedste måde søger at forekomme. I dette erwartning samt Deres
behagelige erklærings påtegning jeg med æstime lever
ædle og velvise hr. rådmand Rodenborgs og velfornemme hr.
Hofgaards tjenstvillige tjenerinde sal. Olle Krabbes Ide Sophie
Gedde.
Bierregaard d. 23. maj 1729.

På dette brev fulgte følgende — let ironiske — svar:
Ydmygst given svar!
Ihvorvel vi ved vores besvaring til velbårne hr. ritmester Krabbe
af 26. okt. 1728 formente at have udførligen tilkendegivet, hvorfor
vi os intet har kunnet befatte med Hansted Hospitals breve og regn
skaber enten at revidere eller underskrive, mindre for deres ekstradering og afklarering har kunnet kvittere og allermindst for den
sal. herres gouvernement og inspektion ved ovenmeldte hospital at
kunne entledige og for Deres ansvar befri velbårne fru etatsråds,
eftersom hverken vi eller vore ascendenter (såvidt os er kundgjort)
har været det mindste vidende om Hansted Hospitals inspektion
eller hvad deraf kan dependere, så dog ved indmeldte hendes vel-
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bårenheds requisition forlanges vores udførligen svar, meldes så
ledes: At vi endnu refererer os til vores forrige besvaringer, som
velbårne frue i requisitionen har anført; dernæst at fru etatsråds
kunne vorde fra ansvar og videre prætentioner entlediget, var det
bedst i følge kongelig lov og testamentets videre anledning: at
regnskaberne og dokumenterne hospitalet vedkommende ved bi
skoppens overværelse, revision og afklarering blev ekstraderet.
Skulle endelig vores hosværelse da tillige forlanges, er vi gerne hen
des velbårenhed til tjeneste. Men at vi, som intet om hospitalets
brevskaber er vidende og aldrig tilforn før eller efter den sal. herre
eksekutor testamenti hans død om hvis hospitalet vedkommende
er lovlig kundgjort, mindst om nogen forandring adspurgte, uden
stiftsbefalingsmandens og biskoppens som alle i stiftet værende
hospitalers forsvar, deres samtykke og revision, kunne se velbårne
frue og arvinger befriede ved vores blotte overværelse eller under
skrift, det forhåber vi hun allerhøjestgunstigst eftertænker kan ikke
lade sig gøre. Sluttelig er vores ydmyge begæring: at, hvis (vi) ved
brevenes ekstradering, regnskabers afklarering, skal være overvæ
rende, det da tillige må ske udi højere øvrigheds overværelse, hende
såvel som os i fremtiden til befrielse. Hvornæst vi med al soumis
sion forbliver højædle og velbårne fru etatsråd Krabbes ydmygste
tjenere.
Horsens d. 24.-5.-1729.
H. J. Rodenborg. Erich Steffensen Hofgaard.

De råder hende altså til at henvende sig til stiftøvrigheden.
Hun skrev da til aarhusbispen, dr. Johan Ocksen, og bad ham
indfinde sig, når det var ham belejligt, på Hanstedgaard, idet
hun samtidig henviste til fundatsens post 15, hvori der står,
at biskoppen skal revidere regnskabet. Men dr. Ocksen sva
rede, at hverken han eller hans forgænger havde haft noget
med stiftelsen at gøre og heller ikke efter fundatsen skulle
have nogen indflydelse på dens ledelse. Han beklagede ikke
at kunne føje hende! På foranledning af Chr. Berrentsen måtte
han dog senere erkende, at Krabbe havde sendt ham regnska
berne for 1714—15; men de øvrige var alene underskrevet af
Krabbe !
Hvordan det iøvrigt gik med at få regnskaberne overleveret,
ved vi ikke; men de er sikkert blevet godkendt af stiftøvrig
heden. Den 18. november 1729 udgik nemlig en kongelig ordre
om, at stiftamtmand og biskop for eftertiden skulle føre tilsyn
med hospitalet sammen med inspektionsherren. Fra nu af er
det stiftøvrigheden, der træffer de afgørende bestemmelser.
Ritmester Krabbe søgte ganske vist at hævde sin eneret til at
udnævne lemmerne, støttet på fundatsen; men det blev afvist.
Heller ikke forstanderen synes ret at ville anerkende hans
myndighed. I et skarpt brev til Berrentsen bebrejder Krabbe
ham, at han ikke har sendt ham regnskaberne fra 1728—30
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til revision, hvortil forstanderen svarer, at han intet må fore
tage sig uden ordre fra stiftøvrigheden’ Krabbe klager da til
denne og får da også regnskaberne tilsendt; men dels mangler
eet, dels synes de tilsendte »ham uforklarlige«, og han indgår
påny med en klage i 1732!
Ritmester Krabbe døde i 1735. Hans enke ansøgte derefter
om, at hendes datter Adelheit Krabbe måtte efterfølge sin fader
som inspektionsherre. Dette kunne cancelliet dog ikke gå med
til, da hun endnu ikke var 10 år gammel! I stedet blev cornet
Hans Krabbe, en broder til Johan Rudolf, udnævnt og fik regn
skaberne m. in. overleveret i 1737, da »fallitboet« over rit
mesterens ejendom, Hastrupgaard, var afsluttet. Hans Krabbe
gik af som inspektionsherre i 1745, og hans broder F. C.
Krabbe blev beskikket i hans sted. Men hans navn forekom
mer ikke i hospitalets papirer, måske fordi han opholdt sig
i Norge, hvor han i 1750 var knyttet til det oplandske regiment
som officer. Stiftøvrigheden bestemmer det hele!
Christen Berrentsen havde måske nok en anden grund til
ikke at ville mødes med ritmesteren. Efter etatsråd Krabbes
død forhøjede han nemlig sin gage med 50 rdl.! I regnskabet
for 1731 er under hospitalets udgifter anført: Min tillagte løn
efter fundatsen er fra 1/r, 1731 til Vs 1732 50 rdl. — og denne
udgiftspost er fra nu af konstant, samtidig med at han stadig
kun betaler de 340 i forpagtning! Hans løn er altså i forvejen
trukket fra i forpagtningspengene. Stiftøvrigheden har næppe
været klar over forholdet; først i 1744 gør man opmærksom
på det urigtige heri. Forstanderen forsvarer sig med, at etats
råd Krabbe har godkendt forhøjelsen som erstatning for den
halve kongekorntiende af Hansted, der blev solgt i 1711. Gan
ske vist havde han fået 10 rdl. årlig for tabet af den, men
dels var denne bestemmelse truffet uden hans samtykke, dels
var det altfor lidt! Nogen skriftlig godkendelse af forhøjelsen
har han dog ikke kunnet fremlægge, og det ser jo også mærke
ligt ud, at den først optræder i regnskabet i 1731, altså et par
år efter Krabbes død. Stiftøvrigheden tog heller ikke hans for
klaring for gode varer. Efter hans død i 1744 måtte enken
tilbagebetale 700 rdl. for de 14 år. Måske har der også været
klaget over hans embedsførelse; i hvert fald lod Susanne Blimester pastor Krag i Lundum-Hansted forhøre lemmerne, om
de havde noget at klage over i hendes mands embedsførelse;
det havde de ikke!

Efter Chr. Berrentsens død blev Jacob Pedersen Hygom for
stander (1745—80). Han var søn af den daværende biskop i
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Aarhus, hvilket forklarer hans udnævnelse; men han synes at
have været en god forstander. Regnskaberne er omhyggeligt
udarbejdede og administrationen sparsommelig. Forpagtnings
afgiften blev sat op med 50 rdl.; men hans vilkår forblev ellers
som forstander Berrentsens.
De første år af Hygoms tid var i økonomisk henseende
vanskelige. Det blev nødvendigt at foretage større reparationer
på hovedgården og hospitalet i 1746—47, og samme år ramtes
egnen af den store »fæsygdom«. Bønderne måtte havde afslag
på V« af deres landgilde, og man undlod at besætte 4—5 plad
ser i hospitalet. I 1748 solgtes gården i Feuling (4 tdr. hart
korn) til cancelliråd Thygesen for 125 rdl.; den var meget for
falden og havde i flere år ikke givet nogen indtægt. Godset i
Bleid blev forpagtet bort i 1757 for 25 rdl. årligt; en ordning,
der bestod til 1860.
Også forstander Hygom fik de dårlige tider at mærke, det
kneb for ham at klare forpagtningsafgiften. I 1752 indgik han
da med en underdanig ansøgning til direktionen om at få et
afslag i den på 50 rdl.:

Det er Deres eksellence og højærværdighed ikke ubevidst, hvor
ledes mig ved dette embedes tiltrædelse blev imponeret at betale,
og som jeg hidindtil hørsommelig har svaret, årlig 50 rdl. mere i
udgift af gården end min formand efter fundatricis sidste vilje sva
rede, følgelig har derover hver år våren betagen 50 rdl. af min
salaris, som fornemmelig under samme indbefattes---------- . Men da
jeg imidlertid besynderlig i henseende den grasserende almindelige
fæ-syge samt ringe kornpris på nogle år ej uden tab har kunnet
have min nødtørftige subsistance — den jeg dog veed, at Gud, kon
gen samt en så retsindig øvrighed som Deres eksellence og høj
ærværdighed ikke vil betage dem, der med oprigtig flid, uden at
tilvende sig nogen egennyttig og utilladelig fordel, forestår deres
embede— så lever jeg i det underdanige håb, at om Deres eksellence
og højærværdighed ikke have befunden mig at gøre mere, end hvad
jeg efter tid og pligt har været forbunden til, De dog højgunstig har
erfaret det jeg, for at conferere en god samvittighed, ved Guds bi
stand har stræbt at efterlade det, som mange andre gør, og des
årsag anholder underdanig om, at Deres eksellence og højærvær
dighed nåde-gunstig ville forunde mig årlig at nyde tjenesten for
min embedstid fra 1. maj indeværende år 1752 og herefter, således
som fundatrice i følge kongelig allernådigste approbation er bleven
stipuleret, hvilket ville ikke alene opmuntre mig til des større flid
og omhu for hospitalets bedste, men jeg skulle endog med under
danig taknemmelighed al min tid erkende Deres eksellences og høj
ærværdigheds erviisede grace mod mig, der ellers forresten, næst
underdanig at bede mig og min ansøgning recommenderet, med
største veneration henlever
Deres eksellence, Deres højærværdighed, nådige og gunstige herrer
underdanige og ydmyge tjener
I. P. Hygom.
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Hans bøn blev hørt, og afgiften er nu igen kun 340 rdl. Men
de følgende år skulle iøvrigt give ham rigelige indtægter. Fra
1750’erne begyndte nemlig en langvarig stigning i priserne på
landbrugsprodukter. 1768—77 lå de gennemsnitlig på det dob
belte af, hvad bøndernes landgilde takseredes efter i 1711!
Denne stigning kom i første række forstanderen og bøn
derne til gode. Forpagtningsafgiften blev ikke forhøjet, og ind
tægten af Hansted-Lundum kirketiende havde han stadig for
den billige sum af 67 rdl. Bøndernes landgilde blev kun sat
op, når ejendommen blev ledig; fra 1751—80 steg indtægten
af landgilden blot med 23 rdl. Men på andre områder nød
hospitalet dog godt af de bedre tider. De 5 kongetiender var
fæstet ud på kortere tid og kunne derfor forhøjes, de gav i
1751 91 rdl., men var i 1780 oppe på 149. Og ved fæsteledighed kunne man nu forlange mere for overtagelse af gården i
»indfæstning«, gennemsnitlig fik man derved en indtægt af
50 rdl. årligt. Alt i alt skete der en forbedring af hospitalets
indkomster på et par hundrede rigsdaler; regnskabet balance
rer med 11—1200 rdl. Man kan lægge penge op! Hygoms forstandertid sluttede med en formue på o. 3000 rdl.
Naturligvis steg også udgifterne, men ikke i samme takt
som indtægterne. Lemmerne fik ingen forhøjelse i deres gage,
deres ophold kostede o. 640 rdl., hvori var indbefattet lys og
varme. I 1758 blev der optaget et lem mere, idet studentens
portion nu blev udbetalt direkte af hospitalskassen. Sognepræ
sten hørte fra 1751 helt op med at holde trøsteprædiken; den
overtog studenten eller skoleholderen, som han også kaldes,
for 10 rdl. om året. Hertil kom de sædvanlige 24 rdl. for at
holde morgen- og aftenbøn og godt 3 rdl. for skolehold, så han
ialt kom op på 37 rdl., hvortil må lægges fri bolig, brænde og
offer.
Fra 1758 var regimentsfeidskær Martin Sørensen ansat som
hospitalslæge for 60 rdl. om året; men han fik sin afsked i
1771. Man har derefter vist anvendt distriktskirurgen i Hor
sens, men først i 1777 bød et kongeligt reskript hospitalet at
betale denne 12 rdl. årligt; det var altså betydeligt billigere
end at have sin egen læge. Til gengæld optræder nu en ny ud
gift, nemlig til Horsens latinskole, der jo efter fundatsen skulle
nyde stiftelsens overskud. Ved direktørernes resolution af 21/is
1770 blev der tillagt skolen 20 rdl. årligt, et beløb, der snart
forhøjes til 40. De øvrige ordinære udgifter bestod i bidrag til
provstemode, sognepræst, skoleholderen i Lundum m. v., og
var ret små. Den største var udgiften til hovedgårdens brænd
sel, 200 læs tørv til ialt 33 rdl. De ordinære udgifter lå på o.
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900 rdl.; til gengæld kunne de ekstraordinære være ret store;
en reparation af Hansted kirke i 1761 kostede over 1000 rdl.,
og to afbrændte ladegårde ved hovedgården i 1773 945 rdl.
Den vigtigste nydannelse i Hygoms tid var indretning af
to dårekister ved hospitalet. Blandt de første lemmer nævnes
et par som vanvittige, men de har boet udenfor hospitalet.
Hvad der har givet anledning til at indrette dårekisterne, ved
vi ikke. Måske er et lem blevet vanvittig efter indlemmelsen,
og man har ikke kunnet finde pleje til det udenfor hospitalet.
I hvert fald nævnes adskillige lemmer som sindssvage. Zidsel
Nielsdatter, en datter af stuekonen, blev optaget i 1722 og be
tegnes som vanvittig ved sin død i 1765. Evald Nielsen, der
var lem i hospitalet, havde en datter, som udtrykkelig siges
at dø her som vanvittig i 1753. Et andet lem betegnes som »af
og til afsindig«, og således kan vi fortsætte; ialt nævnes 9 ind
til 1832 som sindssyge; i 1760 er der ikke mindre end 3 på
een gang!
De to kamre eller dårekister blev indrettet i den nordre
ende af et bindingsværkshus, der var bygget til hospitalets
brænde. De beskrives således af forstanderen i 1798: »Kamre
nes sider er af stærke friske brædder med gulv af samme slags,
og i ethvert kammer er, foruden det sædvanlige hul på dørene,
ved loftet anbragt en lufttud; så er og for disse kamre en
gang, hvori der for dennes ende er en låge, som i tilfælde at
nogen afsindig er indsat, oplukkes i godt vejrlig, og i den anden
ende en dør til indgang med lås for. Disse tvende kamre, så
ledes indrettet, er både luftige, lyse og tørre, en indretning,
som jeg synes er vel passende og bekvem for et afsindigt men
neske. I henseende til et sådant menneskes pleje, da besørges
samme af stuekonen i hospitalet under vedbørlig tilsyn, således
at det indsatte menneske nyder tre gange sund mad og drikke
daglig, og een gang om dagen får varm mad og undertiden om
aftenen; ligeså oplukkes så ofte det er nødvendigt for at ren
gøre og borttage urenlighed hos den indsatte samt røgte og
tilse de sengeklæder og det fornødne linned, som den afsindige
hos sig beholder, når det befindes at være rolig«.
I det hele var hospitalet mere et opholdssted for syge end
et alderdomshjem. Det store flertal betegnes i portionsproto
kollen som gamle og skrøbelige mennesker eller som vanføre,
blinde, dumme og døve, svage på forstanden eller lignende, og
nogle er som sagt vanvittige. Omkring 1760 gives følgende
karakteristik af lemmerne: Inger Maltesdatter, tåbelig, Frants
Gothardsen, næsten blind, Birgitte Andersdatter, elendig og
vanfør, Appelone Rasmusdatter, skadet på forstanden, Claus
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Hansen, blind, Inger Sørensdatter, blind, Christence Lucie Ro
strup, blind, Anne Rasmusdatter, værkbruden og skrøbelig på
mælet, Peder Larsen, svag og incurabel, Bodil Andersdatter,
svækket på forstanden, Rasmus Christensen, gammel og skrø
belig; de øvrige er som regel meget gamle.
Fortegnelsen over lemmernes efterladenskaber viser deres
fattigdom; auktionerne over deres indbo har normalt kun givet
nogle få rigsdaler i overskud, når begravelsen var betalt. Som
typisk kan nævnes Karen Andersdatters bo i 1750. Hun efter
lod sig af sengeklæder en blåstribet olmerdugsoverdyne, en
vadmels underdyne og 2 hovedpuder. Af linklæder et par blå
garnslagner, 2 særke, 3 halsklæder, 1 strimmel, 3 dito. Af gang
klæder en gammel brun trøje, en grå dito, en sort stof fes hue
og et dito forklæde samt to gamle skjorter. Af bohave havde
hun et gammelt egeskrin og en gammel rok. Det hele var vur
deret til 3 rdl., 1 mk. og 4 sk., men gav dog ved auktionen 5
rdl., 3 mk.
Under disse omstændigheder forstår man, at de, der kunne
det, foretrak at bo udenfor hospitalet, selvom de derved miste
de fribolig, gratis lys og varme. Gennemsnitlig opholdt 4—5
sig udenfor i private hjem.

Hospitalet 1781—1860.
I. P. Hygoms efterfølger blev en mand af adelig slægt, major
Poul v. Gersdorff, der tiltrådte d. 1. maj 1781. Hans søster, en
ugift frøken, skal ved meddelsen om broderens ansættelse
have ytret: »Jeg håber dog, at det er en charge noble«! Stillin
gen som forstander for et hospital var åbenbart på grænsen
af, hvad en von Gersdorff kunne tillade sig. Men det var godt
betalt ! Han fik embedet på de samme vilkår som Hygom, altså
for 340 rdl. i forpagtning og Hansted-Lundum kirketiende for
67 rdl., hvilket i virkeligheden var ganske urimeligt i betragt
ning af de høje kornpriser.
Det skulle da også vise sig, at hospitalets budget var altfor
usmidigt. Dets indkomster var stort set fastsat een gang for
alle, der var kun små muligheder for forhøjelse af landgilden
og for ekstra indtægter ved indfæstninger. På den anden side
var der ikke lagt loft over udgifterne! Disse var meget store i
det første tiår af Gersdorffs tid. Hospitalet gennemgik en ho
vedreparation i 1782 til 970 rdl., kirkerne måtte istandsættes
for o. 1400 rdl., og i 1789 blev Hanstedgaards hovedbygning
bygget op fra ny af den kendte bygmester Kruuse i Horsens,
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så den fik sit nuværende udseende. Det kostede 2144 rdl. Sam
me år brændte Egeberg mølle, hvilket medførte en udgift på
1000 rdl.
Til dette kom store og bekostelige ændringer i bøndergod
set. Allerede i 1771 foretoges en interessant forandring i for
delingen af fæstegårdenes jorder, idet alle de hoverigørende
gårdfæstere fik det samme tilliggende, godt 5 tdr. og 4 skp.
hver! En tilsvarende fordeling skete også på strøgodset. An
ledningen var en forordning fra 1760, der tilstræbte en forenk
ling af godsernes administration. Denne reform har næppe
kostet meget; men fra o. 1780 begyndte de egentlige landbo
reformer på godset, og det blev dyrt. Bøndernes jorder skulle
skiftes ud af fællesskabet, og gårde flyttes ud. En del af om
kostningerne blev betalt af bønderne selv; men hospitalet
måtte låne dem pengene og fik foreløbig ingen renter af lånene.
Udskiftningen begyndte i 1781 og vedblev helt op til 1835, men
er dog i hovedsagen ført til ende med udskiftningen af Egebergs og Hansteds marker i 1793—94. Egebergs gårde blev lig
gende, men i Hansted flyttedes et hus og fire gårde ud; det
var Damkjerhus, Strandgaard, Bregnetgaard, Fiskbækgaard og
Højballegaard. Samtidig fik husmændene i Hansted hver 3 skp.
jord tillagt (en enkelt endda 6) ; nok til at holde en ko og
fem får. Tilsammen kostede disse ændringer stiftelsen over
2000 rdl.
Resultatet blev en gæld på 3300 rdl. overfor en formue på
1450 rdl. samt et tilgodehavende hos bønderne på 638. For
fæstebønderne var tiderne imidlertid gode. Det gav sig udtryk
overfor stiftelsen på forskellig måde. Gentagne gange rejste de
spørgsmålet om at få hoveriet afløst med en pengesum. Hove
riet var blevet fastsat ved en »forening« af 6. okt. 1791 og for
gårdfæsternes vedkommende fastsat til 10 pløjedage, 29 spænddage (d. v. s. man skulle møde med hest og vogn) og 87 gang
dage for hver. De 14 husfæsteres hoveri var længe ubestemt,
men blev efterhånden fastsat til 26 arbejdsdage årligt. Endelig
skulle de 10 gårde i Egeberg køre tørv til gården og hospitalet
mod betaling. Gersdorff mente, at en afløsning af hoveriet ville
være til fordel for hospitalet, men fandt iøvrigt, at det ikke
var særlig besværligt for bønderne, da markerne lå nær ved
deres gårde; deres motiv var mere uafhængighed og magelig
hed! De mange forhandlinger endte imidlertid resultatløst,
fordi direktionen ikke ville gå med til en fuldstændig frita
gelse. I 1816 besluttede man at stille sagen i bero indtil Gersdorffs afgang.
Flere bønder androg om at måtte købe deres gårde. Dette
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blev dog afvist under henvisning til, at det stred mod fundat
sen. Men i 1809 kom et kgl. reskript om, at stiftelsens gods
skulle forvandles til privatejendom, dog således, at en gård
kun måtte sælges mod en købesum i penge samt en årlig afgift
i korn. En del af købesummen skulle stå som prioritet i ejen
dommen. Direktionen var imod dette reskript. Især ville den
nødig af med det hoveripligtige gods, fordi hoveriets ophør
ville kræve en udvidelse af hovedgårdens bygninger og ny
anskaffelser af redskaber. Ganske vist fik man en kontant sum
ind ved salg; men indfæstningerne faldt jo bort, og i det lange
løb var disse mere værdifulde end købesum og renter, fordi de
kunne forhøjes i takt med kornpriserne. I 1814 fik hospitalet
efter ansøgning lov til at unddrage 200 tdr. hartkorn fra salget.
Men naturligvis måtte man adlyde den kongelige ordre og
sælge. Dette blev iøvrigt også en nødvendighed for stiftelsen i
de følgende år! Pengenes værdi sank katastrofalt i 1812, alle
livsfornødenheder steg voldsomt i pris, og hospitalet måtte se
at skaffe sig kontante midler. I 1812 måtte det låne 1000 rdl.;
indtægterne var kun 1777, mens udgifterne beløb sig til 2760,
hvoraf lemmernes portioner alene udgjorde 1356 rdl.!
I 1812 solgte man tre huse (i Lund, Hansted og Tolstrup)
samt en gård i Hostrup; året efter fulgte gården i Bræstenbro,
i 1814 en gård i Lund og i 1815 gården i Brædstrup og den i
Klakring. Men med disse 8 ejendomme var salget også forbi!
Fra 1816 satte det ind med dårlige tider for landbruget, og
bønderne foretrak den tryggere tilværelse som fæstere fremfor
at blive selvejere. Et talende tegn er en ansøgning fra husmand
Niels Jensen i Hansted om igen at blive husfæster; det blev
bevilget.
En enkelt af de solgte gårde skulle komme til at volde en
mængde kvaler. Det var gården i Brædstrup (»Aarupgaard«),
som stiftamtmand de Thygesen til Bygholm havde købt i 1815
for 14.000 rbd., af hvilke hospitalet lod de 10.000 stå i gården.
Han kunne imidlertid ikke betale, og gennem 10—15 år førtes
en række retssager mod ham. Stiftamtmanden viste herunder
en forbavsende evne til at forhale sagen for retten, få ekse
kutionsforretningerne udsat eller forsvinde i det rette øjeblik,
når pantefogden indfandt sig! Tilsidst måtte gården stilles til
auction. Ikke mindre end 5 auctioner blev afholdt, uden at
resultatet dog blev tilfredsstillende for stiftelsen; tilsidst over
tog statsgældsdirektoratet Aarupgård og gods for 38.000 rbd.
sølv og reddede hospitalets penge.
Salget af fæstegårdene — ialt ca. 25 tdr. hartkorn — bragte
stiftelsen over dens økonomiske vanskeligheder. Ved Gersdorffs
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afgang havde stiftelsen en formue af 6393 rbd. sølv og 17.050
i sedler; heroverfor stod en gæld på 3075 rbd. sølv. Indtægterne
af de 5 kongetiender var steget til 173 rbd., af bøndergodset til
625, og renterne af formuen udgjorde 1393 rbd.
Lemmernes portioner forblev længe uændret, og da de
skulle holde sig selv med kost, blev deres kår væsentlig for
ringet under dyrtiden. Dertil kom, at man ofte tildelte et lem
V2 portion for at hjælpe flere; til gengæld blev hjælpen jo ikke
så effektiv. Først i 1812 hører vi dog klager fra lemmernes
side over de høje priser. Direktionen bestemte da, at portio
nerne skulle forhøjes til 4 mk., 8 sk. ugl. og dertil føjes et
tillæg i korn af 1 skp. rug og 1 skp. byg månedlig, som blev
omregnet efter kornpriserne. Denne ordning bestod nogle år;
dog således, at kun de mest trængende fik korn tildelt. I 1820
var kornprisen imidlertid faldet såmeget, at lemmerne søgte
om at få penge i stedet. De fik da 2 rbd. sølv om måneden.
Flere lemmer end tidligere bor.nu udenfor hospitalet, i reg
len 7—9. Det kan skyldes, at det var lettere og billigere at få
kosten hos private end selv at skulle tillave den; men der var hel
ler ikke rart på hospitalet. Især har interneringen af sindssyge
været en hård belastning for lemmerne. Den vanvittige Mette
Olesdatter opholdt sig blandt lemmerne fra 1795 og til sin død
i 1820. I 1798 indsattes Ane Christensdatter fra Horsens i dåre
kisten, fordi der ikke var plads til hende i Horsens Hospitals
kiste. Men hun var der kun om natten! Om hende har vi en
indberetning fra forstanderen i anledning af en forespørgsel i
1801 fra stiftøvrigheden, om der er plads til en vanvittig mand
i hospitalets dårekiste. Han erklærer: »Ane Christensdatter,
som for tre år siden blev et lem af hospitalet, er til ikke liden
besvær for stuekonen og til uro for de andre lemmer, som hun
nu og da opholder sig hos om dagen, da denne kvinde er det
besynderligste nogen kan forestille sig. Nogen tid efter at hun
havde været indelukket i dårekisten både dag og nat, blev jeg
vaer, at hun intet ondt havde i sinde eller i det mindste ej
skulle udøve mod andre; jeg ville derfor give hende frihed og
lade hende omgås med de andre mennesker for om muligt at
bringe hende i forrige forfatning; imidlertid veed jeg nu ej,
dersom hun fremdeles vil forholde sig så uordentlig som hid
indtil, hvorledes hospitalet skal igen blive skilt ved dette kors,
thi ingen fornuftigt menneske kan udholde at omgåes hende,
eller nogen tåle at have hende hos sig, da hun æder hendes
egne klæder og skarn, hvilket at forkomme al lemfældig an
vendte midler har været og vil blive forgæves. Ved dette hospi
tal er altså kun een dårekiste ledig, og således som de er ind-
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rettede i enden af hospitalets bindingsværk tørvehus synes det
ikke, at i nogen af dem kunne indtages og med sikkerhed be
vares nogen rasende mandsperson, som naturligt har flere
kræfter end et i samme tilfælde værende fruentimmer eller på
forstandens brug skrøbelig kvindemenneske«. Forstanderen vil
derfor ikke påtage sig ansvaret. Han kan heller ikke skaffe
et menneske til at passe en sådan og mener, at stuekonen har
nok at gøre!
Denne afvisning blev imidlertid taget meget unådigt op af
stiftøvrigheden. Forstanderen fik at vide, at ingen anden nogen
sinde havde nægtet at have fornøden omsorg for lemmer, som
var indsat i dårekister. Han bor endda ikke i hospitalet, så
han bliver besværet af den vanvittige! Og stuekonens magelig
hed kan her ikke komme i betragtning. Man forventer derfor,
at forstanderen træffer de fornødne foranstaltninger til dåre
kistens pålidelige indretning.
Gersdorff faldt til føje, og der gjordes plads til den mindre
rasende og ustyrlige degn Windekilde fra Them. I virkelighe
den betragtede man dårekisterne ved Hansted Hospital som
indrettet for landsdelens sindssyge, hvorhen de kunne sendes,
imod at kommunerne betalte deres ophold. Taksten var i 1820
3 mk. og 8 sk. om ugen. Den sidste, der omtales som vanvittig
i hospitalet, dør i 1838.
Hospitalsprædikant og skoleholder Elias Emborg døde i
1793; enken forsørgede man ved at optage hende i hospitalet,
hvor hun iøvrigt efter sin død blev efterfulgt af sin svagelige
datter, der først døde i 1854. Emborgs efterfølger blev Rasmus
Harlev, der ved udskiftningen af Hansted fik tillagt jord til 2
køer og 6 får, og der byggedes en 6 fags lade og fæhus til skole
huset. Da Harlev i 1813 blev ramt af et apoplektisk tilfælde,
fik forstanderen ansat et lem i hospitalet som vikar. Han hed
Niels Hansen og havde i 37 år holdt vinterskole i Egeberg for
de mindre børn, der i ondt vejr havde svært ved at søge skolen
i Hansted. Om sommeren ernærede han sig som stenhugger.
Efter Harlevs død i 1816 søgte Gersdorff at få en studeret
person som lærer »eller i mangel af en sådan en seminarist«!
Det blev en kandidat med mindste karakter til juridisk eks
amen, G. A. Kofod. Den store skolelov i 1814 gav ham en for
bedring i løn, idet han fik 20 tdr. byg af sognet; i 1826 sat til
50 rdl. Til gengæld mistede han de 3 rdl. 2 mk. i lysepenge;
de gik ind i skolekassen. Børnetallet angives til o. 80, og Kofod
søgte straks en hjælpelærer. Det blev afslået; først i hans sidste
år havde han en medhjælp. Derimod fik han i 1819 lov til at
opføre »et enkesæde« ved skolen; han døde dog først i 1857!
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Omkring 1806 opstod en strid om latinskolens ret til over
skuddet af Hansted Hospital. Fra 1770 havde den som nævnt
faet en årlig tildeling, der efter skolereformen i 1805 sattes op
til 100 rdl. Nu blev det imidlertid hævdet af Horsens kommu
nale skolevæsen, at det var almueskolen og ikke latinskolen,
Dorthea Hansdatter havde tænkt på i fundatsen! Der står nem
lig her, at det tiloversblevne beløb fra hospitalet skal uddeles
»til fattige nødlidende fader- og moderløse skolebørn, som går
udi Horsens skole«. Horsens skole måtte være almueskolen og
ikke en overklasseskole som latinskolen! Stiftøvrigheden tog i
en skrivelse til den kgl. direktion for universitetet og de lærde
skoler i 1806 det standpunkt, at Dorthea Hansdatter havde
ændret sin bestemmelse i fundatsen ved testamentet i 1710,
hvori hun giver 800 rdl. til de fattige i Horsens, deraf halvdelen
til skolebørnene. Med de 400 rdl. én gang for alle måtte latin
skolen lade sig nøje. Den havde ingen ret til overskuddet —
hvoraf der iøvrigt heller intet var! Det er klart, at stift
øvrigheden heller ikke mener, at almueskolen har ret til noget!
Sagen blev sendt til det juridiske fakultet til udtalelse, og dette
mente, at fundatsens bestemmelse måtte stå ved magt, og at
skolen kun kunne være latinskolen. Heroverfor replicerede
stiftøvrigheden, at skulle en skole have overskuddet, måtte det
være almueskolen. Hospitalet var altså nu på linie med Hor
sens kommunale skolevæsen.
Den 30. oktober blev der da nedsat en kommissionsdomstol,
bestående af justitsråd og herredsfoged F. A. Brorson og sogne
præsten i Væhr og Nebel H. Christof. Smidt. Det er overfor
denne, man fra almueskolens side kommer med de nedsættende
udtalelser om Dorthea Hansdatters mangel på dannelse, som
vi tidligere har anført; de blev dog kraftigt imødegået af latin
skolens sagfører. Vigtigere var dog hans påvisning af, at der
på den tid, fundatsen blev skrevet, slet ikke fandtes andre faste
skoler end den latinske. De private skoler ophørte med inde
haverens død. Dommen (d. 15/n 1811) faldt da også ud til for
del for latinskolen. Den blev prøvet ved højesteret, der imidler
tid kom til det samme resultat.
Sagens udfald har ærgret stiftøvrigheden, og den standsede
nu helt udbetalingen med den begrundelse, at der ikke var
noget overskud — hvilket er rigtigt, men det var der heller
ikke de foregående år! Men da hospitalets økonomi bedredes,
måtte sagen tages op igen. I 1832 foreslog da stiftøvrigheden
direktionen for universitetet og de lærde skoler det overra
skende, at man ændrede fundatsens bestemmelser derhen, at
Aarhus latinskole skulle have overskuddet i stedet for Horsens !
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Den trængte mere til det, og det var her lettere for stiftøvrig
heden at kontrollere, hvad pengene gik til. Direktionen mente
nok, at det kunne lade sig gøre, hvis ikke Dorthea Hansdatters
arvinger protesterede; om der fandtes sådanne, vidste man
ikke. Der blev averteret efter dem, og agent Søren N. Monberg
i Horsens meldte sig. Som god bypatriot nedlagde han natur
ligvis protest, og dermed faldt sagen til jorden! Ved et kgl.
reskript af 28A 1834 blev der truffet den fornuftige ordning, at
Horsens lærde skole fra 1831 skulle nyde en årlig afgift af 50
tdr. rug, omregnet efter kapitelstaksten, i stedet for hospitalets
overskud, og denne ordning bestod indtil 1919.
Major Gersdorff døde i 1822 i den høje alder af 85 år. Han
efterlod sig en betydelig formue, så hans enke i 1824 kunne
købe Serritslevgaard for 26.225 rbd. Et legat fra 1884 til vedlige
holdelse af familiens gravsted i Hansted og understøttelse af
to personer minder endnu om hans virksomhed ved hospitalet.

Straks efter Gersdorffs død indsendte fæstebønderne et an
dragende om hoveriets afløsning. Stiftøvrigheden udarbejdede
da et forslag i 1823, men dette var ganske utilfredsstillende for
bønderne, da det stadig fastholdt en del af hoveripligten. Direk
tionen bestemte så, at sagen skulle stilles i bero; men den nye
forstander skulle forpligte sig til at give slip på hoveriet i over
ensstemmelse med forslaget, hvis bønderne skulle komme på
andre tanker! Fæsterne henvendte sig da direkte til kongen
med bøn om fritagelse mod en afgift på 12 rbd. sølv årligt;
men det blev afvist.
Den nye forstander blev premierløjtnant (senere ritmester)
Andreas C a r 1 W i 1 h e 1 m N o r u p, der blev ansat i 1824
på vilkår, der gav stiftelsen betydelige fordele i sammenligning
med de tidligere kontrakter. Lundum-Hansted kirketiende gik
nu ubeskåret i hospitalets kasse; den gav før 67 rdl., men ind
bragte nu gennemsnitlig 7—800 rdl. indtil 1860. Forpagtnings
afgiften faldt bort, men i stedet betalte Norup en afgift af
hoveriet, der blev ansat til værdien af ca. 49 tdr. rug og 85 tdr.
byg, hvilket var 2/a af den ydelse, stiftelsen havde forlangt af
bønderne for at fritage dem for hoveri. Også denne ordning
blev til hospitalets fordel, idet hoveripengene gennemsnitlig
beløb sig til 4—500 rdl. årligt. Endelig måtte forstanderen for
pligte sig til at vedligeholde Hanstedgård mod en godtgørelse
af 150 rdl. årligt og til at betale de skatter og afgifter, der blev
lignet på gården. Hans gage og vederlag for skrivemateriel for
blev uforandret 50 + 16 rdl. Hertil kom fri brændsel og natur
ligvis indtægterne af gården.
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Norup klagede gentagne gange over, at forpagtningen var
for dyr, og noget er der sikkert også om det i hans første år.
I 1830 blev hans gage forhøjet til 200 rdl. til dækning af skat
terne, men igen sat ned til 50 i 1841, idet han samtidig slap
for at udrede disse ydelser. De 150 rdl. til gårdens vedligehol
delse viste sig heller ikke tilstrækkeligt, men større reparatio
ner og nybygninger blev betalt af stiftelsen, imod at Norup
svarede renter af udgifterne. Efterhånden som kornpriserne
steg, blev det imidlertid en god forretning at være forpagter;
forstanderens indtægter anslås i 1863 til godt 3000 rdl. årligt.
Landbrugets krise sluttede i 1828, og det gik atter fremad.
For stiftelsen, hvis indtægter jo bestod i kornafgifter, betød
de stigende priser på korn en stadig vækst i formuen. Også
landgilden blev nu for det meste ydet i byg eller rug. I 1840
havde hospitalet en formue på o. 17.000 rdl., i 1858 godt 58.000.
Ved Norups tiltræden var indtægterne 3374 rdl. og udgifterne
3162, men i 1859 henholdsvis 8379 og 6140 rdl.
Hansted Fredskov blev udskiftet i 1819 og lagt til hoved
gården. Til skoven var knyttet en mindre gård med et tillig
gende af godt 2 tdr., 2 skp. jord, hvormed man lønnede en
skovfoged. Skovfællesskabet i Hansted Fredskov og stiftelsens
andre skove blev ophævet i overensstemmelse med forordnin
gen af 1805, og man begyndte en rationel pleje af skovene; de
blev indhegnet og fritaget for kreaturgræsning. Direktionen
lagde megen vægt på at skabe gode skove og købte flere skov
skifter.
Den vigtigste begivenhed i godsets historie indtil 1860 var
dog hoveriets afløsning. I 1847 ansøgte fæsterne (som så ofte
tidligere) om, at de måtte købe deres gårde og blive fri for
hoveri. Det første blev pure afvist af Norup under henvisning
til, at det sikkert stred mod fundatsen, og at hospitalet havde
fået lov til at beholde 200 tdr. hartkorn som fæstegods. »Des
uden gives der næppe med hensyn til vilkårene under hvilke
fæsterne virker som til alt andet i hele kongeriget et lykkeligere
gods end dette«! Derimod var Norup mere forhandlingsvillig
med hensyn til hoverisagen, især da han i 1841 havde fået til
sagn om de fulde hoveripenge imod den sædvanlige afgift af
hoveriet!
Afgørende for sagens løsning blev dog loven om hoveriets
afløsning i 1850. I Horsens blev den 1. juni 1852 sluttet en
forening mellem fæsterne til de 27 hoverigørende gårde og for
standeren om hoveriets ophør fra 1. maj 1853 imod en årlig
afgift af 35 rdl. for hver. Med husfæsterne blev der sluttet en
lignende overenskomst i 1854. For stiftelsen betød disse over-
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enskomster ikke nogen indtægtsforøgelse, fordi forstanderen
som nævnt havde sikret sig hoveripengene. Eftersom han i
1854 betalte 910 rdl. i hoveripenge og fæsterne 1017 i afløs
ning, tjente han dette år godt 100 rdl. på overenskomsten. Men
til gengæld måtte han betale renter af den sum på 3266 rdl.,
de nye bygninger til hovedgården, som det blev nødvendigt at
opføre, kostede, og det var i 1862 130 rdl.
For hospitalets lemmer fik stiftelsens voksende indtægter
kun ringe betydning. Ledelsen foretrak at lægge penge op eller
anvende dem til godsets drift fremfor at forbedre lemmernes
kår. Naturligvis blev det nødvendigt at forhøje deres portioner,
efterhånden som levnedsmidlerne steg i pris. I 1833 tiggede
hospitalets lemmer mælk og andre fornødenheder hos beboerne
i Hansted, og deres portioner sattes da op til 40 rdl. i stedet
for de 24; i 1857 fik de 60 rdl. om året. Men antallet af under
støttede udenfor hospitalet — der var to — blev ikke forøget,
og der blev intet ofret på at gøre tilværelsen lettere for lem
merne i hospitalet. Karakteristisk er Norups ansøgning til stift
øvrigheden i 1845: »Hospitalslem Inger Jensdatter i Hansted
Hospital har en overdyne, som er helt overlappet og stoppet
og desuagtet er våret så åbent, at fylden på flere steder kryber
igennem og går tabt. Da konen er aldeles blind, og ikke som de
fleste andre lemmer kan fortjene noget, så bruges hele por
tionen til hendes underholdning, og der kan altså intet blive
tilovers til indkøb af et andet vår. Jeg tillader mig derfor ærbø
digst at indstille, om høje stiftøvrighed ikke vil indrømme, at
denne næsten ubrugelige overdyne, som iøvrigt har ret gode
fyld, måtte ved forefaldende dødsfald af hospitalslem ombyt
tes med en bedre af dennes efterladte dyne, og den gamle
dyne igen sælges med den afdødes øvrige efterladenskaber« !
Trods et overskud på et par tusinde rigsdaler dette år, mener
forstanderen altså ikke, der kan bevilges hende en ny over
dyne !
Men måske ville Inger Jensdatter selv have fundet, det var
unødig luksus at ofre en ny overdyne på hende! Flertallet af
lemmerne ville være havnet i fattighuset, hvis ikke hospitalet
havde optaget dem. I en indberetning fra 1860 gives en forteg
nelse over lemmernes sociale stilling. I hospitalet opholder sig
1 husfæster, 1 indsidder, 14 enker efter husmænd og indsiddere
og 5 ugifte fruentimmere af bondestanden. Udenfor hospitalet
opholder sig 1 indsidder og 5 fruentimmere, hvoraf 1 er enke
efter en gårdejer, 1 skolelærerenke, 1 ugift datter af en skole
lærer, 1 do. af en forhenværende gårdfæster og 1 enke efter en
forhenværende gårdfæster. »De trængende på hoverigodset«,
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siger Norup i 1837, »indsender aldrig skriftlig ansøgning, fordi
de ved, at forstanderen kender deres omstændigheder og sørger
for dem; men andre, som blot i fjerneste måde kan udregne
at have hørt til stiftelsen, søger at skaffe en anbefaling til at
nyde understøttelse deraf og erholder den også gerne af ved
kommende fattigkommission, da denne ser med glæde, at et
menneske, der stunder til at komme på fattigvæsenet, bliver
forsørget på anden måde«!
På hospitalet deler de to mandfolk et soveværelse og de 19
fruentimmere 3, alle har de fælles arbejdsstuer. De fleste lem
mer er gamle og affældige og tager hele stuekonens tid. Hendes
instruks fra 1856 er bevaret. Det pålægges hende her at røgte,
holde rene og se tilgode de syge og sengeliggende, lave mad til
dem og sørge for læge og medicin. Hun skal holde værelserne
rene og sørge for frisk luft i huset, passe på at lemmerne ikke
går i byen, uden aleneste i kirken, uden forstanderens tilladel
se, påse at de er tilstede ved morgen- og aftenbønnen og ved
den ugentlige trøsteprædiken. Skulle nogen findes atvære utak
nemmelig, knuragtig, til drukkenskab eller anden uskikkelighed hengiven, skal hun straks melde det til forstanderen!

De store reformer 1860—70.

De 10 år mellem 1860 og 70 blev en bevæget tid i hospita
lets historie. I disse år blev fæstegodset solgt fra, et nyt og
større hospital bygget og stiftelsens virksomhed ændret og ud
videt gennem en ny fundats.
Det var ikke med direktionens gode vilje, at fæstegodset
blev solgt; men d. 24. april 1860 kom en lov, der påbød af
hændelse af visse stifteisers bøndergods til arvefæste med ret
til at sælge, udstykke og pantsætte, og i denne lov var Hansted
gaard udtrykkelig nævnt. Det usolgte fæstegods omfattede i
1859 omkring 257 tdr. hartkorn, hvortil kom Egeberg mølle.
Jorden var fordelt på 45 gårde og 22 huse: 11 gårde og 13 huse
1 Hansted by, hvortil kom 4 gårde og 1 hus på Hansted mark,
2 gårde i Kanderup og 10 gårde i Egeberg; dertil Hansted kir
kejord på Rådved mark. I Underup ejede stiftelsen 3 gårde og
1 hus, i Vorberg 5 gårde, i Torp 3 huse, i Vinten 2 gårde og 1
hus, i Lund 2 gårde og 2 huse, i Nørre Giudsted 1 hus og »Sillerupgård«; i Stobberup 2 gårde, i Hostrup 1 og endelig 2 i
Hornsyld. Men dertil kom en del jordløse ejendomme.
Det var ikke direktionens hensigt at sælge det hele. Man
ønskede at beholde kratlodder og balleskifter ved skovene og
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at skabe 7 store skove med et samlet areal på 618 tdr. land.
De 12 huse i Hansted skulle bevares for hovedgården som arbej
derboliger; det trettende lå i vejen for den påtænkte nye hospi
talsbygning og måtte rives ned. Endelig tænkte man sig at
reservere en del jord for den kommende forstander og en øko
nom. Egeberg mølle var dog også på tale som forstanderbolig!
Ved salget skulle Vs af ejendommens værdi udbetales i rede
penge, de 4/s stå som en første prioritet i ejendommen, idet
køberen altså udstedte en obligation til hospitalet på dette be
løb. Dertil kom en årlig afgift i byg, der blev sat til 3 tdr. pr.
td. hartkorn, og betaltes efter kapitelstaksten. I årene 1860—62
blev der solgt 29 gårde og huse; men så gik salget i stå, fordi
bønderne var misfornøjede med direktionens salgspolitik. En
trykt beretning fra 1862 over taksationsforretningerne angiver
det usolgte bøndergods til 219 tdr. hartkorn, fordelt på 40 ejen
domme. Den vurderer disse til 335.750 rdl.; men herfra går
25.000 i godtgørelse til fæsterne for forbedringer, så der altså
bliver en købesum tilbage på 310.750, der ikke straks forrentes.
Hvis man vælger straks at svare renter, reduceres prisen til
178.121. I begge tilfælde skal der ydes den ovennævnte afgift
af byg. Da salget var slut, androg kornafgiften 1 td., 5 skp. rug
og o. 790 tdr. byg.
Samtidig med salget forberedte justitsministeriet og stiltøvrigheden en omlægning af hospitalets virksomhed. En kom
mission blev nedsat d. 17/2 1863, der skulle undersøge stiftelsens
forhold og anvise nye veje. Den bestod af justitsråd Jespersen,
herredsfoged og skriver i Hatting herred, og godsejer Schytte
til Bygholm.
Kommissionens betænkning forelå allerede den 7. juni. Den
indledtes med en skarp kritik af direktionens bestræbelser for
at udvide skovarealet. De to herrer fandt, at administrationen
ville blive for dyr; skovene lå for langt fra hospitalet og ville
kræve store beløb til kultivering. Dertil kom, at fæsterne så
med stor uvilje på stiftøvrighedens plan om at udskille krat
lodderne og balleskifterne fra salget. De havde tabt tilliden til
bestyrelsen og ville ikke købe gårdene. For tiden var der intet
salg.
Kommissionen foreslog da at sælge de omstridte arealer og
alle skovene med undtagelse af Hansted Fredskov. Denne var
i Norups tid blevet skånet — hvilket man iøvrigt fandt forkert
— og repræsenterede nu en betydelig kapital. Den dertil lig
gende skovfogedbolig, Fredskovsværn kaldet, med sit tilliggende
af ager og eng på o. 2 tdr., 2 skp., skulle bevares som bolig
for en skovfoged, der samtidig kunne lønnes med brugsretten
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til ejendommen. Også stiftelsens tørvelodder, som direktionen
havde tænkt sig at beholde, burde sælges.
Kommissionen fastslår, at Hansted hovedgård for tiden
koster stiftelsen 1195 rdl.! Ved at bortforpagte hovedgården
med forpligtelse for forpagteren til at udrede alle skatter og
afgifter, vil der kunne erholdes 2500 rdl. i årlig afgift, og hospi
talet således få en indtægt af godt 3500 rdl. i stedet for under
skud! Derfor bør den nuværende forstander afskediges med
pension og en ny ansættes på fast løn og med befordringsgodt
gørelse.
Man er hermed kommet ind på hospitalets virksomhed,
hvoraf kritikken ikke er mindre skarp. Det siges, »at stiftelsen
med dens nuværende indretning mere er et fattighus end et
hospital, en anskuelse, som påtrænger sig enhver, der besøger
hospitalet. I nøje forbindelse hermed, eller som en del af det
utilfredsstillende i den nuværende virksomhed, er også det
mærkelige misforhold, hvori den ubetydelige sum, der for tiden
anvendes til opfyldelse af stiftelsens egentlige formål stå, på
den ene side til stiftelsens formue og indtægter, og på den
anden side til udgifterne til administrationen, hvilke udgør
over det dobbelte af udgifterne til lemmerne og understøttelse«.
Stiftelsens formue var på det tidspunkt 112.600 rdl., dens ind
tægter 7386; heraf gik til lemmernes underhold 1539 rdl. og til
administration 3896 ! Det sidste tal er dog fremkommet ved, at
kommissionen har lagt underskuddet af Hanstedgaard (på 1195
rdl.) og den forpagtningsafgift, der ville kunne opnåes af Han
stedgaard (på 2500 rdl.) til den faktiske udgift til bestyrelsen,
der kun beløber sig til 201 rdl.! Men misforholdet mellem stif
telsens kapitaler og dens udgifter til lemmerne er iøvrigt åben
bar nok.
Det allerførste, der bør gøres, er at opføre en ny hospitals
bygning til mindst 24 lemmer, men da indtægterne sikkert vil
stige, foreslår man en udvidelse til 30 lemmer og desuden
legater til fattige af middelklassen, især til enker og ugifte
fruentimmere. Endvidere bør lemmerne have forplejning på
stedet, hvorfor der skal ansættes en økonom.
Styrelsen bør ændres i lighed med, hvad der er sket ved
Aarhus hospital (1856), således at den består af en forstander,
der har den daglige ledelse, og en inspektion på stedet, som
kan føre tilsyn med forstanderen. Denne skal bo i Horsens,
fordi han der har mulighed for ekstra indtægter. Hans løn fore
slår man sat til 800 rdl. 4- 150 til skrivemateriel og befor
dring; dette må anses for en god løn! Inspektionen kan bestå
af sognepræsten i Lundum-Hansted som formand og herreds-
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fogden for Voer-Nim herreder; men stiftøvrigheden skal ved
blive at have den øverste ledelse under ansvar overfor justits
ministeriet.
Der gives derefter forslag til en ny fundats, i hovedsagen i
overensstemmelse med fundatsen for Aarhus hospital, og ende
lig slutter betænkningen med en omtale af ritmester Norups
stilling: »Det er ønskeligt og tjenligt for hospitalet, at den nu
værende forstander går af, hvad han også selv har ønsket, hvis
han kan få pension. Da ritmester Norup stedse med troskab
har opfyldt sine pligter som forstander, da han har tjent stiftel
sen, når han afgår 1. maj 1864, i ca. 40 år, og da han ikke har
givet stiftøvrigheden grundet anledning til misfornøjelse, anser
kommissionen det for en selvfølge, at han tilståes en passende
pension, nemlig 1500 rdl., hvilket er langt under det halve af
hans i en hel del år hafte indtægt, en udgift, som efter naturens
orden ikke længe vil falde stiftelsen til byrde«. (Norup døde i
1866.)
Kommissionens betænkning blev på enkelte, men uvæsent
lige punkter imødegået af stiftøvrigheden; bl. a. fandt denne,
at et »legat« ikke var passende for folk af bondestanden, hvor
til kommissionen svarede, at den sandelig heller ikke havde
tænkt på bondestandens fattige, men på den dannede middel
stand! Og justitsministeriet fulgte dens anvisninger. Ritmester
Norup afgik med den foreslåede pension til 1. maj 1864. I
hans sted blev den senere forstander, stiftamtsfuldmægtig på
stiftøvrighedens kontor, exam, juris Rudolf Valdemar
F a b e r, konstitueret med en løn af 800 rdl., hvortil kom de
150 til befordring m. m. Hovedgården blev bortforpagtet i maj
1864 til Theodor Harries for en afgift af 300 tdr. byg og 1150
rdl. årligt. Den gennemgik i de følgende år en omfattende ombygning.
Allerede i 1864 forelå en skitse til det nye hospital, udarbej
det af arkitekt Schrøder (Aarhus?), men der hengik endnu
nogle år, inden byggeriet begyndte. Faber var meget virksom
og gav selv detaillerede anvisninger vedrørende indretningen af
hospitalet, og han fik udvirket, at arbejdet overdroges en mand
på stedet, ingeniør Clausen i Horsens, som leder. Det var iøvrigt murermester Fussing i Horsens, som opførte bygningen.
Den kostede ialt 39.500 rdl. og var færdig til indflytning i 1868.
Den 7. oktober holdt biskop Brammer indvielsestalen.
Den nye bygning lå vest for det gamle hospital, som nu
blev revet ned. Den bestod af en hovedbygning på een etage
og to sidefløje. I hovedbygningen fandtes en vestibule, et væ
relse for forstanderen, 12 lejligheder, hver med to værelser for
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2 lemmer, samt en korridor midt igennem længden af bygnin
gen. Sidefløjen mod nordvest rummede 2 sygestuer, en stue for
vågekone, 2 badekamre, 1 større og 1 mindre spisestue, en lej
lighed for økonomen, samt kontor. I den anden sidefløj var
indrettet et kapel, 1 lejlighed med to stuer for 4 lemmer, 2
arbejdsstuer, en vaskestue med bageovn, en gang, en ligstue
og et rum for redskaber. Til dette kom et udhus til toiletter
m. m. En ringmur med to porte forbandt de to sidefløje og
udhuset, så der fremkom en firkantet lukket gård.
Efter at hospitalet var færdigt, fulgte så den nye fundats
d. 10. okt. 1870, der danner grundlaget for hospitalets virksom
hed idag. Lemmernes antal sattes til 30, hvoraf de 12 som regel
skulle være mænd; men tallet af de faste lemmer kunne for
øges til det dobbelte, hvis justitsministeriet fandt, at stiftel
sens økonomi kunne bære det. Man optog som lemmer menne
sker, der formedeis alder og skrøbelighed ikke kunne klare sig
selv, og trængende fra stiftelsens tidligere gods fik stadig for
trinet, men ved optagelsen skulle tages hensyn til »sådanne
værdigt trængende som efter den bedre livsstilling, hvori de
forhen havde levet, ville blive lidende fremfor andre, ifald de
ingen anden hjælp kunne få end den, det almindelige fattig
væsen kan yde« d. v. s., man ønskede ikke fattiglemmer! Det
blev også udtrykkeligt fastsat, at sindssyge ikke kunne få ad
gang.
Hospitalets lemmer skulle nu alle bo i hospitalet under til
syn. De skulle som tidligere aflevere deres eventuelle formue
til hospitalet, men dog nyde renterne af den i deres livstid;
derefter tilfaldt den hospitalet som arv. Til gengæld fik de alt
frit, altså også kosten, hvorfor den tidligere pengeunderstøt
telse faldt bort. Endelig gentages den smukke regel fra Danske
Lov om, at lemmerne skal hjælpe hinanden efter evne, det på
lægges dem at udvise et ordentligt og sædeligt forhold i alle
måder og iøvrigt rette sig efter hospitalsforstanderens ordrer.
Desuden udvides hospitalets virksomhed ved en række lega
ter til personer udenfor hospitalet. Foreløbig blev der til 60
personer givet 25 rdl. hver årligt og til 30 hver 50 rdl. Disse
portioner kunne forøges, når justitsministeriet fandt det ønske
ligt. Betingelserne for at få del i dem var de samme som for
optagelse i hospitalet; dog kunne også mennesker, der led af
en åndelig svaghed, her komme i betragtning.
Stiftelsens styrelse blev ordnet i overensstemmelse med
kommissionsbetænkningen med en forstander, inspektion og
stiftøvrigheden som øverste lokale ledelse. Herredsfogden blev
formand for inspektionen i stedet for sognepræsten. Forstan-
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deren kom under nøje kontrol, ikke mindst på det økonomiske
område, hvor han stedse måtte holde sig i kontakt med inspek
tionen; dog kan han iværksætte små istandsættelser »til 20
rdl., når de ikke tåler opsættelse, uden at gøre indstilling«!

Hansted Hospital set fra haven.

Tilslut omtales ansættelsen af hospitalets øvrige personale:
»bønholder«, økonom og stuekone, hvortil kommer en læge fra
Horsens, der skal føre tilsyn med lemmerne mindst en gang
om ugen, og en revisor, der skal gennemse regnskaberne en
gang årligt.

Hospitalets virksomhed 1871—1936.
De store reformer frigjorde stiftelsens midler, så det blev
muligt at udøve den velgørenhed, Dorthea Hansdatter havde
tilsigtet, i langt større omfang end tidligere. Det blev til fordel
for hospitalet, at godset blev skilt fra. Landgilden i 1858—59
havde — omregnet i kroner — givet 6694, og stiftelsens for-
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mue beløb sig til 116.362 kr., hvilket gav en renteindtægt af
4300 kr.; men efter 1871 indbragte de tidligere fæsteres korn
afgifter indtil 1892 alene 8797 kr. i gennemsnit, formuen var
i 1870 vokset til o. 740.000, og renterne heraf beløb sig til
31.000 kr.!
Hanstedgaard, der tidligere gav underskud, indbragte nu et
mindre årligt overskud. Indtil 1885 lå hospitalets indtægter af
forpagtningen på mellem 5 og 6000 kr.; så faldt imidlertid
kornpriserne, og forpagteren, Th. Harries junior (fra 1888)
måtte have nedsættelse i afgiften. Dertil kom, at stiftelsen
havde betydelige udgifter til nybygninger på gården, ialt o.
55.000 kr. En opgørelse fra forstanderen i 1892 viser, at den
årlige nettoindtægt fra 1864 til 1891 af de 219 tdr. land, gården
udgjorde, kun har været 1789 kr., hvilket svarer til 8,33 kr.
pr. td. land! Det var jo ikke meget, men altid bedre end un
derskud. En ny hovedreparation i 1899 kostede 5000 kr., og
forpagteren bad igen om nedsættelse på grund af de vanske
lige tider. Dette er baggrunden for stiftelsens beslutning om
at sælge gården. Den blev solgt til forpagter Harries i 1904
for 100.000 kr., hvoraf de 25.000 skulle udbetales kontant, og
resten stå som en første prioritet i ejendommen. Harries
beholdt Hanstedgaard indtil 1910, da han solgte den for
157.000 kr.
Hansted Fredskov var med sine 114 tdr. land en større ind
tægtskilde end hovedgården. Den gav fra 1872—91 4000 kr. i
årligt nettoudbytte; men derefter gik indtægten ned til o. 3000
kr. Hansted-Lundum kirketiende og de 5 kongetiender ind
bragte omkring 3850 kr. i gennemsnit indtil 1909.
Alt ialt gav stiftelsens ejendomme således en årlig netto
indtægt af omkring 18.500 kr. Men den største indtægtskilde
var dog formuen, som voksede støt; den var i år 1900 steget
til 1.259.695 kr. og gav en renteindtægt af 50.529 kr. på dette
tidspunkt.
Disse pengemidler kom i langt højere grad end tidligere
stiftelsens velgørende formål til gode. Indtil 1875 udbetaltes
årligt 6500 kr. i legatportioner udenfor hospitalet. Til hospi
talslemmernes underhold og beklædning, forsyning med lys og
varme m. m. medgik 8500 kr. årligt indtil 1882, mens forstan
deren og det øvrige personale kun kostede hospitalet 4000 kr.
årligt !
Det stigende udbytte gav anledning til en udvidelse af stif
telsens virksomhed. I 1875 sattes legatportionerne op til 15.000
kr., og man besluttede at udbygge hospitalet, så det kunne
rumme ialt 60 lemmer. Det skete ved, at der sattes en etage
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ovenpå hovedbygningen og en del af sidefløjene. Arbejdet var
overdraget tømrermester Mørch i Horsens i forening med mu
rermester Wilkens i Aarhus og blev færdigt i november 1881.
Udvidelsen kostede ialt 48.000 kr. Fra nu af steg udgifterne
til lemmernes underhold til o. 16.500 kr. og administrationen
til lidt over 5000 kr. Alligevel kunne legatportionerne i 1887
forhøjes til 30.000 kr. årligt til ialt 325 personer; i 1901 blev
de forøgede med 5000 kr. til 350 legatnydere.
Fra januar 1871 trådte inspektionen i virksomhed. Den be
stod af herredsfogden i Nim-Voer herreder og sognepræsten
til Lundum-Hansted menigheder. Hvervet var ulønnet, bortset
fra at herredsfogden som formand fik 100 kr. årligt i befor
dringsgodtgørelse. Samarbejdet mellem inspektion og forstan
der forløb uden gnidninger; men det var et ikke ringe arbejde,
der var lagt på inspektionens skuldre. I 1892 ansøgte herreds
foged Muus ministeriet om fritagelse for hvervet under hen
visning til, at det tog altfor megen tid; subsidiært bad han
om en lønforhøjelse. Det første blev afslået, men lønnen sat
op til 300 kr.
Bønholderembedet skulle efter fundatsen bestemmes nøjere
ved en instruks; men en sådan blev ikke udstedt. Man måtte
tage til takke med de retningslinier, der var givet i en skri
velse fra Kirke- og Undervisningsministeriet i 1858, da skole
lærer Nielsen blev ansat som bønholder. Han skulle oplæse en
prædiken en gang om ugen og holde daglig morgen- og aften
andagt, men var åbenbart frit stillet med hensyn til andagtens
form og indhold. Ved Nielsens afgang i 1875 ansattes sogne
præstens søn, L. Bøttiger, der var personel kapellan, som bøn
holder. Hans ansættelse gav anledning til en lille episode, der
viser, at lemmerne dengang var forpligtede til at overvære an
dagterne; det hørte til husordenen! Hospitalslem Lars Mikkel
sen nægtede nemlig at deltage i Bøttigers andagter og blev
borte trods gentagne formaninger. »Først når der holdes or
dentlig prædiken og ordentlig bøn«, ville han møde! Hvad han
mente med det, kunne han dog ikke gøre rede for. Direktionen
indstillede ham derefter til bortvisning, men da han så blev
syg, stilledes sagen i bero, og kort efter døde han.
I 1883 fik kapellan Bøttiger et selvstændigt embede, og
skolelærer Hansen blev bønholder. Sognepræsten indsendte da
et forslag, hvorefter han skulle tilse lemmerne een gang ugent
lig og holde en månedlig onsdagsprædiken, mens skolelæreren
som hidtil skulle forrette de daglige andagter. Som løn til præ
sten mente han, at 400 kr. ville være passende. (Bønholderen
fik 230!). Dette ville ministeriet dog ikke gå ind på, men til-

Hansted Hospital 1705—1955

39

delte præsten 60 kr. som erstatning for offer af lemmerne og
med forpligtelse til at begrave disse gratis. Først i 1893 gen
nemførtes den foreslåede nyordning, således at sognepræsten
skulle tilse hospitalets lemmer mindst een gang ugentlig, yde
dem åndelig bistand og holde mindst 4 prædikener årligt i
hospitalets kirke samt forrette begravelser og sygebesøg. Her
for oppebar han 300 kr. årligt. Bønholderen holdt morgen- og
aftenandagt 3 gange om ugen og 2 gange ugentlig en gudstjene
ste med salmesang og oplæsning af en prædiken i lærer Kristoffersens tid (fra 1902); om lærer Hansens virksomhed som
bønholder haves ingen oplysninger i arkivet.
De ydre rammer for hospitalets liv var lagt med fundatsen
og blev suppleret gennem de instrukser, der i 1868 var givet
for stuekonens og økonomens arbejde. Stuekonens virksomhed
var som tidligere. Økonomen — og hans hustru ikke at for
glemme! — skulle sørge for lemmernes bespisning og vask
mod et fast vederlag, der blev bestemt af stiftøvrigheden. Des
uden skulle han have tilsyn med hospitalets bygninger og in
ventar, mens stuekonen (fra 1882 de to stuekoner) især skulle
tage sig af lemmernes personlige opvartning. Begge skal de
våge over, at lemmerne »ikke hengiver sig til at drive omkring
i byen, men lever skikkeligt og fredeligt hjemme«, hvorved
forståes, at der »ikke finder misbrug sted, såsom kortspil eller
brændevinsdrik, samt at tobaksrygning ikke tager overhånd til
skade for dem, der ikke kan tåle røg i værelset«. Denne in
struks blev gentaget i 1893.
Da økonomen (eller spisemesteren, som han kaldes i Hor
sens Folkeblad) fik et fast vederlag for bespisningen, måtte
denne reguleres nøjere, hvis han ikke skulle fristes til at knap
pe af på maden for at tjene lidt ekstra. Spisesedlen i 1868 har
følgende udseende:
Om morgenen gives hvert hospitalslem en spølkum varm
kaffe eller thevand eller varm kogt mælk med smørrebrød til,
og om aftenen får hvert lem smørrebrød eller fedtebrød, hvis
sådant af nogen begæres. 01 er lemmerne berettigede til at
erholde på enhver tid af dagen, når de trænge dertil. Til mid
dag gives i almindelighed: a) Oui søndagen kødsuppe med kød,
salt og brød, ved højtiderne gøres nogle forandringer, leveres
sauce til kødet eller andet deslige, b) om mandagen vandgrød
og stegt flæsk, c) Om tirsdagen vælling og fisk, undertiden
kød i stedet for fisk, d) Om onsdagen bygsuppe og labscous.
e) Om torsdagen ærter, kål eller kødsuppe med kød eller flæsk,
i almindelighed halvt af hvert, f) Om fredagen grød kogt i
mælk med smør i og sød mælk eller godt øl at dyppe i samt
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pandekager, g) Om lørdagen øllebrød eller øllegrød og stuvede
kartofler. For at levere denne menu fik økonomen 50 øre
(24 sk.) daglig for hvert lem.
I 1893 foretoges enkelte mindre ændringer i spisesedlen.
Bestemmelsen om, at man kunne få øl, når man ønskede det,
udgik. Til gengæld kom følgende tilføjelse: De lemmer, der
ønsker det, skulle om middagen leveres 1 flaske hvidtøl nr. 3.
Mortensaften, jule- og nytårsaften gives risengrød og flæske
steg eller oksesteg med sauce og kartofler. Juleaften tillige
æbleskiver. Margarine var det forbudt at anvende i hushold
ningen indtil 1916!
Der er ingen tvivl om, at tilværelsen i det nye hospital for
mede sig lysere end i det gamle. Lemmerne boede bedre, selv
om det store flertal stadig måtte dele værelse to og to; der
var indtil 1908 kun 8 eneværelser. Kvinderne var i overtal
også efter udvidelsen i 1882; der var da 36 kvinder og 24 mænd.
Den gratis bespisning og beklædning var et stort gode; dog
savnede de lemmer, der ikke havde adgang til at tjene lidt
ekstra, penge til tobak og kaffe. De bad om det i 1872, men
først i 1908 blev der bevilget 2 kr. månedlig i lommepenge.
Fra 1907 fik de eftermiddagskaffe.
Fundatsen havde tænkt sig stiftelsen indrettet for den
jævne middelklasse, fattiglemmer skulle være udelukket. Det
var imidlertid svært at trække grænsen; først loven om alder
domsunderstøttelse i 1891 gjorde det muligt at højne hospi
talets sociale niveau. I 1883 omtales et lem, som trods ad
varsler ikke kunne holde sig fra overdreven brændevinsnydelse,
og nu var fundet liggende på landevejen i en tilstand af fuld
skab. Han slap med en advarsel! Værre var det i 1892, da
sognepræsten ankede over brændevinsnydelsen på hospitalet.
Mette Marie Mortensen havde, trods stuearrest, skaffet sig
brændevin gennem sin stuefælle! Sagen gav anledning til en
større undersøgelse, hvorunder der fremkom klage over, at
økonom Jensen heller ikke altid var ædru, hvilket forstande
ren dog afviste som en overdrivelse! Han gav i den anledning
en stærk anbefaling af økonomen og især af dennes kone, som
fortrinligt egnede til stillingen. Mette Marie var iøvrigt ikke
rigtig i hovedet, og det må heller ikke glemmes, at brænde
vinsnydelsen dengang var mere almindelig end nu.
Jensen blev efterfulgt af købmand Therkelsen, der ret hur
tigt lagde sig ud med lemmerne. De indsendte i 1896 en ano
nym klage over kosten. Forstanderen tog ham dog i forsvar
og mente, at klagen var overdreven, »jo fattige lemmerne har
været, desto mere fordringsfulde er de«! Men Therkelsen fik
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en advarsel og måtte gå ind på at kunne afskediges med en
måneds opsigelse, så helt uberettiget har klagen næppe været.
Den nye forstander, exam, juris Hans Peter Ipsen (1908—
36), måtte i 1909 tage stilling til en ny klage, denne gang un
derskrevet af 38 navngivne lemmer:
Vi undertegnede tillader os herved at henvende os til Dem
Herr Forstander om De enten selv eller igjennem den ærede
Bestyrelse vil lade undersøge om vores Økonoms Frue kan faa
Paalæg om at faa vores Mad forbedret. Søndag d. 5. dennes
fik vi Oksekydsoppe fyldt i hvert Talerken med kaalde Kar
tofler og 3 Kydboller og Rødder som omtrent alle er uspiselige
da de ikke er gjort rene. Mandag d. 6. dennes fik vi Byggryns
vandgrød halv kogt med sur Mælk og de sædvanlige daarlige
Labskovs. I fjor Sommer fik vi hele Sommeren fordærvet
Flæsk og Syltet var ogsaa flere Gange fordærvet der kunde
anføres mange flere Klager men vi haaber at dette kan være
godt til at faa det hele opklaret.
Forstanderen afhørte fru Therkelsen, der indrømmede at
have givet lemmerne centrifugemælk blandet med sød mælk
til at dyppe vandgrøden i! Hun lovede at give sød mælk for
fremtiden. De øvrige ankepunkter omtales ikke og har vel
været stærkt overdrevne. Men uheldigt var det, at økonomen
kunne mistænkes for at forringe maden til egen fordel. Efter
Therkelsens afgang i 1916 blev der da ogsaa truffet den ord
ning, at hospitalet dækkede alle omkostninger ved bespisnin
gen efter regning. Samtidig indførtes et nyt spisereglement,
der var smidigere end det gamle. Brugsforeningsuddeler K.
Jensen tiltrådte stillingen som økonom, og efter hans død i
1919 fortsatte hans dygtige hustru som økonoma.
I årene før den første verdenskrig skete en omfattende mo
dernisering af hospitalet. 1911 blev der indlagt centralvarme,
hvorved det blev muligt at indrette en forsamlingssal i hoved
fløjens nordvestlige ende; i 1912 kom det elektriske lys og i
1914 vandklosetter. Man påtænkte at opføre en forstanderbolig
ved hospitalet, men dyrtiden under krigen satte en stopper for
disse planer. En stor behagelighed for lemmerne var det, at
vejen o. 1910 blev flyttet bort fra hospitalet, så der kunne an
lægges en have foran bygningen.
Antallet af værelser blev forøget. I 1908 var der 12 ene
værelser, mens 48 boede parvis i dobbeltværelser, men efter
hånden sattes antallet af eneværelsei’ op. Den søndre fløj blev
indrettet til beboelse. I 1931 boede 27 alene i ene- eller dob
beltværelser, 33 parvis i dobbeltværelser, dog delte tre mærid
et dobbeltværelse.
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De fleste af lemmerne var fra Skanderborg amt; 16 angives
i 1926 at være fra Hansted kommune. Den almindelige høj
nelse af levefoden og de sociale forbedringer (Socialreformen
1933) førte med sig, at de optagne kom fra relativt gode kår.
I 1934 siges de 60 lemmer tilsammen at eje en formue på
42.000 kr., hvilket forstanderen mener vil give hospitalet en
årlig indtægt ved dødsfald på 3500 kr.; men der er ingen tvivl
om, at adskillige inden deres optagelse i hospitalet havde bort
givet dele af deres formue til slægtninge eller overført den på
en andens konto! Den gamle betegnelse af hospitalslem, der
måske nok kunne føre tanken hen på fattighuset, afløstes
officielt af ordet »legatnyder«.
Forstanderen gør flere gange opmærksom på, at lovene ved
rørende aldersrenten vil ændre hospitalets virksomhed fra at
være et alderdomshjem til at blive et sygehjem. De gamle, der
er raske, foretrækker at bo for sig selv. En konsekvens heraf
var, at man i 1933 besluttede at ansætte en sygeplejerske ved
hospitalet som leder af omsorgen for legatnyderne. Stuekoner
ne blev afløst af piger. Nyordningen fik til følge, at økonoma
fru Jensen tog sin afsked, fordi hun følte sin myndighed svæk
ket ved ansættelse af sygeplejersken. I stedet blev forhenvæ
rende gårdejer L. M. Winther ansat som økonom.
I forstander Ipsens tid blev hospitalets indtægter i korn
afløst ved, at tiendeyderne og de tidligere fæstere indbetalte
en vis pengesum — 25 X 1 års afgift, hvoraf staten dog betalte
en del — således, at hospitalet nu fik renterne af denne kapital
i stedet for kornets pris efter kapitelstaksten. Dette skete i hen
hold til Lov om tiendeafløsningen i 1903 og Loven om arve
fæsteafgifternes ophør i 1918. Lundums og Hansteds tiender
blev afløst i 1909 med ialt 55.100 kr., de 5 kongetiender i 1913
—16 for en sum af 19.116 kr. Afløsningen af arvefæsteafgif
terne begyndte allerede i 1913, men var først afsluttet i 1922.
Dette betød naturligvis en stigning i hospitalets kapitalformue
— fra 1.401.162 kr. i 1908 til 1.623.595 kr. i 1922 —, men
under hensyn til pengenes forringelse havde det utvivlsomt
været bedre at beholde kornafgifterne.
Dette skulle hurtigt vise sig. Under den første verdenskrig
steg udgifterne til alle livsfornødenheder betydeligt — lemmer
nes forplejning således til det dobbelte af, hvad den havde
kostet før krigen —, men det lykkedes alligevel at holde hospi
talet fri for underskud, fordi de fleste arvefæsteafgifter endnu
ikke var afløst, og skoven gav stort udbytte. Økonomien var
dog så anspændt, at forstanderen i 1916 måtte fraråde at be
vilge en tvebak à 2—3 øre til eftermiddagskaffen, det ville
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koste 500—700 kr. ! Fra 1918 var der underskud, og det steg
stærkt, fra o. 4000 kr. til 25.400 i 1920 trods en årsindtægt
på 92.700 kr. Lemmernes forplejning var da oppe på 63.000
kr. Og efter afløsningen af kornafgifterne var der ingen mu
lighed for en øgelse af indtægterne. Det blev nødvendigt at
bruge af kapitalformuen og at indføre besparelser. En konge
lig resolution i 1920 gav tilladelse til at indskrænke legatpor
tionernes antal. Fra 1920 til 1935 gik understøttelserne ned
fra 35.000 kr. til 8950. Lundum kirke blev afhændet i 1924,
fordi dens kapital på 14.726 var for lille til at dække omkost
ningerne ved dens vedligeholdelse. Hansted kirke beholdt man,
dels af pietetshensyn, men også fordi den havde en kapital
på 40.800 kr., hvilket man mente burde give et overskud af
kirken !
Driftsregnskabet i forstander Ipsens sidste regnskabsår, i
1935, viser følgende beløb:
Indtægter:

U dgifter:

kr.

Af Hansted kirke ....
Af skoven....................
Renter..........................
Afdøde hospitals
lemmers efterladen
skaber .....................
Andre indtægter.......
Ialt . .

1.631,52
13.309,76
70.282,27
1.506,76
1.698,46
88.428,77

Overskud 16.279,60 kr.

kr.

Hansted kirke...........
705,84
Skoven ....................... 6.846,87
Hospitalslemmerne... 38.765,47
Vedligeholdelse af
bygn. og have....... 6.850,67
Af inventaret ............
914,16
Andre udgifter......... 1.814,18
Understøttelser uden
for hospitalet ........ 8.953,20
Stiftelsens bestyrelse . 7.298,78
Ialt . . 72.149,17

De sidste år.

I 1936 blev gårdejer og tidligere sognerådsformand i Han
sted Peder Pedersen ansat som forstander (1936—44).
Hans korte embedstid blev præget af krigen og besættelsen,
der igen bragte hospitalet ud i økonomiske vanskeligheder.
Mens der indtil 1940 havde været et mindre overskud i regn
skabet, steg underskuddet med en foruroligende hast i krigens
år og var i 1945 oppe på 29.328 kr.! Årsagen hertil var de sti
gende priser, som hospitalet ikke havde nogen mulighed for
at imødegå, da dets indtægter jo aldeles overvejende bestod i
renter af formuen. Alene skoven gav øget udbytte, omkring
7—8000 kr. årligt. Det blev derfor nødvendigt at tage af kapi
talen, men derved faldt de årlige renteindtægter.
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Under P. Pedersens efterfølger, landsretssagfører Sven
H e g e 1 s k o v-K ristensen (1944—49), blev det ikke bedre.
Ganske vist endte krigen, men dyrtiden fortsatte, især var
brændselspriserne store, og rentesatserne blev tilmed sat ned.
Kapitalen var på vej til at blive spist op. Den udgjorde i 1940
1.744.000 kr., men var i 1948 nede på 1.421.000, altså havde
man brugt 323.000 kr. af den i disse år!
I denne situation var det nødvendigt at gøre brug af den
ret til aldersrente og andre sociale ydelser, som hospitalets
beboere altid havde haft, men som man ikke tidligere havde
fundet det fornødent at benytte. I 1949 bifaldt kongen, at den
i fundatsen hjemlede ret for beboerne i hospitalet til fri klæder
bortfaldt, og at det pålagdes dem at erlægge et af direktionen
fastsat vederlag til hel eller delvis dækning af udgifterne ved
ydelsen af husly, kost og varme, dog således, at direktionen
kunne fritage en beboer for dette vederlag, hvis vedkommende
af en eller anden grund ikke kunne få alders- eller invaliderente.
Direktionen søgte derefter om aldersrente for hospitalets
beboere i så vidt omfang som muligt og bestemte, at disse beløb
skulle tilfalde hospitalet imod, at der udbetaltes de pågældende
24 kr. i månedspenge. Beboernes bidrag (»Efterladenskaber«)
til hospitalet steg derved fra 17.717 kr. i 1948 til 81.080 i 1950!
Da Hegelskov-Kristensen i 1949 ønskede at fratræde, blev
forhenværende politimester O. F. B o r c h o r s t, der som man
geårig formand for inspektionen var godt inde i hospitalets
forhold, konstitueret. Først i 1952 ansattes den nye forstander,
der samtidig skulle lede Horsens Hospital, hvor han fik sin
embedsbolig. Det blev fuldmægtig i Socialdirektoratet, cand.
jur. Poul N ø r d i n g. Takket være de sociale ydelser fra
stat og kommune i form af aldersrente, medicinhjælp, tilskud
til beklædning og brændsel m. m. blev der nu atter balance i
regnskabet. Udgifterne beløb sig i 1950 til 161.000 kr., indtæg
terne til 166.700, heraf var de 72.823 aldersrente og beklæd
ningshjælp fra det offentlige.
I hospitalets indre forhold skete der enkelte personskifter,
men ellers ingen større ændringer. Ved lærer Kristoffersens
afgang i 1928 blev pligten til at være bønholder ophævet for
førstelæreren i Hansted, men hans efterfølger, K. Knudsen,
påtog sig hvervet. Andagterne fandt sted om morgenen før
skoletidens begyndelse og om eftermiddagen efter skoletidens
ophør. Tirsdag morgen og lørdag eftermiddag var bønholderen
fritaget for andagt, men til gengæld skulle han oplæse en præ
diken på hospitalet tirsdag eftermiddag. Andagternes form og
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indhold blev bestemt af bønholderen. I 1945 blev der gjort et
forsøg på ved en instruks at bringe andagterne ind i fastere
former, men det mødte stærk modstand og måtte opgives.
Da lærer Knudsen blev ansat som skoleinspektør ved den
nye centralskole i Egeberg, blev Hansteds gamle skole ledig.
Hospitalet købte den i 1944, og en tid tjente den som bolig for
forstander Hegelskov-Kristensen. I 1946 gik skoleinspektør
Knudsen af som bønholder, og forstanderen overtog hans hverv
indtil sin afgang i 1949. Derefter blev pastor emer. Kr. Glud
Konradsen bønholder og flyttede ind i den gamle skole. I 1953
ansattes brugsforeningsuddeler Jens Jensen som økonom; hans
hustru har været hospitalets sygeplejerske siden 1951.
Der er nu 36 eneværelser og 13 dobbeltværelser i hospitalet.
Enlige har eneværelser og ægtepar dobbeltværelse, bestående
af stue og sovekammer. Ved udgangen af 1954 var der 24
mandlige og 33 kvindelige legatnydere i hospitalet. Deres må
nedspenge blev i 1953 sat op til 27 kr., hvortil kommer 3 kr.
til indkøb af kaffe; til gengæld er den fælles eftermiddagskaffe
faldet bort. Antallet af legatnydere udenfor hospitalet var ved
årets udgang 27, og de fik tilsammen 2700 kr.
Stiftelsen ejer nu, foruden hospitalsbygningen med tillig
gende grund, Hansted Fredskov med skovfogedboligen »Fred
skovsværn«, Hansted kirke og Hansted gamle skole. Hertil
kommer en kapital på o. 1.600.000 kr. Driftsregnskabet i 1954
balancerede med et beløb af 267.705,47 kr.

HOSPITALETS STYRELSE OG EMBEDSMÆND
Indtil 1848 hørte hospitalet under Det danske cancelli, derefter
kom det ind under Justitsministeriet.

DIREKTIONEN
Inspektionsherrer :
Oluf Krabbe, justitsråd 1703, etatsråd 1714 (1711—28).
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(1931—40).
H. G. Lorentzen (1948— ).
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(1921—).
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FORSTANDERE
Chr. Berrentsen (1712—44).
J. P. Hygom, justitsråd (1745—80).
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H. P. Ipsen (1908—36).
Peder Pedersen (1936—44).
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P. Nørding (1952— ).
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Sognepræsten:
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Mathias Sørensen Bildthoger
(1720—24).
Christian Liegh (1724—28).
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Fra 1751 er alene studenten hospitalsprædikant:
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Rasmus Harlew (1793—1816), Niels Hansen, vikar
(1813—16).
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(Dorthea Hansdatter).
Biografisk Leksikon til Dorthea Hansdatter og Ole Krabbe; om
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H. de Hofman: Fundatser (1755 ff.) bd. II, side 302—08.
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Et Bopladsfund med Offergrube.
Foreløbig Beretning om Udgravningerne i Vorrevangen
1952-54.

Af Ole Bro Nielsen.

Aarhusegnen hører ikke med til de mest fundgivende. Den
stærke Opdyrkning har reduceret Antallet af saavel Løsfund
som jordfaste Mindesmærker1).
Derfor kunne den tidligere Leder af Aarhus Museum, Bib
liotekar Ejler Haugsteds Ønske, at Museet selv ved Udgrav
ninger i Omegnen af Aarhus skulle supplere Samlingerne, kun
til en vis Grad tilfredsstilles. Dette gjaldt ikke mindst for Aarhundrederne nærmest før vor Tidsregning, den keltiske Jern
alder, en ret fundfattig Periode.
Fra Aarhus og Omegn kendes saaledes fra keltisk Jern
alder kun enkelte Fund, hovedsagelig Løsfund2), blandt andet
fra Aarhus By en Bojan med Laag, fundet i 1935 ved Grund
gravning til Ejendommen Store Torv 1, og fra Omegnen et
Par Bøjlenaale, sandsynligvis stammende fra ødelagte Grave.

Udsigt fra Vandtaarnet over Aarhusbugten 1952. Tilhøjre skimtes
Omraadet med Fundstederne.
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Fundomraadet. Pil 1 peger paa Bakkevængct 13. Pil 2 svarer til II paa
Planen S. 52, Pil 4 til IV, Pil 3 til V. Planens III ligger ved Huset mellem
1 og 2.

Et Bopladsfund, endda af særlig Karakter, fra Periodens
yngre Del og beliggende i Udkanten af Byen kun et Par Hun
drede Meter fra det gamle Vandtaarn paa Randersvej, maa
da siges at høre til Sjældenhederne. Inden en Gennemgang her
foretages af de enkelte Fund i kronologisk Orden, vil en kort
Skitsering af Kulturforholdene herhjemme i keltisk Jernalder
være paa sin Plads.
Omkring Aar 400 f. v. T. ebber Bronzealderen langsomt ud,
og den ældste Jernalder, den keltiske, begynder; samtidig her
med finder en Klimaændring langsomt Sted3). Den subboreale
Tids varme og tørre Klima afløseslangsonit af den subatlantiske
Tids fugtige og kølige Vejrlig, ligesom Bøgen langsomt erstat
ter Egen4). Temperaturfaldet var sandsynligvis et Par Grader
i Gennemsnit, og dette maatte faa alvorlige Konsekvenser for
Oldtidsmenneskets Levevis. Fra at være omstrejfende Land
brugere (at Folk var det i Bronzealderen, er Forklaring paa
de meget faa Tegn paa fast Bosættelse i den Periode) bliver
man nu bosiddende Bønder. Den gennemgribende Omlægning
af Driftsformen og Tilpasningen til de nye Forhold, som det
subatlantiske Klima nødvendiggør, synes at være gennemført.
Et Par Aarhundreder senere staar man tilsyneladende overfor
et Landnam: Store Omraader i Vendsyssel og Vestjylland, der
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i Bronzealderens tørre Klima havde ligget udyrkede hen, hlev
nu paa Grund af den forøgede Nedbør egnede til Opdyrkning.
Store Dele af disse nye Dyrkningsomraader maa dog kort Tid
efter paany forlades paa Grund af en Utrivelighedssygdom
blandt Kvæget, Vosk, foraarsaget af Coboltmangel i Jorden,
der efterhaanden blev udvasket for visse Næringsstoffer, der
iblandt Cobolt5).
Kulturforholdene i keltisk Jernalders ældste Del (400—200
f. v. T.) belyses kun svagt gennem Fundene, der er smaa og
uanselige. Yngre Bronzealders rige Gravudstyr findes ikke
mere, men selve Gravskikken danner dog en ubrudt Fortsæt
telse af foregaaende Periodes, idet Ligbrænding stadig er eneraadende. Dog bliver den Idé, der kom frem i yngre Bronze
alders Slutperiode at anbringe Ligene samlede paa store Grav
pladser, mere udtalt i ældre keltisk Tid. I yngre keltisk Tid
bliver Fundene rigere og mere varierede. Gravformen er stadig
Urnegraven; men ogsaa Brandpletten, en Fordybning i Jorden
med Resterne fra Ligbaalet, findes nu.
Fra yngre keltisk Tid kendes talrige store Mosefund. Gundestrupkarret, Vognene fra Dejbjerg og Kraghede samt Hjortspringkobbel-Baaden er Eksempler herpaa.
Et nyt Fundomraade af stor kulturhistorisk Værdi duk
ker op i yngre Keltertid, det er Bopladsfundene. Betydelige
Fremskridt indenfor Landbrug har muliggjort fast Bosættelse
gennem længere Tid. Ikke alene kendes Tidens Huse helt godt,
for Eksempel Kraghede- og Borremosebopladsens, men ogsaa
Agertyper og Markredskaber vides der god Besked med6).
Det Synspunkt har været hævdet, at der i den hjemlige
kulturelle Udvikling i ældre Jernalder ikke alene var Tale om
Isolation i Forholdet til de omliggende Lande, men ogsaa Stil
stand i det indre Liv. Det synes ikke at være Tilfældet, mener
man nu. Tværtimod. Fundene viser en ubrudt kulturel Ud
vikling fra den foregaaende Periode, tilpasset saavel de indre,
klimatiske som de ydre, politiske Betingelser. Men under Ind
flydelse af mellemeuropæisk Jernalder, Halstattkulturen, æn
dres ogsaa langsomt de nordiske Livsvaner.
Omslaget kommer med stor Kraft, da ogsaa vore egne
Recourser, de hjemlige Lagre af Myremalm, skabt af det daarlige Klima, udnyttes. Æren af at have gjort opmærksom paa
dette tilkommer P. V. Glob.
Udgravningerne ved Vandtaarnet i Vorrevangen 1952—54
giver yderligere Oplysning om keltisk Jernalder. Der fandtes
flere Gruber, Lerklining fra et Hus og et Ildsted.
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Plan med Fundstederne.

Den 12. Maj 1952 ringede Arkitekt Johannes Sørensen til
Forhistorisk Museum og meddelte, at man ved Grundudgrav
ning til Ejendommen Bakkevænget 13 i Vorrevangen var
stødt paa en Grube med Potteskaar og Ben, og hvis Museet
ønskede at foretage en Undersøgelse, maatte man af Hensyn
til Støbningen stille straks. Det blev da overdraget Gymnasiast
Søren Andersen og Undertegnede at foretage en Undersøgelse
af Gruben.
Det var et sørgeligt Syn, der mødte os: Den øverste Trediedel af Gruben var i hele dens Udstrækning bortgravet, og i
felterne 8—9B (se Plan over Gruben) havde man gravet helt
ned til Bunden, før Arkitekt Johannes Sørensen fik Arbejdet
med Støberenden standset. Det skyldes med andre Ord kun
Arkitektens tilfældige Opdagelse og hans Interesse, at jeg nu
er i Stand til at forelægge denne lille Udgravningsberetning.
Efter at vi saa nogenlunde havde faaet ryddet op i de
værste Ødelæggelser og samlet de Skaar fra, der laa øverst
i den opsmidte Jord, kunne vi gaa i Gang med at tidsbe
stemme Fundet. Potteskaar er Arkæologens bedste Middel til
Tidsbestemmelse af et Fund. Hver Periodes Keramik har et
bestemt Præg, ofte dog med Variationer fra Landsdel til
Landsdel. Tilsyneladende rummede den store Skaardynge ved
en foreløbig Undersøgelse Skaar af en 6—7 Kar af Jernalder
karakter, alle ret tyndvæggede og smukt forarbejdede og
brændt. Stilistisk set hørte Krukkerne hjemme mellem ældre
Keltertids tunge, tidt lidt klodsede Bopladskar og ældre Ro-
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mertids Krukker med facetterede Rande og x-formede ører.
Keramikken henviste saaledes Fundet til yngre Keltertid, 200
til o. f. v. T., i denne Periodes yngre Del. En Datering, der
senere er blevet bekræftet.
I Dagene fra den 12. til den 18. Maj gennemførtes den
nøjere Undersøgelse af Gruben med Udgravning af saa meget,
som det paa daværende Tidspunkt var muligt at komme til,
og Indnivellering af de fundne Skaar, Knogler og Tænder,
samt Tegning af Plan og Profil.
Da vi paabegyndte Udgravningen, var den mest nærlig
gende Tanke, at vi stod overfor en Affaldsgrube, d. v. s. en
Grube fremkommet der, hvor man tog Ler til Krukker eller
Huse og saa senere fyldt ud med Affald fra Bopladsen, gerne
søndrede Krukker, Aske og Ben. Undersøgelser af Affalds-

Søren Andersen og
Ole Bro Nielsen
udgraver
Offergrube ved
Bakkevænget 13.
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gruber giver selvsagt sjældent noget særligt rigt Udbytte, og
de store Mængder Lerkarskaar kan kun sjældent sættes sam
men til blot nogenlunde hele Kar. Men efterhaanden som
Undersøgelsen skred frem, ændrede Fundet Karakter for os,
og det blev klart, at vi stod overfor en Offergrube.
At en saadan Grube overhovedet findes hører til Sjælden
hederne. De første Potteskaar laa i Vorrevangen godt 40 cm
under Jordoverfladen, saa selv en dybtgaaende Plov vil intet
røre. Fund af Gruber, Fladsmarksgrave o. 1. vil derfor kun
fremkomme ved Grundudgravninger, Vejgennemskæringer og
den Slags Jordarbejder. Fundtomhed behøver derfor ikke at

Kar Nr. 1.
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være ensbetydende med Befolkningstomhed, et Synspunkt, der
først sent har vundet Indpas i Arkæologien7).
At en Grube i mange Tilfælde bliver stærkt molesteret,
inden Sagkundskaben faar den undersøgt, er desværre en
Kendsgerning, der ogsaa gælder Gruberne i Vorrevangen. Det
ville være ønskeligt, om der i saadanne Tilfælde udvistes større
Forsigtighed.
Fra den 12. til den 18. Maj undersøgtes den Del af Gruben,
der laa inden for Fundamentet, samt udenfor Felterne 5—6A.
Paa Grund af Fundamentstøbning maatte Undersøgelsen af
den resterende Del af Gruben vente, mens vi maatte arbejde
under Højtryk med det øvrige. Gruben blev delt op i 8 Felter,
markerede med Kryds paa Opmaalingerne. Vi startede i Sydøsthjørnet af Gruben, og hvert Felt blev undersøgt for sig,

Kar Nr. 1 set fra Øresiden.
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Skaar og Ben samlet fra og puttet i Poser til senere Sammenligning.
De i Gruben fundne Skaar har senere kunnet sammensæt
tes til fire Kar samt Dele af et Par andre. Karrene er:
1. Et Bopladskar, 25 cm højt, med to modsat stillede Ører an
bragt tæt under Randen, rundt, svagt udbuet Mundings
rand, hvorunder Siden buer svagt ud for atter at skraane
ind efter mod Bunden. Største Mundingsbredde mellem
Ørerne 14 cm, mindste Mundingsbredde 13 cm, Standfla
dens største og mindste Bredde er 8,5 og 8 cm. Typen min
der noget om de saakaldte »Mosepotter«, Krukker hensat
i Søer og Moser med Madofre til Guderne. Potter, der dog
er grovere og langt simplere i Udførelsen.
2. Et Forraadskar, 27,5 cm højt, ret tykvægget og med tyk,

Kar Nr. 2.
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kantet Mundingsrand — et Træk, der peger mod den føl
gende Periode, den romerske Jernalder. Mundingsdiameter
15,5 cm, Bundens Diameter 11 cm, største Diameter 20 cm.
Et Hankekar, 14 cm højt, med et bredt, baandformet Øre,
typisk for yngre Keltertid. Hvorvidt der oprindelig har
været to Ører lader sig ikke med Sikkerhed afgøre; ved
Udgravningen fandtes kun den ene Side af Hankekarret, og
den anden Side maatte rekonstrueres efter Formen. Det er
dog almindeligt, at denne Type Kar kun har eet Øre. Mun
dingsrand noget udbøjet og rundet. Mundingsdiameter 11
cm. Største Diameter 15 cm. Bundens Diamester 7,5 cm.
Et stort, udbuget Forraadskar, ca. 50 cm højt med opret,
fortykket, paa Oversiden let facetteret Mundingsrand — et
Træk, der peger mod ældre Romertid. Stor Standflade. Mun
dingsdiameter 25 cm.
Et Kar, endnu ikke sammensat, Højde 25 cm, tyndvægget
(0,4 cm) og fint brændt. Mundingsranden let udbuet, afsmalnet og rundet. Karret er buget og uden Ører. Største
Diameter er ca. 20 cm.
Et Kar, endnu ikke sammensat. Karakter usikker. Mun
dingsrand opret, af smalnet og svagt facetteret.

Kar Nr. 3.
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Kar Nr. 3 set fra Øresiden.

7. Dele af et kraftigt, buget, solidt brændt Forraadskar. Skaartykkelse ca. 1 cm.

Højre Side af Gruben, Felterne 6—7—8 CD, rummede ca.
Tredjedelen af de Gruben fundne Skaar, nemlig Skaarene af
Kar Nr. 2 og 5 samt Skaarene af det i 7 omtalte Kar.
En Opmaaling af Midterfeltet maatte desværre opgives, da
Kvarterets Børn havde flyttet rundt paa Skaarene. Det store
Midterfelt, 4—5BC, rummede Skaarene af Kar Nr. 4. I Feltet
yderst til venstre fandtes det lille Hankekar (Nr. 3). Da det af
Snittet mod Fundamentet fremgik, at Felterne A 5—A 6 rum
mede adskillige Skaar, og da vi vidste, at vi meget vel kunne
risikere, at der blev nedlagt Rør paa dette Stykke (hvad der
ogsaa blev), besluttede vi os til at grave ind i Væggen, en ar
kæologisk Dødssynd, som kun Muligheden for at redde Ting,
der ellers ville blive ødelagt, berettiger. Man skal naturligvis
altid grave ned ovenfra. De to Felter var da ogsaa meget rige
baade paa brændte Knogler, der forøvrigt fandtes overalt i
Gruben, og Skaar; desuden gjorde vi i Felt 6A Grubens bedste
Fund, idet vi her fandt den 25 cm høje Krukke af næsten
klassisk Form — et fremragende Pottemagerarbejde, der
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næppe kan overgaas. Desværre havde Jord og maaske Rødder
knust den tynde Krukke.
I September Maaned samme Aar fik vi Lejlighed til ved en
supplerende Undersøgelse at udgrave den resterende Del af
Gruben. Desværre var højre Side ødelagt af nedgravede Rør,
og venstre Side gav kun et meget ringe Udbytte af Potteskaar
og Ben; Opmaaling blev ikke foretaget.
De i Gruben fundne Benrester blev bestemt paa Zoologisk
Museum i København af Konservator U. Møhl-Hansen8), der
udarbejdede en Oversigt over de fundne Benrester, der her
offentliggøres i sin fulde Ordlyd.

Knogler af Faar.
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»Liste over Knoglefragmenter fra Vorrevangen, Aarhus 1952.
Offergrube fra keltisk Jernalder.

Ko (Bos taurus domst.)
4 Fragmenter af Underkæbe (kan sammensættes 2 og 2, nemlig
bagerste Del med Ledflade, hertil Fragment af opstigende Gren,
desuden 2 Dele af Underkant af Kæben); Fragment af øvre Ende
af Overarm (humerus), samt 2 Dele af nedre Ende.
Fragment af Ledglider af Albueben (ulna) — ikke sodet eller
brændt.
Øvre Ende af Laarben (caput femori), Del af nedre Ende af
Skinneben (tibia). Fragment af nedre Ende af Lægben (fibula),
Del af Rulleben (astragalus) og af Hælben (calneus).
Fragment af øvre Bagside af Mellemfod (metatarsus) samt af
nedre Forside, 2 Dele af nedre Ende af Mellemfod eller -haand,
første Taaled minus nedre Ende, Fragment af andet Taaled (usodet),
Fragmenter af Hvirvler og Ribben.
Faar (Ovis aries).
Forreste Del af venstre Underkæbe, nedre Ende af Overarm
(humerus), Laarben (femor), Del af øvre Ende, Fragment af Mid
terstykke, to Fragmenter af nedre Ende af uens Størrelse og begge
af højre Laarben (altsaa to Individer), Skinneben (tibia), en øvre
Epifyse og en nedre Del, Fragment af øvre Ende og Side af Mel
lemfod (metatarsus), samt andre Fragmenter af Halshvirvel og
Lændehvirvel.
Konklusion:
Ko.
Ovennævnte Knogler af Ko er alle af et ret lille, men udvokset
Dyr. Der findes ingen Knogler, der beviser, at der har været Tale
om mere end ét Dyr; men der findes Rester af Knogler fra helt
Skelettet.
Faar.
Af Faareknoglerne findes som ovenfor nævnt 2 nedre Dele af
Laarben fra samme Side af uens Størrelse, saaledes at der maa have
været 2 Dyr (eller delvis 2) ; ogsaa her er der Tale om et udvokset
Dyr med fasttilgroede Epifyser, bortset fra en øvre Skinnebensepifyse, der bærer et, ontogenetisk set yngre Præg.
Zoologisk Museum i Juli 1953.
U. Møhl-Hansen.«
Som tidligere nævnt lykkedes det os at fastslaa, at Gruben
var en Offergrube. Beviserne herfor er flere. I en Affaldsgrube
ville man næppe finde paa at anbringe hele Kar, ligesom
Gruben rummer Dele af samme Krukke spredt over hele dens
Omraade. I en Offergrube vil Del af Krukkerne, hvis de er sat
ned hele, findes paa et lille Omraade. I det følgende gennem-
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gaas Krukkernes Placering i Gruben, og der gives et Skøn over,
om de har indeholdt Ben.
Krukke 1. Om Krukke 1 gælder det, at den maa være sat
hel ned. Da den blev gravet ud, var den kun forskubbet en
ganske lille Smule af Planet, ca. 15 grader, ganske vist var den
revnet som Følge af den overliggende Jords Tryk eller maaske
Planterøddernes Arbejde. Dog var Krukkens enkelte Dele paa
Plads, saaledes at den kunde tages ud Stykke for Stykke. Den
indeholdt ingen brændte eller sodede Ben.
Krukke 2. Denne Forraadskrukke er med fuldstændig Sik
kerhed sat hel ned, Skaarene af den fandtes paa begge Sider
af den store Sten. Da den blev gravet ud, manglede Bunden og
nederste Del af den ene Side, rimeligvis fjernet ved Grundud-
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gravningen. Paa et eller andet Tidspunkt, efter at Krukken er
sat ned med de brændte Ben, er den væltet. Bunden af Gruben
skraanede nemlig paa dette Sted ret stærkt, som det vil ses paa
Snittet mod Fundamentet. Indholdet er herved trillet ud, hvad
der stemmer godt overens med, at der blev fundet særlig
mange brændte og sodede Ben i Feltet C7 (Goterne 1,17, 1,19,
1,19). De to store Skaar yderst i Feltet C7 markerer 2 Rand
sk aar af Forraadskrukken, mens det lille Skaar med Cote 0,95
var det eneste Skaar, der dannede Forbindelse mellem Bug og
Bund. Skaarene nedenunder er Randskaar, Skaarene til ven
stre for den store Sten er Bugskaar af Forraadskrukken. Alt
tyder paa, at den store Sten ikke oprindeligt hører til her.
Krukke 3. Hvorvidt det lille Hankekar, der blev fundet i
Feltet yderst til venstre, er blevet nedsat med eller uden Ben
i, er vanskeligt at afgøre, men sandsynligvis har det været
tomt.
Krukke 4. Det kan med Sandsynlighed siges, at den røde
Forraadskrukke, der dobbelt brændt (har den været paa Offerbaal?), har indeholdt brændte og sodede Ben, da den blev
nedsat i Gruben.
Krukkerne 4, 5 og 6. Hvorvidt disse har indeholdt brændte
og sodede Ben, er det ikke muligt at udtale sig om.
Det er klart, at Knoglerne maa have været kalcinerede, før
de er kommet i Krukkerne; en saa stærk Berøring med Ild,
som Knoglerne bærer Spor af, ville helt have ødelagt Kruk
kerne. Ganske vist har den ene af Krukkerne været i Ild to
Gange; muligvis kan denne Krukke være brændt med noget
af Offerdyrene i. Der kan dog ikke være Tale om en saa fuld
stændig Brænding som for Dyrenes Vedkommende; i saa Til
fælde ville Krukken ikke blot miste sin oprindelige Farve og
blive rød, men ogsaa forandre Form under Varmens Paavirk
ning. Men da de andre Krukker ikke bærer det ringeste Spor
af at have været i Ild flere Gange, er det vel rimeligt at an
tage, at man ved den kultiske Ceremoni blot har anvendt en
dobbelt brændt Krukke. Der er maaske ogsaa den Mulighed,
at Krukken kan være blevet dobbelt brændt af det Baal, der
har været i Gruben. Der blev i det midterste store Felt fundet
adskillige Stykker Trækul samt Aske, og da den dobbelt
brændte Krukke ligeledes fandtes i Midterfeltet, stemmer dette
godt overens.
Med stor Sandsynlighed kan det altsaa siges, at af Fun
dets Krukker er to nedsat med Knogler og to uden. Hvorvidt
de resterende Krukker har indeholdt Ben, er det som sagt
umuligt at sige. Muligheden for, at der ogsaa uden for Kruk-
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kerne har været anbragt Dele af Offerdyrene er meget stor.
Baggrunden for en Offergrube maa være en kultisk Handling.
Vor Viden om Forfædrenes Tro er saare fragmentarisk og
usikker. Ikke mindst for denne Tid er Fundenes Tale forskel
lig og mangeartet; som aldrig før i vor Oldtid har der været
bragt Ofre til Guderne, de mange simple Krukker med Mad
ofre hensat i Søer og Moser vidner om det. En Bestemmelse
af Forfædrenes Tro er det farligt at indlade sig paa. Mulig
heden for at gribe Fejl er stor; alligevel er det fristende at
forsøge en Tolkning af Fundet, med alle Forbehold.
I danske arkæologiske Publikationer er kun beskrevet en
enkelt Parallel til det ovenfor omtalte Fund. Den findes i
»Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie« for 1938,
hvor Professor Gudmund Hatt i sin Afhandling »Jernalders
Bopladser i Himmerland« har beskrevet et Offerfund i en
Hustomt, 7 C, paa Skørbæk Bopladsen i det nordvestlige Him
merland. Her fandtes i den østlige Ende af en Brandtomt fra
yngre Keltertid en søndret, 26 cm høj, Urne med brændte Ben
af Ko og Faar. Af Faareknoglerne fandtes Dele af Bækken
partiet og af Koens Skelet Dele af Kraniet, af Knogler i For
ben og Bagben, baade Dele af Fødder, Skinneben og Overarm.
Urnen har staaet paa en Planke, der igen har hvilet paa et
Par Ildbukke0). Ved Husets Brand er Urnen væltet. I Nær
heden af Urnen, der stod paa en Birketræsplanke ved den øst
lige Kant af Ildstedet, laa Skaarene af to ituslaaede Kar. Skaarene kunne sammensættes til en 23 cm høj Hankekrukke og
et 16 cm højt Bæger. Endvidere fandtes i Husets sydøstre
Hjørne en 54 cm høj Krukke med paalagt Vulst og med Fin
geraftryk under Mundingsranden. Dette Kar var anbragt med
Bunden i Vejret. Det samme gælder en 14 cm høj Drikkekop,
der fandtes ved Husets Nordvæg. Paa de to sidstnævnte Kruk
ker var Bunden slaaet ud, rimeligvis ved Husets Brand. Gud
mund Hatt mener, at Urnen indeholder Resterne af et Ligbaal, hvor den Afdøde ikke har været med, men hvor man til
hans Ære har ofret en Ko og et Faar; de bedste Stykker har
man selv fortæret, mens Resten er overdraget den Døde. Det
skal nævnes, at Fundet for nylig er blevet anderledes tolket af
Sven Aage Bay, nemlig som et Forfædreoffer10). De tomme
Bægre er, efter Gudmund Hatts Mening, efter Ceremonien an
bragt med Bunden i Vejret, rimeligvis har de været anvendt
ved Gravøllet.
Efter at Huset er brændt, har man intet gjort for at redde
noget ud af Brandtomten, men har oven paa Stedet, hvor Ur-
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nen stod, anbragt en stor Sten. Derved er Stedet blevet helligt,
og Brandtomtens Karakter af Grav fastslaaet.
Paa mange Maader ligner dette Fund Offergruben fra Vorrevangen. Begge Steder er der foretaget en Ofring af Ko og Faar
og et rituelt Maaltid, hvor man maa have indtaget de samme
Dele af Dyrene. I begge Fund bemærker man, at det særlig er
Dele af Kraniets Knogler, samt mange Stykker af Knogler i
Forben og Bagben, altsaa de mindst spiselige Dele af Dyret,
der er ofret. Den store Sten i Grubens højre Hjørne skal rime
ligvis forstaaes paa samme Maade som Skørbæk-Stenen ; ved
at anbringe den i Gruben, har man indviet Stedet til den Døde
og dermed sikret dets Ukrænkelighed.
Den kultiske Ceremoni skulle herefter i Hovedtrækkene
ligge klar. Et af Bopladsens Medlemmer har fundet Døden et
Sted i det Fjerne, man ved ikke, hvor hans Lig er blevet af.
Man har dog ønsket paa tilbørlig Maade at overgive ham til
Dødsriget, og den store Ceremoni med Ofring af de udvalgte
Dyr, det store Gravøl, samt Hensætningen i Gruben af de Kruk
ker, der har været anvendt til Offerdyrene og brugt ved Minde
festen, har fundet Sted.
At der til Dato ikke er fundet flere end to Eksemplarer paa
denne Slags rituelle Ofringer, kan skyldes, at de kun har fun
det Sted i de Tilfælde, hvor Ligets Skæbne har været uvis.
Som nævnt er Gudmund Hatts Tolkning af Skørbækfundet
for nylig blevet draget i Tvivl af Religionshistorikeren, Lektor
Sv. Aage Bay, der har betragtet Fundet som Bevis for en huslig
Dyrkelse af de Døde, som et Forfædreoffer. Mod denne Teori
synes jeg det Forhold taler, at Skørbækfundet indtil nu har
staaet isoleret. Eksempler paa Forfædreofre er der jo mange
af i det arkæologiske Fundstof, blot ikke af denne Karakter.
Skulle ogsaa dette Fund kunne inddrages blandt dem, maatte
man vente, at de var mere almindelige i Fundene, end de er.
Nej, der maa være Tale om en speciel Dyrkelse af de Døde,
netop dette, at man har bekymret sig saa meget om Ligets
Skæbne efter Døden, er et Træk, der er gaaet i Arv til den
kristne Religion og det viser os, at der, paa Trods af de store
Religionsskel, i den nordiske Dødeomsorg er en ubrudt Linie.
Fra August 1953 til April 1954 er der yderligere fremkom
met fire Fund i Vorrevangen. Et Fund blev anmeldt til For
historisk Museum, to kom jeg ved et Tilfælde paa Sporet af,
og det sidste var Resultatet af et Rundspørge hos Kvarterets
Beboere.
Da disse Fund endnu ikke er færdigbehandlede og Krukke-
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materialet ikke sammensat, vil denne Gennemgang af Fundene
kun blive en foreløbig Oversigt.
Grube 2, der fandtes ved Grundudgravning og Brøndgrav
ning til Ejendommen Skipper Clementsvej 4, kun 45 meter fra
Grube 1, kom jeg paa Sporet af, da jeg for Forhistorisk Mu
seum i August 1953 fulgte Udgravningerne i Skolegade 21,
Dynesens Ejendom. En Dag kom en af Arbejderne11) hen til mig
og spurgte, om ikke jeg havde Lyst til at faa »en sækfuld
Skaar«. Et Tilbud, jeg med Glæde tog imod, og da jeg sam
tidig erfarede, at de stammede fra Vorrevangen, blev Glæden
naturligvis ikke mindre. En Undersøgelse af Stedet afslørede
en Grube fyldt med brændte, stærkt medtagne Ben og Skaar.
Desværre lykkedes det ikke at fastslaa den stærkt ødelagte
Grubes Karakter. Gruben indeholdt Skaar af en tre-fire store
Forraadskar, særlig et af Karrene maa have været impone
rende; Skaartykkelsen er ca. 1% cm (se Prøver af Keramikken
i Skaar fra Grube 2). Grubens Keramik, de kraftige Kar med
stærkt fortykkede Mundingsrande, viser en Udvikling fra den
foregaaende Grubes, og fastslaar saaledes, at Stedet har været
beboet gennem længere Tid. Formodentlig skal Gruben pla-

Skaar fra Grube 2.
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ceres i ældre Romertids ældste Del, ca. 1 til 100 efter vor Tids
regning.
Først i September samme Aar kom endelig de længe ven
tede Rester af en Hustomt, idet man ved Grundudgravning til
Ejendommen Randersvej 194, lige over for Bakkevænget 13,
stødte paa Resterne af en udvæltet Lerklining fra et brændt
Hus. En kort Undersøgelse af dette Fund blev foretaget af
stud. mag. Jytte Laursen. Heller ikke dette Fund er færdigbehandet. Meget tyder paa, at det skal placeres samtidig med
Grube 2.
For at faa Klarhed over Bebyggelsens Omfang i saa høj Grad
som muligt, foretog jeg en Henvendelse til Beboerne i Om
egnen. Denne Henvendelse afslørede det endnu ikke undersøgte
Fund 3. Ved Grundudgravning til et Hus havde man bemærket
en Del Skaar i Fylden og flere i Jordvæggen, men intet fore
taget sig. En Udgravning har endnu ikke været mulig.
I April Maaned 1954 fandtes paa Ejendommen Randersvej
196 ved Grundudgravning Resterne af et Ildsted. Nogen Opmaaling kunne ikke foretages, da der straks skulle støbes.
Som det vil ses af Redegørelsen er det endnu for tidligt at
sige noget endeligt om Bebyggelsens Karakter og Fundets kul
turhistoriske Stilling.
NOTER
Om Aarhusegnens Arkæologi se blandt andet : Aarhus gennem
'riderne 1, Side 35—68 — en almindelig Skildring af Ejler Haugsted. do.:
Oldsagssamlingens Tilvækst, 1932—34, Aarhusegnens historiske Minder,
Bopladsen paa Rugholm, 1947. C. Neergaard: Vejlby Sogns Forhistorie,
Aarh. St. Aarb. 1924. Sven Gabrielsen: Udgravningerne paa Flynderhage,
do. 1953. Th. Mathiassen : Kronik i Jvllands-Posten, 13/7 48. 2) Ejler Haug
sted i »Aarhus gennem Tiderne« 1, Forhistorien, Side 60. 3) Om Kultur
forholdene i keltisk Jernalder se blandt andet: Johannes Brøndsted: Dan
marks Oldtid, Bd. 3, Nationalmuseets Vejledninger: Oldtiden, 1948, Ole
Klindt-Jensen: Foreign Influences in Denmarks early Iron Age, 1950, do.:
Bronzekedlen fra Braa, Jysk arkæologisk Selskabs Skrifter 3, Aarhus 1953.
4) Om Klimaet se: Natur og Museum 1, 1950, Danmark efter Istiden.
5) P. V. Glob i »Kumi« 1951, Aarbog for Jysk arkæologisk Selskab. 6) Se
Gudmund Hatt: Landbrug i Danmarks Oldtid, do.: Oldtidsbopladscrne i
Himmerland, Aarbog 1938. P. V. Glob: Ard og Plov i Nordens Oldtid, Jysk
arkæologisk Selskabs Skrifter 1,1951. 7) Synspunktet er fremført af Brønd
sted og Klint-Jensen. 8) Jeg bringer Konservator U. Møhl-Hansen min Tak
for Tilladelsen til at offentliggøre Listen. 9) Se Aarbog 1938, Side 146 ff.
10) Sv. Aage Bay: Da mosen var et helligt sted, 1952. J1) Vedkommendes
Navn fik jeg desværre ikke noteret.

Planen S. 64 maa tænkes udstyret med vandrette Linier mellem Bog
staverne til venstre og lodrette mellem Tallene tværs over Planen. Saa er
Feltangivelserne lettere at følge.

En billedsten med dyreslyng
fra Borum kirke.
Af Peder Mortensen.

Små to mil vest for Århus ligger landsbyen Borum, og i
byens udkant står kirken, hævet et godt stykke op over byens
øvrige huse. Skinner solen, vil man på lang afstand kunne se
lyset glitre i det hvidkalkede tårn, men dersom himlen har
skjult sig bag mørke skyer, vil kirken synes en smule dyster
med sine grå, afskallede mure. Intet usædvanligt påkalder ved
første øjekast opmærksomheden, men nærmer man sig byg
ningen, vil interessante enkeltheder dukke frem; her en sten
med et par koncentriske cirkler, hist en kvader med et vie
kors eller et sælsomt dyreslyng.
Dette dyreslyng er det, som i det følgende skal blive gen
stand for vor opmærksomhed. Det dækker godt og vel den
øverste halvdel af en rød, finkornet granitkvader, der er an
bragt på korets sydside i rækken lige under det nuværende
vindue som nummer to til venstre for dette (fig. 1). Stenen er
ca. 68 cm lang og 36 cm høj. Den må i sin tid på hele yder
siden have været smukt poleret, men med undtagelse af en
smal stribe til venstre, fremtræder nu stenens nederste halv
del, i lighed med de omgivende kvadre, som prikhugget, idet
den yderste, blankpolerede flade her er fjernet, således at ste
nens oprindelig rette forside forneden buer en smule indad.
Ornamentet er kun ganske let indhugget. Dets konturer frem
træder som ca. 1 mm dybe og 2—3 mm brede furer i den po
lerede overflade.
Udredningen af motivet vanskeliggøres derved, at ornamen
tet både foroven og til siderne må have haft en fortsættelse.
Vi har altså at gøre med et fragment af en større billedfrem
stilling, hvoraf kun enkelte dele lader sig bestemme. Betragter
man ornamentet vendt »på hovedet«, således som angivet fig. 2,
ser man billedet, som det sikkert oprindelig har mødt iagt-
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Fig. 1. Den ornamenterede Borumstcn.

lageren. Midt i billedfeltet skyder sig et aflangt hoved frem.
Det ses i profil; øjet er blot antydet som et punkt. Det lange
gab har en næblignende, nedadkrummet overkæbe, medens
underkæben afsluttes med en stor hagesnip. Den linje, der
angiver dyrets pande, føres bagover og i en bue opad, hvor
efter den forsvinder. Den kan måske opfattes som en stiliseret
nakkeslynge. Det synes, som om hovedet fortsætter i en krop
ned mod højre hjørne; her indsnævres kroppen, bliver mere
ormeagtig og føres i en bue opad og atter frem mod hovedet.
Med sit lange gab bider dyret sig fast i en anden orm, der lige
ledes antagelig fra højre hjørne, bugter sig frem mod midten,
hvor den hæver det, der formodentlig må opfattes som et ho
ved1). Forneden til venstre i ornamentet er der et parti, der
måske kan tænkes at fremstille et tredje hoved set i profil.
Den runde tegning må da være øjet. Overkæben er svunget
opad som en nærmest trekantet snip, medens underkæben er
bugtet i s-form. Mellem over- og underkæbe ses en udadbuet
linje, der kan være en reminiscens fra Jellingdyrenes store
hjørnetænder2). Hele fremstillingens karakter af fragment gør
dog, som sagt, tolkningen af ristningens enkeltheder usikker.
Om ornamentet som helhed kan der derimod næppe herske
tvivl. Vi har for os et dyreslyng, antagelig ganske uden ind-
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blanding af plantemotiver. Linjeføringen er fri, og helheds
indtrykket er en elegance, der sikkert i den grad har været
tilstræbt, at den nogle gange har måttet gå forud for symme
trien eller den af logiske former bundne nøjagtighed. Meget
karakteristisk for Borumstenens ornament er’den næsten fuld
stændige opløsning af fladen til fordel for linjen. Båndenes
konturer skærer tilsyneladende ganske vilkårligt ind over hver
andre, hvilket træk vel øger tegningens spænstighed, samtidig
med at formerne udviskes.
Stilistisk vil Borumstenens ornamentik kunne indordnes i
den gruppe, der efter udskæringerne på den norske stavkirke
i Urnes benævnes Urnesgruppen3). Hovedværkerne inden for
denne gruppe er, foruden ornamenterne på den navngivende
kirke, to udskårne dørtiler fra Bjølstad kirke i Hedalen, to
ornamenterede plankestykker fra Hopperstad kirke i Sogn
samt en planke fra Torpe kirke i Hallingdal. I Danmark er
Urnesstilen repræsenteret ved et stykke af et ornamenteret
hammerbånd fra Hørning kirke i Randers amt (fig. 3), i Sve
rige ved resterne af portalen fra Hemse stavkirke på Gotland.
Endelig er en række uppländske runestene ved deres orna
mentik så nært knyttet til Urnesstilen, at de ofte henregnes
til denne4). Stilen synes i Norden på det nærmeste at efter
følge den stil, der kaldes Ringarikestilen5). Karakteristisk for

Fig. 3. Brudstykke af hammerbånd fra Hørning kirke.
Nationalmuseet fot.
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denne er det, at den næsten udelukkende indeholder plantemotiver i modsætning til Urnesstilen, hvor ranker og blad
former fortrænges til fordel for slanke, langhalsede og lang
benede dyr omslynget af slanger og orme. Hvor stilen står på
sit højeste, finder man kun nu og da et lille tref liget blad,
ofte, som på selve Urnesportalen, anbragt for enden af en hale.
Netop — og kun — inden for Urnesstilen træffer vi den lang
strakte elegance, som præger Borumstenens dyreslyng.
Ovenfor omtaltes det forhold, at de forskellige bånds kon
turer uden hensyntagen til dyrenes former skærer hverandre.
Dette træk ville let kunne opfattes som et tegn på stildegene
ration, om ikke eksempler kunne afkræfte en sådan tanke. På
den norske runesten fra Vang skærer ornamentlinjerne hver
andre adskillige steder, og det samme er i endnu højere grad
tilfældet på den, ligeledes norske, runesten fra Strand, hvor
om Bjørn Hougen siger, at »ornamenttegningen er elegant og
sikker, og den tekniske udførelse mere omhyggelig end ved
nogen af de andre (norske) sten«0). Det er herefter nærlig
gende at betragte båndoverskæringerne ikke som et tegn på
degeneration, men som et bevidst stiltræk. Paralleller til det
langagtige dyrehoved midt i Borumstenens slyng kendes fra
den svenske runemester Öpers ristninger7). Der haves fra hans
hånd ca. 80 arbejder, hvoraf langt den største del stammer fra
Uppland, öpers førsteoptræden som runerister sættes af Otto
v. Friesen til omkring 1070, og vi er hermed nået frem til
spørgsmålet om Borumstenens datering.
Udskæringerne på Urnes kirke har ikke oprindelig tilhørt
den bygning, hvorpå de nu sidder, men må have været anbragt
på et ældre, stavbygget hus, hvis opførelse af Haakon Shetelig
er sat til tiden 1060—10808). Imidlertid påpeger Shetelig rig
tigt, at udskæringerne på Urnes kirke ikke kan have været de
første inden for sin stil, idet deres sikre komposition forud
sætter en skole, hvori den slags dekoration i stor målestok er
anlagt. Urnesstilens begyndelse må derfor sættes til omkring
10509). Hvad angår stilens udvikling og varighed, vil man se,
at plantemotiverne først i 1100-tallet atter begynder at gøre sig
gældende, hvorefter den gamle ornamentik overtages af den
romanske kunst, som omformer den efter sine egne love10).
Borumstenens dyreslyng skulle herefter kunne henføres til
sidste halvdel af 1000-tallet, og, under hensyntagen til ligheden
med den uppländske runestensornamentik, rimeligvis til dette
århundredes sidste årtier. Spørgsmålet er da, om denne da
tering er gyldig? Ornamentet kunne være en kopi efter en
ældre udskæring i træ f. eks. fra en stavkirke. Man må i den
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forbindelse erindre, at alle kendte, ornamenterede stavkirke
rester har ornamentet udskåret i relief, således at mønstret
står ophøjet. Denne teknik kendtes også inden for stenhugger
kunsten (f. eks. er fremstillingen på den store Jellingsten ud
ført i relief i eet plan), og det ville være unaturligt, om man,
som det her skulle være sket, havde gengivet en relief skæring
i træ ved i sten blot at lave en konturtegning, tilmed således
at båndenes konturer, som på Borumstenen, skærer hveran
dre11). Dette sidste træk synes jo netop, som ovenfor anført,
at være overtaget ikke fra udskæringer i træ, men fra rune
stenornamentikken. Vi må derfor fastholde stenens datering
til slutningen af 1000-tallet.
En omtale og omtrentlig datering af Borum kirke vil på
dette sted være naturlig12). Kirken består af romansk skib og
kor opført af granitkvadre. Mod vest og syd er i nyere tid til
føjet tårn og våbenhus. Den romanske bygning hviler på en
skråkantsokkel, ligeledes af granit, og har mod øst haft en nu
nedbrudt apsis. De oprindelige, små og usædvanlig højtsid
dende vinduer er ligesom norddøren tilmuret, men ses dog
tydeligt13). Inde i kirken er den originale korbue bevaret; dens
kragsten er store og meget groft tilhugne. Granitdøbefonten er,
når man ser bort fra fire små indvielseskors på kanten11),
uornamenteret. Den er meget plump og usymmetrisk, ligesom
formen synes primitiv. Om dette må tydes som et tegn på høj
alder, eller det simpelthen skyldes en landlig mesters mangel
på kendskab til samtidens døbefonte, skal ikke kunne siges.
Det er muligt at give en omtrentlig datering af en række
romanske landsbykirker, fordi disse på en eller anden måde
(f. eks. ved bestemte søjleformer) knytter sig til domkirkerne,
hvis årstal ofte kan fastlægges ved hjælp af skriftlige kilder.
Andre kirker kan tidsfæstes ved deres grundplan, og en enkelt
kirke, Gjellerup ved Herning, er endog ved indskrift dateret
til 1140. Men langt den største gruppe udgøres af de kirker,
der ikke har noget karakteristisk træk, hvorved de røber deres
alder. Hertil hører uheldigvis Borum kirke. Der har i tidens
løb været megen diskussion om disse kirker15), idet nogle har
villet henføre hovedparten af dem til 1200-tallet, medens andre
— sikkert med rette — har villet sætte dem noget tidligere, til
1100-tallet. Den sidste, der har beskæftiget sig med daterings
spørgsmålet, er M. Mackeprang16), der anser det for givet, at
den største part af de jyske kvaderstenskirker må tilhøre tiden
før 1200. Bringer vi i erindring, at Gjellerup kirke, der var
dateret til 1140, er blevet anset for ældre end de fleste øst
jyske kvaderstenskirker17), må vi lade os nøje dermed og an-
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tage, at Borum kirke er opført engang i sidste halvdel af 1100tallet.
Allerede F. Uldall har gjort den iagttagelse, at Borum kirke
har været stærkt hærget af en brand18). En mængde kvadre er
meget skørnede og afskallede. Med hensyn til disse ildskørnede
stens placering i bygningens mure viser det sig, at alle de hårdt
medtagne sten er anbragt i skibets og korets nordmur, medens
kun ganske få, lettere medtagne kvadre kan iagttages spredt i
bygningens øst- og sydmur (den vestlige mur dækkes for en
stor del af tårnet). Af stenene i øst- og sydmuren er under
tiden betydelige partier borthugget, øjensynlig for at fjerne
eventuelle brandspor. Yderligere kan nævnes, at granitsoklen
intetsteds ses at være angrebet af ild, selv på nordsiden, hvor
ellers alle kvadre bærer stærke spor af brand. Efter de ild
skørnede stens placering i kirkemuren måtte man antage, at
branden havde været overordentlig stærk på kirkens nordside,
hvor den skulle have sat sit præg på alle kvadrene uden dog
at kunne spores på soklen. Derimod skulle ilden kun have
sprængt enkelte, spredte kvadre i de øvrige mure, et forhold,
der i virkeligheden er ganske utænkeligt. Da den stærke brand
ikke synes at have kunnet efterlade kirken, som den nu står,
og da tilstedeværelsen af de oprindelige romanske vinduer,
samt norddøren, viser, at der ikke kan have været foretaget
nogen større omgruppering af granitkvadrene efter branden,
føres man til den tanke, at det ikke er den nuværende kirke,
der er brændt, men dens forgænger på stedet.
Vi må altså forestille os en tidligere kirke opført af granit
kvadre. Antagelig i sidste halvdel af 1100-tallet er den blevet
hærget af en voldsom brand, og man har da besluttet at an
vende materialet i en ny bygning. Af de stærkt ildskørnede
sten har man opført nordmuren, idet kirkens nordside i al
mindelighed har været anset for »bagsiden« (på kirkegårdens
nordside begravede man selvmordere, og mange steder murede
man — som på Borum kirke — nordsidens dør og vinduer til).
Til kirkens øvrige mure har man brugt nye kvadre, omend
man enkelte steder også har anbragt en lettere skørnet sten,
som man ved borthugning af de værst medtagne partier har
prøvet at give et »nyt« udseende. Endelig må sokkelpartiet,
der intetsteds bærer spor af ild, være lavet efter branden til
den nuværende kirke.
Vender vi tilbage til stenen med dyreslyng (og betragter
den som gengivet fig. 1), vil vi se, at medens der foroven næppe
er borthugget mere end nogle få cm af ornamentet, må dette
have haft en ikke ubetydelig fortsættelse til siderne. Skønt
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stenen er en del forhugget forneden, viser dog den blankpo
lerede stribe til venstre, at ornamentet ikke har haft nogen
fortsættelse nedad. Det må i sin helhed have haft en udpræget
langstrakt, friseagtig karakter og kan derfor ikke være hugget
ud f. eks. af en runesten. Langt snarere har vi at gøre med
en kvader, hvis placering på den første kirke har medført, at
en del af stenens overflade ved branden er blevet beskadiget.
Derfor har man foretaget den ellers meningsløse prikhugning
forneden på stenen. Ligeledes har man borthugget nogle få cm
foroven, idet dens højde skulle afpasses efter højden af den
kvaderstensrække, hvori den blev anbragt i den nye kirke.
Borumstenen har altså rimeligvis været et led i en orna
mental udsmykning af den første kvaderstenskirke på stedet.
Også fra en anden dansk kirke, Hammer nord for Vording
borg, kendes et ornament dateret til sidste halvdel af 1000tallet10). Det drejer sig om et plantemotiv i Ringarikestil, skævt
indridset på indersiden af tre kalkstenskvadre i bueslaget over
et korvindue. Af ornamentets placering og flygtige udførelse
fremgår det imidlertid, at det antagelig blot har været en værk
tøj sprøve udført på et sted, der sikkert straks efter kirkens
fuldførelse er blevet pudset. Hammer-ornamentet kan derfor
ikke kaste noget lys over Borumstenens ornament, hvis an
bringelse på den ældre kirke ikke kan anses for en tilfældig
hed. Både ornamentets udstrækning og den omhyggelighed,
hvormed det er udført, viser klart, at det må have haft en
dekorativ funktion.
Om vore ældste stenkirkers ydre udsmykning vides ikke
meget. Dog må det anses for givet, at udsmykningen i nogen
tid har været stærkt påvirket af den kunst, der prydede stav
kirkerne20) .Det eneste ornamenterede stykke træværk, der ken
des fra en dansk stavkirke, er det ovenfor omtalte brudstykke
af et hammerbånd fra Hørning21). Fra svenske stavkirker ha
ves adskillige brudstykker af ornamenterede hammerbånd22).
Således er to stykker fra Hemse kirke på Gotland dekoreret
med koncentriske cirkler, og fra Vånga kirke i Västergötland
stammer seks fragmenter af hammerbånd, hvoraf de fem er
smukt ornamenteret med arkantusranker (fig. 4), medens den
sjette planke har et bånd med en række af ringe, der griber
ind i hverandre. Hemsestavkirken er dateret til slutningen af
1000-tallet; kirken i Vänga må være blevet opført i 1100-tallet,
rimeligvis i tiden før dettes midte.
Fælles for Hørningplanken og hammerbåndene fra Vänga
er den brede, ornamenterede frise, der lige under stavkirkens
tag må have løbet som et farvestrålende bånd rundt om byg-
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ningen. Dette bånd har man undertiden søgt at efter
ligne på de første stenkirker. Fra Vrigstad kirke
mellem Jönköping og Vexiö stammer to af egetræ
udskårne, smalle planker (fig. 5), der har været
fastgjort som en slags gesimsafslutning øverst på
stenkirkens mur lige op mod taget23). Begge plan
kerne er rigt ornamenteret med plante- og dyreslyng,
ligesom de foroven er forsynet med en rebsnoning
til efterligning af det motiv, hvormed hammerbån
denes rundstav ofte er ornamenteret (se Hørningplanken). Foruden plankerne fra Vrigstad omtaler
Henry Petersen lignende »trægesimser«, der har væ
ret anbragt på stenkirker fra Dref i Västergötland
og Vårvik på Dal24). Emil Ekhoff omtaler og afbilder
to bjælker fra Furingstad kirke i Östergötland25)
og nævner, at lignende smalle planker kendes fra
en del stenkirker, idet han samtidig gør opmærksom
på deres påfaldende lighed med stavkirkernes ham
merbånd. Træstykkerne på disse stenkirker har
ikke haft nogen egentlig funktion, udover at de har
skullet virke som en ornamental, friseagtig prydelse,
der dannede overgang mellem mur og tag28). Det
samme har været tilfældet med de i rød farve ud
førte friser, hvoraf der er fundet spor under tag
foden på fem svenske stenkirker27).
Tager vi disse forhold i betragtning og erindrer,
at man i de ældste stenkirker ikke sjældent har for
søgt at fastholde traditionerne fra træbygningskun
sten, enten ved stadig anvendelse af træet til deko
rative enkeltheder eller ved at overføre de gamle
former til sten, kunne det ikke overraske, om man
ved opførelsen af den første stenkirke i Borum
havde søgt i sten at gengive trækirkens ornamen
terede hammerbånd. Denne gengivelse er ikke sket
ved en direkte kopiering af de i træet udskårne
ornamenter, men man har i tidens egen stil villet
skabe en frise, der dog kunne lede beskuerens tanke
hen på gammel arkitektur.
Hørningplankens frise har en bredde af ca. 29
cm, medens bredden af de svenske hammerbånds
friser varierer fra 15 til ca. 25 cm. Bredden af ornaFig. 4. Hammerbånd fra Vänga kirke.
Efter E. Ekhoff.
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Fig. 5. »Gesimsstykke« fra Vrigstad stenkirke. Efter E. Ekhoff.

mentfladen på den største af Vrigstadplankerne er ifølge Henry
Petersen den samme som Hørningplankens28) ; på den anden
Vrigstadplanke er bredden ca. 10 cm mindre. Ornamentet på
Borumstenen er, som det nu fremtræder, ca. 20 cm bredt, men
må oprindelig have været nogle få cm bredere. Størrelsesmæs
sigt er der altså intet i vejen for, at det kan tilknyttes den
ovenfor nævnte gruppe.
Linjerne på Borumstenen er så svagt indhugget, at det på
afstand er svært at få øje på ornamentet. Sandsynligvis har
linjerne derfor oprindelig været trukket op med een eller flere
farver. Nogen farvelægning af fladen, således som det kendes
fra flere af vikingetidens træarbejder20) og fra Hørningplanken, kan der næppe have været tale om. Da båndene flere
steder skærer hverandre, må bemalingen have fremtrådt som
rent konturmaleri.
Hvis Borumstenens dyreslyng, som her antaget, er samtidig
med den første stenkirke på stedet, må denne kirke have været
en af landets ældste granitkvaderstenskirker, opført formo
dentlig allerede sidst i 1000-tallet. Den har sikkert ikke været
særlig stor — om man tør dømme efter antallet af ildskørnede
kvadre i den nuværende kirke; men den har dog i sin tid ud
mærket sig dels ved sit materiale, dels ved sin udsmykning.
Da kirken engang i sidste halvdel af 1100-tallet er brændt, er
antagelig det meste af frisen gået tabt, idet den, anbragt under
taget, har haft en udsat plads. Kun en ringe rest har fundet
anvendelse som kvader i den nye kirke, hvor den stadig — an
bragt på hovedet — møder den fremmede med tavshed uden
at kunne udrede sin sikkert omskiftelige og interessante hi
storie.

NOTER
1) Hovedet må i så fald tænkes set en face, og de to spiraler må opfat
tes som øjne. På småarbejder i sen Jellingestil ses øjet ofte udformet som
en spiralsnoning eller som to-tre koncentriske cirkler (se f. eks. Haakon
Shetelig, Urnes-Gruppen, Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Be
varing, Årsberetning 1909, s. 86 fig. 8, s. 87 fig. 9, s. 88 fig. 10 og s. 89 fig.
11). Fælles for disse hoveder er det imidlertid, at de er set i profil. 2) En
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lignende forenkling af tandmotivet forekommer undertiden på arbejder i
sen Jellingstil (se f. eks. Haakon Shetelig, Osebergfundet, bd. III, Kristia
nia 1920, s. 306 fig. 320 a). 3) Urnesgruppen er opstillet af Haakon Shete
lig i anf. arb. fra 1909, hvori også er givet den hidtil fyldigste behandling
af hele gruppens materiale. 4) Shetelig henfører deres ornamentik til
Urnesstilen (anf. arb. 1909, s. 83 og anf. arb. 1920, s. 320), medens Sune
Lindqvist regner de uppländske runestenes ornamentik til en særskilt
stil, som han benævner »svensk runestensstil« (S. L., Den heliga Eskils
biskopdöme, Stockholm 1915, s. 50 ff. og samme, Yngre Vikingestilar, Nor
disk Kultur, bd. XXVII, 1931, s. 163 ff.). Wilhelm Holmqvist henfører lige
ledes de uppländske runestene til »runestensstilen«, idet han dog påpeger,
at de små stilistiske forskelligheder, der gør sig gældende, kan have deres
årsag i stedlige variationer (W. H., Viking Art in the Eleventh Century,
Acta Archaeologica, vol. XXII, Kbh. 1951, s. 51). Johannes Brøndsted reg
ner både Urneskirkens træskæringer og de svenske ornamenterede rune
stene til samme stilgruppe, som han benævner »det store dyrs stil« (J. B.,
Early English Ornament, London a. Copenhagen 1924, s. 284 ff.). 5) Se
J. Brøndsted, anf. arb. 1924, s. 293 ff. 0) Se Bjørn Hougen, Billeder og
ornamentikk på norske runeminner fra tidlig middelalder (i Norges inn
skrifter med yngre runer, 2. afd. bd. I, Oslo 1941). Om Vangstenen s. 159
og om Strandstenen s. 166. 7) Öpers ristninger er behandlet af Otto v.
Friesen, Upplands runstenar, Uppsala 1913, s. 67—73. I et nyere arbejde
har også Bengt Bergman skrevet om Öpers ristninger (B. B., Uppländsk
run- och biidstensristning. En konsthistorisk studie, Uppsala 1948, s. 185—
205) Bergmans datering af stenene stemmer overens med v. Friesens.
8) Haakon Shetelig, anf. arb. 1909, s. 105. °) Hørningplanken, den danske
repræsentant for Urnesstilen, blev i sin tid af Henry Petersen dateret til
omkring år 1000 (H. P., Bygningslevninger af Træ fra Danmarks tidlige
Middelalder, Årbøger f. nord. Oldkyndigh. 1894, s. 390). Efter en sammen
ligning med ornamentikken på den ene af runestenene fra Simris i Skåne
forrykkede Francis Beckett Hørningplankens datering til omkring 1000tallets midte og lod endog en mulighed stå åben for en endnu senere date
ring (F. B., Danmarks Kunst, bd. I, Kbh. 1924, s. 24). En sådan synes mig
rimelig, idet Hørningsplankens ornamentik, ligesom Urnesportalens, repræ
senterer den fuldt udviklede Urnesstil og derfor ikke kan dateres til et
tidspunkt, hvor denne endnu har været i sin vorden. 10) Et sent dansk
eksempel på denne blanding af gamle og nye former finder vi i den orna
mentale udsmykning af det gyldne alter fra Lisbjerg, der er dateret til ca.
1150. En del eksempler på overgangsornamentik er behandlet af Poul Nørlund i forbindelse med omtalen af Lisbjergaltret (P. N., Gyldne Altre,
Kbh. 1926, s. 73 ff.). n) Om overføring af ornamentik fra træ til sten, se
J. Kornerup, Om den tidlige Middelalders Stenhuggerkunst i Danmark,
Årb. f. nord. Oldk. 1881, s. 274 ff. 12) En oversigt over kirkens historie er
givet af Aug. F. Schmidt, Borum Sogns Historie, Århus Stifts Årbog 1953,
s. 183 ff. 13) En omtale af Borum kirkes vinduer findes hos F. Uldall, Om
Vinduerne i de jydske Granitkirker, Årb. f. nord. Oldk. 1894, s. 216—17 og
s. 239. 14) Se M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte, Kbh.
1941, s. 68. 15) Forkæmperne for kirkernes datering til 1200-tallet var
J. Helms og F. Uldall (J. H., Sailinglands Kirker, Rødding Herred, 1884
og F. U., De jydske Granitkirkers Alder, Årb. f. nord. Oldk. 1896, s. 194 ff.).
Herimod hævdede især J. B. Løffler og siden M. Mackeprang deres datering
til 1100-tallet (J. B. L., Fra hvilken Tid skriver Hovedmassen af vore Brud
stenskirker sig?, Hist. Tidsskr. 6. R., bd. V, s. 411 ff. og M. M., Vore Lands
bykirker, 2. udg. 1944). 16) M. Mackeprang, anf. arb. 1944, s. 19. 17) F. Ul
dall, anf. arb. 1896, s. 295. Den nyeste undersøgelse af Gjellerup kirke er
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foretaget og publiceret af Charles Christensen, Undersøgelser 1942—43 ved
den 800-årige Gjellerup kirke, Årb. f. nord. Oldk. 1950, s. 263 ff. 18) F. Ul
dall, anf. arb. 1894, s. 217. 19 ) C. G. Schultz, Nogle tidlig-romanske Lands
bykirker, deres Alder og Forudsætninger, Årb. f. nord. Oldk. 1934, s. 209
fig. 6 og s. 210—13. 20) F. eks. har søjler fra kirkerne St. Jørgensbjerg ved
Roskilde, Thorslev i Øster-Han herred, Sjørring ved Thisted, Kobberup ved
Viborg samt Bigum og Lindum mellem Randers og Viborg tydeligt haft
forbilleder inden for den romanske træbygningskunst (J. B. Løffler, Ud
sigt over Danmarks Kirkebygninger fra den tidligere Middelalder, Kbh.
1883, s. 19—20 samt s. 21 fig. 16 og M. Mackeprang, anf. arb. 1944, s. 11—
13 fig. 2—3). Ornamentikken på en kragsten fra Åby kirke vest for Århus
samt nogle små, scksoddede stjerner udskåret i kridtsten på Elmelunde
kirke på Møn er — idet jeg citerer C. G. Schultz — »udført i en teknik,
der ikke er en stenhuggers, men langt snarere træskærerens — karvesniderens« (C. G. S., anf. arb. 1934, s. 199 og s. 230). 21) Henry Petersen, anf.
arb. 1894, s. 383 ff. I 1906 rejste den norske arkitekt Jens Z. Kielland tvivl
om, hvorvidt Hørningplanken virkelig var et stykke af et hammerbånd
(J. Z. K., En Trifolie-understok fra Hørning kirke, Årb. f. nord. Oldk. 1906,
s. 323 ff.). Siden har imidlertid Emil Ekhoff efter en grundig undersøgelse
af spørgsmålet tilsluttet sig Henry Petersens anskuelse (E. E., Svenska
stavkyrkor, Stockholm 1914—16, s. 354—56). —Foruden Hørningplanken
skal der dog på to ca. 4 m lange egeplanker fra Humtrup kirke syd for
Tønder være »reliefskæringer, bestående af stærkt sammenslyngede, rent
ornamentalt behandlede, vingeløse drager, hvis stil viser tilbage til førromansk tid« (M. Mackeprang, Sønderjyllands middelalderlige Landsby
kirker, Årb. f. nord. Oldk. 1914, s. 97). Plankerne skal i sin tid være ført
til Tyskland og findes — mig bekendt — intetsteds afbildet. 22)Emil
Ekhoff, anf. arb. 1914—16, s. 84, s. 126—28, s. 241—42 fig. 282—87 og
s. 255. 23) Hans Hildebrand, Bidrag till Svenska Medeltidens Konsthisto
ria, Antiquarisk Tidskrift för Sverige II, 1869, s. 356 fig. 12. 24) Når man
i dag ikke har bevaret spor af langt flere »trægcsimsafslutningcr«, kan det,
som Henry Petersen gør opmærksom på, f. eks. skyldes, at kirkemurene er
blevet repareret, ligesom det kan skyldes en omlægning af taget eller ind
bygning af hvælvinger (H, P., anf. arb. 1894, s. 385—86). 27) Sköldinge,
Lilla Mellösa, Sättersta og Thorsåker kirke i Södermanland samt Vedcrlöfs kirke i Småland. Dekorationerne på de fire første kirker er ikke
dateret, medens den femte dekoration er dateret så sent som til 1500-tallet
(Sigurd Wallin, Utvändig ornamentsmålning på kyrkor, Kult och Kunst,
1908, hft. 3, s. 245 og E. Ekhoff, anf. arb. 1914—16, s. 233—34). 28) Henry
Petersen, anf. arb. 1894, s. 385. 2Ö) Haakon Shetelig, anf. arb. 1920, s.
233—34 og R. Broby-Johansen, Danmarks ældste Maleri, Kbh. 1945.

Stamhuset Mattrup.
Af Vald. Andersen.

Hovedgården Mattrup i Tyrsting herred havde gennem flere
århundreder adelige ejere, navne med ædel klang og dybe rød
der i dansk historie, skønt ingen af de personer, der fik til
knytning til Mattrup, vel kan siges at have været historisk
fremtrædende. Den Corfitz Ulfeld, med hvem den adelige ejer
række ebber ud, var da heller ikke rigshofmesteren, den med
»evig Skam og Skjændsel« behæftede landsforrædder, men en
søn af dennes fætter. Begunstiget af gode konjunkturer kunne
Corfitz Ulfeld, hvis egenskaber som driftig godsejer iøvrigt
står ubestridt, i årene op mod 1657 udvide og afrunde Mat
trup gods ved at købe og mageskifte flere gårde i egnen. Men
svenskekrigen med dens tilbundsgående ødelæggelser satte
Corfitz Ulfeld i den største armod, så Mattrup med sit ruine
rene bøndergods, afbrændte og forladte gårde, og nu efter
krigen yderligere tynget af skatter, måtte belånes til briste
punktet. Dette var nået, da hovedgården 16. juni 1679 blev
udlagt som pant til justitsråd Peder Lerche til Lerchenfeld.
Denne forskrivning blev 1. maj 1686 af Henrik Holst, borger
i København, overdraget til Tyge Jespersen til Skerring Munkegaard og dennes svoger Tyge Pedersen Nørkjær. Allerede det
følgende år erhvervede de endnu en fordring på Corfitz Ulfeld
på 2300 rdl., for hvilken sum hele Tyrsting sogn var sat i
pant1)- Tyge Jespersen, der tidligere havde været forpagter på
Mattrup, træder her tydeligt frem som repræsentant for den
ny opdukkende godsejerstand, der først og fremmest havde
forstand på penge, men også årvågen sans for tidens mulig
heder. Efter at han 1690 havde udkøbt svogeren Tyge Peder
sen Nørkjær, og Corfitz Ulfeld langt om længe havde forladt
Mattrup, kunne Tyge Jespersen notere sig sit foreløbige mål
nået. Han nåede endnu at indløse nogle af de gårde, som for
hen havde hørt under hovedgården, men døde da 1706. Hans
enke Anna Michelsdatter (2. ægteskab) giftede sig derefter
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med Daniel Fischer til Silkeborg og Vinderslevgaard. Efter
hendes død 1721 stilledes Mattrup til auktion, og sønnen Niels
Thygesen blev på samtlige arvingers vegne højstbydende med
27.500 rdl. Af grunde, som ikke her kan oplyses, fik han dog
ikke gården overdraget, hvorimod en ny auktion afholdtes 14.
sept. 1722, og da blev stedbroderen Christian Fischer til Vin
derslevgaard, Grauballegaard og Allinggaard højstbydende med
25.500 rdl. Han fik skøde 2. april 1723, men solgte 1724 Mat
trup til førnævnte Niels Thygesen for 28.000 rdl.
Niels Tygesen, der var født 1. novb. 1700 og døde 23. okt.
1752, var gift med Helle Ammitzbøll, med hvem han havde
14 børn, og af disse var 8 umyndige ved faderens død. Enkens
økonomiske vilkår var sikkert vanskelige, og Mattrup blev
atter den 26. maj 1755 stillet til auktion og købt af børnenes
farbroder, Emanuel Tygesen, for 38.600 rdl. Uden ham ville
slægtens rolle på Mattrup utvivlsomt have været udspillet alle
rede i 1755.
Emanuel Tygesen var født 11. novb. 1703, vistnok på Mat
trup, hvor faderen var forpagter. Han kom til handelen og
oparbejdede senere i København en betydelig forretning, der
bl. a. var baseret på eksport af levnedsmidler til Frankrig.
Denne omfattende private virksomhed udelukkede ikke, at han
i 1731 kunne blive regimentskvartermester ved grenaderkorpset, fra hvilken stilling han i 1743 blev afskediget som karak
teriseret kaptajn. Nogen forbindelse må han dog også have
haft med Jylland, idet han under 28. juni 1751 blev amtsfor
valter over Havreballegaard, Kalø og Stjernholm amter2). For
skelligt tyder på, at Emanuel Tygesen under sit virke i hoved
staden, hvor han fik sit livs chance for at skabe sig en formue
og virkelig blev en rig mand, aldrig tabte Mattrup af syne. Da
hans første hustru Magdalene Kirstine Ammitzbøll, døde 19.
sept. 1748, blev hun begravet i Klovborg kirke. Den afdødes
slægtskab med Niels Tygesens ovennævnte hustru var en yder
ligere motivering for Emanuel Tygesen til i den vanskelige
situation efter broderens død at sikre godset for slægten. —
Både gård og gods var rimeligvis temmelig forsømt i 1755,
men den nye ejer var, skønt ikke landmand, en erfaren ad
ministrator og så pengestærk, at han i løbet af få år ikke blot
kunne bringe Mattrup på fode, men desuden tilkøbe Mind
st rup i Nørvang herred i 1758 samt en hel del bøndergods og
kirkerne i Føvling, Hvirring og Hornborg.
Med al mulig tilfredshed kunne Emanuel Tygesen nu se til
bage på resultaterne af sin foretagsomhed. Men hvordan skulle
det gå med Mattrup i fremtiden? Selv havde han ingen børn
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i sine ægteskaber (gift 2. m. Margrethe Lentz, enke efter agent
Bjørn), Derimod kunne han se ud over en temmelig talrig flok
af unge i slægten, som stod rede til at modtage en eventuel
arv efter ham. Uden særlige foranstaltninger ville Mattrup
efter hans død efter al sandsynlighed atter blive spredt og der
med den velstand, han havde tilført slægten. Med sine 828 tdr.
hartkorn af alle slags var Mattrup en tilstrækkelig stor besid
delse til oprettelsen af et stamhus. Dette begreb var indført i
dansk lovgivning med Christian V’ Danske Lov, hvis 5. bog,
2. cap., stk. 65 siger, at enhver privilegeret (adelig eller her
med ligestillet) ejer af en sædegaård med underliggende gods
af mindst 400 tdr. hartkorn er det tilladt at oprette et stam
hus. Forinden måtte ejeren lade sin beslutning læse ved lands
tinget år og dag før, stamhusbrevet kunne træde i kraft. Det
var nemlig en betingelse, at godset var gældfrit ved overgan
gen til stamhus, og eventuelle kreditorer måtte altså melde sig,
inden året var gået. Efter den tid var det for sent; i et stam
husgods kunne ikke ske indførsel eller pant, og det måtte ikke
sælges eller afhændes. Stamherren (successor) blev herved sik
ret en økonomisk betrygget tilværelse, så han med ære kunne
føre navn og slægt videre, mens f. eks. hans søskende måtte
nøjes med en beskeden årlig understøttelse. Af sådanne stam
huse var der alene i Jylland siden 1683 oprettet ikke mindre
end 19, og nu blev Mattrup i 1759 det 20. jyske stamhus3). Da
det af Emanuel Tygesen udfærdigede stamhusbrev eller erek
tionspatent er et dokument af et interessant og meget velgen
nemtænkt indhold, skal det gengives her.
Stamhuus-Brev.
I skyldigst og kjærligst Erindring af mine salige Forældre afg.

Thyge Jespersen og Anne Michelsdatter, Eiere af Mattrup og Schaarupgaard, haver ieg Emanuel Thygesen til Mattrup og Mindstrup,
hans Kongl. Majestæt Bestalter Justitsraad og Amtsforvalter over
Caløe, Hauerb.allegaards og Stiernholms Amter besluttet at oprette,
som ieg og her med dette mit Stamhuus-Brev virkeligen opretter
Mattrup og Mindstrup Hovedgaarde med til- og underliggende Kir
ker, Tiender, Bøndergods og aid anden Herlighed og Rettighed til
et Stam-Huus og Gaard under det Nafn af Mattrup Stam-huus, hvor
ved ieg med en ufuldkommen Taknemlighed ihukommer det aller
højeste Naadigste Forsyn, som med hans Naadigste Velsignelse i
Krigs- og anden besværlige Tiider med min Sal. Moders Møysommelighed haver opdraget med mig som den yngste, der ikke kan
mindes at have haft eller kjendt min Sal. Fader, otte smaa Børn,
neml.: Hr. Jesper Thygesen, været Præst i Winkel. Hr. Michel
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Thygesen, død uden Ægteskab. Niels Thygesen, afg. Kancelli-Raad,
og ieg Emanuel Thygesen samt Anna Kierstine Thygesen, været i
Ægteskab med Landstingsskriver William Biis i Wiborg. Karen
Thygesen i Ægteskab med Hospitals-Forstander Naaman Harch
ibid. Kirstine Margrethe Thygesen været i Ægteskab med KancelliRaad og Regiments Quartermester Carl Adolp Rothe og Anne
Thygesen i Ægteskab med Etats Raad og Politi Mester Erich Torm
her i Staden (Kbh.), indtil enhver af Os iblant fremmede kunde
erhverve Brødet og min Sal. Broder Kancelli Raad Niels Thygesen
i hans Alders Nitten Aar, med Hr Christian Fischer til Alling og
Grauballe Gaarde en Stifsøn af min Sal. Moder i sidste korte Ægte
skab med afgangne Daniel Fischer til Silkeborg, hans redelig og
broderlig Assistance og Raadførsel Mattrup kunde antage. Efter
bemeldte min Broder ieg samme ved lovlig Auction mig haver tilkjøbt. Og da den gode Gud ved hans forunderlige Naadige Forsyn
har saaledes velsignet mine Omstændigheder, at bemeldte Mattrup
Stamhuus skal ved min dødelige Afgang findes fri for Gjæld og
aid anden Hæftelse undtagen det, hvorefter under 1ste Post om
meldte Legatum. Saa haver ieg da desangaaende forfattet og her
med forfatter og beslutter følgende Erection:
1. Til Stamhuuset bliver henlagt Mattrup Hovedgaard i Schanderborg Amt og Mindstrup Hovedgaard i Coldinghuus Amt med
alt det mig protempore (for tiden) tilhørende Jordegods, Kirker,
Tiender og Møller intet undtaget, hvilket den derover forfattede
Matricul og af mig underskrevne og forseglede Jordebog nærmere
skal udvise, som alt efter min dødelige Afgang skal findes uden
nogen Slags Hæftelser undtagen 1000 Rdl., skriver Eet tusinde Rigs
daler dansk Curant Mynt, som af min Sal. Kone Margrethe Lentz
og mig er skjænket og legeret som en staaende Capital Mattrup
Gods’ Fattige til Beste, og hvorom en a parte Fundats af 16. August
1758 skal forefindes. Og da der protempora hæfter nogle af min
Sal. Broder Kancelli Raad Niels Thygesens umyndige Børns Arvemidler paa Mattrup, saa ifald ieg ved Døden skulle være bortkaldt
forinden ieg for bem. Arvemidler kan faae sat anden Forsikring
til Oberformynderiet, da skal bemeldte Arve-Midler forlods, i hvad
Testament ieg ellers maatte have efterladt, af min Stervboe til
disse Børnemidlers Afbetaling udredes, og Stamhuuset altsaa fra
de Hæftelser aldeles befries.
2. Da min Intention og Hensigt med dette Stamhuuses Stiftelse
og Oprettelse er at faa min Familie efter Mulighed conserveret, saa
declarerer ieg hermed, at bemeldte Stamhuus med foranførte der
til henhørende, som Jordebogen nærmere skal udvise, skal til Be
siddelse og Benyttelse af Revenuerne og alle dermed følgende Jura,
Herligheder og Rettigheder følge foranmeldte mine Søskendes Børn
og deres Descendenter, En efter en anden, saalænge nogen er til
og det udi følgende Orden:
a. Min Sal. Broder Kancelli Raad Niels Thygesens Børn og
deres Descendenter og Afkom: saa længe nogen af dennem er til,
skal først een efter en anden, saaledes som foran er meldt, til-
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træde Stamhuuset nemlig: Sønnerne Thyge Jesper og Lars Thijgesønner og deres Descendenter, og naar de samtlige skulle være

uddøde, da Døttrene og deres Descendenter, hvorved ikke alene
iagttages første Fødsels Ret, men endog, at Mand, som avles af
Mand, gaar udi Successionen for Quinde, som avles af Mand, og
Quinde, som avles af Mand, gaar forud for Mand, som avles af
Quinde, saaat ifald første Stamfader efterlader Sønner og Døttre,
gaar Sønner og deres Døttre for Døttrene og deres Sønner, hvilket
saaledes vedvarer, saalænge nogen af de første Besidderes Børn
og Descendenter ere til, og førend Successionen kan komme til
de øvrige Grene, hvorudi, naar Successionen samme Grene skulde
tilfalde, da samme Successions Orden, som om den første er meldt,
skal holdes og iagttages. Dog reserverer ieg mig hermed expresse
at gjøre Forandring herudi i Henseende til den første Stamholder
efter min Død. Og ifald saa skeer, skal derfor findes min Dispo
sition enten her paategnet eller udi en Seperat Codicil. Men fin
des den ikke, da forbliver alt som foran er meldt i Henseende til
første Fødsels Retten.
b. Skulle min Sal. Broder Kancelli Raad Niels Thygesens Børn
og deres Descendenter alle uddøe, da falder Successionen paa
ovenmeldte Maade og udi ovenmeldte Orden til min ældste Sal.
Broder Hr. Jesper Thygesens Børn og deres Descendenter.
c. Skulle disse ligeledes uddøe, da falder Successionen paa oftmeldte Maade til min Sal. Søster Anna Kierstine Thygesens Børn
og Descendenter, dernæst til min Sal. Søster Kirstine Margrethe
Thygesens Børn og Descendenter og endelig dernæst til min Søster
Anna Thygesens Børn og Descendenter.
3. Paa Stamhuuset og dette tilhørende maa Besidderne ingen
Gjæld under hvad Prætext det end maatte være, gjøre, ej heller
paa dettes Revenuer, i hvilken Henseende dette mit StamhuusBrev tilligemed Jordebogen og Fundatzen af 16de August 1758 skal
læses og publiceres ved Nørre Jyllands Landsting saavelsom og ved
Tørsting-Wrads Herrits Ting og Nørvang-Tørild Herrits Ting
4. Den første Stamholder tiltræder Stamhuuset til den 1ste May
efter min dødelige Afgang, enten Selv ifald han er myndig eller
under Curators Opsigt ifald han er minorennis (mindreårig) og
nyder fra bemeldte 1ste May aid Usum fructum (udbyttet) af Stam
huuset saa følger og med Stamhuuset og dets Besiddere, at igjen
ved Fratrædelsen enten in Nature eller ligesaagot af ham eller
hans Stervbo skal tilsvares Betrækning og Kakkelovne i alle Værel
serne, samt alt til Ladegaarden henhørende Redskab til fornøden
Brug saasom Folke-Senge, Vogne, Plove etc. item Kiøkken- Brøg
gers- og Malkeredskaber af Kiedler, Gryder, Kar etc. ligeledes af
Avl til begge Gaardene fornøden Sædekorn af alle Slags, hvorover
skal forfattes et ordentlig Inventarium som til Tørsting-Wrads og
Nørvang-Tørild Herrits Ting skal læses og protocolleres. Det øvrige
ved Gaardene forefindende af Meubler, Sølv, Senge-Klæder, Linnet,
Bæster, Øxne og alle andre Kreaturer skal sættes til offentlig Auc-
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tion og efter mit Testamente henfalde til den eller dennem, som
dertil bliver berettiget.
5. Saafremt Restancer imod Forventning skulle befindes paa
Godserne, naar Stamhuuset tiltrædes, da skal samme de skyldige
eftergives og ikke maa kræves.
6. Til Indfæstning maa ikke tages af nogen Bonde-Fæster paa
Godserne mere end 20 Rdl., men vel mindre, saa og ikke afstaaes
til Fremmede nogen af Godsets unge Mandskab eller Fri Pas gives
med mindre det kjendeligen skjønnes, at et Menneske derved gjøres
lykkelig, ej heller maa afhæntes for Betaling eller andet Vederlag
noget af Skovene til Fremmede. Men samme bør med aid Flid og
Agtsomhed conserveres til Hovedgaardenes og Bønder Bygninger
nes Vedligeholdelse; endelig skal og Stamholderen være pligtig at
holde Hovedgaardene samt Kirkerne og Begravelsen i Klovborg
Kirke i fuldkommen god og forsvarlig Stand og ikke lade noget
deraf forfalde.
7. Naar Stamholderen ikke selv haver Børn eller Livs-Arvinger,
som hannem kan succedere, da skal han være forpligtet til den,
som er nærmest berettiget at succedere hannem, eller hans Værge,
ifald samme præsumtive Successor er umyndig, at erlægge aarlig i
2de Terminer saa meget af Revenuerne, som skelligen kan skjønnes
at bemelde præsumptive Successor behøver til hans anstændige Op
dragelse og Underholdning samt fornøden Information, hvilket dog
ialt ikke skal stige højere end til 200 Rdl. skriver to hundrede Rigs
daler aarlig, hvorhos dog er at agte, at ifald den præsumptive Suc
cessor selv haver Arve Midler, bør de deraf faldende Renter først
komme i Computation (beregning) til hans Opdragelse, Information
og Underholdnings Bekostning, saa at Stamholderen ikkun tilskyder
det derudi manglende.
8. Stamholderen maa tillægge sin efterlevende Enke, saa længe
hun lever og i Enke Stand forbliver af Stamhuusets Revenuer aar
lig den Summa 300 Rdl. siger tre hundrede Rigsdaler, men ikke
mere. Ligeledes maa Stamholderinden ifald Stamhuuset skulle falde
paa Quinde-Linien, tillægge sin efterladte Mand, saa længe han lever
og forbliver i Enke Mands Stand lige Summa 300 Rdl. og ikke videre,
hvorhos tillige er at iagttage, at ifald der skulle blive flere Enker
eller Enke-Mænd paa eengang, maa Besværingen dog ikke blive
højere for Successor, men det tillagde da at dele proportionaliter,
saa er og at agte, at ifald en saadan Enke eller Enke Mand ved
deres Ægtefællers dødelige Afgang selv haver Midler, som kan
anslaaes til 300 Rdl. aarlig Renter eller Indkomme, nyder den intet
af Stamhuusets Revenuer, ej heller den Enke Mand, som ved hans
Ægtefælles dødelige Afgang enten maatte beklæde eller derefter be
komme en Kongelig Betjening, saa (han) i vis Løn nyder 200 Rdl.
eller derover og i Almindelighed tilholder Stamhuus Besidderne
(for) at være Familien til Assistance og Tjenester, saavidt hans Vilkaar og Omstændigheder det tillader.
9. Dersom Stamhuus Besidderne i nogen af foranførte eller
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andre Tilfælde skulle befindes at holde slæt Huiis, som af uvillig
(uvildig) Mand og Jordegodseiere kunne skjønnes at sigte til Gods
ernes og Bøndernes Skade, da skal alle i Almindelighed, enhver i
Særdeleshed af dennem, som i Følge dette Stamhuus Brev have
Successions Haab, hvad heller han er nærmest til Successionen
eller ikke, være berettiget til med Øvrighedens og Rettens Midlers
Assistance samt Lov og Dom, at udsætte ham eller hende fra Admi
nistrationen over Stamhuuset og derimod besørge samme forsvarlig
administreret ved 2de Commissærer eller andre gode Mænd, som
skal være authoriseret at sætte Gaardene og Godset udi forrige gode
Stand. — Af Revenuerne da Stamhusholderen skal lade sig nøje til
sin og sines Subsistance af, hvad der saaledes af Revenuerne kan
blive tilovers, og skal han i saa Tilfælde ikke nogensinde igjen
komme til Administrationen, endskjønt Gaardene og Godset ere
komne i forrige fuldkommen gode Stand, men skal taale, at gode
Mænds Administration vedvarer, saalænge han lever og er Stamhuusholder, derimod bliver hans Successor berettiget til selv at
administrere, saalænge han skikker og forholder sig vedbørlig til
Stamhuusets Conservation. — Og endelig
10. Skal den som Stamhuuset tiltræder efter min Død, være plig
tig straxen at gjøre ellerunderdanigst Ansøgning om hans Kongl.
Majst. allernaadigste Confirmation og Stadfæstelse paa denne Stamhuus-Erection og tillige anholde om hans Kongl. Majsts. allernaa
digste Protection saavel for Stamhuuset som dets Besidder. Og paa
det allerforbindtligste paalægges og tilholdes min Familie og Arvin
ger bestandig og uforandret at holde over denne min Erection og
Stiftelse, og om nogen af dem mod Formodning min gode Intention
og tilkjendegivne Villie overtræder eller derimod handler, da skal
den eller de efter lovlig Omgang erkjendes aldeles uværdige nogen
sinde at nyde Frugten af, hvad den med dette Stamhuus Brev er
tiltænkt.
Til Stadfæstelse af denne Erection med mit Navns Underskrift
og hostrykte Signet bekræftes.
Datum Christianshavn den 3die November 1759.4)
E. Thygesen.
(L. S.)

I disse omfattende bestemmelser, hvormed Emanuel Tygesen altså mente at have sikret gods og slægt langt ud i frem
tiden, var mange eventualiteter taget i betragtning. Der forud
sattes imidlertid, at alt skulle blive gående ued det gamle;
stamhusets besidder kunne i så fald leve uden økonomisk be
kymring, altid erindrende sin forpligtelse over for den, der
skulle komme efter. Dog var der, som fremtiden skulle vise,
i hvert fald et par usikkerhedsmomenter, som stamhusbrevet
ikke kunne skabe sikkerhed imod: svigtende konjunkturer,
krav om kapitalinvestering og endelig den mulighed, at stam
husbesidderen vovede sig ud i økonomisk spekulation.
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For en mand som Tyge Jesper Tygesen, der efter farbro
derens død, 18. juli 1764, overtog stamhuset, var en stilfærdig
godsejertilværelse på Mattrup ikke nok. Som ung mand var
han kommet til hovedstaden og havde med held fulgt i far
broderen Emanuel Tygesens spor som handelsmand i den store
stil, i nogle år med den kendte matador Niels Ryberg, hvem
Emanuel Tygesen vistnok i sin tid havde hjulpet frem, som
kompagnon. Det gav penge, og det bragte T. J. Tygesen ind
i offentlig tjeneste, en tid som assessor i rentekammeret.
Senere blev han kommitteret og medvirkende ved salget af
ryttergodserne. Da Skanderborg amts ryttergods 1767 solgtes,
lå det nær for T. J. Tygesen at benytte denne lejlighed til at
købe mere gods og lægge det under Mattrup. Den tidligere
hovedgård Vaabensholm i Føvling sogn, som i Ulfeld’ernes tid
havde hørt under Mattrup, samt nogle gårde og huse med hart
korn 18-7-2-1 i Sdr. Vissing sogn, som nu samledes i gården
Nedenskov-Vilholt, købtes af T. J. Tygesen. Men herved blev
det ikke. Adskillige andre af egnens større gårde kom i hans
besiddelse for derefter at blive udstykket og solgt som bøn
dergårde, en virksomhed, der i betydeligt omfang blev prak
tiseret landet over, og som rent samfundsmæssigt kunne mo
tiveres med den landøkonomiske opgangstid, der var fulgt
efter landboreformernes gennemførelse næsten overalt. Skønt
T. J. Tygesen — der ved patent af 17. juni 1776 sammen med
broderen Lars, som ejede Bygholm, var blevet adlet og tillagt
navnet de Thygeson6) — vistnok kunne kaldes bondeven, var
hans godsspekulationer dog rimeligvis bestemt af udsigterne
til økonomisk gevinst. Disse mange køb, salg, pantsættelser
o. s. v., hvortil Thygesons navn er knyttet, frembyder et ret
uklart billede, navnlig af hans økonomiske udbytte deraf. Dog
var godsets hartkorn i 1759 ialt 828 tdr., i 1798 forøget til
1290 tdr.°). Salget af Mindstrup hovedgaard og gårdens ud
skillelse fra stamhuset blev muliggjort ved kgl. bevilling af 19.
jan. 1798. Som erstatning indgik de ovennævnte gårde Vaabensholm og Nedenskov-Vilholt. Selv om stamhuset derved
var blevet større, var der med denne forandring gjort brud på
stamhusbrevets bærende princip, den konservative konsolide
ring.
T. J. Thygeson ombyggede, med undtagelse af hovedbyg
ningen, Mattrup fra bindingsværk til grundmur. Tyrsting kirke
lod han helt ombygge og forsynede andre af sine kirker med
tårn. Denne byggetrang, som han havde fælles med flere af
sine ligestillede, faldt i nogen grad sammen med tidens ten
dens til at tjene det almene vel uden småligt hensyn til, om
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det kunne betale sig. I forholdet til sine bønder fulgte han
den allerede af farbroderen angivne linie, der ikke tilsigtede
den øjeblikkelige fordel, men at vise klogt mådehold i de for
dringer, et herskab ved flere lejligheder kunne stille sine
undergivne bønder. Alt i alt flyder disse træk af Thygesons
personlighed sammen til et ret fordelagtigt helhedsbillede. Ved
hans hustrus, Sophie Charlotte Cederfeld’s død 1797 faldt en
skygge over familielivet på Mattrup. Hinsides århundredskif
tet ventede andre bekymringer, først og fremmest økonomiske,
da det første tiårs svingende konjunkturer endte i stats
bankerottens kaos. Den efterfølgende landbrugskrise trak uden
skånsel mange af Thygesons godsejerkolleger i dybet. Mat
trup holdt dog stand endnu nogle år, men godsets økonomi
var allerede i 1821, da Thygeson, gammel og stærkt svækket,
også på sine åndsevner, måtte slippe tøjlerne, så udmarvet,
at hans søn, Niels Emanuel de Thygeson, f. 19. april 1772,
stiftamtmand i Norge, straks efter sin overtagelse af stamhuset
måtte ansøge om kongelig bevilling til — mod stamhusbrevets
udtrykkelige forbud — at optage et lån i godset. Dette bevil
gedes under 14. febr. 1821 og på den betingelse, at det under
hovedgårdene, men altså ikke stamhuset, hørende strøgods,
hovedsagelig købt af T. J. Thygeson, nu skulle underlægges
stamhuset7). Den lånte sum, 100.000 rdl., skulle anvendes til
forbedringer på godset. Det lykkedes dog vist ikke at rejse
hele dette beløb, idet en udskrift af Tyrsting-Vrads herreds
skøde- og panteprotokol af 3. dec. 1825 oplyser følgende om
de på stamhuset Mattrup med underliggende gårde og godser
hvilende forhæftelser og forpligtelser:
»a. Kongelige Penge, hvilket Beløb efter forskellige Doku
menters Udvisende kan være fra 28.000 Rdl. til 30.000 Rdl.
Sølv, men efter de aarlige Rentesummer til Amtstuen maa
antages at være 26.462 Rdl.
b. Efter Skadesløsbrev af 4de Mai 1820 til Senator Martin
Jenisch8), Hamborg, 46.000 B. c. Mark er 30.667 Rdl.
c. Efter Panteforskrivning til Justitsraad og HøiesteretsAdvokat Rotbøll af 24. Aug. 1821 42.400 Rdl.
d. Efter Panteforskrivning til Etatsraadinde Scavenius af
16. Jan. 1924 20.000 Rdl.
Altsaa ialt foruden ovennævnte kongelige Penge 93.067 Rdl.
Desforuden er ved kongelig Bevilling af 2den Febr. 1821
Stamherrens eventuelle Enke bestemt 1000 Rbdl. Sølv aarlig af
Stamhusets Revenuer, og endeligen er tinglæst en Landsoverretsdom 20de Dec. 1824 hvorved Stamherren, Stiftamtmand
de Thygeson er forpligtet til at betale Handelshuset Meier &
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Trier i Kjøbenhavn 6000 Sldlr. med Rente fra den 5te Novb.
1821 —«9).
Af ovenstående fremgår, at der før ordningen af 14. febr.
1821 hvilede en del gæld på stamhuset. Stiftamtmand N. Em.
de Thygesons forbindelse med det jødiske handelshus i Kø
benhavn lader formode, at hans personlige pengeforhold ved
hans overtagelse af stamhuset ikke har været uden en vis
belastning. Landbrugskrisens videre udvikling gjorde pant
haverne betænkelige, hvorfor de forlangte pantet realiseret. I
1829, da der igen viste sig lidt lysning forude for landbruget,
blev Mattrup stillet til auktion. Godset deltes i 3 dele:
1. Mattrup og Vaabensholm hovedgårde med underliggende
bøndergods m. v.
2. Det såkaldte strøgods.
3. Nedenskov-Vilholt hovedgårde med underliggende bønder
gods m.v. Strøgodset købtes af konsul Secher, Horsens. Vaabenholm-Vilholt m. v. købtes af overkrigskommissær Holst,
Horsens, for 27.350 rdl.

Kammerherre
T. G. C. F. de Tvggeson og hans
adoptivdatter
Charlotte Trap
de Thygeson.
Fotografi fra c.
1895—1900 til
hørende godsejer
Westenholz,
Mattrup12).
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Mattrup hovedgård ni. v. lykkedes det at bevare for slæg
ten. Stiftamtmandens eneste søn, T. G. C. F. de Thygeson, fik
hos Enkekassen et lån på 65.000 rdl. Gården kostede 46.100
rdl., hvortil kom betydelige restancer, så der ialt måtte betales
56.165 rdl. sølv og 3243 rdl. sedler. Det synes at være under
ret vanskelige omstændigheder, den nye »stamherre« fik Mat
trup overdraget10). Når det imidlertid kom til at gå bedre, end
man vel turde antage, skyldtes det ikke mindst, at gårdens
skov på ca. 650 tdr. land rummede værdier, som nu blev
realiseret; herved skaffedes kapital til overvindelse af de før
ste års vanskeligheder, og siden fik han held til ikke blot i
betydeligt omfang at genoprette, hvad der tidligere var blevet
forsømt, men også at indføre visse forbedringer, engene blev
afvandet, og der anlagdes plantager. Bøndergodset frasolgtes i
overensstemmelse med tidens almindelige udvikling, og ende
lig i 1851 solgte T. G. C. F. de Thygeson Mattrup til oliemøl
ler Schytte, som 1853 afhændene gården til etatsråd Regnar
Westenholz, hvis sønnesøn, løjtnant Thomas E. Westenholz nu
ejer den11).
Stamhuset Mattrup må betragtes som nedlagt i 1828 med
årets udgang. Når det ikke bedre lykkedes at »conservere«
Emanuel Tygesens slægt og gods, var den væsentligste grund
vel nok den, at stamhusbrevets bestemmelser, trods kongelig
konfirmation, ikke blev overholdt, idet der jo opnåedes kgl.
bevilling til alt, hvad stamherren ønskede ændret. Nogen egent
lig garanti var en kgl. konfirmation altså ingenlunde. Afgørende
for stamhusets fiasko var dog formentlig Tyge Jesper de Thy
gesons godsspekulationer, der trods et vist storslået præg —
og trods hans personlige fortrin — resulterede i en udmarvet
økonomi, som uheldige tidsomstændigheder til sidst førte ud i
den bitre konsekvens.
KILDER
J) ORION, hist, kvartalskrift, II bd., 42ff. 2) Personalhist. Tidsskr.,
7 rk., IV bd., 129. 3) Jyske Saml., 4. rk., III bd., 196. 4) Mattrup gods
arkiv. Diverse dokumenter 1560/1840. Landsarkivet. B) Fabritius: Dan
marks Riges Adel, 154. ®) ORION, hist, kvartalskrift, II bd., 46 ff. 7) Do.
48 ff. 8) Senator Jenisch erhvervede 1825 Kalø gods. ») Mattrup gods
arkiv, Div. Dok. 1560/1840. 10) ORION, hist, kvartalskrift II, 49. 11) Trap.
12) Kammerherre T. G. C. F. de Thygeson til Mattrup ejede bl. a. også
Damgaard ved Fredericia. Charlotte Trap de Thygeson var datter af kabi
netssekretær I. P. Trap (topografen) i dennes 1. ægteskab med Christiane
Marie Feddersen, d. 1849, som var søster til kammerherre Thygesons
hustru Regine Vilhelmine Margrethe F. (Billedet tilhører godsejer Westen
holz, Mattrup. Jeg takker for lån af det.)

Biskop Brammer og Grundtvigianerne.
Af F. Elle Jensen.

Med P. G. Braminer1), som 1845 blev Biskop i Aarhus, fik
Stiftet en myndig og dygtig Tilsynsførende af udpræget høj
kirkelig Retning. I Studenteraarene havde han ganske vist
været stærkt paavirket af Grundtvig og sluttet sig nær til den
Kreds af unge Mænd, der fylkede sig om ham, men efterhaanden fjernede han sig fra dem for tilsidst helt at bryde med
sin grundtvigske Fortid. Som Præst og Seminarieforstander i
Snedsted stod han en Tid venligt til de gudelige Forsamlinger,
men endte ogsaa her med afgjort at vende sig fra dem, og han
var nu Statskirkemand til Fingerspidserne. Modsat de Bevæ
gelser, der syntes ham at undergrave den evangelisk-lutherske
Egenart i Kirkelivet, saa han det som sin Opgave netop at
værne om og hævde denne, saadan som den kom til Udtryk i
den augsburgske Bekendelse, ligesom han stærkt betonede det
kirkelige Embedes Værdi og den Betydning, det havde for og
i Menighederne. Derfor var han i høj Grad paa Vagt især over
for Grundtvigianismen, der saavel gennem sin Forkyndelse som
ved sin Tale om Lægfolkets Rettigheder overfor Præsterne
forekom ham i begge de ovennævnte Henseender at arbejde i
den stik modsatte Retning, og det var med megen Uvilje, at
han saa, hvordan den, navnlig i hans sidste Bispeaar og særlig
fra Tiden omkring 1870, takket være den Indflydelse, der ud
gik baade fra en Del unge Præster og Lærere og fra Højsko
lerne, vandt Indgang adskillige Steder i Stiftet.
En Støtte i sin Modstand mod denne »Smitsot« havde han
vel i Flertal let af Stiftets Præster, men deres Autoritet i Menig
hederne var ikke mere helt den samme som forhen, hvad sik
kert bl. a. skyldes, at de tidt i de politiske Kampe, som just i
disse Aar var under Udvikling, i Reglen tog Parti mod deres
Sognebørn. Overfor Grundtvigianismen stod de uforstaaende
og afvisende; deres Syn paa den kunde vist i Almindelighed
karakteriseres ved den Sentens, en gammel Lærer i Tamdrup
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gav til bedste: »En grundtvigsk Præst er taalelig, en grundt
vigsk Skolelærer er halvgal, en grundtvigsk Bonde er helt gal ! ! «
Som et Eksempel paa, hvor langt ud en Præst kunde komme
i sin Bedømmelse af Bevægelsen, kan anføres, at Pastor Kat
trup i Tamdrup ønskede Øvrighedens Indskriden mod dens
underfundige Omgørelse af Kirkelæren, som den forvanskede
paa saa at sige alle Punkter, i det den søgte at paaliste Menig
heden en ny Religion. Pastor Kruse i Torrild indberetter, at
der i hans Pastorat ikke findes nogen Sekter, men »enkelte
hælder til den saakaldte Grundtvigianisme, hvis —? i det mind
ste efter mit Begreb — katolicerende Retning de slet ikke fat
ter. Men disse »oplystes« Antal er — Gud lade mig sige det
med Sandhed ikke blot nu, men og fremdeles — saa lidet, at
det hidtil ikke har baaret eller kan bære mindste farlige Vaaben mod Vor Herres Jesu Kristi efter Vildfarelsens Tid ved
Luther reformerede Kirke2).«
Saadanne Udtalelser hørte naturligvis dog til Sjældenhe
derne; de fleste Præster indskrænkede sig til at tage Af
stand fra de nye Tanker og formane deres Sognebørn til at
holde fast ved den overleverede Lutherdom med alt, hvad den
rummede. Provst Guldberg i Vær, der selv var konservativ og
ikke yndede det Røre, hans unge, fra Gedved Seminarium udgaaede Lærere vakte i Sognet, maatte vel anerkende deres
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gode Vilje, men var samtidig meget bekymret for de Møder,
de afholdt Lørdag Aften; det tydede paa, at man ikke vilde
have ham med; at mange blev saa politisk interesserede, var
heller ikke godt2). Det er klart, at det var Mænd af den Type,
Brammer ønskede ansat i Sognene, og det var ham altid noget
af en Anbefaling, naar en Ansøger til et Embede ikke hørte til
»Partiet«, ligesom det var en Selvfølge, at han med Bifald
fulgte dem, der i deres Pastorater bekæmpede det, som Mygind
i Dover, der 1878 kaldes »en tapper og myndig« Modstander af
det, og Kappellanen Zahrtmann i Randlev, der udfører et vel
signelsesrigt Arbejde paa Stedet og med sin Hævdelse af det
evangelisk-lutherske samler mod Grundtvigianismen.
Af samme Grund gjorde han, hvad han kunde, for at faa
saa faa Grundtvigianere som muligt ansat — Stiftet var, mente
han, allerede tilstrækkeligt forsynet med disse »Livbringere«.
Derfor frabad han sig 1876 en i Nordby paa Samsø, da det
kunde styrke den fra Tranebjerg udgaaende Bevægelse, heller
ikke i Aale burde de have en, men meget snarere omvende sig
til en anden Retning, og da Kapellan Røster i Østbirk søgte
Ry, skrev Biskoppen, at Folk der næppe vidste, hvad Grundt
vigianisme var, og sandsynligvis kendte meget lidt til Hr. Hol
ger! At gøre en fra den Side til Provst, var naturligvis ganske
udelukket, og da han skulde udtale sig om en Mand til For
standerstillingen ved Ranum Seminarium, advarede han paa
det bestemteste mod at antage en Grundtvigianer, da dette vilde
være meget farligt, eftersom Retningen forkvaklede Skolevæse
net3).
Men var Braminer end en uforsonlig Modstander af alle
de grundtvigske Tanker, forhindrede det ikke, at han nok ved
given Lejlighed — med mere eller mindre Forbehold ganske
vist — kunde udtale sig anerkendende om nogle af de Præster,
som sluttede sig til Bevægelsen, naar han paa sine Visitatser
havde hørt dem prædike uden at fremsætte det, han kaldte
»sekteriske« Anskuelser. Sognepræsten i Østbirk, Janus Køster
(Kapellanens Fader), kaldes f. Eks. 1871 endog en begavet og
elskelig Præst med umiskendelige Fortjenester af det kirkelige
Liv i Pastoratet, Spleiss i Torning prædikede 1877 med Kraft
og Inderlighed, og paa Boesen i Odder og F. B. Møller i Sejling kunde man 1876 ikke høre, at de var Grundtvigianere, ja
selv den radikale Venstremand, Kapellan Niels Lindberg i Ged
ved, fik 1875 det Skudsmaal, at der hverken var noget at ud
sætte paa hans Prædiken eller hans Katekisation, og at han
ingenlunde optraadte som Fanatiker, ligesom Biskoppen ud
trykte sin Tilfredshed med Ungdommens Undervisning ved
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ham. I Gylling, hvor den senere saa kendte Skribent Otto Møl
ler 1868—70 var Kapellan hos sin Fader, før han blev hans
Eftermand, roses 1869 begge Præster for den Dygtighed, hvor
med de har arbejdet i Sognet, og Otto Møllers Prædiken, hvori
der ikke var noget sekterisk, for sin Grundighed og den Kraft,
hvormed den blev holdt4). Da han efter sin Faders Død søgte
det store Embede, som han under almindelige Forhold ikke
kunde vente at faa, anbefalede Braminer hans Kandidatur
overfor Ministeriet, saa han fik Udnævnelsen5). At der kunde
være Udsigt til Oprettelse af en Valgmenighed, hvis det ikke
skete, har maaske nok været en Del medvirkende til Biskop
pens Standpunkt, men paa den anden Side har han utvivlsomt
under Visitatsopholdet i Gylling faaet Indtryk af den unge
Præsts fremragende Egenskaber.
En var der dog, han ikke kunde lide, og som var ham per
sonligt imod. Det var Sognepræsten ved St. Mortens Kirke i
Randers, Dines Pontoppidan. Hvad der egentlig var de to Mænd
imellem kan ikke oplyses, men nok er det, at Braminer kun
visiterede hos ham een Gang i de 16 Aar, Pontoppidan var Inde
haver af Embedet, og han stiklede mere end een Gang til ham
i sine Breve til Kultusminister Fischer. Han taler her om hans
fordringsfulde og salvelsesfulde Ansøgninger, og da han laa
syg af Gulsot, mente Biskoppen, at det maaske var af Ærgrelse,
fordi han havde faaet en Tilrettevisning for sin egenmægtige
Optræden ved Indførelse af et Salmebogstillæg6). Da han tog
sin Afsked, betonede han overfor Ministeriet Betydningen af
som Modvægt mod den lille grundtvigske Kreds i Byen at faa
kaldet en Mand, der var den evangelisk-lutherske Lære fuldtro
og dygtig til at forsvare den mod Angreb.
De grundtvigske Præster paa deres Side satte ikke megen
Pris paa Braminer, ikke alene fordi de vidste, at de i ham
havde en udpræget Modstander af deres Meninger, men vel og
saa paa Grund af hans myndige og fornemme Væsen, der stem
mede saa lidt overens med den jævne Fremtræden, de fleste af
dem satte Pris paa. Saaledes den unge Otto Møller, der skønt
selv i det politiske afgjort Højremand (ikke »konservativ«!)
1869 taler om hans »fjantede Hyrdebrev« og synes, han er en
Taabe7).
For en Mand, der som Biskop Brammer holdt saa stærkt
paa den kirkelige Orden og de overleverede Former, maatte det
naturligvis føles som et uhørt Brud herpaa, at en af Stiftets
Præster, Konradsen i Hvirring, 1874 i Askov Højskoles Gym
nastiksal sammen med 11 andre i Ornat deltog i Ordinationen
af Cornelius Appel til Frimenighedspræst i Rødding i Nord-
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slesvig. Handlingen udførtes omtrent paa samme Maade, som
naar ellers en Biskop foretog den, kun at det var en Præst,
Vilhelm Birkedal fra Ryslinge, som ledede den og indviede
Appel til hans Gerning, hvorved han efter apostolisk Skik —
ikke »paa Embeds Vegne« overdrog ham det hellige Prædiker
embede med Ret til at forkynde Ordet og forvalte Sakramen
terne.
Dette vakte den største Forfærdelse i alle højkirkelige
Kredse, og hvad Braminer angaar, kender vi hans Syn paa
Sagen af den Erklæring, han efter Ministeriets Opfordring af
fattede og indsendte til København. Ingen kan, skrev Biskop
pen heri, ordineres uden at være lovlig kaldet, hvad Appel ikke
var; desuden var han ikke kvalificeret, eftersom han kun var
Seminarist og altsaa ikke engang havde Ret til at læse en Præ
diken af sig selv fra Kordøren. Og Birkedal har kun Lov til
at udføre almindelige Embedshandlinger, derimod ikke til som
Præst at indvie en anden til det samme, hvad han har gjort
med et helt nyt, grundtvigiansk Ordinationsspørgsmaal, idet
han spurgte Ordinanden, om han vilde bygge paa Menighedens
Bekendelse, thi derved maa jo sigtes til Trosordet. Denne Ind
vielse maa erklæres for ugyldig, thi ellers tror maaske Appel,
at han har faaet Ret til at prædike i Folkekirken, ja kan muligt
mene, at han selv nu har Lov til at ordinere andre Trosfæller,
Kandidater, Seminarister — eller Højskoleelever!
Braminer benægter, at de kirkelige Nødstilstande i Nord
slesvig skulde kunne undskylde det skete Lovbrud, og han tilraader, at der tages alvorlige Forholdsregler, saa Præsterne
straffes »med den alvorligste Revselse«, for at der ikke skal
komme et Skisma i Kirken, thi Mildhed vil udlægges som Frygt
og Svaghed og kun styrke »Overmodets urobringende Iver«.
Appel maa forbydes at benytte de danske Kirker, og en Kom
mission af Theologer og Jurister bør undersøge og udtale sig
om Sagen, der kan faa uberegnelige Følger for Folkekirkens
Fremtid og derfor maa føres helt op for Højesteret8).
Saadan blev det da ogsaa. De 12 Præster blev tiltalt for en
Provsteret, der dømte dem; det samme gjorde Landemodet (i
Ribe) og endelig Højesteret, som 1876 ikendte dem en Bøde
for deres Optræden, 200 Kr. til Præsterne Birkedal og Svej
strup i Vejen, som havde spillet den mest fremtrædende Rolle
ved Handlingen paa Askov Højskole, og 100 Kr. til hver af de
andre.
Braminer har utvivlsomt anset de idømte Bødestraffe for
en alt for mild Afgørelse, men paa den anden Side foretog han
sig ikke selv yderligere noget mod Konradsen; antagelig har
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han ment, at naar Højesterets Kendelse var faldet, maatte der
med officielt det sidste Ord være sagt. Lov var Lov, og Lov
skulde holdes, om end han personlig misbilligede det skete.
Forøvrigt respekterede han paa en Maade Konradsen, der var
en anset Mand paa sin Egn, og anerkendte ham som en ar
bejdsdygtig og »paa sin Vis« nidkær Præst, hvem det laa paa
Sinde at vinde Tilhængere for sine grundtvigske Anskuelser,
men hans jævne og ganske formløse Væsen var ham ufatteligt,
og han undrede sig f. Eks. højligt over, at han engang under
en Bispevisitats i Skolen kunde sætte sig blandt Børnene i den
bageste Række. Han ønskede heller ikke at skride ind mod
ham, da han trods Herredsfogdens Forbud vilde holde Søn
dagsgudstjeneste Kl. 3 om Eftermiddagen i Bræstrup Friskole,
thi vel ansaa Biskoppen det for usømmeligt og stridende mod
den kirkelige Orden paa dette Tidspunkt at prædike i en andens
Pastorat, men dels var der ikke indsendt nogen officiel Klage
til ham, dels troede han ikke, en eventuel Irettesættelse vilde
gøre noget Indtryk paa Konradsen.
Loven om Sognebaandets Løsning 1855 kunde selvfølgelig
kun forekomme en Mand med Braminers Syn paa Folkekir
kens Enhed og det gejstlige Embedes Betydning som et Atten
tat mod begge. Allerede før dens Vedtagelse havde han 1852
haft Lejlighed til at fremsætte sine Meninger om Sagen i en
Anmeldelse af en af Præsterne Birkedal og Viborg udgiven
Bog: »Skal Præsten være Sognepave eller Menighedens Tje
ner?« Modsat de to Forfattere, der paaberaabte sig deres Ret
til at tale ogsaa i fremmede Sogne, naar de var indkaldt af
Folk derfra, henviste han til Lovens Forbud mod at befatte
sig med andres Embede10). Sognepræsten alene skal være, ikke
sin Menigheds Herre, men dens Hyrde og Vejleder, det er paa
ham, Ansvaret hviler, og de, der ikke er tilfredse med ham,
kan jo, om de vil, frit udtræde af Statskirken. Men at bryde
Sognebaandet til ham ved at indkalde en anden Præst, er baade
at krænke hans Rettigheder og selvraadigt undergrave den bestaaende og nedarvede Orden, saa meget mere som man slet
ikke ved, om der det paagældende Sted er nogen virkelig Trang
til at høre en fremmed Røst11).
Naturligvis saa Brammer derfor med megen Uvilje paa, at
der efterhaanden som de grundtvigske Præster begyndte at
gøre sig gældende i Stiftet, i Aarene omkring 1870 blev en Del
Sognebaandsløsning til dem, mest i Egnene Syd for Aarhus.
Direkte modarbejde dette kunde han jo ikke, kun mente han,
at det var ulovligt, om Lærere, der samtidig var Kirkesangere
og læste i Kordøren, benyttede sig af Loven, da de i Kraft af
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deres Bestilling i Sognekirken maatte være bundet saavel til
Sognemenigheden som til Sognepræsten. Den bedste Udvej her
maatte, syntes han, være en mindelig Overenskomst, hvorved
Sognepræsten tillod dem at henholde sig til en anden, men at
Sognebaand ikke officielt blev løst12).
For at faa et Overblik over Stillingen paalagde Braminer
1875 Provsterne at indberette, hvor mange Sognebaandsløsere
der fandtes i de forskellige Pastorater, samt til hvem de søgte,
og da de indløbne Svar i al deres Kortfattethed giver Bidrag til
Oplysning om kirkelige Tilstande i Stiftet, er det ikke uden
Interesse et Øjeblik at standse ved dem. Det maa dog her be
mærkes, at hvor der i det følgende tales om Enkeltpersoner,
maa dette vel i Reglen være Husfædre — dog ikke altid — og
saaledes betegne Familier13).
Et stort Antal Sognebaandsløsere havde Otto Møller i Gyl
ling (1870—1913), 16 fra Gosmer, 4 fra Halling, 19 fra Rand
lev, 24 fra Bjergager og 22 fra Hundslund. Til Boesen i Odder
(1865—85) var der fra Randlev 13, Bjergager 3, Hundslund 1,
Maarslet 3, Malling 3, Beder 6 og Astrup 14, og til Fog i Skjold
(1840—85) 5 fra Assens, 6 fra Vrigsted, 4 fra Horsens, 1 fra
Tamdrup, 7 fra Ut og 1 fra Hansted. Til Konradsen i Hviring
(1873—1903) søgte fra Aale 2, Tønning 3, Træden 2, Tamdrup
2, Klovborg 1, Ring 2 og Føvling 1 Familier. Stor Tilslutning
havde den unge Kapellan Niels Lindberg i Gedved (1872—76),
Søn af Grundtvigs ivrige Vaabendrager i Kampen mod Ra
tionalismen, Jacob Chr. Lindberg og senere Valgmenigheds
præst i Kerteminde. Politisk var han temmelig radikal, og ved
sit folkelige Væsen vandt han mange Venner paa Egnen, som
ogsaa fulgte ham i kirkelig Henseende, fra Gangsted-Søvind
saaledes ikke mindre end 57, fra Tandrup 28, fra Hundslund 4.
Ved sin Visitats paa Egnen i 1875, hvor Braminer som anført
ikke havde noget principielt at indvende mod hans Prædiken
— udover at han ikke syntes, den var særlig fremragende •—
bemærker han under Omtalen af Gangsted, at Pastor Balslev
dér bærer Frafaldet med Besindighed og Sagtmodighed som
en kristelig Præst, der ikke higer efter at drage til sig, men
til Herren. — I Adslev-Mjesing var der 4, i Blegind-Hørning 12,
i Tranbjerg 6, i Holme 4, i Harlev-Framlev 20, der samledes
om Jørgen Teilmann, som var Kapellan hos sin Fader i Ormslev-Kolt.
Ogsaa i Egnen Nord for Silkeborg var der en Del Sognebaandsløsning. Saaledes til Sejling, hvor der ved Præsterne
F. D. Møller (1855—74) og F. B. Møller (1874—83) var opstaaet en stærk grundtvigsk Bevægelse, saa der 1875 var til-
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sluttet 6 fra Silkeborg, 2 fra Vinderslev, 1 fra Grundfør, 4 fra
Kragelund og ikke mindre end 125 fra Gødvad-Balle. Til Torning, hvor Spleiss var Præst (1873—85), sluttede sig 11 fra
Almind, 4 fra Levring og 2 fra Vinderslev. Til Gengæld var der
5 i Torning, som havde løst Sognebaand til Bording i Ribe
Stift, hvor der lød en kraftig indre-missionsk Forkyndelse ved
Præsterne Bülow (1859—68) og Blume (1868—76); samme
stedshen søgte 48 fra Kragelund og 2 fra Karup.
Endvidere fik N. I. Jensen, Ebeltoft, (1873—95) Tilslutning
af 2 Familier fra Hornslet, Slamberg i Støvring (1858—87),
af 2 fra 0. Tørslev, Køster i Østbirk (1858—80) af 2 Personer
fra Voerladegaard og 2 fra Horsens, mens der fra Højbjerg
var 4 (vel 2 Familier), der stod i Forbindelse med Bjerregrav
i Viborg Stift, hvor den begavede grundtvigske Pastor Christiani havde virket i en Aarrække og 1871 var blevet afløst
af O. H. Boisen (1871—78).
Til Kredsen i Ørum, hvor Pastor Jespersen 1874 afløste
Vilh. Beck, hørte 2 Familier i Torstrup, 1 i Enslev, 1 i Glæsborg og 1 i Kastbjerg.
Men desuden forekom der rundt om i Stiftet en Del spredt
Sognebaandsopløsning til forskellige Præster, uden at det be
høver at have haft Forbindelse med disses kirkelige Stade,
som naar 6 Familier i Voel kun sluttede sig til Tvilum, indtil
de selv kunde faa deres Kirke, og de nu havde saa langt til
Linaa, eller naar en Godsforvalter i Stouby helst vilde benytte
sin Svigersøn i Barrit, og en tidligere Degn sammesteds øn
skede at vedligeholde sin gamle Forbindelse med Urlev.
Grunden til Sognebaandsløsning har dog i de allerfleste Til
fælde været, at man hos de Præster, man valgte, mødte et Livs
syn, man forstod. Andet kunde naturligvis være medvirkende,
som naar den tidligere nævnte, heller ikke af sine foresatte
meget skattede Pastor Kattrup i Tamdrup i sine Prædikener
stiklede til Folk14) og dermed gav Lærer Madsens Agitation
for Lindberg Vind i Sejlene, eller naar man i det hele følte
sig utilfreds med sin Sognepræst og hans Forkyndelse. Saaledes i Silkeborg, hvortil dog mange Sognebaandsløsere atter
vendte tilbage, da Hostrups Eftermand, Panduro (1863—74)
blev afløst af Grundtvigianeren Viberg15a). Den store Tilslut
ning til Sej ling fra Gødvad-Balle skyldtes, at der i Stedet fol
den forflyttede grundtvigske Sognepræst var blevet udnævnt
en af en anden Farve15b), og de mange Sognebaandsløsere fra
Gangsted-Søvind til Lindberg fandtes af den Aarsag, at man
ikke fik ham til Præst for Sognene, saadan som man havde
ønsket. Mange var unge Folk, de byggede Forsamlingshus og
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Friskole i deres Hjemegn, men stod ellers venligt til Pastor
Balslev, der paa sin Side anerkendte Lindbergs positive
Stade16).
Om Sognebaandsløsernes Livsstilling gives der kun faa Op
lysninger. I N. Hald, Rougsø, 0. Lisbjerg, Tyrsting-Vrads og
Bjerre-Hatting Provstier, hvor Bevægelsen ikke var stærkest
fremtrædende, var der 20 Gaardmænd, 10 Husmænd, 5 Haandværkere, 4 Proprietærer, 2 Møllere, 2 Handlende, 2 Enker,
1 Pige, 1 Forpagter, 1 Godsforvalter, 1 Skovfoged, 1 fhv. Degn,
1 Højskoleforstander, 1 Friskolelærer.
Var Braminer misfornøjet med Loven om Sognebaandsløsning, maatte han dog være det endnu mere med Valgmenig
hedsloven 1868, selv om den kun medførte en Udvidelse af de
Rettigheder, som 1855 blev givet Lægfolket. Sine Tanker om
den nedlagde han i den af ham paa Biskop Martensens Op
fordring forfattede Fællesudtalelse17), hvori 6 af Landets 7
Bisper før dens endelige Vedtagelse baade protesterede mod
dens Indhold og fralagde sig ethvert Medansvar for dens Virk
ninger, som kunde blive skæbnesvangre for Folkekirkens
evangelisk-lutherske Præg — ja føre til dens Opløsning, lige
som det i det hele taget var stridende mod et Kirkesamfunds
Natur at tillade frie Menigheder inden for de givne Rammer.
Biskoppernes Indsigelse fik dog ingen Indflydelse paa For
slagets Skæbne. Det blev vedtaget, og 8 Aar efter (1876) maatte
Braminer selv med megen Uvilje se paa, at der oprettedes en
Valgmenighed paa Bering Mark med den radikale Jørgen Teilmann, der ved sin Faders Død var blevet tjenstledig, som
Præst. Ved Indvielsen 2. Pinsedag benyttede han det af Biskop
Mynster forfattede Ritual, skønt han just ikke troede, denne
havde tænkt sig det brugt ved Indvielse af en Kirke for »Sepa
ratister«, men foretog dog visse Ændringer i det, som syntes
ham nødvendige og passende, ligesom han ikke vilde, at der
i Indgangsbønnen skulde bedes for, at Kirken maatte benyt
tes til Gudstjeneste for kommende Slægter, eftersom der ikke
var nogen gyldig Grund til Valgmenighedens Oprettelse, og
han ikke ønskede den nogen lang Levetid18). Som Tekst til
sin Tale valgte han Joh. 4,20—24, hvorved han ud fra en
Skildring af Samaritanerne indirekte tog Anledning til at ad
vare mod at ringeagte Loven og at fordreje Udlægningen af
Bibelen. Gudstjenestens Slutningsbøn om trofaste og fromme
Lærere og Prædikere, der i et kristeligt Levned bevarede den
rene Lære, var sikkert den Del af Ritualet, som Biskoppen
fandt bedst paa sin Plads, og skønt han havde ladet baade
Teilmann og Menighedens Formand gaa med sig i Procession
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til Kirken for derved at overholde Reglerne, og de bagefter
havde takket ham for hans Nærværelse, vilde han ikke deltage
i den senere paafølgende Festlighed, men tog straks bort —
han mente og sikkert ikke uden Grund, at man ogsaa helst
vilde være fri for ham10). —
»D. 28. Januar 1868. Frederik d. 6tes hundredaarige Fød
selsdag.«20). Saadan daterede Braminer et Brev til sin Ven og
Kollega, Biskop Engelstoft i Odense, og det turde være beteg
nende. Thi for ham — og mange med ham — stod utvivlsomt
denne Konges patriarkalske Regering som Typen paa den
rette Styreform, med retsindige og velmenende Ledere i Spid
sen for de brede Lag, der paa deres Side tillidsfuldt og uden
Kritik burde se op til dem i Forvisning om, at hvad de be
stemte, tjente alle bedst. Dette gjaldt for ham ogsaa indenfor
Kirken, og derfor var det naturligt, at han maatte reagere
stærkt, naar der nu af Grundtvigianismen blev rokket ved
disse fundamentale Principper med Paastand om, at Lægfol
ket maatte have et afgørende Ord med i Laget og Ret til i
givet Tilfælde ved at frigøre sig fra den af Kongen beskikkede
Sognepræst at tage sin aandelige Velfærd i egen Haand. Slige
nye Tanker forstod han lige saa lidt som Biskop Mynster,
hans store Forbillede, og som han kæmpede han forgæves mod
dem, uden at det lykkedes ham hverken gennem sine Hyrde
breve, sine Skrivelser til Ministeriet, sin Administration eller
paa anden Maade at standse deres Udbredelse i sit Stift.
Det er et Udsnit af denne Kamp mod Grundtvigianismen,
der er skildret i det foregaaende. Men det bør understreges,
at i hvor høj Grad Bammer end ansaa den for en kirkeoplø
sende Bevægelse og stod som en afgjort Modstander af dens
Præsters Arbejde for at skaffe den Indgang i Menighederne,
var han dog altid rede til at anerkende deres Nidkærhed og der
med ogsaa det i deres Prædikener, han ikke fandt »sekterisk«,
d. v. s. som ikke fremhævede Trosbekendelsen paa Bibelens
Bekostning, ligesom han som nævnt ikke nærede personlig
Vrede mod dem. I al sin Ensidighed og Mangel paa Forstaaelse
af den nye Tid, der var i Frembrud, var han en besindig Mand,
og skønt baade Loven om Sognebaandets Løsning og om Valg
menighederne var ham inderligt imod, administrerede han
dem loyalt, selv om ingen tog fejl af hans egen Mening om
dem. De grundtvigske Præster syntes ikke om ham, hvad hel
ler ikke var at vente, men ved en Bedømmelse af ham bør
man ikke glemme ogsaa at tage de ovenfor anførte Træk med
ind i Billedet.
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9 Gerhard Peter Brammer (1801—84), f. i Hillerød, Student 1818, cand.
theol. 1822 og Lærer i København, Kateket i Nakskov 1826, Præst og Semi
narieforstander i Snedsted 1830, Dr. theol. 1836, Biskop over Lolland-Falster 1843, over Aarhus Stift 1845, Afsked 1881, død i Vejle 1884. 2) Aarhus
Bispearkiv: Journalsager F. 1870 og 1873 (Indberetn. om kkl. Forhold). 3) I
Bispebreve til Kultusminister Fischer 1876—80 (Kirkeh. Saml. 6-II-574 ff.)
4) Bispearkivet: Visitatsprotokol. 5) J. P. Bang: Otto Møller, S. 72. ®) Kir
keh. Saml. 6-2-644—45, 653. 7) Otto Møller og Skat Rørdam: En Brev
veksling I, S. 143 f. 8) Bisk. Kopibog (Ministerbreve) 11/ø 1874. °) Bisk.s
almindelige Kpb. 15/s 1876. 10) Danske Lov 2-11-3. 11 ) Nyt theol. Tidsskrift
ved Scharling og Engelstoft III, S. 284 ff. 12) Kirkeh. Saml. 6-V-165 f. og
167 f. 13) Journalsager D. 1875. 14) Journalsager F. 1873. 15a) A. Bobjerg:
Det grundtvigske Livsrøre i Silkeborgegnen, S. 72 og 76. 15*>) Visitatsproto
kol 1877. i«) Journalsager F. 1872. *7) Kirkeh. Saml. 6-V-202. *«) Kopibog
(Ministerbr.) 5/5 1876. 10) Kirkeh. Saml. 6-II-581 ff. 20) Kirkeh. Saml.
6-V-206.

Biskop Peder Krog.
Af C. E. Møller,

Den 28. marts 1681 blev en usædvanlig, 26-årig ung mand
af fru Sophia Amalia Moth, grevinde til Samsø, kaldet til sog
nepræst for Onsbjerg og Besser og til tillige at være provst
for Samsø og Tunø provsti. Han var usædvanlig i henseende
til begavelse og lærdom, usædvanlig med hensyn til karriere,
idet han allerede i en alder af 34 år blev udnævnt til biskop
over Trondhjem stift, og usædvanlig ved de ulykker og den
modgang, han med eller uden egen skyld førtes ud i. Hans
navn var Peder Krog.
Peder Krog var født i Aarhus 8. april 1654, men hans slægt
stammede fra Norge. Navnet skal kunne føres tilbage til Ketil
Krog, en søn af Toste Jarl, Harald Haarderaades broder, som
Snorre Sturlason beretter om i sin krønike. Oldefaderen Chri
sten Krog skal have været en munk, som blev grebet af Luthers
lære, og være blevet den første lektor i luthersk teologi i Oslo
efter at have fået undervisning af Sjællands første evangeliske
biskop, Peder Palladius, i København. Bedstefaderen Niels
Krog var præst og provst i Berg i Norge, hvor han døde næsten
100 år gammel i 1665.
Faderen, som også hed Niels Krog, var født 1615. Efter
først at have fået privat information i hjemmet blev han sendt
til skolen i Oslo i 1627, men måttes tages hjem et par år efter,
da pesten hærgede. 1630 kom han til Roskilde latinskole, hvor
han blev rektors yndlingselev og foreholdt de andre elever til
eksempel. 1633 kom han til Academiet i København, hvor
biskop Jesper Brochmand blev hans privatpræceptor. 1638
kom han til Aarhus, idet biskoppen, dr. Morten Madsen, be
gærede ham til at informere sine sønner. Året efter blev han
lærer ved Aarhus skole, 1641 konrektor og tillige præst i Aaby.
1647 blev han rektor ved skolen og medlem af domkapitlet.
1658 blev han tillige sognepræst i Vejlby, hvor han hver søn
dag drog ud for at forrette gudstjenesten.
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Niels Krog skal have været en udmærket rektor og en god
præst, utrættelig i sine embeder. Det hedder om ham, at »han
var den første og den sidste i kor og skole, årvågen over det
plantebed, Gud havde betroet ham, beviste sig en mester i at
lære, en fader i at straffe,, viste aldrig had og uforsonlighed,
når de unge kunde forse sig, vidste med lemfældighed at bøje
sine disciples sind og hjerter til kærlig frygt. Ved sin død nød
han næsten biskoppelig ære«1).
Rektor Krog var gift med en præstedatter, Cicilia Blichfeld.
Af ægteparrets 8 børn levede kun de 4, nemlig 2 sønner, Niels
Krog, der døde 1680, 35 år gammel, som sognepræst og provst
i Skive, og Peder Krog samt 2 døtre, af hvilke den ene var gift
med Melchior Sommerfeld, øverste capelian ved Aarhus dom
kirke.
Sønnen Peder Krog havde ikke arvet sin faders milde sind,
men nok hans begavelse. Som naturligt var, kom han til at gå
i Aarhus katedralskole, hvor han i en alder af 12 år regnedes
for skolens dygtigste elev. Blandt hans betydeligste lærere næv
nes hr. Jacob Sørensen, siden sognepræst i Linaa, og hr. Niels
Clemendsén, siden sognepræst i Gern. Da Krog var 14 år gam
mel, blev han af biskoppen, dr. Eric Grave, kendt dygtig til at
sendes til Academiet i København, men da han var lille af
vækst og svag af helbred, mente faderen, det var bedst at be
holde ham hjemme et par år endnu. I den tid havde han fri
adgang til biskoppens bibliotek, hvad han ivrigt benyttede sig
af. Han disputerede, skrev afhandlinger til biskoppen, fik flids
præmier derfor og benyttedes ofte til at undervise i skolen i
lærernes forfald.
Endelig blev han i året 1670 sendt til Academiet i Køben
havn, hvor han bestod sin prøve så godt, at professorerne ikke
kunde finde en karakter, som var høj nok, og derfor i eks
amensprotokollen skrev (på latin) : Hans lige har vi hverken
hørt eller set. Krog var altså ingen almindelig student. Alle
rede samme år drog han med professorernes tilladelse sammen
med sin ældre broder, der var teologisk kandidat, på en studie
rejse til Rostock, hvor de nød hus og bord hos en teologisk
professor. Denne rejse varede kun kort, men allerede året efter
rejste Peder Krog ud påny for at besøge fremmede universi
teter og vendte først hjem til Danmark efter 7 års forløb.
Den lange udenlandsrejse gik først over Rostock, Leipzig,
Dresden og Erfurt til Wittenberg. Overalt stiftede han be
kendtskab med tidens betydeligste videnskabsmænd og høstede
selv megen lærdom i både teologi, filosofi og østerlandske
sprog, så hans professorer »kunde ikke noksom forundre sig
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over hans erudition i de theologiske videnskaber og de orien
talske sprog«2). Da hans broder i 1674 holdt bryllup, sendte
han ham et bryllupsvers forfattet i 9 forskellige sprog, nemlig
hebraisk, kaldæisk, syrisk, arabisk, samaritansk, græsk, latin,
tysk og dansk. Af studenterne i Wittenberg blev Krog så be
undret og yndet, at han 19 år gammel holdt forelæsninger for
dem under stadig voksende tilslutning. Disse forelæsninger
måtte professorerne dog påtale, da Krog endnu ikke havde
nogen akademisk grad (måske også, fordi han tog betaling for
dem og derved tog fortjenesten fra professorerne). Studenterne
tilbød da frivilligt at afholde udgifterne for Krog, således at
han i 1674 i en alder af 20 år kunde tage magistergraden.
Det følgende år begav Krog sig til universitetet i Leyden.
Foruden at læse teologi og filologi tog han »af Curiositet« del
i de anatomiske øvelser og udviste et sådant håndelag i brugen
af de anatomiske instrumenter, at de medicinske professorer
søgte at overtale ham til at studere lægevidenskab ved deres
akademi, men kærlighed til teologien og fædrelandet holdt ham
derfra, og han tænkte nu på hjemrejsen. Egentlig vilde han
besøge både England og Frankrig, men da der var krig (Lud
vig XIV’s krig mod Holland 1672—79, hvor hollænderne åb
nede sluserne ved havet) og mange sørøvere, begav han sig til
Magdeburg, hvor han en tid opholdt sig hos den fromme præst
Christian Scriver (hvis andagtsbog »Sjæleskat« hørte til den
lutherske kirkes mest kendte opbyggelsesskrifter, oversat til
dansk og udsendt i ny udgave af Vilh. Beck så sent som o. 1890)
for at lære prædikekunst. Endelig nåede han i foråret 1678
efter et kort ophold i Hamborg og Kiel omsider hjem til Aar
hus. Han var da ikke alene »overmåde beriget på visdoms skat,
men også på guld og penge, som han havde lagt op ved sine
forelæsninger«.
Straks efter fortsatte Krog til København. At han nu må
have været anset og kendt for sin lærdom, kan man forstå
deraf, at da den teologiske professor Chr. Nold skulde forsvare
sin tiltrædelsesdisputats, som handlede om den berømte dan
ske anatom, geolog og teolog Nicolaus Steno (som var gået
over til katolicismen) blev Krog udset til at opponere. Han
gjorde her sine sager så godt i kongens, biskoppens og mange
høje herrers nærværelse, at han dagen efter blev kaldt op til
storkansleren grev Ahlefeldt, som forsikrede ham om kongens
nåde og udnævnte ham til vice-provst for kommunitetet. (Kom
munitetet, også kaldet »klosteret«, var den af kong Frederik II
oprettede stiftelse til fattige studenters bespisning, hvortil
senere under Kristian IV knyttedes fribolig på Regensen). Krog
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boede hos dr. Nold og samlede store tilhørerskarer til sine fore
læsninger over østerlandske sprog og teologi. Han holdt også
latinske prædikener og befandt sig så vel, at da kongen tilbød
ham sognepræsteembedet i Vordingborg, afslog han tilbudet
med allerunderdanigste taksigelse.
Måske det var for at bøde på denne dristighed at sige nej
til enevoldskongens allernådigste tilbud, at Krog, da Kristian V
snart efter fejrede sin fødselsdag, sendte ham en lykønskning,
der ligesom bryllupsverset til broderen var affattet på 9 for
skellige sprog. Sikkert vilde Krog også derved dokumentere
sine kvalifikationer, da han havde håbet at kunne opnå et pro
fessorat i østerlandske sprog. Kristian V strakte sig imidlertid
foreløbig ikke længere end til at tilbyde ham stillingen som
rektor ved Køge lærde skole. Skønt dette tilbud måtte betrag
tes som en æresbevisning overfor en ung mand på 24 år, vilde
Krog nødigt forlade København, men anden gang turde han
dog ikke afslå kongens gunst.
I sin rektortid, som knapt varede 2 år, fortsatte Krog med
at holde akademiske forelæsninger i København. Endvidere
skrev og forsvarede han to disputatser om det mirakel, som
omtales i Josuabogens kap. X vers 12, at solen stod stille i
Gibeon. Der er således næppe blevet megen tid tilovers til
skolearbejdet i Køge. Man må formode, at den gunst, Krog
nød hos Kristian V, har været medvirkende til, at han allerede
i marts 1681 blev befordret til det dengang ret indbringende
embede som sognepræst til Onsbjerg og Besser samt provst
for Samsø og Tunø provsti.
Samsø havde jævnlig skiftet ejer, siden øen efter den skån
ske krig i 1661 var overdraget rigsdrosten Joachim Gerstorff
som erstatning for hans tabte skånske godser. Da imidlertid
Gerstorff døde allerede samme år, udstedte kong Frederik III
skødet3) til hans arvinger. Således overgik øen til hans sviger
søn Jørgen Bielke, som i 1674 solgte den til rigets mægtigste
mand, greve Peder Griffenfeld. Griffenfeld kaldte sig med
stolthed »Herre til Samsøe, Brattingsborg og Wisborg« og havde
planer om at bygge sig et slot på øen og var allerede begyndt
at samle byggemateriale lidet anende, hvor nær han var sit
fald. 1676 kom han i unåde, blev dømt og få år efter, 1680,
anbragt i livsvarigt fængsel på Munkholmen i Trondhjerns
fjorden. Samsø blev inddraget under kronen, men ved et gave
brev4) af 1. juni 1676 bortskænkede Kristian V øen med om
liggende holme og »al dens herlighed« til »Os elskelig frue
Sophia Amalia Moth til Egede«, og 31. december 1677 blev

Biskop Peder Krog

105

Samsø ophøjet til et grevskab, og øens ejer fik titlen Fru
Sophia Amalia, grevinde til Samsøe.
Til grevindens privilegier hørte også kaldsretten til Samsøs
5 præsteembeder og provsteembedet. Den 18. februar 1681 døde
magister Morten Jørgensen, sognepræst til Onsbjerg og Besser
og provst for Samsø og Tunø provsti, efter at han havde virket
i disse embeder i kun 4 år. En måned senere blev Peder Krog
kaldet til hans efterfølger. Forinden havde han Midfastesøndag
prædiket i Holmens kirke, hvor man må antage, at grevinden
har været tilstede, og Palmesøndag prædikede han for det kon
gelige herskab i Slotskirken. Den 6. maj blev han ordineret
i Aarhus domkirke af biskop Eric Grave. Dagen efter blev han
indsat som provst ved en latinsk tale af biskoppen, som Krog
på stående fod besvarede til megen fornøjelse for alle nærvæ
rende, men mest for sin gamle fader, som kort før havde
haft den sorg at miste sin ældste søn i ung alder.
Da Krog var blevet indsat i sit embede på Samsø, gjorde
han en rejse til København, »hvor Guds forsyn vejledede ham
til den velbårne jomfru Anna Dorothea Bremer«5), hvis fader
havde været borgmester i Kiel. De blev gift i juli 1681 og levede
sammen i et langt ægteskab, som først afbrødes, da Krog kort
efter deres guldbryllup afgik ved døden. Hun overlevede ham
i 18 år og døde på Bakke gård ved Trondhjem 1749, 87 år gam
mel. Deres børn, 3 sønner og 1 datter, er alle født på Samsø: 1.
Christian Krog 1682—1754, præsidenti Trondhjem, 2. Magister
Niels Krog 1683—1740, rektor ved Trondhjems katedralskole,
3. Sophia Amalia, født 1686, gift med justitsråd, præsident i
Trondhjem Hans Collin, 4. Georg Heinrich Krog, født 1687,
som blev katolik og pavelig bibliotekar.
Om Krogs embedstid på Samsø, som kunde have større
interesse for nærværende årbog, er der desværre kun få op
lysninger at finde, og hvad der meddeles, er ikke ubetinget til
Krogs forherligelse.
Provsterne på Samsø havde siden reformationen (og vel
også før) haft deres residens på Bisgård i Onsbjerg sogn. I
den katolske tid har biskoppen i Aarhus ejet eller dog haft
indtægten fra gården, som derfor oprindelig hed Bispegård.
Dens nuværende bygninger skal være opført af Kristian IV6).
Foruden brugen af den store gård på 34 tdr. hartkorn har
provsten haft indtægter af ikke mindre end 14 bøndergårde
(de såkaldte mensalgårde), 10 i Østerby, 2 i Ågerup (Besser
sogn), og 2 i Onsbjerg. Ikke desto mindre klagede allerede en
af Krogs forgængere, magister Hans Svane (efter sigende en
fætter til Københavns berømte biskop af samme navn), som
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Bisgård. Foto tilhørende forpagter E. Thomsen.

var i embedet 1635—76, over, at jorden gav ringe grøde af
sig på grund af den vidtløftige husholdning, som udkrævedes
til avlingen, så at jordens drift fortærede sig selv og under
tiden tienden med7). Der var derfor selv i fredstid (Svanes be
retning er nedskrevet lige efter svenskekrigen) intet af »prosperere« uden klæder og føde med stor besværing7).
For Krog lykkedes det åbenbart ikke bedre at skaffe sig
indtægter af Bisgård. Da også han klagede over, at avlingen
faldt ham for uoverkommelig, og omkostningerne ved de vidt
løftige bygningers vedligeholdelse var for overdrevne, fandt
grevinde Moth anledning til ved Krogs forflyttelse at »abalienere«7) Bisgård og de 14 mensalgårde fra embedet og i stedet
lade en bondegård i Besser indrette til præstegård. Krog var
således den sidste af provsterne, som boede på Bisgård, og går
den er siden drevet under Brattingsborg.
Den nye ordning tilfredsstillede imidlertid heller ikke prov
sterne. Krogs efterfølger, provst Sietting (1688—97), var meget
utilfreds med byttet og sendte lange klageskrivelser til herska
bet over, at siden Bisgård blev taget fra embedet, var dets ind-
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tægter år for år mere og mere formindsket og forringet for
medelst tidernes besværlighed og adskillige åringers misvækst.
Grevinden svarede imidlertid, at det var »ham såvel som hende
bekendt, af hvad årsag herskabet så godt som var tvunget til
at overtage Bisgård, nemlig formedelst hans formands mange
indsendte klager over den store gårds bekostelige drift, hvilket
gav herskabet årsag til at udlægge en mindre, men bekvem
mere gård til brug for provsten«7). Grevinden forøgede dog på
Siettings talrige bønner kaldets indtægter på forskellig vis,
men Bisgård forblev tabt for embedet.
Samsø-Tunø provstis præstekaldsbog omtaler det som en
enerådig misbrug af magten, at grevskabet uden vederlag har
frataget kaldet Bisgård, og mener, at dets berettigelse hertil
har været tvivlsom. Men Krog får også sin del af skylden. Det
antydes, at han kan have set sin fordel i at være grevskabet
behjælpelig med at tage Bisgård tilligemed de 14 mensalgårde
fra præstekaldet ved til gengæld at blive hjulpet af grevskabet
til Trondhjems bispestol. Noget bevis herfor kan dog næppe
fremføres. Der var jo vitterligt klaget over forholdet også af
provst Svane. At der har bestået et meget venskabeligt forhold
mellem grevskabet og provsten, kan man formodentlig slutte
af, at provstens datter blev opkaldt efter grevinden. Og dette
venskab kan jo have været tilstrækkelig grund for grevinden
til at gøre sin indflydelse hos Kristian V gældende til fordel
for Krog. I hvert fald skete det usædvanlige, at kongen sidst
på året 1688 udnævnte Krog til biskop over Trondhjem stift.
Han var da 34 år gammel.
At Krog på utilbørlig måde skulde have været medvirkende
til sin egen forfremmelse kan ikke godtgøres. Selv siger han8),
at det skete »uden hans vidende og næsten mod hans vilje«,
da han gerne var blevet på Samsø resten af sit liv. I alt fald
havde han sikkert hellere modtaget et professorat i orientalske
sprog end en bispestol. Men det er ikke uden en vis malice,
når det i den nævnte kaldsbog hedder, at har Krog medvirket
til sin egen forfremmelse, »så har han også hårdt måttet und
gælde derfor, og det lige fra det øjeblik, han satte sin fod i
Trondhjems bispegård«7).
I sin bog »Danske, norske og islandske Jubel-lærere« (1779)
skriver Christopher Giessing: »Hidtil har Krogs liv været en
kæde af lutter ære, lykke og velstand. Han nød ære og yndest
såvel uden- som indenlandsk, han gjorde et anseligt og lykke
ligt giftermål, han blev fra et honorabelt embede til et andet
forflyttet, og for sin store og vidt udstrakte erudition endelig
befordret til den højeste ærespost i den gejstlige orden, men
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fra den tid, han tiltrådte sit biskoppelige embede og gennem
hans langvarige embedstid, var hans liv en kæde af fortræd og
møje, had og forfølgelse, sorg og bedrøvelse. Ildebrand for
tærede hans ejendom, og den ene ødelæggende og krænkende
proces fulgte efter den anden«.

Biskop Peder Krog.
Foto efter maleri
i Trondhjems
domkirke.

Den 17. februar 1689 blev Krog bispeviet i København af
dr. Hans Bagger, Sjællands biskop, og blev et par dage senere
efter kongens egen befaling kreeret til doctor i teologien. At
kongen, og ikke alene grevinde Moth, har været ham gunstig
stemt, ser man også af, at kongen i 1690 gav ham rang og
sæde med »virkelige justitsråder, hvilken rang var den tid
højere anset end nu omstunder«2).
Efter bispevielsen i København vendte Krog tilbage til
Samsø for at tage afsked med sine menigheder i Onsbjerg og
Besser. Ved afskeden skænkede han Onsbjerg kirke de pom
pøse lysestager, som den dag i dag pryder alteret. Fra Thuras
bog »Beskrivelse af Samsøe« (1758) ved man, at der på hver
af stagerne har været anbragt en ottekantet kobberplade med
våbenskjold og henholdsvis følgende inscriptioner »D. Peder
Krog. Biscop i Trundheim« og »Anna Dorothea Bremer«. På
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begge plader var graveret et løvværk, som omkransede en
hjelm. På bispindens skjold sås oven over hjelmen en laur
bærkrans og en stjerne og under hjelmen et hjerte gennem
boret af to pile. På biskoppens skjold sås under hjelmen en
mand med en nøgle i højre hånd og en krog i venstre. Oven
over hjelmen sås en ørn med udstrakte vinger, bestrålet af
solen. På bagsiden læstes alle biskoppens data: Fød i Aarhuus
d. 8. April 1654; i sit Alders 16 Aar deponeret; ætat. 20 pro
moveret in Wittenberg til Magistrum; ætat. 23 efter 7 Aars
Peregrimation vorden Vice-Præpositus i Closteret; ætat. 24 Rec
tor Scholæ i Kiøge; ætat. 26 Sognepræst til Onsberg og Besser,
og Præpositus Regius over Samsøe og Tuen; ætat. 34 creeret
Doctor Theologiæ og Biskop over Trundhiems Stift udi Norge
1689.« På bagsiden af bispindens skjold læstes: »Fød i Kiel
den 26. May 1659; ætat. 19 kommen til Kiøbenhavn; ætat. 22
kommen i Ægteskab med Doet. Peder Krog, og ved ham Moder
til 4 Børn: Christian Krog æt. 7. Niels Krog, ætat. 6. Sophia
Amalia Krog, æt. 3. Jørgen Henrich Krog, æt. 2.« Pladerne
er afbildet i Thuras bog.
Disse kobberplader eksisterer desværre ikke mere. Men på
den øverste kugleformede del af stagerne kan man endnu se
de huller med skruegevind, hvor pladerne har været fastgjorte.
Krog betegner embedet Onsberg-Besser svarende til, at Bis
gård er beliggende i Onsbjerg sogn. Efter at præsterne var
flyttet til Besser, blev dette regnet for hovedsognet, og embedet
kaldes Besser-Onsbjerg.
Efterladende sig dette meget synlige minde i Onsbjerg kirke
drog biskop Krog fra Samsø. I Aarhus fragtede han et skib,
som førte ham og hans familie til Norge. Selv steg de i land
i Bragenes i Sydnorge, medens skibet fortsatte rejsen med
flyttegodset. Midt på sommeren 1689 nåede familien over land
til Trondhjem, som skulde blive deres fremtidige hjem. Og
alting tegnede lyst.
Hvad der hidtil er fortalt om Krog, har næppe kunnet give
en noget nærmere indtryk af ham som menneske endsige som
præst. Det står fast, at han ragede højt op i begavelse og lær
dom. Hvad hans øvrige personlige egenskaber angår, kunde
disse sikkert sommetider med rette kritiseres. De prangende
indgraveringer på afskedsgaven i Onsbjerg kirke kunde nok
lade formode, at den meget unge doctor og biskop var en stor
mand, ikke blot i andres, men sikkert også i sine egne tanker.
Denne selvbevidsthed udvikledes i de følgende år stærkt i ret
ning af en myndighed, som vanskeligt tålte andres indblan
ding, og som skaffede ham mange uvenner. Heller ikke i penge-

110

C. E. Møller

Pladerne fra Onsbjerg kirkes lysestager.
Efter Thuras beskrivelse af Samsøe 1758. C. E. Møller fot.

sager glemte han at tage hensyn til sig selv. På den anden side
har Krog utvivlsomt haft betydelige administrative evner og
har også som tilsynsmand haft meget at give menighederne i
sit stift.
Der har imidlertid været mulighed for at fælde vidt forskel
lige og hinanden modstridende domme over biskop Krog. Nogle
biografier og optegnelser hæver ham til skyerne, andre har
bedømt ham strengt som en pengegridsk og snæverhjertet præ
lat uden sans for de ideer, som gærede i tiden. Og da kilderne
er sparsomme, vil det formodentlig blive vanskeligt fuldt ud
at forstå manden og give en retfærdig vurdering.
Et ejendommeligt træk i Krogs levnedshistorie er de mange
processer, han indvikledes i lige fra sin ankomst til Trond
hjem. Han fik ikke nogen særlig god modtagelse der. To af
Trondhjems præster,- Borchmann og With, havde begge søgt
bispestillingen, og da deres forhåbninger slog fejl, og de så
sig forbigået for en ganske ung mand, »anså de ham straks
med skæve øjne«2).
Med disse to præster fik Krog snart stridigheder, som måtte
føres for retten. I første tilfælde drejede det sig om, at Borch
mann af en kollega var beskyldt for at have anvendt uindviet
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vin ved en altergang, da der blev brug for mere, end han havde
skænket i kalken. Ved kapitelsretten blev Borchmann dømt,
men i højesterets præmisser hedder det om Krog, at han i sit
indlæg havde brugt en usædvanlig og en superintendant ingen
lunde anstående måde at tale på, hvorfor han blev dømt til
at bøde 1000 rdl. til Christianshavns kirke, hvorimod Borch
mann blev frikendt, medens den kollega, som havde fremsat
beskyldningen, blev dømt fra sit embede.
Om striden med Frue kirkes sognepræst, magister With,
hedder det, at With under et besøg i sit annekssogn, Inderøen, havde spurgt bønderne, om de nogensinde havde set Judas.
Og da bønderne havde svaret benægtende, havde han fortalt
dem, at når den nye biskop kom ud til dem, kunde de skin
barlig få at se, hvorledes Judas så ud, hvilket hentydede til
dr. Krogs røde skæg. Da biskoppen så kom på besøg, flokke
des almuen om ham, og »hver anden mand havde det Judasnavn i munden«2). Da nu biskoppen spurgte, hvad de mente
med det, kom sammenhængen for dagen. Efter at biskoppen
var kommet hjem, påtalte han Withs »uanstændige og for en
præstemand lastværdige discours blandt bønderne«2), men
»With var fræk og nægtede alting med største hidsighed«2).
Krog indberettede sagen for kongen og udbad sig majestætens
resolution. Men heller ikke With undlod at indsende klage og
besværing over biskoppen. Resultatet var, at kongen forbød
parterne at strides. Ikke desto mindre fortsatte uenigheden,
nye forhold, begge parter lige uværdige, bleve draget ind, og
det kom omsider til en højesterets dom 1704, hvor de gensidige
beskyldninger blev kendt døde og magtesløse, men Krog blev
dømt til at udrede 400 rdl. i sagsomkostninger. Da havde stri
den mellem biskoppen og sognepræsten ved Frue kirke varet
i 14 år.
Det blev ikke ved disse to processer. Der omtales ialt 13,
hvoraf Krog vandt adskillige, men de fleste sluttede med, at
han i hvert fald blev dømt til at betale sagens omkostninger.
Man undrer sig over, at så mange af disse sager kunde føres
frem til højesteret. De fleste var ganske ubetydelige. Den
største proces og den for Krog ubehageligste skal omtales lidt
nærmere. Den førte til en hård og sikkert urimelig og uret
færdig dom, ifølge hvilken biskop Krog for egen regning blev
dømt til i løbet af 6 måneder at istandsætte en række kirker,
hvis vedligeholdelse han blev beskyldt for at have forsømt.
Hermed forholdt det sig således:
Til biskop Krogs stift hørte hele Nordland, som også om
fattede Finmarken. Kort efter sin ankomst til Trondhjem
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havde Krog af kongen fået ordre til at visitere Finmarken
hvert 3. år. Med datidens befordringsmidler i den uvejsomme
landsdel var dette helt umuligt at gennemføre. Ikke desto min
dre tog Krog med stor iver fat på at visitere i sit store stift
sommer og vinter lige til sin høje alderdom. Han skal på disse
rejser have passeret Nordkap ikke færre end 10 gange. Fra
sine første visitatser i Finmarken sendte han omhyggelige ind
beretninger til kongen om den sørgelige åndelige tilstand, der
herskede blandt finnerne (lapperne), og han anmodede ind
trængende om, at noget måtte blive gjort for at afhjælpe
nøden. Han lægger et godt ord ind for lapperne, som sikkert
vilde kunne opdrages til at blive gode og nyttige borgere i riget,
da de både var modtagelige for Guds ord og villige til at lære
norsk (dansk). Han fortæller kongen et rørende træk om en
lille finnepige, som i sit 8. år »læste Cathecismus, sine sprog,
poenitence-Psalmer og stood frem i Chordøren og med behage
lig stemme og tone sang dend Psalme: Inderlig længes mig
Herre; foruden aldt andet, som hos gamle og unge fandtes til
større fornøyelse, end jeg havde ventet«9).
Krog fandt, at ikke alene havde finnerne lyst til at lære
dansk, men var også meget lærenemme. Han foreslog derfor
kongen, at nogle unge teologer skulde lære lappisk for senere
at kunne blive præster for lapperne og samtidig at oprette en
skole for unge lapper, som siden kunde sendes til deres hjem
land som lærere.
Der var på den tid en voksende interesse for hedningemis
sionen som følge af pietismens fremgang. Også ved hoffet
sporedes denne interesse. Frederik IV fandt åbenbart, at Krog
manglede den rette pietistiske missionsånd og sendte en ung
teolog, Povel Resen, til Nordland for at undersøge forholdene.
Uden at rådføre sig med biskoppen rejste han tilbage for at
aflægge beretning for kongen. Det er klart, at Krog, som alle
rede havde vist en betydelig ansvarsfølelse for lapperne, måtte
føle sig stødt over en sådan forbigåelse. Værre blev det imidler
tid, da kongen udnævnte en ung pietistisk sognepræst i Trondhjems stift, von Westen, til at være en slags missionsbiskop
for Finmarken under direkte ledelse af det nylig oprettede
Missionskollegie i København. Dette betød for Krog, at en
anden biskop med udstrakt beføjelse til at træffe kirkelige
ordninger i en del af Trondhjerns stift blev anbragt midt i
Krogs embedsområde. Det er forståeligt, at noget sådant måtte
virke overordentlig sårende og krænkende for biskoppen og
føre til en bitter strid, så meget mere som von Westen selv
var en stridbar natur og lidet skikket til at administrere9).
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løvrigt var von Westen udrustet med stor begavelse og
sprogtalent og brændende iver for missionsgerningen, men var
tydeligvis af en anden ånd end Krog. Man kan måske danne
sig et indtryk af hans person ved at læse et uddrag af et andra
gende fra ham til kongen: »Allernådigste konge, Zions veje
ligger ganske øde i Deres rige Norge; der er ingen kirkedisci
plin mere i Deres lande, kirkens bindenøgle er ganske ned
graven, prædikestolen desværre frugtesløs, skriftestolen mere
til Satans riges befordring end til syndens afskaffelse. Horeri
har så taget overhånd, at Herrens profeter med gru hvert øje
blik må frygte for ild over dette Sodoma«10).
Det er let forståeligt, at det må have været en uhyre be
lastning for en mand som biskop Krog af den gamle orto
dokse opfattelse at tåle en åndstype som von Westens og blive
tilsidesat for ham, favoriseret som han var af kongen, ovenikøbet med løfte om at blive biskop i Trondhjem efter Krogs
død, »eller hvis bispestolen på anden lovlig vis skulde blive
ledig,«11) (von Westen blev dog ikke Krogs efterfølger, da han
døde 4 år før Krog). At von Westens kritik var rettet mod
biskoppen og hans embedsførelse var tydeligt. Hvad der yder
ligere vakte biskop Krogs harme, var von Westens ødsle brug
af pengemidler. For at skaffe missionen større indtægter fik
han kongen til at bestemme, at overskudet fra de nordlandske
kirkers tiende samt deres forhåndenværende kassebeholdning
skulde tilfalde missionen. Von Westen brugte pengene uden at
bekymre sig om kirkernes vedligeholdelse. 10 år efter blev
Krog af Missionskollegiet holdt ansvarlig for de nordlandske
kirkers dårlige forfatning. Og det var denne anklage, som i
forbindelse med stadige konflikter førte til den ovennævnte
hårde dom ved højesteret 1726, hvorunder Krogs embedsind
tægter blev beslaglagt en tid.
I anledning af denne proces opholdt biskop Krog sig i Kø
benhavn i 3y2 år. Det var ham ligefrem forbudt at forlade
hovedstaden. Han oplevede der Københavns brand 1728, ved
hvilken lejlighed han mistede en del bøger. Han var da en gam
mel mand. Efterhånden var Frederik IV, som ikke havde vist
Krog megen venlighed, blevet ham mildere stemt. Anden søn
dag efter Helligtrekonger 1729 blev han anmodet om at præ
dike for de kongelige herskaber i Slotskirken. Hans prædiken,
som han holdt siddende med kalot på hovedet, over brylluppet
i Kana behagede kongen, dels fordi Krog ikke omtalte sine
mange fjender, dels fordi han ikke tilskrev Københavns brand
»højes og laves synder, som de fleste andre præster gjorde og
derfor pådrog sig hoffets uvilje, fordi man mente, de outre-
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rede sagen«12). Biskoppen fik derefter tilladelse til at rejse
hjem, og hans embedsindtægter blev frigivet.
Som biskop havde Krog tilsyn med Tronhjems katedral
skole. Til denne var knyttet et lektorat i teologi. Da lektoren
var død i 1708, påtog dr. Krog sig uden vederlag at bestride
lektoratet, for at dets indtægter ubeskåret kunde gå til gen
opførelsen af skolen, som samme år var nedbrændt. Dette om
taler Ove Mallings i sin bog »Store og gode Handlinger af
Danske, Norske og Holstenere« som en fortjenstfuld indsats
og føjer til: »Krog viste her som i andre begivenheder, at for
en retskaffen embedsmand er det ej nok at iagttage de almin
delige pligter, som loven pålægger, men at han endog bør selv
udtænke lejligheder til at stifte nytte i sin cirkel«. Giessing
kalder Krogs uegennyttige gerning for hans »Æresstøtte«.
I et noget andet skær står denne handling for Hammond,
forfatteren af den nordlandske missions historie (1787), som
i sin bog anfører, at den nye skolebygning »lignede en heste
stald, uagtet især på den tid materialer og arbejdsfolk kostede
utrolig lidet. Og Krog skaffede ej alene skolen et ubrugeligt
lokale, men også en samvittighedsløs og uduelig rektor, idet
han lod sin søn Niels bestige dens kateder«. Han beskylder
også Krog for ikke at have passet sine forelæsninger som lek
tor, men kun hævet embedets indtægter. 1716 gav kongen
lektoratet til von Westen.
Så vidt forskellige er de domme, som fældes over biskop
Krog. Men det bør dog tages i betragtning, at Hammond næppe
var helt uvildig i sin dom. Han var steddattersøn af von Westen
og angiver selv, at han »vilde sætte Krogs utrolige og nedrige
ondskab i fuldt lys, lad så den nar til Giessing sige, hvad han
vil«.
Noget var der jo nok om Krogs pengeglæde. I E. F. Wolffs
bog om den danske og norske kirke i London (1802) berettes
om, hvorledes kirkerådet gang på gang uden resultat må rykke
biskop Krog for den afgift til kirken, som kongen havde pålagt
begge rigers stifter at yde. Krog undlod at svare, og flere års
afgift måtte søges udredet af hans dødsbo. Og ikke mindst
Hammond beskylder ham for at have draget personlig fordel
af de kirkelige indtægter.
At Krog i hvert fald var mere end en pengekær og enerådig
prælat, derom vidner hans visitatsrejser. Hans evne og vilje til
at virke som en god kirkens tilsynsmand får man et indtryk
af i Giessings skildring: »Han havde en stor gave til at kate
kisere med ungdommen på en grundig, men tillige letfattelig
måde. I den skarpeste vinter kunde han til manges forundring
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med den største tålmodighed katekisere i 5—6 timer, hvori
han vidste at lempe sig efter de enfoldiges begreb, og den i de
unges forstand forborgen liggende lille kundskab at udlokke
og udvikle på en venlig og opmuntrende måde, så at bønderne
blev ej kede af at høre ham, og børnene omringede ham for
at få mere at høre, ja mange brave præster og studenter rejste
ofte mange mile for at høre hans visitats. Han gjorde sig megen
møje med at få afskaffet mange indsnegne uordener i Guds
kirke og drev overalt stærkt på katekisationen og flittig sjæle
sorg, hvorom hans mange pastoral- og cirkulæreskrivelser
endnu er i manges hænder og noksom bevidne en retskaffen
alvorlig omsorg for Guds kirkes gavn og fremvækst«2).
Biskop Krog har i sin 42-årige embedstid ikke ligget på den
lade side. Han skal have ordineret 249 præster, indsat 32 prov
ster og bygget og indviet 49 kirker, hvoriblandt Anna Dorotheakirken uden for Trondhjem, opkaldt efter hans hustru. Dom
kirken og 26 landkirker lod han restaurere efter en frygtelig
orkan i 1689. Domkirken og katedralskolen har han ladet re
staurere 2 gange efter ildebrand.
Ude på den dystre fæstning på Munkholmen i Trondhjems
fjorden sad den tidligere Herre til Samsøe, Brattingsborg og
Wisborg, Peder Griffenfeld, nu kaldet skomageren. Krogs uven
ner har villet hævde, at han var med til at forbitre den ulyk
kelige fanges dage og bl. a. forårsagede, at pen og blæk blev ham
frataget. Historikeren A. D. Jørgensen hævder imidlertid, at
dette er ganske uden holdepunkt. Rygtet stammer snarest fra,
at Krog har aflagt besøg hos Griffenfeld af interesse for at
træffe en, der var lige så velbevandret som han selv i orien
talske sprog. Og måske har de sammen kunnet mindes dagene
på Samsø. De var for dem begge lyse og glade minder midt i
de følgende års modgang.
Da Hans Egede tumlede med sine tanker om at drage til
Grønland for at bringe evangeliet til de gamle Nordboer, som
formodedes at befinde sig der, skrev han bl. a. til biskop Krog
for at få en anbefalingsskrivelse til kongen. Krog svarede ham
i et venligt brev, »at intet skulde være mig kærere, end at den
gnist, som findes hos Eder til Guds ære og rige at udbrede,
måtte vorde til en brændendes glød«13), og anbefaler ham til
kongen. Han mener også, at Egedes forehavende kan få han
delsmæssig betydning for rigerne, eftersom »Grønland utvivlbarlig intet andet er end som et stykke af Amerika, og det kan
umulig være meget langt fra Cuba og Hispaniola, hvor den
store abundance af guld fandtes«.
Mange ulykker ramte biskop Krog personlig. I 1699 ned-
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brændte hans bispegård, og kun i sidste øjeblik reddede han sig
selv ud, men mistede sine bøger og kostbare manuskripter,
bl. a. en af ham selv udarbejdet kommentar til den hellige
skrift. I 1700 byggede han en ny bispegård, Bakke gård, uden
for byen. Under krigen med svenskerne (den store nordiske
krig 1700—21) fik han i 1718 af militære hensyn ordre til at
forlade sin gård med 24 timers varsel. Gården blev derefter
nedbrændt, som det senere viste sig, ganske uden grund, da
de svenske tropper drog en helt anden vej. Siden byggedes går
den op igen, men Krog fik ingen erstatning.
På Bakke gård levede biskop Krog til sin død. Den 23.
januar 1731 holdt han sin sidste offentlige prædiken i domkir
ken i anledning af Frederik IV’s død. Hen på foråret blev han
selv syg, og kræfterne tog af. Trinitatis søndag skal han dog
fra sit sygeleje have holdt en kraftig prædiken for den tilstede
værende familie over de sidste vers i dagens tekst, Johs. ev.
kap. 3, v. 14—15. Det blev hans sidste prædiken. Få dage efter
døde han, den 24. maj 1731, 77 år gammel. Han ligger begravet
i Trondhjerns domkirke.
Mange »æresvers« blev efter datidens skik digtet til den
gamle biskops minde. Et af dem slutter således: »— vor gamle
Pelican, Guds kirkes tulipan«14). I nutidsøren lyder det gro
tesk, men det må erindres, at pelikanen ofte er brugt som kri
steligt symbol, fordi den siges at nære sine unger ved sit eget
blod.
Peder Krog fik ikke den strålende lykkelige og harmoniske
livsbane, som ungdomsårene syntes at give løfte om. Forkla
ringen herpå er måske mere end noget andet hans for hurtige
forfremmelse fra stilling til stilling.
I adskillige henseender ligner han sin store samtidige, Grif
fenfeld. Begge var fremragende i begavelse og lærdom, øster
landske sprog var deres fælles lyst, begge var udstyrede med
stor myndighed og selvfølelse, begge opnåede en hastig karriere
og snart efter at blive miskendt, i hvert fald misforstået og til
sidesat. Kristian V glemte at gøre brug af det råd, hans fader
havde givet ham med henblik på den unge Peder Schumacher:
Gør en stor mand af ham, men gør det langsomt. Man fristes
til at tænke, at om et lignende råd var blevet givet og fulgt
med hensyn til Peder Krog, vilde hans navn være gået over i
historien som en af kirkens og det dansk-norske riges betyde
ligste skikkelser.
Hverken Griffenfelds eller biskop Krogs kortvarige forbin
delse med Samsø har sat sig kendelige spor i øens historie.
Som de eneste synlige minder fra de to ejendommelige mænds
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tilknytning til øen ejer Besser og Tranebjerg kirker hver en
alterkalk forsynet med Griffenfelds indgraverede våben, og på
alteret i Onsbjerg kirke står endnu Peder Krogs prægtige lyse
stager.

NOTER
1) Christopher Giessing: Danske, norske og islandske jubellærere II
(1779 s. 326 f. 2) Giessing I s. 371—453. 3) aftrykt i Frederik Poulsen:
Efterretninger om Samsø (1902) s. 44. 4) aftrykt i Fr. Poulsen s. 57.
5) Giessing a. st. 6) Laurids Thura: Beskrivelse over Samsøe, 1758.
7) Præstekaldsbolig i Samsø-Tunø provstis arkiv. 8) Giessing o. fl. st.
®) Kristian Nissen i Norvegia Sacra 1922. 10) Kirkehist. Saml. 4. r. 6. pag.
163. 11 ) L. Daae: Trondhjems stifts gejstl. hist. (1863) s. 151, Kolsrud i
Norsk Biogr. Leks. VIII o. a. 12) Treschouw: Dansk Jubellærere, 1757,
s. 98—104. 13) Hans Egede: Relation ang. den grønl. miss. 1738, s. 5—8.
14) D. Thrap i »Folkevennen« ny r. 18, Kristiania 1894, s. 347.
løvrigt henvises til den udførlige litteraturangivelse under professor
Kolsruds artikel om Peder Krog i Norsk Biografisk Leksikon bind VIII.

Byfoged Jørgen Nielsen i Århus.
Af Sigvard Skov.

Frederik VTs landsfaderlige enevælde afspejledes for så
vidt også i købstadlivet, som det var kongens embedsmænd,
der i alle vigtige sager havde den afgørende indflydelse. Noget
rent embedsvælde var det dog ikke, de eligerede borgere be
tød som institution, at det mere velstående borgerskab kunde
få både føling med og indflydelse på de kommunale anliggen
der, og i endnu højere grad blev det tilfældet, efter at købstadkommunalloven af 1837 havde indført såvel borgerrepræsen
tation som borgerlige rådmænd. Om noget egentlig modsæt
ningsforhold mellem embedsmænd og borgerskabets valgte re
præsentanter var der ikke tale, samarbejdet gik i reglen gan
ske godt. Blandt de embedsmænd, som i Frederik VTs og
Christian VIIFs dage prægede det kommunale liv i Århus, var
byfoged Jørgen Nielsen (1789—1853) en af de betydeligste.
I datidens stænderdelte samfund kom de fleste embeds
mænd fra embedshjem. Det var ikke tilfældet med Jørgen
Nielsen. Hans levned havde noget af eventyrets glans over sig,
omend et højst borgerligt eventyr. Det er fortællingen om den
fattige husmandssøn, der nåede at blive byfoged, politimester
og rådmand i den gode stad Århus. Han blev født i Egtved
ved Kolding som yngste søn af en husmand og skindhandler
ved navn Niels Rasmussen. I datidens aflukkede landsbyver
den var en bispevisitats en stor begivenhed. For Jørgen Nielsen
kom den til at åbne porten til en helt ny tilværelse. Bispen i
Ribe var den gang dr. Stephan Middelboe (1730—1811), nord
mand af fødsel, og som iøvrigt en tid havde været præst ved
Frue kirke i Århus. Han opdagede, at Jørgens begavelse langt
overgik den øvrige landsbyungdoms, men da der i husmands
hjemmet naturligvis ikke var noget økonomisk grundlag for
videre studier, fik den hjælpsomme bisp ham efter konfirma
tionen anbragt på herredskontoret i Kolding. Her tilbragte Jør
gen Nielsen årene fra 1804 til 1811 og tilegnede sig de første

Byfoged Jørgen Nielsen i Aarhus

119

begreber om jura i praksis. Samtidig oplevede han de bevægede
dage i Koldings historie med hoffets forlægning, den spanske
indkvartering og slottets ulykkelige brand. Ikke tilfreds med
i en ung alder at være avanceret til fuldmægtig rejste han i
1811 til København for yderligere at dygtiggøre sig. Hans mål
var, rimeligt nok, den dansk-juridiske eksamen; men han

Byfoged Jørgen
Nielsen. Efter
Aarhus gennem
Tiderne.

nøjedes ikke med at tilegne sig den teoretiske lovkyndighed,
der krævedes hertil. Han søgte tillige udenfor sit fagstudium
at erhverve sig en videregående almen dannelse. Han hørte så
ledes forelæsninger hos to af Københavns Universitets berømte
ste navne på den tid, nemlig Oehlenschläger og H. C. Ørsted.
Den førstnævnte vakte hos den unge jurist en kærlighed til
den skønne litteratur, som varede ved livet igennem. I 1813 fik
Jørgen Nielsen proceduretilladelse, var en tid fuldmægtig hos
overretsprokurator Toft og vandt derved kendskab til jura i
større forhold end Kolding havde kunnet byde på. Københavnsopholdet varede til 1815, og dets varige udbytte blev solide
kundskaber og en omfattende dannelse, som blev Jørgen Niel
sen til megen nytte i de meget forskellige gøremål, der siden
blev ham betroet1).
Herman Gerhard Treschow (1780—1836) var i 1811 blevet
amtmand over Nordre Bergenshus amt, hvilket embede han
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dog måtte tage afsked fra ved adskillelsen mellem Danmark
og Norge i 1814. Han måtte derefter tage til takke med det
væsentlig mindre embede som herredsfoged i Hads og Ning
herreder. I 1815 antog han Jørgen Nielsen som fuldmægtig og
overlod ham i alt væsentligt røgten af embedet de følgende fem
år, indtil han i 1820 blev amtmand i Vejle. I en ung alder
var Jørgen Nielsen således anbragt i en stor og krævende stil
ling; men han viste sig opgaven voksen og kvalificerede sig
herved til et offentligt embede ved passende lejlighed. Fore
løbig var der dog intet ledigt i Århus, hvortil han nu følte sig
knyttet. I nogle år virkede han derfor i privat praksis og ar
bejdede navnlig med administration af store godser, som i
disse år i stort tal var kommet i økonomiske vanskeligheder.
I 1825 blev Jørgen Nielsen politiassistent i Århus, og som så
dan virkede han, til han i 1848 avancerede til politimester og
byfoged. Da borgmester Fleischer, som tillige var politimester,
døde, foreslog stiftamtet, at man skilte de to embeder. Det
var iøvrigt et ønske, som i princippet var fremsat af stæn
derne. Kommunalbestyrelsen i Århus fandt dog ingen grund
til ændring. Det gik jo godt nok, som det gik med det politi
mæssige under Jørgen Nielsens ledelse. Det sidste argument
kunde nu lige så vel anføres for så også at lade Nielsen af
navn overtage det embede, som han længe af gavn havde be
stridt. Men måske var kommunalbestyrelsen ikke særlig ivrig
for at give øget myndighed til den foretagsomme og måske lidt
egenrådige politiassistent, der idelig krævede bevillinger, så til
brandslanger, så til pumper, så til gadelygter og så til væg
terstøvler, alt i hurtigere tempo end borgerrepræsentanterne
egentlig var med på. Ved afgørelsen desavoueredes byens vise
fædre fuldstændigt. En deputation bestående af overlærer Op
permann, konsul Herskind og toldinspektør Müller foretog en
personlig henvendelse til justitsminister Bardenfleth i det ny
dannede martsministerium. Afgørelsen faldt derefter omgå
ende. Den 4. april 1848 udnævntes Jørgen Nielsen til politi
mester, byfoged og rådmand i Århus, hvorefter den hidtidige
politiassistentstilling ophævedes2).

Det kunde synes, som det var en meget beskeden stilling,
Jørgen Nielsen gik ind til som politiassistent i 1825; men titler
devalueres ned gennem tiderne, i virkeligheden betød det ledel
sen af politi-, vægter- og brandvæsen. Han var borgmesterens
nærmeste medarbejder og stedfortræder, og når borgmesteren
var borte, konstitueredes Nielsen i embedet. Lønnen for dette
krævende embede var nominelt ret lille, men der fulgte ikke
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ubetydelige tillæg med i form af embeds jord, sportler og andre
uvisse indtægter. I 1838 reguleredes lønnen til 50 rdl. årlig. I
1844 føjedes hertil en del af det i 1803 nedlagte rådmands
embedes indtægter, der indtil da havde været tillagt herreds
fogden i Hasle med flere herreder. Dette embedes indtægter
deltes således, at borgmesteren fik de to trediedele af sport
lerne, den kgl. rådmand resten mod, at de i samme forhold
udredte 50 rdl. til politiassistenten. Embedsjorden deltes mel
lem rådmanden og politiassistent Nielsen, der fik 9% td. land
udenfor Frederiksport som sin part3). Ordningen er typisk for
datidens noget tilfældige, uensartede og uoverskuelige måde at
aflønne embedsmændene på.

Politi- og vægtervæsen.
Politimesteren i Århus var indtil 1847 tillige borgmester
og overlod derfor den daglige ledelse til Jørgen Nielsen. Den
styrke, han havde til rådighed, var ikke stor. Den talte ialt
tre mand, tre ældre borgere, hvoraf de to havde været sko
magere, den tredie murer. Særlig mobile var de ikke; men
kravene, man stillede til dem, var heller ikke store. I 1849
lykkedes det dog for Nielsen at få styrken udvidet med een
mand mere4), et ingenlunde urimeligt krav. Lønnen var kun
lille, men også politibetjentene havde adgang til visse sportler.
Foruden politiet rådede byen også over et vægterkorps. Det
bestod på dette tidspunkt af syv vægtere og en vægtervagt
mester samt den specielle tårnvægter, der havde sin placering
i domkirkens tårn. Fra gluggerne her skulde han hvert kvarter
mod nord, vest og syd forkynde klokkeslet og vindens retning.
Vægterne var klædt i blå kavaj med blanke knapper og kon
gens navnetræk, med læderkabuds, fedtlæderstøvler og i hån
den den frygtindgydende morgenstjerne. Helst skulde de også
have nogen sangstemme, så de på behørig vis kunde lade de
gamle vægtervers lyde i nattens stille gader. Beklædningen
hørte med til lønnen og leverancen heraf bortliciteredes på
rådstuen. Det skulde være så billigt som muligt, og under
tiden kunde Nielsens forslag om vægterstøvlernes forsåling
fremkalde debatter i borgerrepræsentationen, som endnu havde
tid til at tage sig af småting. Vagtmestertjenesten var lønnet
med 250 rdl. om året samt frakke, støvler og kabuds hvert
andet år. Vægterne var dårligt lønnede. Jørgen Nielsen vidste
det og anbefalede gerne deres andragender til bystyret om gra
tialer motiveret f. eks. med den forløbne vinters strenghed.
I reglen sejrede sparsommelighedens talsmænd og et afslag
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fulgte, men undertiden opnåedes dog små forhøjelser for kor
tere tidsrum5). Til vægternes og Jørgen Nielsens embedsom
råde hørte også byens gadebelysning. I 1837 havde man 64
tranlamper. Antallet steg lidt efter lidt, til man i 1852 var
nået op på 80; men til 12000 alen gade forslog det ikke meget.
I 1845 måtte Nielsen melde til bystyret, at hele tre lamper var
kassable og nye måtte anskaffes. Det bevirkede, at borgerre
præsentationen tog sagen op på en noget bredere basis og ned
satte en komité, hvortil valgtes oberst Høegh Guldberg og køb
mand Lüsberg, som sammen med Nielsen skulde undersøge
byens belysningsproblem. Det lod sig ikke længer skjule, tran
lampernes tid var forbi, og Nielsen, der erindrede H. C. Ørsteds
naturvidenskabelige forelæsninger, var stemt for, at den mo
derne teknik nu måtte få indpas i Århus. Ved en rådstuefor
samling den 14. marts 1853 stemte de 207 af 288 for at gå
over til gasbelysning.
Som politimand og dommer kunde Jørgen Nielsen vistnok
virke noget brysk, men bag den ydre barske skal fandtes efter
manges vidnesbyrd både mildhed og human velvilje overfor de
samfundets stedbørn, som han i denne forbindelse oftest fik
med at gøre. Denne form med det milde hjerte bag den hårde
skal leder usøgt tanken på kongen, Frederik VI. Jørgen Nielsen
hører afgjort hjemme i den landsfaderlige enevælde.
Politisager var af broget karakter. Orden skulde der være
i byen. En del vejtræer var blevet knækket. Sligt tåltes ikke.
Vedkommende blev fundet og fik en bøde på 10 rdl., mens en
anden slap med 2 rdl. for at have taget blomster på kirkegår
den. Nielsen bekendtgjorde begge sager i avisen til skræk og
advarsel6). Her kunde man også læse Nielsens navn under
mere trivielle bekendtgørelser om afhentning af det for skat
ter og afgifter udpantede løsøre7), og ligeledes ved hundedage
nes begyndelse, at løsgående hunde skulde være forsynet med
hundetegn8), samt mere specielle kundgørelser som den, at
domkirkeuret den 9. april 1851 kl. 12 vilde blive stillet frem9).
Domkirkeuret var blevet bagefter, men skulde naturligvis til
borgernes underretning vise ret tid. Også det måtte Nielsen
have øje med.

Brandvæsen.
Også brandvæsnet var betroet til Nielsens omsorg, og det
synes, som dette korps i særlig grad nød godt af hans inter
esse. Der havde været tale om helt at opløse brandkorpset og
lade det overgå til borgervæbningen. Jørgen Nielsen proteste-
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rede kraftigt. Sidst af alle burde dette korps mangle mand
skab. Som positiv modvægt mod disse planer forelagde han i
1833 et forslag til korpsets reorganisation. Han fastslog, at
dets mandskab burde være så stort, at man ikke behøvede at
regne med fremmed hjælp i tilfælde af ildebrand. På frivilligt
mandskab kan man ikke stole, det vil altid være uøvet, for
virret og upålideligt. Han ønskede styrken sat op til det be
tydelige tal af 450 mand10). Det lykkedes ham vist at skaffe
dem, for i 1837 angives korpsets styrke at være ca. 400 mand
og en halv snes officerer11). Mandskabet fremskaffedes ved
årlige sessioner på rådstuen. Med få undtagelser blev byens
mandlige indvånere mellem 19 og 50 år udskrevet enten til
brandkorpset eller til borgervæbningen.
Det var den førnævnte i domkirketårnet stationerede tårn
vægters pligt at observere ildebrande. Opdagede han noget,
stak han om dagen et flag, om natten en lygte ud til den side,
hvor han formodede, der var ildløs, alt mens han tog til at
klemte med stormklokken, stærkere og stærkere, eftersom ilden
tog til, mens tambouren eller tambourerne, for efter 1853 havde
Nielsen fået antallet sat op til tre12), med drønende tromme
hvirvler slog alarm for at hidkalde slukningsmandskabet. Mate
rialet bestod af to, senere tre, grønmalede og blankpudsede
kobber sprøjter, hvoraf den ene endnu findes velbevaret i »Den
gamle By«. Sprøjterne havde deres plads i sprøjtehusene,
hvoraf det ældste var det på pladsen nord for domkirken. Det
blev iøvrigt i 1872 solgt til Nationalbanken. I 1837 var der med
en bekostning af 300 rdl. blevet opført et andet sprøjtehus på
Frue Kirkeplads på en af kirken lejet grund, og endelig kom
i 1852 det tredie til i Grønland, opført af murermester Langberg for 229 rdl.13). Vandet bragtes frem ved hjælp af sluffer
og søer. En sluffe skulde findes i enhver gård. Den bestod af
en rødmalet vandtønde på en slags slædemeder og blev trukket
af en hest. En so bestod ligeledes af en vandtønde; men i ste
det for meder havde den bærestænger, så den kunde bæres af
to mand. Var vandet nærmere for hånden, kunde det falde
lettere at bruge brandspande, der gik fra hånd til hånd, f. eks.
fra åen til det brændende hus. Spandene kunde være af læder,
sejldug eller flettede af halm og tættet med beg. I 1839 anskaf
fedes 14 nye læderbrandspande for 14 rdl.14), det samme beløb
som skrædder Røgind samme år fik for at levere en ny uni
form til brandtambouren. Brandofficererne havde flotte uni
former, grå med sorte rabatter, samt trekantede hatte med gule
fjerbuske. Til politimesterens mange embedsforretninger hørte
også den at være chef for brandkorpset, brandmajor15), men
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i borgmester Fleischers tid var det Jørgen Nielsen, der var den
egentlige og meget energiske leder. Gang på gang henstillede
han til bystyret at få mangler afhjulpet og at foretage de nød
vendige nyanskaffelser, ønsker og krav som til tider blev ret
trevent efterkommet. Han fik, som nævnt, tambourernes tal
forøget til tre. De fik ikke fast løn, men fik betaling efter en
fastsat takst for hver gang de rørte trommen. I 1842 gjorde
Nielsen opmærksom på, at pumpen på Lille Torv var i ubrug
bar stand, og at den selv i brugbar stand kun kunde give en
ganske ringe vandmængde. Man så sig derfor nødsaget til at
følge hans forslag om anskaffelse af en ny pumpe til den be
tydelige sum af 64 rdl.16).
Det er forståeligt, at med det tekniske udstyr, der her er
nævnt, uden senere tiders mekaniske hjælpemidler har der
været brug for det betydelige mandskab, som Nielsen fandt
nødvendigt. Der skulde folk til sprøjter og pumper, til søer og
sluffer. Visbys akvareller i »Den gamle By« af so-bærere med
defekt materiel og af sprøjteprøven på Store Torv, som var
en af byens store folkeforlystelser, har bevaret træk af brand
korpsets virke, men er som de fleste af Visbys billeder set fra
sagens humoristiske side. Men det kunde også være bitter
alvor, hvor ikke blot betydelige materielle værdier, men også
menneskeliv stod på spil. Datidens Århus var vist vel tilfreds
med sit brandkorps. Efter en brand i 1846 fik det følgende
berømmende omtale, der anføres i dens helhed: »Bravo, Aarhuus Brandfolk! Bravo! I stode i Løverdags Aftes ved Ilde
branden i Røg og Damp, modige og uforfærdede, som raske
Gutter, der ei ændsede den truende Fare af det Eder omgivende
rædsomme Ildhav, og de Gnister, der fløi over Eders Hoveder,
som af et ildsprudende Bjerg. Eders Iver og Anstrængelse for
at faae Bugt med de i lys Lue opstegne Flammer, og hvorover
I til de beængstede Naboers og Gienboers store Glæde og Bero
ligelse, have vundet en glimrende Seier, fortiener offentlig
Paaskjønnelse«17). Nogle år efter brændte Århus mølle. Skaden
blev betydelig, selv om man med tilfredshed konstaterede, at
brandvæsnet som sædvanligt øjeblikkeligt kom til stede18). I
1850 brændte rådmand Bangs oliemølle på Mejlgade, og trods
brændvæsnets indsats gik ikke alene denne virksomhed med
maskiner og indbo op i luer, men ilden bredte sig også til
nabohusene til begge sider, hvor henholdsvis et baghus og et
sidehus gik med10). Kort efter opstod en ny brand i Mejlgade,
kun nogle få huse fra den brændte oliemølle, nemlig i gæst
giver Møllers gård, der da beboedes af flere småfamilier. Ilden
bemærkedes kl. 1 om natten, da hele anden etage af huset stod
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i lys lue. Trappen var da allerede brændt, og beboerne måtte
redde sig ud af vinduerne. En ældre kone kom derved slemt
til skade. Værre gik det en skræddersvend og hans to børn,
som i modsætning til konen og et mindre barn ikke nåede ud,
men omkom i det brændende hus20). Det er klart, at en sådan
katastrofe måtte fremkalde kritik af brandvæsnets indsats.
Købmand L. B. Jacobsen mente21), iøvrigt sikkert med urette,
at brandkorpset manglede mandskab. Ilden opstod i et værk
sted, og ulyltken har med husets brandfarlige indretning og
med datidens brandmateriale næppe kunnet undgås. Jørgen
Nielsens søn gav mange år efter brandvæsnet det vidnesbyrd,
at det efter omstændighederne ikke var dårligt22). Formentlig
har han ret. Brandkorpset i Århus har næppe stået tilbage for
korpsene i andre købstæder af samme størrelse. Jørgen Niel
sen havde organiseret det så godt, som det var muligt med de
forhåndenværende midler. En virkelig forbedring kom da også
først adskillige år efter Jørgen Nielsens tid med professionelle
brandfolk og nyt teknisk udstyr.
Brolægning.
Brolægningen sorterede under en særlig kommission, der
bestod af politimesteren og fire grundejere, hvoraf een skulde
være eligeret borger, senere borgerrepræsentant, de tre andre
valgt direkte af grundejerne. Det var ønskeligt, om et af kom
missionens medlemmer forstod sig på nivellering, da man
endnu ikke havde nogen ingeniør ansat i kommunens tjeneste.
Også her faldt det i Nielsens lod at drive på arbejdets fremme.
I 1847 fik han hele Guldsmedgade, Fiskergade, Klostergade og
Garvergyde brolagt. Udgiften var kendelig i kæmnerregnskabet. Uanset krig og besættelse fortsattes arbejdet, og i det
urolige år 1848 afspærredes Mejlgade for brolægning23). Allige
vel kunde der ankes over gadernes tilstand. En mand fandt
det således fornødent at avertere efter en pram egnet til færge
fart over rendestenen i Grønnegade24). Gangstierne omkring
byen blev istandsat. De var forbeholdt det promenerende publi
kum. De, som her vovede at ride eller trække med kreaturer,
kunde risikere at »vorde anholdte og mulcterede«25). Da bro
lægningen blev bedre, var der dem, der fristedes til hurtigkør
sel; men det skulde Jørgen Nielsen meget have sig frabedt.
Under trusel om anholdelse indskærpedes det, at det hurtigst
tilladte var: sagte trav26).
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Kolera og teknik.
Som formand for sundhedskommissionen fik Jørgen Niel
sen sin i forvejen betydelige arbejdsbyrde stærkt forøget ved
koleraepidemien i 1853. En hjertesvaghed forværredes derved
og bidrog formentlig til hans død samme år27). Forinden havde
han dog sammen med en lille kreds af byens borgere foranledi
get, at stiftsfysikus Jespersen og toldforvalter Müller hædredes
med sølvgaver for deres indsats i den onde tid28).
Skønt tilhørende den gamle tid kom Nielsen dog i et par
tilfælde til at forberede den nye af de tekniske fremskridt
prægede tid. Det er nævnt, at byen forlod tranlamper til for
del for gaslygter. I den kommission, der skulde forhandle med
det dansk-engelske gaskompagni om oprettelse af et gasværk
i Århus fik Nielsen også sæde20). Han fulgte med interesse gas
værkets tilblivelse, men opnåede ikke at se den nye gasbelys
ning i funktion. Efter åbningen af den første danske jernbane
i 1847 blev det jyske jernbanespørgsmål aktuelt og heftigt
debatteret. Da bystyret ikke syntes at ville tage noget initiativ,
valgte handelsstanden i januar 1853 en komité bestående af
købmand Lüsberg, købmand Mørk og møller Weis30). Efter
indbydelse indtrådte siden repræsentanter for amtsråd, kom
munalbestyrelse og håndværkerforening. Kommunalbestyrel
sen valgte for sit vedkommende byfoged Nielsen og borgerre
præsentant Erichsen31). I 1851 havde Hjerting fået dampskibs
forbindelse med England. Man håbede derfor i Århus på en
jernbaneforbindelse til Hjerting, og endvidere måtte man for
enhver pris hindre, at den kommende jyske bane, som det en
tid så ud til, skulde gå uden om Århus. For jernbanesagen var
der endnu lang vej frem, og byfoged Nielsen opnåede således
blot at være med i sagens første rent forberedende stade.
Udskiftningen.
Endnu ved den nye tids frembrud var driften af bymarken
af væsentlig betydning for byens økonomi. Driften var endnu
på gammeldags vis baseret på fællesskabet. En rådstueforsam
ling havde ganske vist i 1828 drøftet fællesskabets ophør, men
uden at de fremsatte forslag om mere tidssvarende og mindre
indviklede driftsformer var blevet ført ud i livet. Årene gik og
ingenting skete. Det blev Jørgen Nielsen, der bragte også denne
sag over det døde punkt. I 1836 forelagde han sin plan for
bymarkens udskiftning. En rådstueforsamling drøftede den og
valgte en komité til en mere indgående behandling af sagen.
Den holdt mange og hyppige møder og kunde i januar 1838
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afgive sin betænkning32). Blandt de i sagen implicerede var der
to kategorier, nemlig de jordejende borgere og dem, der blot
havde ret til græsning. Det faldt svært at forene disses inter
esser, idet græsningsretten ved nyordningen nødvendigvis måtte
bortfalde. I det første forslag var der egentlig tiltænkt de græs
ningsberettigede en trediedel; men det endelige resultat blev,
at indtægterne af denne jord skulde indgå i kæmnerkassen33).
Tillidshverv.
Også udenfor embedsgerningen havde man brug for Jørgen
Nielsens indsigt og arbejdskraft. De bevægede tider med tre
årskrigen og frihedsrøret bragte ham i hans embedsgerning
adskillige ekstraopgaver, især under den fjendtlige besættelse
af byen, men placerede ellers ikke hans person i begivenhe
dernes lokale centrum. Der var i 1848 optræk til optøjer. Den
tilfældige årsag var, at en sømand havde skældt boghandler
Levin ud for en »slesvigholstener«, hvilken gloses injurierende
karakter formentlig kan sidestilles med senere tiders værne
mager. Man truede med at slå byfogdens vinduer ind, men
Nielsens personlige autoritet, der i dette tilfælde var nok så
effektiv som politiets talmæssige styrke, var nok til at skaffe
ro34). Noget bevidst politisk røre lader sig næppe spore bag
denne affære. Krigen og de nationale følelsers opblussen med
førte, at der dannedes et frikorps i Århus. Inden det afmar
cherede til krigsskuepladsen, tilfaldt det den fredens mand,
byfoged Nielsen, at tage korpset i ed35).
I 1828 var »Prins Frederik Ferdinands Tegneskole« (Aar
hus tekniske skole) blevet stiftet af borgmester Fleischer og
snedkermestrene C. Jensen og F. Bech. I 1830 indbød de en
række af byens fremtrædende mænd til at indtræde i en direk
tion for skolen. Blandt de indbudte var også Jørgen Nielsen,
der i de følgende år gjorde et stort og uegennyttigt arbejde i
skolens administration. På hans forslag stiftedes i 1846 en
»Forening til Vedligeholdelse og Udvidelse af den i Aarhuus
hidtilværende Tegneskole for Haandværkere«. Denne forening
med det besværlige navn skulde ledes af fire valgte direktører
samt een udnævnt af magistraten. Denne direktion skulde lige
ledes være skolens ledelse. Til direktionens formand valgtes
Jørgen Nielsen. I 1851 trådte han tilbage for derefter at blive
valgt som magistratens repræsentant. Forsamlingsprotokollen
viser, at han næppe har forsømt noget bestyrelsesmøde36). Der
er ingen tvivl om, at dette hverv blev et af hans kæreste. Hans
ungdoms interesse for kunst også i håndværkets skikkelse og
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hans forståelse af den personlige dygtiggørelses betydning anes
bag dette. I denne gerning kom Nielsen i forbindelse med et
stort antal af håndværkets mænd i Århus. Han forstod deres
kår og problemer, og han vandt sig mange venner blandt dem.
I 1838 oprettedes Spare- og Laanekassen i Aarhus. Jørgen
Nielsen tegnede en garantikapital på 50 rdl. og blev medlem af
direktionen sammen med oberst Høegh Guldberg, auktionshol
der Hertz og regimentskirurg M. C. Hjort. Den 5. oktober 1839
kunde kassen åbne sin virksomhed i Høegh Guldbergs bopæl,
Frederiksgade 79, hvorfra den siden flyttede til Store Torv37a).
Som sparekassedirektør efterfulgtes Nielsen siden af kæmner
Hee, men også sparekassen måtte i sin første vanskelige tid
nyde godt af Nielsens administrative evner.
Det er forståeligt, at en mand som Jørgen Nielsen, der gang
på gang havde vist sin formåen til at få en mere eller mindre
vanskelig sag til at glide37b, også måtte være emne for det poli
tiske liv. Ved valget i 1841 for stændernes sidste seksårige
valgperiode valgtes bankkasserer Otterstrøm, borgmester Flei
scher og rådmand Funder. Jørgen Nielsen blev suppleant og
fik som sådan sæde i Viborgs stænderforsamling i 1844, men
udtrådte igen to år efter38). Han kom derfor ikke på den poli
tiske arena til at yde nogen større indsats, og for den politiske
udvikling efter 1849 stod han nærmest fremmed39), han var og
blev enevældens mand.
I 1852 agtede Frederik VII at besøge Århus. Der blev i den
anledning nedsat en festkomité til at forberede de nødvendige
arrangementer. Toldinspektør Müller sendtes i den anledning
til hovedstaden for at skaffe 50 danske flag og et mindre antal
kanoner. Byfoged Nielsen, der også var medlem af festkomi
teen, fik den ulige mere delikate opgave ved festmiddagen i
»Polyhymnia« at tale for grevinde Danner.
Det blev byfoged Nielsens sidste glansfulde fremtræden.
Det følgende år var det bedrøvelige koleraår, og i dettes slut
ning døde han. Den 15. december blev han begravet fra Frue
Kirke. »Saa talrigt et Følge mindes man ikke før at have seet
her«. Brandkorpsets officerer bar båren fra boligen til kirken
til sørgemarch af regimentsmusikken. Pastor Kragerup holdt
ligtalen, der skildrede den afdødes kommunale indsats og hans
fortræffelige menneskelige egenskaber i som udenfor familie
kredsen. Fra kirken til kirkegården blev kisten båret af med
lemmer af håndværkerforeningen40). Der er ingen tvivl om, at
valget af henholdsvis brandkorpset og håndværkerne til at vise
Jørgen Nielsen den sidste ære netop viser de to områder af
hans offentlige og medborgerlige virke, der var ham kærest.
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Jørgen Nielsen opnåede ikke den hædersgave for sin indsats
under koleraepidemien, sådan som stiftsfysikus Jespersen og
toldinspektør Müller fik det. I stedet rejstes en granitsten på
hans grav med navn og data og denne efterskrift: »Dette Minde
er rejst af erkendtlige Medborgere«. Hyldesten turde være vel
fortjent.
I Købstadmuseet »Den gamle By«, der varetager de kommu
nal- og personalhistoriske minder fra det gamle Århus findes
to malede portrætter af Jørgen Nielsen, desuden forskelligt
indbo fra hans hjem, såsom hans hustru Nicoline Øllgaards
portræt og hendes ejendommelige paukeformede mahognisy
bord, der nu pryder empiresalen i borgmestergården41).

*
I alle de kommunale og medborgerlige hverv, som Jørgen
Nielsen fik med at gøre, blev han i en årrække ved sin energi
og sine administrative evner deri drivende kraft. Det gælder
især brandvæsen og brolægning, men også vedrørende bymar
ken og sundhedsvæsnet blev hans indsats i kritiske perioder
meget væsentlig. Skønt fast forankret i det gamle var han i
gasværks- og jernbanesagen med til at forberede den nye tid.
Det er altsammen sager, hvor initiativ og afgørende indflydelse
— og det skete næsten samtidigt med Nielsens død — er flyt
tet fra embedsmændene til folkets valgte organer. Jørgen Niel
sen er en udmærket og tiltalende repræsentant for enevældens
slutepoke, en enevældens tid som dog var så demokratisk, at
husmandssønnen i kraft af egen dygtighed kunde nå op til et
betydningsfuldt embede med ansvar og magtfylde. Han hører
enevælden til, men var ingen bagstræber, navnlig havde han
en klar forståelse af de muligheder, som teknikens udvikling
frembød. Han kunde som sin tids embedsmænd være egenrå
dig og selvsikker, netop hans personlige udvikling har vel
understreget dette træk; men om hans retsindighed og uegen
nytte kan der ikke tvivles. Han har ydet en god indsats i den
by, hvor han fik sin gerning.

NOTER
0 Rasmus Nielsen har i sine to bøger: Aarhus i Fyrrerne og Fra det
gamle Aarhus skildret faderens virke og personlighed med megen venera
tion. 2) Resolution af 4.4.1848. 3) Cancelli-resolution af 15.3.1844. 4) Bor
gerrepræsentationens Deliberationsprotokol 1844—52, 417 (Århus Byarkiv).
5) sst. 175, 202. e) Aarhuus Stiftstidende 29.8.1851. 7) sst. 15.10.1851.
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8) 21.7.1847. 9) sst. 7.4.1851. 10) Birkelund & Sejr i Aarhus gennem Tider
ne III, 85. n) Statistisk Tabelværk 5. hft., 1842. 12) Borgerrepræsentanter
nes Deliberationsprotokol 1852—62, 23. 13) sst., 11. 14) Kæmnerregnskabet
1839 (Århus Byarkiv). 15) De eligerede Borgeres Deliberationsprotokol
1835—44, 118. «) sst., 335. 17) Aarhuus Stiftstidende 9.12.1846. 18) sst.
26.3.1849. ie) sst. 3.12.50. 20) sst. 15.2.1851. 21) Aarhus gennem Tiderne
III, 90 . 22) R. Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 35 (Aarhus 1901). 23 ) Aarhuus
Stiftstidende 5.8.1848. 24) sst. 26.3.1851. 25) sst. 4.11.48. 2«) sst. 24 og
25.1.1852. 27) Elfride Fibiger: Kulturhistoriske Tidsbilleder, 280 (Khvn.
1904). 28) sst. 286. 20) Borgerrepræsentanternes Forhandlingsprotokol 1852
—62, 80, jvfr. endv. Norman V. Steenstrup: Fra Grueild til Gas, 50 ff.
(Aarhus 1955). 30) Aarhuus Stiftstidende 12.1.1853, 21.1.1853. 31) Borger
repræsentanternes Forhandlingsprotokol 1853—62, 20. 32) Beretning og
Betænkning fra den i Anledning af et Forslag til en friere Udnyttelse
af Aarhuus Kjøbstads Fællesjorder nedsatte Gommitte. (Aarhus 1838).
33) Collegial-Tidende 1840, 11,2; Kgl. reskript af 5.1.1842; Aarhus gennem
Tiderne II, 42 og 315—16. 34 ) R. Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 150 (Aarhus
1901). 35) Elfride Fibiger: Tidsbilleder, 155. 30) Aarhus tekniske Skole
gennem 100 Aar (Aarhus 1928). 37a) S. Weis Fogh: Spare- og Laanekassen
i Aarhus 1839—1939. (Aarhus 1939). 37b) Seksten Århusrids. 1953, 201.
38) Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie II, 41 (Khvn.
1934). 30) Elfride Fibiger: Tidsbilleder, 284. 40) Nekrologer og begravel
sesreferat i Aarhuus Stiftstidende 16/12, 10/12 og 31/i2 1853. 41) Købstad
museet »Den gamle Bv«s Aarbog 1934, 107 og 1941, 37, 40.

J. H. Bredsdorffs Beskrivelse
af Aarhus Amt 1827.
Af August F. Schmidt.

En meget vigtig Kilde til Oplysning om Landbruget i Dan
marks forskellige Egne i Tiden omkring 1820—1844 er de så
kaldte »Amtsbeskrivelser«, der består af 19 Bøger, hvor der i
hver Bog er givet en Skildring af et dansk Amts Landbrugs
forhold, dog ikke de sønderjydske Amter, der hørte til Hertug
dømmet. De 19 Bind, der udkom i Tiden 1826—44, har til
Fællestitel: »Bidrag til Kundskab om de danske Provindser s
nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende, foranstaltet,
efter Kongelig Befaling, ved Landhuusholdningsselskabet«.
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab (oprettet
1769) har i de forløbne 186 År stået bag ved Udgivelsen af en
lang Række Værker, alle indeholdende Oplysninger om danske
Landbrugsforhold. Til de bedste af Selskabets Publikationer
hører uden Tvivl »Amtsbeskrivelserne«, som al senere Tids
agrarhistorisk Forskning vedrørende Perioden efter Udskift
ningens officielle Ikrafttræden (1781) og Stavnsbåndets Løs
ning (1788) og indtil de nye Landbrugsfremskridts Begyndelse
i 1840’erne har haft den største Nytte af. Hertil kommer så
Amtsbeskrivelsernes Betydning for Lokalhistorien, idet der i
hver af de 19 Bøger findes Oplysninger om talrige — under
tiden alle — Sogne indenfor det Amt, der behandles. Derfor
er det hensigtsmæssigt, at enhver Hjemstavnsforsker, der skri
ver et Sogns Historie, udnytter alt, hvad der måtte forefindes
om hans udvalgte Landområde i den pågældende Amtsbeskri
velse.
Den Mand, der udarbejdede »Aarhuus Amt«, der udkom i
1827 som »tredie Stykke« i Amtsbeskrivelsernes Række, var
den naturvidenskabelige Forfatter og Sprogforsker Jacob Hornemann Bredsdorff, der hørte til den bredsdorffske Kultur
slægt. Han var Præstesøn fra Vester Skerninge i Sydfyn, født

132

August F. Schmidt

8. Marts 1790 som Søn af Morten Thomsen Bredsdorff (1757—
1841) og Hustru Ellen Cathrine Hornemann (1763—1827).
J. H. Bredsdorff blev Student 1809, cand, theol. 1814, er
hvervede 1817 med Afhandlinger om naturvidenskabelige Em
ner både Københavns Universitets Guldmedaille og Doktor
graden og foretog derpå en toårig Studierejse til Tyskland,
Frankrig og Norditalien. Han var derefter 1819—21 ansat ved
Roskilde Katedralskole og 1824—26 virkede han som Lektor i
Mineralogi ved Københavns Universitet. Bredsdorffs natur
videnskabelige Uddannelse og hans Beskæftigelse med Minera
logi og Geologi forårsagede, at Det kongelige danske Landhus
holdningsselskab, i hvilket han blev optaget som Medlem 1822,
opfordrede ham til på dets Bekostning at udarbejde en Beskri
velse af Aarhus Amt. Dette Tilbud tog Bredsdorff imod, og i
Sommeren 1825 berejste han så i få Uger det nævnte Amt,
hvorpå han i 1826 skrev sin Bog: »Aarhuus Amt«. Til Brug for
denne blev overladt ham Beretninger, der i 1823 var blevet
affattet af forskellige og indsendt til Landhusholdningsselska
bet. Da Værket i 1827 udkom, var adskillige af de Meddelere,
der omtales som levende, afgået ved Døden.
Manuskriptet blev iøvrigt, inden det leveredes til Trykken,
gennemset og rettet af et Par lokalkyndige Mænd: Godsforval
ter, Kammerråd J. L. Tommesen, Frijsenborg, og Inspektør
Carl Qwist, Ejer af Proprietærgården Lundhof (Falling S.,
Hads Herred) ved Odder (1817—30).
I Landhusholdningsselskabets Arkiv, der opbevares i Er
hvervsarkivet, Århus, findes i Journalssager 1827: 328 Brev
vekslingen mellem Præsident for Landhusholdningsselskabet
Jonas Collin og Biskop A. Birch, Århus, angående Bredsdorffs
Manuskript.
20. Oktober 1826 skriver Birch til Collin, at han vil sende
det modtagne Manuskript til særlig kyndige udenfor den gejst
lige Stand, da de Præster, der ellers kunde være Tale om, »ere
i Løbet af det sidste Aar afgangne ved Døden«.
22. December 1826 meddeler Birch til Collin, at Bredsdorffs
Manuskript er sendt til Kanunerråd Tommesen, »en i Land
væsenet saare kyndig Mand«. Herfra kom det hurtigt tilbage
ledsaget af nogle kritiske Bemærkninger, idet et usigneret
Folioark med sådanne (i Journalsager 1827: 328 )uden Tvivl
må være fra Tommesen.
Herefter sendte Biskoppen Manuskriptet til Inspektør Carl
Qwist, »en kyndig og erfaren Landmand, hvorfor hans Bemærk
ninger vilde bidrage til Beskrivelsens Fuldstændighed og Brug
barhed« (Birch til Collin 8. Maj 1827). Hos Qwist henlå Manu-
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skriptet i o. 6 Måneder. Så blev Collin utålmodig og bad Biskop
Birch (i Brev af 5. Maj 1827) om at få Manuskriptet tilbage
fra Ejeren på Lundhof. Dette skete også, hvorpå Manuskript
og Bemærkninger oversendtes til Collin. Herefter indarbejdede
Bredsdorff de kritiske Bemærkninger samt Rettelser i sit Arbjde, inden det gik i Trykken.
Inspektør Qwists Kritik fylder 12 ret tætskrevne Foliosider,
og det er muligt i Enkeltheder at følge Bredsdorffs Udnyttelse
af de ham tilstillede Oplysninger fra den indsigtsfulde og om
hyggelige Kritiker.
Således har Qwist nogle Bemærkninger om Vandløb og
Overfladevand i Hads Herred. Disse har Bredsdorff aftrykt
ordret i »Aarhuus Amt«, S. 10. Side 14 tager Bredsdorff Hensyn
til Qwists Udtalelser om Udparcelleringen. Side 22 har Breds
dorff ikke helt samme Mening som Qwist om Sommerstaldfodring. Han synes bedre om den end Qwist. Side 25 udnytter
Bredsdorff Qwists Oplysninger om Hads Herreds Plove, ligeså
Side 35 angående Qwists Meddelelser om indhegnede Gård
marker i Hads Herred. Side 60—61 citerer Bredsdorff, hvad
Qwist har anført om Kreaturhold og Studeavl.
Side 39 og 41 udnytter Bredsdorff, hvad Qwist har ned
skrevet om Fåreavl på Åkær og om Havedyrkning i Odder.
Flere Smårettelser (Navne, Titler m. v.) fra Qwist er ligeledes
kommet Bredsdorffs Bog til Gode. Et større Afsnit i Qwists
Manuskript om Gødskning (Mergling m. v.) har Bredsdorff
ikke udnyttet, medens han Side 22—23 har taget Hensyn til
de Bemærkninger om Staldgødning og Gødskning, som findes
i det usignerede Folioark. Dette Arks Kritik af Bredsdorffs
Redegørelse vedrørende Vekseldrift er også indarbejdet i »Aar
huus Amt«, der, som man kan forstå, har haft Gavn af inden
Trykningen at blive kritisk gennemlæst af Tommesen og Qwist,
hvis Rettelser og Tilføjelser vi nu er blevet gjort bekendt med.
Herefter kan vi gå over til at fremsætte nogle Oplysninger
i mere Almindelighed om Bredsdorffs »Aarhuus Amt«, der,
som alle de øvrige Bøger i Landhusholdningsselskabets Skrift
række, er inddelt efter et bestemt Skema i 29. Afsnit. Det var
ret afvekslende Områder af et Amts Landbrugsforhold, det blev
pålagt Amtsbeskrivelsernes Forfattere at bibringe ny Viden om.
Der spørges fra Landhusholdningsselskabets Præsidium om
Jordernes Beskaffenhed, om Kilder og Indsøer, Klima, Udskift
ningens Forløb, Dyrkningsmåden, Sommerstaldfodring, Gødsk
ning, Stude som Trækdyr, Agerdyrkningsredskaber, Sædarter,
Sygdomme i Kornet, Markfred, Kvægavl, Hesteavl, Fåreavl,
Havedyrkning, Skove, Moser, Husflid, udmærkede Landmænd,
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Ejendomspriser, Arbejdsløn, Binæringsveje udenfor Agerbruget
o. s. V.
Disse og flere Spørgsmål har man indenfor Landbrugets le
dende Kredse ment det klogest at få Besked om. Så kunde man
udfra den indhentede Viden træffe Afgørelser om, hvad det
var mest fordelagtigt at foretage sig til Gavn for Landbrugets
Fremskridt netop i det Amt, hvorfra Besvarelserne forelå.
Naturligvis er mange af de i Amtsbeskrivelserne fremlagte Op
lysninger nu kun af Værdi, fordi de skildrer Forhold og Til
stande i Tiden 1820—30’erne, medens andet i dem er af ikke
ringe Betydning for Forståelsen af Landbrugets Udvikling og
Fremskridt i de første 50—60 År efter Stavnsbåndets Løsning.
Det er således af ikke ubetydelig Interesse at erfare, hvad
Bredsdorff meddeler om Udskiftningen, en Foranstaltning, som
han anser for heldig. Den har bidraget til at forøge Folkemæng
den og Kreaturernes Antal, og den har medvirket til, at nogle
uopdyrkede Jorder er bleven taget under Plov. »Derimod seer
man ikke, at den har bidraget til at forbedre Dyrkningsmaaden
eller at forædle Qvægholdet«. — Udparcelleringen af Lands
byernes Jorder betragtede Bredsdorff som et Gode, idet Jorden
uden Tvivl i Almindelighed dyrkedes med mere Flid på Parcel
lerne end på de store Gårde. Dyrkningen af Parcellerne vil nok
blive bedre, når Folk »noget meer end forhen vænne sig til at
bruge deres egne Hænder, og naar americanske Plove blive al
mindeligere«.! det hele er Bredsdorff Tilhænger af Udparcellering
i mindre Ejendomme, og han mener, der her og der må fore
tages en ny Udskiftning, da megen Jord, der ligger for langt
borte fra Gårdene, ikke dyrkes ordentlig. Som Helhed mener
han ikke, Udskiftningen i Amtet er at rose, og han fremkommer
med detaillerede Oplysninger om Udskiftningens Forløb i ad
skillige Sogne. Disse Bemærkninger er af Værdi for enhver, der
vil udarbejde udførlige Redegørelser for de pågældende Sognes
Landsbyhistorie. De sletteste Udskiftninger mener han er at
finde i Brabrand, Skivholme, Skovby, Sjelle, Skørring, Stjær,
Galten, Borum, Ormslev og Holme. »I Hads Herred er Udskift
ningen næsten overalt god og meget er udflyttet. Ogsaa er den
ret god i Vitten Pastorat, i Lading Pastorat, i Søf ten og Folebye
(i Søf ten ere omtrent de halve udflyttede), og i Aabye Sogn,
hvor en meget fordeelagtig Udskiftning har fundet Sted; i det
lille Sogn paa 88 Tønder Hartkorn ere 7 Gaarde og et Boelsted
udflyttede paa deres Marker«1)- Om Århus Bys Mark, »der lig
ger i Fællesskab«, har Bredsdorff forskellige Oplysninger2)Om Dyrkningsmåden meddeles i »Aarhuus Amt« specielle
Oplysninger fra hvert Herred, hvilke er af særlig Interesse for
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den agrikulturelle Forskning, ligeså Bredsdorffs Meddelelser
om Anvendelsen af Mergel i en Række Sogne. Det er også stadig
af Værdi at læse, hvad han fremfører om Agerdyrkningsredska
ber, om Markfred og Indhegning, om Besætningernes Størrelse
på en Række Gårde, Havedyrkningens Udbredelse, Skove og
Husflid. Ikke mindst det sidste Emne behandles udførligt, hvil
ket kan være rigtigt nok, når man betænker Husflidens Betyd
ning for de enkelte Hjem i 1820’erne. I Kapitlet om udmærkede
Agerdyrkere nævnes Navnene på en Del Mænd, der ved deres
Dygtighed har virket forbilledlig for deres Omgivelser og der
for fortjener at mindes3). Det er af Værdi for det økonomihisto
riske Studium at stifte Bekendtskab med, hvad Bredsdorff op
lyser om Daglønnens Størrelse samt om Karle- og Pigeløn på
Gårdene. Heller ikke må glemmes hans Bemærkninger om Bi
næringsveje, f. Eks. Sivarbejde i Åby, Teglbrænding i Ormslev,
Træskomageri i Skivholme og Storring o. s. fr. Hoveriet, som
Bredsdorff omtaler i Forbindelse med Vedelslund i Sjelle Sogn,
mener han bør afskaffes, idet det bl. a. er til Hinder for en
bedre Dyrkning både på Herregårdene og på Bøndergårdene4).
Som Supplement til Bogens Tekst er udarbejdet tabellariske
Oversigter vedrørende hvert Sogn i Århus Amt. De er trykt på
13 sammenfoldelige Sider, hver på en Længde af 79 cm. Udfor
hvert Sogns Navn er 29 Afdelinger, hvori der findes Sammen
drag, såvidt muligt, om hvert af de Emner, der er behandlet
i Bogens 29 fortællende Kapitler. Ganske vist gentager Tabel
oversigterne Hovedtekstens Indhold, men da her i en praktisk
Opstilling er samlet Hovedindholdet af Bogens Oplysninger om
hvert Sogn, må man skønne på, at Bredsdorff har udarbejdet
sin Tabelopstilling.
Vel kan man beklage, at J. H. Bredsdorffs Amtsbeskrivelse
kun er på 64 Sider Tekst foruden Tabellerne, men da Bogens
Stil er kortfattet og fuld af saglige Oplysninger, indeholder den
en forbavsende Mængde Enkeltheder og behandler talrige
Spørgsmål. Når hertil kommer, at »Aarhuus Amt« er den æld
ste større Fremstilling, som findes om landbrugshistoriske
Emner og gammel Almuekultur fra dette Område, vil man for
stå, at Bredsdorffs Værk er af megen Værdi for enhver, der
beskæftiger sig med de Emner, som i 1820’erne blev udarbejdet
til Brug for »Tredie Stykke« i »Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers . . . Tilstand«.
Efter at »Aarhuus Amt« var udkommet, blev Bogen Gen
stand for en skarp og detailleret Kritik, der fremkom uden For
fatternavn i Dansk Litteratur-Tidende (1828), Nr. 29, Side 471
—83. Anmelderen er tilfreds med Bredsdorffs Sprog, men her-
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udover har han ikke meget godt at sige om Amtsbeskrivelsen,
som han synes er for kortfattet, ligesom han anker over Småfejl i den. F. Eks. har Bredsdorff henlagt Landsbyen Fulden til
Malling Sogn; skal være Beder Sogn. Han er uenig med Breds
dorff om Højdeforholdene her og der i Amtet, ligesom han kri
tiserer, hvad der i »Aarhuus Amt« er fremført om Udparcelle
ringen af Jorderne i de forskellige Sogne, o. s. v.
Den kyndige, anonyme Kritiker var den topografiske For
fatter og Korttegner Theodor Gliemann (12. Juni 1793—28.
Juli 1828), der bl. a. havde foretaget en Rejse i Jylland og
iøvrigt besad meget fyldige topografiske Kundskaber. Gliemann,
der var Student fra 1812 og juridisk Kandidat 1816, har leveret
forskellige topografiske Arbejder, men var især dygtig som
Korttegner. Efter sin Jyliandsrejse 1825 begyndte han at ud
give Amtskort, som han selv havde tegnet. Her antydes bl. a.
Højderne, og flere af Landets Inddelinger er afsat på disse for
Tiden udmærkede Kort5). Sygdom og vel også Konkurrencenid
har uden Tvivl været medvirkende til, at Gliemann intet op
muntrende havde at sige om Århus Amtsbeskrivelse. Den fred
sommelige Bredsdorff rykkede omsider frem med et Svar, of
fentliggjort i Nye Landoekonomiske Tidender VII (1830), S.
140—51. Med Rette skriver han i sin Indledning, at han troede
et Svar var ufornødent . . .
»Deels var nemlig det Ugrundede i de fremsatte Indvendin
ger paa mange Steder saa iøinefaldende, at de kyndige Læsere
let maatte bemærke det, deels laae det Anstødelige tildeels i
Tonen, der snarere maatte vise sig som uanstændig for Recen
senten, end som fornærmelig for mig. Imidlertid, da det blev
bekjendt, at Recensenten var en (nu afdød) fortjent Geograph
og Statistiker, hvis Stemme i dette Tilfælde kunde antages at
have nogen Vægt, troede jeg det nødvendigt, at gjøre Læserne
opmærksomme paa Urigtighederne. Jeg har ikke Grund til at
antage, at Recensenten, som jeg ikke kjendte personlig, havde
noget Nag til mig: hans Fremgangsmaade ved denne Leilighed
kan temmelig let forklares deraf, at han i sin Sygdom for
modentlig med Ulyst er gaaet til et Arbeide, hvortil han dog
troede sig forbunden, fordi han havde recenseret de forhen
udkomne to Hefter af Amtsbeskrivelser. Det er heller ikke min
Mening, at han skulde have Uret i alle sine Udsættelser«.
J. H. Bredsdorff gennemgår derefter Gliemanns Kritik i
Enkeltheder. Det er ham muligt at afvise de fleste af Recen
sionens Angreb, men hvor Gliemann har Ret, indrømmer
Bredsdorff det naturligvis.
Der er nu ingen Grund til at gå nærmere ind på den gamle
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Polemik. Kun skal bemærkes, at der synes ikke at have været
særlig Grund til at gå stærkt i Rette med Bredsdorff for be
gangne Småfejl, især når man erindrer de få Hjælpemidler,
der i 1820’erne var at støtte sig til, når en Egnsbeskrivelse
skulde udarbejdes. Hvis man i vore Dage fik til Opgave at
skrive en Bog svarende til Bredsdorffs Anitsbeskrivelse, kunde
man uden Besvær fremkomme med præcise Oplysninger fra
hvert Sogn om alle de Spørgsmål (Jordbundsforhold, Højde
drag, Søer, opdyrket og uopdyrket Jord, Landbrug, Statistik,
Næringsveje o. s. v.), som Bredsdorff møjsommeligt måtte ind
samle, og i det store og hele måtte han tro på Rigtigheden af
de Oplysninger, der forefandtes i de skriftlige Indberetninger,
der stod til hans Rådighed.

Som en Fortsættelse af »Amtsbeskrivelserne« er J. B. Kra
mps og 5. C. Tlixens seks Binds Værk: »Beskrivelse af Land
brugets Udvikling i Danmark fra 1835 til Nutiden« (1895—
1912) at betragte. Også disse nyttige Bøger er udgivet af Det
kgl. danske Landhusholdningsselskab, og de behandler alle
Danmarks Egne i agrikulturel Henseende. De kan derfor læses
som en Videreførelse af de 19 Bøger fra 1826—1844. Århus
Amt er i Værket fra 1895—1912 behandlet i Bind I (1895),
især Side 54—63 og i Tillægsbindet hertil (1896), Side 145—
286 skildres Århus Amts store Gårde. Der ydes her værdifulde
Bidrag til Oplysning om Landbrugets Stilling i 1890’erne.
Krarup og Tuxens Redegørelser er videreført og suppleret i
min Bog: »Aarhusegnens Landsbyliv« (1953), 23—30, 130 og
i A.M.Diederichs Afhandling: Træk af Landbrugets Historie,
udkommet i den topografisk historiske Håndbog: »Aarhus
Amt« (1949), 48—107.
Som man vil forstå, er det nu ret nemt at erholde Viden om
Århus Amts Landbrugshistorie i det vigtige Tidsrum 1820—
1950. I »Aarhusegnens Landsbyliv« (1953) findes Henvisninger
til al den vigtigste Litteratur om det store og tillokkende Emne.
I 1820’erne, da Bredsdorff skrev sin Bog, var Bonden blevet
revet ud af sit Oldtidsleje både materielt og åndeligt. Danmark
prægedes da af en alvorlig Landbrugskrise (1818—1828).
*

Da J. H. Bredsdorff havde fået sin Bog om Århus Amts
Landbrugsforhold offentliggjort, udnævntes han til Lektor
1828 ved Sorø Akademi i Fagene Mineralogi og Botanik. Kort
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Tid herefter, den 9. Maj 1829, blev han gift med Digteren
Poul Martin Møllers Søster Petrine Jacobine Møller (16. Marts
1801—25. Maj 1859).
J. H. Bredsdorff var en højt begavet Mand og hans Inter
esser var overordentlig alsidige. Han har skrevet et Utal af
mindre Arbejder0), ofte blot af refererende og kritisk Art. De
vedrører dels hans officielle Fag, dels fysisk og historisk Geo
grafi, endelig Oldsagn, Historie og Sprog. Bredsdorff, hvis fine
og retskafne Karakter eenstemmig berømmes, besad en usæd
vanlig livlig, på een Gang omfattende og skarp Intelligens.
Medens hans store naturvidenskabelige Forfatterskab nutil
dags ikke regnes for at være af særlig Betydning, giver hans
sproglige Værker ham Rang blandt dansk Videnskabs bedste
Mænd. Som Runeforsker var han sin Samtid overlegen. Epoke
gørende er således hans Læsning af Guldhornsindskriften. Også
i en Række andre sprogvidenskabelige Undersøgelser viser han
sig i dansk Sprogforskning som den geniale Forløber.
Det var derfor et indenfor sprogvidenskabelige Kredse længe
næret Ønske, der i 1933 blev opfyldt, da Det danske Sprog- og
Litteraturselskab ved Ordbogsredaktør Jørgen Glahder udgav
J. H. Bredsdorffs »Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogviden
skab og Runologi« (med Forf. Portræt). Glahder har indledt
Udgaven med en Karakteristik af Bredsdorff som Sprogforsker.
Sygdom og Svaghed prægede den lærde Mands sidste Leve
tid, men herover lyder der aldrig Klage i hans Breve. Allerede
den 16. Juni 1841 afgik J. H. Bredsdorff ved Døden. En værdi
fuld Skildring af ham og hans Hustru er meddelt af Datter
datteren Petrine Margrethe Lange1), der giver et levende og
smukt Indtryk af den beskedne og hjælpsomme Mand, hvis
Navn er et af de største, der er knyttet til Sorø.

NOTER
x) Om Udskiftningen i Äby se min bog: Aaby Sogns Historie I (1941),
72—76. Hvad der findes hos Bredsdorff om Åby, Brabrand, Årslev og
Viby Sogne er udnyttede i mine Bøger om disse Sognes Historie, udkomne
i Tiden 1937—50. 2) Om Aarhus Bymark se Jens Clausens Oplysninger
i: Aarhus gennem Tiderne I (1939), 299 f. og flere Steder. 3) Se også
N. P. Østergaards Bog: Prisbelønnede Landbrugere i Østjylland 1774—
1799 (1945). 4) Hvad Bredsdorff har om de nævnte forskellige Emner
(Markfred, Havedyrkning, Husflid, Tyende, Hoveri m. v.) er indarbejdet
i mine Bøger: Hegn og Markfred (1953) samt Aarhusegnens Landsbyliv
(1953). Om Sivarbejde se mine Bøger: Aaby Sogns Historie I, 89—90
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samt Brabrand og Aarslev Sognes Historie IV (1941), 118—120. 5) Om
Theodor Gliemann se Dansk Litteratur-Tidende 1828, 821—825 og Dansk
biografisk Leksikon. 6) Se Bredsdorffs Selvbiografi i Th. H. Erslews Forfatter-Lexicon I (1843), 200—02, plus Supplementsbind I (1858), 233—34.
Biografi i Dansk biografisk Leksikon IV (1934), 54—56 af Kr. Sandfeld.
7) Offentliggjort i Personalhistorisk Tidsskrift 5. Række III (1906), 181
—199.
❖

Om J. H. Bredsdorffs Undersøgelse af Kalkværkerne i Davbjerg og
Mønsted i Sommeren 1827 (også for Landhusholdningsselskabet) har
Arkivar Finn H. Lauridsen skrevet indgående i Fra Viborg Amt 1953,
88—120.

Rosenholm omkring 1850.
Fra Richardt og Becker: Prospekter af danske Herregaarde, II, 1845.
Fot. Det kgl. Bibliotek.

Livet på Rosenholm omkring 1830.
Ved Ole Karup Pedersen.

Efteråret 1829 rejste den 8-årige Louise Rosenkrantz1) fra
Rosenholm, hvor hendes forældre boede, til København for
at blive opdraget hos sin faster, kammerherreinde Charlotte
Emerentia Raben-Huitfeldt-Levetzau2) til Kærstrup. Bortrejsen
medførte en brevvexling mellem mor og datter — og brudstyk
ker af moderens breve, der findes på Rigsarkivet, er gengivet
i det følgende. Louises mor, Sophie Benedicte Rosenkrantz3),
giver i disse breve et livligt og nu og da gribende indtryk af
livet på Rosenholm, tjenestefolkenes forhold, familiens om
gangskreds på de nærliggende gårde og — ikke mindst — af
sig selv. Udover brevene, der er skrevet på Rosenholm, har jeg
valgt at medtage de to sidste breve, skønt de er skrevet i Kø
benhavn, fordi de ligesom afrunder billedet af Sophie Rosenkrantz; det allersidste brev til datteren er skrevet ganske kort
før moderens død4).
Louises søskende vil blive nævnt flere gange i det følgende;
noget mindre hører vi om hendes far, baron Holger Rosenkrantz5) til Tustrup. Han var uddannet som jurist, men havde
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i sine unge år deltaget i bestyrelsen af godserne Clausholm8)
og Haseldorf7) for grev H. H. Friccius von Schilden. På det
sidstnævnte gods lærte han Sophie Benedicte von Bülow at
kende, der opholdt sig der som plejedatter af grev Friccius von
Schilden. De blev gift på Haseldorf i 1804, boede den første
tid på Tustrup, men flyttede 1823 til Rosenholm, hvor de for
blev, indtil de i 1833 flyttede til København. De havde ialt 14
børn — 7 drenge og 7 piger —, blandt disse var Louise nr. 108).
Der findes på Rigsarkivet bevaret ialt 27 breve fra Sophie
Rosenkrantz til datteren Louise i tidsrummet 12. 10. 1829 til
4. 10. 1833. Af disse er der i det følgende bragt uddrag af de
26. Uddragene er foretaget efter mit personlige skøn om, hvad
der kan være af særlig interesse til belysning af menneskene
og forholdene på Rosenholm — udeladt er familienyheder af
mindre betydning, gentagne opremsninger af gaver o. 1. Det er
mit håb, at dette udvalg — om hvis rimelige afgrænsning der
naturligvis kan rejses diskussion — på den heldigste og ærlig
ste måde lader Sophie Rosenkrantz’ muntert fortællende skri
vemåde komme til sin ret. Afskriften er bogstavret — heller
ikke tegnsætningen er forsøgt normaliseret, og derved skulle
brevene komme til at fremtræde i deres naturlige skikkelse,
uden at læsningen dog skulle volde nutidslæsere vanskelig
heder.
Foruden disse breve indeholder Elisabeth Louise Rosenkrantz’ privatarkiv 4 breve fra faderen fra tiden efter mode
rens død, men disse omhandler forhold, der ingen forbindelse
har med Rosenholm. Endvidere findes der 20 breve fra Louises
søskende, der dog ikke giver oplysninger udover dem, der fin
des i moderens breve. Heller ikke 6 breve fra forskellige per
soner uden for familien har nogen interesse i denne sammen
hæng.
Endelig findes der en dagbog ført af Louise Rosenkrantz i
tiden 5. 5. til 18. 6. og 30. 7. til 24. 8. 1843 under hendes op
hold på forskellige lolland-falsterske herregårde umiddelbart
før hendes bryllup. Denne indeholder ingen oplysninger angå
ende Rosenholm, men et smukt vidnesbyrd om Louises kærlig
hed til sin faster, der var død ganske kort tid før, findes under
datoen 8. 6. 1843:
»— min Geburdsdag — som denne Gang oprandt for mig
til usedvanlig Savn og Sorg — thi lige fra Morgenstunden af
følte jeg mere end nogensinde, hvor tungt og frygteligt det var
for første Gang i 13—14 Aar at maatte undvære den elskede
Tantes Ønsker og Velsignelse paa denne Dag og hvor huul det
er at maatte tilbringe denne Dag uden egentlig Hjem . . . .«
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Sophie Rosenkrantz,
f. von Bülow
(1787—1833).
(Efter Rosenholm og
Rosenkrant zerne).

Sophie Rosenkrantz’ navnetræk. Signaturen findes i en bog til
hørende dr.phil. Hans H. Fussing, der har stillet den til rådighed.

Rosenholm d. 12te October 1829
Mandag Formiddag Kl. 10.9)
Min søde lille Louise!

Tusind Tak ogsaa du velsignede lille [for] de nydelige Linier du
haver tilføyet i Jomfru Grundvigs10) b[rev — nu] vil ieg heller
ikke mere være bedrøved for dig — du bed [er mig] derom — tvertimod vil ieg daglig glæde mig mere og mere [over den] Lykke du
giør. Du kommer i gode Hender, din Tante11) vil [paa] al mulig
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Holger Rosenkrantz
(1772—1839).
(Efter Rosenholm og
Rosenkrantzerne).

Holger Rosenkrantz’ underskrift (i brev af 15.5.1836
i Elisabeth Louise Rosenkrantz’ arkiv. R. A.).

Maade søge at giøre dig Lived saa behagelig s [om muligt og] unde
dig alle Fornøyelser — og være dig en sand kierlig [?], bestreb dig
alletiider ved Lydighed og Opmerksomhed at [gengælde] hendes
Ømhed — saa k[an] du være overbevist du faar det [godt og] hun
vil elske dig lige saa høyt som sit eget Barn — [?] ieg dig søde
Louise bestandig at være Artig ikke Genstridig at hun ikke skal
have Aarsag at fortryde hun haver taget dig til sig — det bliver
din egen sande Gavn — vær lige saadan der som du alletider var
det hos os — et lydigt godt fromt Barn — derfor holder vi og alle
saa meget af dig — og savner dig saa meget. — Nu haaber ieg du
snart skriver mig til og lader mig hvide hvorledes det gaar dig.

Jeg kan ret tænke mig min søde Louises Glæde og Forundring for
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første Gang at see det store Kiøbenhavn — det haver vist moret
dig — hvormed beskieftiger du dig? — strikker du paa din Strømpe
eller leger du hele Dagen? ..........................................................................

Rosenholm d. 2den Novbr. 1829

Din lille Have skal vi nok passe, plante Blomster deri saa du skal
finde den lige saa smuk som du forlod den. Dine Blomster som
staar i Urtepotterne passer ieg trolig — de voxer godt og staar i
Spisestuen paa Soelsiden.
I Dag 14 Dage d. 19de October blev lille Anna1'1) døbt her i Kapel
let, Hanses12) Kiereste holdt hende over Daaben, Fine Sikker1*) stod
hos Maarfaddere vare Baron Adler15), Ladigs1*), din Oncel Schon17)
og Pastor Dalhof18). Marie1*) kiørte i Gaard til Aarhuus med Hans
— hun skulde til Ballet i den nye Klup hvori Hans ogsaa er i. —
I Dag ere de paa Constantiensborg20) og kommer i Morgen Efter
middag hiem igien. — Hanses Bryllup bliver med det allerførste —
formodentlig alt om 8te Dage. — De bliver i Vinter hos os..............
.... Bedstemoders21) Pige reiste i Gaard . . i hendes nye Tieneste — hun var meget bedrøved — den nye Pige hun haver faaet
igien seer saa Tossed ud — leer og gaber bestandig. —...................
...........den gamle Biskop Birk2'1) i Aarhuus er død og skal begra
ves i Morgen.

Esk......................................I Natt haver der formodentlig været en Katt
oppe ved mine Fugle — i Morges fandt vi 7 Kanariefugle bidt ihiel
— alle de andre ere saa forjagede blodig og syge saa ieg frygter
der døer flere — endnu engang lev vel min søde Engel.
Rosenholm d. 18de Novbr. 1829-3)

I Løverdags havde Hans og Anna2*) Bryllop — Julius25), Iver25)
og Trampe27) kom Dagen i Forveien ganske uventet hertil — de
fulgte med Hans og Marie Bryllupsdags morgen med til Constantienborg, ieg vilde saa inderlig gierne have været med — men da det
var saa koldt turde ieg ikke vove at følge dertil — de unge nye
gifte og Marie kom i Gaard Aftes hertil —........... Hans og Anna
bliver hos os i Vinter og flytter sandsynlig til Sommer til Tustrup28)
ieg vil helst blive bohende her------- de ere saa glade og Fornøyet
— de logerer paa No 1 —..........................................................................
Rosenholm d. 30de Novbr. 1829

Alle dine smaa Sødskende ere raske — Dine 3 ældste Brødre ere
i Dag med Grev Trampe paa Klapjagt hos Grev Scheels2*) paa GI.
Estrup30) om de kommer hiem i Aften ved ieg ikke mulig de bli-
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ver der i Natt da det er en slem Storm og stærk Frost — Sidste
Løverdag havde vi her et lille Bali, begge Jomfru Sikkers31) —
Mamsel Svabe, Jomfru Leemeier32) — Hanne Budtz, Forvalter Budtz
fra Bistrup33) Lieutenenterne Jacobsen og Frideriksen Major Göh
ler3*) — Fuldmægtig Kier fra Randers den unge Sikker35) og Tørs
levs36) vare her — de dandsede indtil Kl. 7 om Morgenen — Dal
hofs37) med Werner36) og Jørgen36) saavel som Schous40) vare ogsaa
her ............... vi morede os herlig ............................................................
ieg havde saa travid som Muus i Barselseng —..................................
Rosenholm d. 21<ie Decbr. 1829

. . . din Broder Friderick*1) beholder vi ikke lengere end til Nyeaar — han kommer til Aarhuus til en Major Gähler42) som du kiender — husk den tykke lille Mand — han faar det vist godt da
Majoren er en saa god rar Menneske — da han var her sidst paa
Klapjagt blev han saa indtagen i Drengen at han partout vilde have
ham — vi kunde ikke have noget derimod — men maae være ret
glad derover — hvad der giorde han især holdt saa meget af ham,
var at han fandt Friderik lignede hans Søn Sigismund som døde
i Foraaret. —....................................................................................................
Rosenholm d. 16de Jan: 1830
Løverdag Formiddag Kl. 11.
Min søde lille Louise!
Jeg begynder alt i Dag mit Brev til dig da alle vores unge Menne
sker er ude og ieg desaarsag haver saa god en Roe at skrive —
Hans og Anna ere i Dag reist til Gonstantiensborg, vores gode Grev
Trampe43) fulgte med dem til Aarhuus han kommer igien hiem i
Aften men de toe første bliver 14 Dage borte — Julius er med Budtz
paa Schafføegaard44) — de kiørte i Gaard i Kane dertil naar de
kommer hiem ved ieg ikke. Iver tog i dette Øyeblik til Mygind —
for at gratulere Pastor Dalhof45) hvis Geburdsdag er i Dag og for
at bringe Werner og Jørgen i Aften hertil — heraf seer du min lille
Glut — vi ere nesten ganske ene — det er en stor Forandring saa
stille — hvorfor ieg vil more mig med at underholde mig lidt med
dig. — Naar du nu reiser tilbage til Kiøbenhavn vil her blive gyse
lig stille — saa lenge de alle er hiemme gaaer Tiiden saa godt —
Vinteren gaaer ubemerkt bort — hvor dine Brødre og Trampe er
kan ingen kiede sig .... — Trampe kan og muntre alle ...............
. .. Det haver meget glæded mig at lese i dit Brev om alle de
nydelige Foræringer du haver faaet til Juulen — da ieg ved det vil
have glædet dig usigelig og moret dig meget —...........Dine smaae
Sødskende fik Nyetaarsaften ogsaa endeel presener — fra Anna —
Julius, Iver og Trampe de vare alle 4 lige gode om at kiøbe til dem
disse Ting — Leopoldine*6) fik et par meget smukke Armbaand
med Guldlaas, en Pregl47) til at brodere med af Staael med Perlemoersskaft samt en deel Sukkertøy — lille Grethe*6) et par sorte
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Steenskuls Bandelotter en Silke Pengepung et Stykke fin Sæbe og
Sukkertøy — Emerentzew) fik et Sølv indvendig forgyldt Finger
bølle i et rød Safians Etui en nydelig lille Sax — samt ogsaa en
deel Sukkertøy — Friderik fik en Sabel en Patrontaske 2 Kanoner
og Sukkertøy — Werner en Pengepung, et Selskabsspil af smukke
Kort med Figurer paa som skal spilles med Tærner hvoraf der vare
3 Stykker — og Sæbe. Jørgen fik en Kasse med en deel Snekerredskaber — en Pistol samt Sukkertøy Anna en Elfenbensrangle
med Sølvklokker. Alt var ophengt i et Grantræ fuld af Lys — og
paa hver Ting heftet skreven paa Papir deres Navn til hvem det
var bestemt...........................................................................................................
Torsdagen d. 7(Ie vare vi allesammen i Aarhuus til Comødie — og
saa af det Bekkersche Selskab50) et smukt Stykke spillende Stiernedronningen51) ....................................................................................................
Paa Onsdag 8tc Dage som er Kongens Geburddag52) skal ieg med
dine Brødre til Aarhuus til Ball og Comødie.
Jomfru Grundvig53) bliver her ikke lenger end til lste May — hun
giver sig saa lided af med de Smaae haver ganske tabt Lysten til
at læse med dem — de lærer næsten inted — derfor haver ieg sagt
hende op — hun skal hiem til Moderen54) — Frederik følger naar
ieg nu tager til Aarhuus med mig derhen for at blive hos Major
Gähler55) hvortil de paa begge Sider ære saa glade. Dine Brødre
kan ikke saa lenge Overfarten er saa besverlig reise tilbage til Kiøbenhavn saasnart det bliver mulig tage de tilbage men før tillader
vi det ikke..........................................................................................................
Rosenholm d. 19de Aprill 1830
. . . det glæder mig usigelig snart kan vente den Fornøyelse at see
din elskede Tante og i toe smaae Glutter50)* her — det vil blive en
Fest — naar i og alle de smaae her kan komme til at lege sam
men, Leopoldine er saa usigelig lykkelig derover —.......................
. . . vores gamle troe Vægter Nicolay ligger for Døden ieg troer
neppe han staar sig som giør mig meget ondt....................................
. . . Gusta Grundvig bliver endnu for det første her indtil Moderen
flytter til Kiøbenhavn — saa du endnu kan faae hende at see her
— hendes Syster Ane57) er i disse Dage her i Besøg —.......................

Rosenholm d. 4de Julij 1830
Min søde lille Louise!
Da der i Dag gaar Buud til Sophiendahl5H) kan ieg ikke undlade
ogsaa at tilskrive dig nogle Linier for at sige dig vi alle her ere
frisk og raske — Gud give du nu ogsaa var det igien — thi den
Dag du reiste var du virkelig meget syg — men nu min lille rare
Glut haaber ieg og du ganske ordentlig bruger den af dokter Willetnoes™) dig ordinerte Medicin behold den jo ved dig og brek den
ikke igien op som du giorde den ene Aften du fik Magnesia — thi
saa kan det ikke hielpe.................................................................................
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Hermed sender ieg dig noget Brystsukker som ieg saa haaber vil
smage dig vel og være godt for din Hoste — du kan gierne spise
saa meget deraf som du vil det kan ikke skade din lille Mave —
Leopoldine og Grethe læser nu ret flittig hos Gusta Gumpe00) som
lille Emerentze kalder hende.........................................................................
. . . Marie er nu meget beskieftiget med at faae hendes Tøy til den
Laalandske Reise istand hvortil hun glæder sig usigelig, gid du
lille rare Louise kunde blive ganske rask igien til den Tiid..............
Hans og Anna flytter om nogle Dage til Tuustrup61), de haver nu
saa travlt som Muus i Barselseng ..............................................................

Rosenholm d. 19de August 1830
Min gode lille Louise!
I største Hast skriver ieg dig disse Linier for at sige dig at ieg nu
snart venter have den store Glæde at see dig paa Kierstrup62) da
ieg agter ifald din gode Tante tillader mig det at tiltræde min Reise
herfra i Dag 14 Dage d. 2d<* Septbr. — Hans følger med mig da ieg
ikke syns at reise allene —........................................................................
Rosenholm d. 6te Decbr. 1830
. . .lille Friederik er nu kommet fra Gählers63) og skal strax efter
Nyaaer til Pastor BullM) i Giesing som i en Deel Aar haver været
Informator hos Kammerher Haxthausens™) Børn i Kiøbenhavn —
Leopoldine og Grethe læser meget flittig hos Marie. Jomfru Grundt
vig er nu siden November i Aarhuus hos hendes Moder66) — hun
longes saa meget efter Rosenholm og kan ikke godt finde sig i at
være i Byen —.

Med mine Kanariefugle gaar det daaerlig nu haver ieg kuns 11 til
bage der ere døed en Deel og nogle af Turtelduerne hakked ihiel.
3 fløy bort da en Rude gik itu — ............................................................
Kistine Sikker havde for 5 Uger siden Bryllop med den unge
Leemeier“1) — nu boer de i Randers — ieg var Dagen efter paa
Schafføegaard for at gratulere......................................................................
Rosenholm d. 19te Jan. 1831
... — Vi haver ellers tilbragt her en meget glad og Fornøyelig
Juul, den gamle Grev Trampe™) fra Kiøbenhavn haver været her
i 3 Uger og den søde velsignede Rikke Trampe™) var med — det
er en siclden vortreffelig Pige, saa blid og from, og alle som kiender hende maa fatte Godhed og Kierlighed til hende — hun er meget
Munter men tillige saa beskeden Anstendig og serdeles dannet og
velopdragen — den gamle Greve er ogsaa en herlig ligefrem Mand
— du kan troe din Fader var meget vel og munter i den Tiid da
han holder saa meget af dem begge og morede sig saa godt — ....
................. — og hver Aften legede de Juulelege vi gik nesten aldrig
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førend Kl. 11—12 fra hverandre saa godt morede vi os, .................
. .. Schou70) i Søeby er bleven kalded til Prest i Aarslev — i salig
Pastor Frises71) Sted og flytter med det første derhen — det er et
godt Bytte.
Til Juul fik de Smaae meget Legetøy .....................................................

Rosenholm d. 14de Febr. 1831

Gartner Schipper blev paa samme Tiid som Børnene saa heftig syg
— og døde desværre d. 30de Januari72) — vi vil komme til at savne
ham og faar vist ikke saa let hans Mage i Duelighed — han blev
begravet i Dag 8te Dage — alle her fulgte ham — hans Enke bliver
i sommer bohende i Huuset her — lille Maren ... ved endnu ikke at
Faderen er død. — Det stakkels Barn hun holdt saa meget af ham.
Vores gamle Barnepige Karen er nu da Børnene kom dem bleven
syg og lagt i 8te Dage — hun haver vist ikke kunde taalt den idelige
Nattevaagen i 3 Uger var hun nesten ingen Natt i Seng — hun haver
vist sig overordentlig flink ved alle de Syge —..................................
Rosenholm d. 21de Aprill 18 [31]
. .. du spørger om vi haver havd Ball her i Vinter — Ney! ikke
engang er her bleven dandsed — men derimod haver vores unge
Herrer flere Gange været til Ball i Aarhuus ........................................

Jeg haver ret glæded mig paa dine Veigne at høre du haver været
paa Comødie i Vinter — var det ikke deilig? — Oberon73) skal være
et deylig og morsomt Stykke —................................................................
Rosenholm d. 3de Novbr. 1831
Torsdag Eftermiddag Kl. 5

Din Fader og Marie kom da for 3 Uger siden tilbage fra Kiøbenhavn hvor de begge haver moret dem saa godt — og befandt dem
vel efter Reisen, din Fader bragte et par smaae Guldørenringe med
til Leopoldine og et par til Grethe, hvortil de var meget glade, vores
Doctor Vue74) haver nu for 8te Dage siden stukken dem Huller i
Ørene — endskiøndt de endnu ære lided bollen kunde de ikke give
Taalmodighed og haver nu faaet de Guldringe i, i Begyndelsen havde
de Blyringe.

I Overmorgen paa Løverdag skal vi have Bryllup her paa Gaarden
— nemlig Kisten lille Annas Amme som du haver seet i Fior Som
mer og som gifte dine Brødres Tiener Jens75) som fulgte med dem
fra Kiøbenhavn — og som du ogsaa haver seet her — Det bliver
et ganske stille Bryllup — kuns 11 Persohner i alt — hun bliver til
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Maydag hos os — og han ligeledes — ieg miste Kisten ugierne da
hun er en saa sielden skikkelig Pige — de skal vies her i Kapel
let —......................................................................................................................
Hvorledes lever Fætter Gottlob70) — hils ham ret meget fra mig

Rosenholm d. 12te Decbr. 1831
Mandag Aften Kl. 8 ¥>.

. . . lille Friederik haver ieg i en uhyre lang Tiid ikke seet — Pa
stor Bohl77) er meget misfornøyet med ham og klager over at han
er saa doven — ellers siger han er det en god artig Dreng, i Juulen
kommer han hiem...........................................................................................
Rosenholm d. 18de Januari 1832
Din Fætter Gottlob haver for nylig — kort førend han forlod Jyl
land besøgt os — ieg var meget glad ved at se og tale ham...........
En Lokke af mit Haar som ieg vilde have sendt i Æsken til dig var
bleven glemt at indpakkes med hvorfor da ieg nu engang haver
bestemt at sende dig det, i Dag i dette Brev indlagt følger — ....
Det er jo meget smukke og deilige Foræringer du og Charlotte haver
faaet til Juulen — Dine smaae Sydskende fik intet — Din Fader
vilde ey endskiøndt ieg bad ham meget derom spendere noget paa
dem — de ventete noget — men forgieves — Leopoldine var lit
Mukken derover..................................................................................................
Lille Friederik er nu ogsaa kommen til Pastor Dalhofs78) i Mygind
— han havde det ikke godt hos Pastor Bohl i Giesing hvorfor vi
tog ham derfra han er nu usigelig lykkelig over denne Forandring
enes saa godt med Werner og Jørgen og føler sig saa glad og til
freds der — Dalhof er ligeledes vel tilfreds med ham — og roser
hans gode Opførsel og Flid............................................................................
. . . Marie faldt Nyeaarsaften i Mørkningen her paa Graven da hun
vilde spadsere en lille Tour paa Isen stødte sin høyre Arm saa
stærk paa Albuen at hun nesten i 14 Dage ikke kunde røre den —
ja sogar i 8 Dage ingen Kiole kunde have paa, vi sadte hende strax
9 Igler paa Steded som lindrede Smerten — nu er hun da endelig
kommet sig........................................................................................................
Tænk dig engang søde lille Louise! Tante Karen79) skal til Clausholm80) som Huusjomfru til Frue Oppen — bestyre alting — hun
er saare lykkelig derover — taler om intet anded skal have henimod 100 Rbd. Aarlig — ieg finder det meget urigtig og vil haabe
hun ikke skal komme til at fortryde det — som ieg bestemt troer
— til lste May skal det alt skee — vi haver endnu ingen i hendes
Sted og bliver vist forlegne over dette hendes ubetænksomme og
uoverlagte Skridt —.......................................................................................
Din Fader skranter som sedvanlig alletider Hoste og Gigt i Hovedet
og Brystet..........................................................................................................
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Jeg kan ret tænke mig hvilken Fornøyelse du og den rare lille
Charlotte81) finder i Dandsetimerne — du haver alletider havd saa
stor Lyst dertil — kan du endnu erindre — mens Jomfru Grundt
vig var her at naar hun om Aftenen i Mørkningen spildte paa Kla
ver hvordan alle I smaae Glutter dandsede med hverandre — du
især blev aldrig kied deraf og bad bestandig Gusta blive ved endnu
at spille lidt — ................................................................................................
Jeg haver ret havd Uheld med mine Kanariefugle som alle ere ud
døde paa 2 nær — ieg kan ikke begribe Aarsagen — da de dog
bleve meget ordentlig passed — Turtelduerne er derimod i god Be
hold ieg haver nu 9 Stykker. Mine Blomster er i et herligt Flor ieg
haver 300 Urtepotter som ieg alle selv passer — og som morer mig
meget — deriblandt ære en Deel sieldne Planter — .......................
Rosenholm d. 6de Martz 1832

Min Geburdsdag82) tilbragte vi her ret Fornøyelig, til Middag kom
her en Deel ubudne ganske uventete Fremmetie — Dalhofs — Præ
sten Gødsche™) fra Søebyc — som er kommen i Schous84) Sted —
Madame Henne — Frøken Henne en Datter af afdøde Commandeur
Henne i SoeEtaten85) — Jomfru Leemeier80) — Frue Sikker med
Døtrene fra Schafføegaard87) — Hans, Anna og Marie Moltke™) kom
ogsaa men disse trende sidste havde vi ventet. De bleve alle til langt
ud paa Aftenen — Jeg fik en Deel meget smukke Foræringer ....
Rosenholm d. 27de Martz 1832

Tustrup89) er i disse Dage solgt til 2 Brødre Pind for 30.000 Rbdl.
den yngste ved Navn Anders Pind som nu er Forpagter paa Thiele
skal boe der men ikke i Hovedbygningen, men i Forpagterens Huus
— det er en Broder af Grevinde Scheel") paa Estrup........................
Din Fader skranter som sedvanlig og lider meget af Gigt og Ho
ste — ...................................................................................................................
Rosenholm d. 23de August 1832
Torsdag Eftermiddag Kl. G1/*».
Endnu haver vi ingen Lærerinde til dine smaae Sydskende men
haaber dog med allerførste at faa en, da Marie nu ikke er ganske
rask kan hun ikke taale at informere dem lengere — saa de jo nu
gaar og driver lidt omkring uden at bestille synderlig meget —
undtagen i Musik — som de lærer af den Musiklærer Møller, som
er paa Wosnesgaard01) — lille Grethe kan nu og begynde at spille
nogle Stykker og det ret pæn. — Jomfru Grundtvig er nu bleven
for en 8tc Dage siden forloved med en Lieutenant Borrez som staar
ved Regimentet i Glükstadt, hvorover hun er uhyre lykkelig — dog
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paa Søndag skal han reise tilbage — livilked vil gaa hende nær, især
da hun ikke kan vente at see ham saasnart igien ................................
Kisten og Jens Tieners lille Pige Anne Sophie er for kort Tiid siden
død her paa Gaarden hun leed meget havde indvortes Krampe92) —
I Gaard døde Staldkarlen Niels Thortes"3) Kone som boede imellem
her og Hornslet i det Huus ved Laden og som du sikker kan erindre
dig...........................................................................................................................
. . . Vores gamle Karen94) her er meget svag, gaaer og pusler omkring
uden synderlig at kan foretage sig noget, bliver desaarsag saa gna
ven og vranten — desuagtet henger de smaae saa meget efter hende,
som hun kieler alletider for — især lille Emerentze...............................

Rosenholm d. 13de Septbr. 1832

Til Nytaar faaer vi nu en Gouvernante til de smaae, en Mamsel

Begtrup"'') som for nerverende Tiid er Lærerinde for Etatsraad
Orssteds"0) Børn, Borring"7) har forskaffed os hende — roser hende
meget — vi havde saa gierne ønsked at erholde hende strax men
hun kan desværre ikke komme førend til Nytaaer — til den Tiid
kommer Leopoldine og Grethe nok til Estrup, da Marie er alt for
svag at læse med de smaae og de ikke godt kan gaae saa lenge og
dovne omkring — Grev Scheels haver en megen from og skikkelig
Pige til deres Børn, en Mamsel Kock som haver loved fra nu af og
indtil vores egen Gouvernante kommer at informere dem —
At det lille Daadyr paa Kierstrup morer dig og den rare lille Char
lotte kan ieg vel tænke — det er saa nydelig at have et Dyr tam
— det morer mig selv endnu —..................................................................
I Dag er Ivers Geburdsdag — han bliver 24 Aar — ieg har forært
ham et smukt Silke Lommetørklæde og et lille Reiseskrin med Speil
til at barbere sig ved — i Skrinet er en Skuffe — hvorudi et Stykke
fin hvid Sæbe — en Neilesax — en Kam — en Tandbyrste og en
pæn lille Pennekniv — han var meget glad derover — og fandt det
saa smuk —.
. . . Anna begynder nu at blive artig, men en dygtig Vildkat —
gaaer bestandig med en Pidsk i Haanden og en Pibe i Munden —
rider paa Stokke og Kiepheste — ingen af dine Brødre har været
saa Vild og overgiven — fløyter som en Dreng og er fra Morgen
indtil Aften i Bevegelse — men løber tidt væk fra os — alletider
paa Spellop — nu skal hun have Buxer og Kiole hvorom hun pluddre
uophørlig — siger Anna skal ha’ Buxer paa —....................................

Rosenholm d. 13de Januar 1833

At du haver moret dig og havd et saa behagelig og glædelig Juul
fornøyer mig usigelig, Iver har fortalt mig om de mange smukke
Foræringer du har faaet. De smaae her haver ingen Juuletræ havd
ej heller faaet nogle Foræringer — endskiøndt de flere Gange

152

Ole Karup Pedersen

yttrede dette Ønske vilde ieg dog ikke indlade mig derpaa — da
det ellers let kan blive til en Vane. Tante Karens*3) Forlovelse med
Jens Møller**) som du kiender under Navnet af Dandsemesteren

Baronesse Louise
Rosenkrantz og
hendes egen
hændige navnetræk
1854.
Rigsarkivet fot.

haver du vel allerede hørt — og vist moret dig derover — paa
Tirsdag kommer de hertil — ieg kan just ikke sige at ieg glæder
mig dertil — derimod er din gamle Bedstemoder100) saa Fornøyet
derover og finder Karen giør en saa stor Lykke — for % Time siden
modtog ieg et Brev fra Karen hvorudi hun melder mig at hun ikke
bliver lengere end til 1ste Martz paa Clausholm101) — at hendes
Bryllup er fastsadt til d. 12te Martz og skal staa hos Schous102) i
Aarslev Præstegaard .......................................................................................
Leopoldine, Grethe og Emerentze lærer nu meget flittig hos deres
Gouvernante Mamsell Begtrup — som lader til at være en serdeles
talentfuld og meget dannet Pige — holder meget af de smaae — omgaaes dem saa godt saa vi ikke kan anded end holde meget af hende
og kunde næppe have truffen et bedre Valg — lille Emerentze be
gynder allerede at stave meget godt, kan en Deel franske Vocabler
strikker ret vel — og da hun med intet havde begynd da Mamsellen
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kom synes mig det alt er godt avancert, lille Anna er en sød, vel
signet lille Glut og saa overgiven og morsom, man beskylder mig
at ieg forkieler hende dygtig — endskiøndt det ey kan benegtes —

Baron Gotlob
Rosenkrantz. 1854.
Det kgl. Bibliotek.

vil jeg dog ikke være min Skrøbelighed bekiendt — og vedgaae
dette.
Din gode Tantet Raben haver tilladt mig at maatte besøge hende
først i Aprill ....................................................................................................
Tænk dig, gode Louise, nu ere alle mine Kanariefugle uddøde —
Nyetaars Natt døde den sidste, nu har ieg en Deel smukke Turtel
duer i Taarnet —...........................................................................................

Rosenholm d. 18de Martz 1833
Torsdag d. 7de Martz var din Tante Karens Bryllop med Jens Møl
ler103) — vi var alle der undtagen din Fader som ey skiøtter om
at komme ud — der blev dandset indtil Kl. 2 om Natten — Leo
poldine og Grethe var ogsaa med — morede dem herlig — det var
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sandelig et meget pæn lille Bryllop — Karen saa godt ud hendes
Pynt klædte hende serdeles vel, om Natten forbleve vi paa Tustrup.
Sidste Tirsdag d. 12te dennes var din gamle kier Karens Bryllop
med Gaardmand Søren Porsen10*) i Carlbye, de blev vihet i Kapellet
— Spiste i vores Spisestue og dandsede heele Natten i samme Væ
relse — tænk engang min søde Louise ieg gik først Kl. 4 om Morge
nen tilsengs saa godt morede ieg mig — Tørslev105) med Kone,
Meieriforpagter Båhrens med Kone og Jomfrue — Deignen Biødtstrup med 2 Døttre — Glavind100) og Kone — samt din Broder
Hans og Kone var alle her — din Svigerinde Anna dandsede heele
Natten rask med alle de Bønder af Bruden og Brudgommens Famillie hvoraf her vare en 40 Stykker alle vores Folk med ibereignet som
fik Tilladelse at dandse med — Jomfru Fauerholdt, Gitte, Marie—
ogsaa dine Brødre Werner, Jørgen og Friederik var sandelig ret
raske Ball Herrer, Leopoldine og Grethe fik dem ogsaa ikke saa faa
Dandse — det gik ret Muntert, men meget Anstændig — i Torsdags
reiste gamle Karen107) herfra — til stor Sorg og Bedrøvelse for alle
de smaae Anna og Emerentze bleve ved at græde heele Aftenen ind
til de kom i Rolighed — nu haver de glemt hende lidt — men
sørger dog endnu.
Paa GI. Estrup108) have vi ogsaa været til et stort Ball som var meget
brilliant — de havde allene 12 Musikanter. Marie som nu Gudskelov
befinder sig meget vel dandsede da ogsaa rask og meget —...........
Hvor Sieleglad ieg er ved at komme til at boe i Kiøbenhavn i Nær
heden af din mig saa usigelig kiere Tante Raben og dig min søde
Unge kan ieg ikke beskrive — thi ieg er kied at have med en saa
stor og vidløftig Huusholdning at bestille som her, der kan ieg faa
det Rolig og Magelig og hvilken Glæde at kunde have min heele
Børneflok — Store og Smaae om mig. Gud give din rare Tante
vilde have bleven i Byen indtil vi kom — men desværre det kan
hun jo ikke — hvilken fornøyelig Vinter haaber ieg vi skal tilbringe
neste Aar — ieg glæder mig usigelig ved den blotte Tanke — du
min gode lille Louise er vist ikke mindre tilfreds dermed? — I de
første Dage af May tænker vi at tiltræde Reisen — gid denne var
lykkelig og vel overstaaet thi den vil blive lidt besværlig samt al
ind og udpakning af vores mengde af Tøy — Hans og Anna flytter
til Sommer fra Tustrup hertil — ieg tror bestemt de hellere var
bleven hvor de nu ere ...................................................................................
Rosenholm 1ste Aprill 1833

I Dag er min Moders109) Geburdsdag hun haver fyldt sit 81 Aar ....
Vores Afrcise herfra er bestemt til de første Dage i May — Audio
nen her er bestemt til d. 8de May — derfor iler ieg at komme bort
inden den da ieg ugerne vilde være nerværende til den Tiid haaber
ieg altsaa at være i Kiøbenhavn..................................................................
Jeg glæder mig usigelig til Efteraaret have den store Glæde at see
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dig, din kiere Tante og den søde Charlotte — gierne kom ieg i
Sommer en lille Tour til Kierstrup — men det kan desverre ikke
lade sig giøre da det vil medtage for megen Tiid inden ieg kan i
min nye Bopæl komme i Orden men til næste Sommer skal det
være mig en stor Behagelighed at tage imod din gode Tantes kier
lige Indbydelse.
Vores gamle Barnepige Karen110) besøgte os i Gaard hun føler sig
saa glad og lykkelig — bad at hilse dig.
I Morgen have vi her igien et lille Bryllop — men gandske stille
— det er Niels Torstlli) Staldkarlen her paa Rosenholm — de skal
vibes her i Kapellet — heele Brudeskaaret [ ?] hlive kuns 8 Per
soner.......................................................................................................................
Kiøbenhavn d. 7de Juny 1833

Jeg finder mig her i Staden serdeles vel og tilfreds — vi boer
nydelig høye luftige Værelser — tæt ved Volden112) — ieg spadserer
daglig en dygtig Tour . . . mig synes ieg haver faat det saa Magelig
og godt — paa Rosenholm havde ieg langt mere Bryderi — derfor
er ieg saa vel fornøyet her. Dine smaae Brødre gaar meget flittig
i deres Institutter — forsømmer ingen Tiimer — men lille Friede
rik er lidt doven det er det Eneste hvorover Lærerne klager — og
saa maa han neste Dag sidde en Tiime over —..................................
Dine Smaae Systre finder dem her serdeles Tilfreds — og gaar i
deres Fritimer ofte med Mamsel Begtrup spadserende ...................
Din Tante Karen er allerede Enke113) — Møller døde d. 17(le May
af en galloperende Svindsoest . . . din Bedstemoder blev hos Hans
paa Rosenholm — du kan ikke troe sødeste Louise hvor nær min
Moder tog sig alle vores Bortreise — hun holdt saa meget af Børnene
og skal lenges saa uhyre efter dem .........................................................
Din Fader befinder sig vel tilfreds paa Rosenholm — og bestemt
sig til at komme herover saasnart Snapsting er forbi.........................

Kiøbenhavn d. 4de October 1833
. . . du kan ikke troe hvor usigelig ieg glæder mig ved Tanken nu
snart kan vente den store Glæde at see dig, Charlotte og din elskede
Tante her — ja gode Pige ieg lenges meget derefter — og morer
mig ved Tanken hvilken glad og lykkelig Vinter vi alle skal tilbringe
sammen — ........................................................................................................
. . . din Fader er endnu paa Rosenholm — dog venter ieg ham nu
snart — hans Øyne skal have været saa daarlige.

Jeg haver allerede i dette Efteraar været 5 gange paa Comødie og
seet flere nydelige Stykker — da ieg have abonert Pladsen i en
Loge kommer ieg der hver Mandag — Marie haver ieg et par Gange
tilbuden min Plads — men hun frygter den trykkende Hede vilde

Sidste side af brevet af 4. 10. 1833.
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genere hende — hvorfor hun helst opsætter det til det bliver koldere
i Veiret.
Jomfru Grundtvig114) fra hvem ieg skal hilse dig ret meget er siden
Begyndelsen af Augusti Maaned her i Byen hos en Frue Corsberg
— som Selskabsjomfru — bor i Westergade N° 10 — i disse Dage
forlovet sig med en Provst Petersen115) fra Jylland som er Præst
i Holstebro — han reiste med din Broder tilbage men Gusta er ble
ven i Byen — da hun i Februar Maaned skal have Bryllup — nu er
hun flyttet til hendes tilkommende Svigerforældre — Faderen er
Klokker og en meget Riig Mand — som Gusta giør Lykke — Kiere
sten skal være en meget agtværdig og duelig Præst.
Nu i denne Tiid haver vi hver Dag en Time Musik her i Gaden lige
over for vores Vinduer i Sahlen — da her boer en Obers d’Oriny11“)
i Huset som er ved Prins Christians Regimente, efter Exsersitzen
bringes begge Fahnerne til ham — og efter at have afleveret disse
spiller heele Musikken hver Dag omtrent en Timestiid som morer
ikke allene Børnene men ogsaa alle vi andre — Anna hopper hvergang af lutter Glæde.......................................................................................
I Søndags var vi i Petri Kirke for at høre den Tydske Predikant
doktor Schleiermacher117) — dog hverken forstod ieg eller gefaldt
mig hans Præken saa godt som Pastor Johansens118) da den var
meget for lærdt — Kirken var propfuld — saa vi med møye fik
Plads......................................................................................................................
Lev nu vel min søde velsignede lille Louise — mange Hilsner til den
rare lille Charlotte og Mademoiselle Hartier119) fra din ømt hen
givne og kierlige Moder
Sophie Rosenkranz

NOTER
1) Baronesse Elisabeth Louise Rosenkrantz, 1821—1911. G. 1843 med sin
fætter, baron Gotlob Emil Georg Frederik Rosenkrantz, jfr. note 76.
(Stamtavler over danske Adelsslægter, citeret St. o. d. A. VII s. 332).
2) F. Rosenkrantz, 1791—1843. G. m. ritmester, kammerherre Sophus Fre
derik Raben, 1784—1828. (St. o. d. A. IV s. 191 f., jvf. VII s. 336). 3) Født
von Bülow, 1787—1833. Var datter af major Christian Friedrich von Bü
low og dennes anden hustru Anna Clausen, jfr. note 21. (Venligst oplyst
af dr. phil. Hans H. Fussing, jvf. St. o. d. A. VII s. 330 og Adolf v. Bülow:
Bülowsches Familienbuch, 1911—14, I2 s. 283 og II s. 490). 4) Brevene
findes i Elisabeth Louise Rosenkrantz’ privatarkiv. Til dr. phil. Hans H.
Fussing, på hvis opfordring og med hvis velvillige bistand denne udgivelse
er kommet i stand, bringer jeg herved min bedste tak. 5) 1772—1839.
(St. o. d. A. VII s. 330). 6) Voldum sogn, Galten herred, Randers amt.
1800 blev det købt af nævnte grev Hans Heinrich von Friccius von Schil
den; han døde selv i 1810, men hans enke beholdt gården indtil 1819.
(Danske slotte og herregårde IV s. 248). 7) I kreds Pinneberg ved Elben.
Ejedes fra 1781 til 1819 af den i note 6 nævnte grev von Friccius von
Schilden og hans enke. (Oldekop: Topographie des Herzogtums Holstein
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1. Bd. VIII s. 40 f.). &) Om Rosenholm og dens beboere jvf. Hans & Palle
Rosenkrantz: Rosenholm og Rosenkrantzcrne, 1924, især s. 105 f. og Dan
ske slotte og herregårde IV s. 376. fi) Brevet er meget ødelagt, og det i
skarpe parenteser anførte er, hvad jeg formoder skulle have stået på stedet;
i et par tilfælde bliver formodningen for tilfældig, hvorfor jeg har an
ført ?. 10) Eleonora Augusta Grundtvig, 1809—84, datter af sognepræst
Søren Jacobsen Grundtvig i Nr. Snede. Hun var guvernante for børnene
på Rosenholm. (Hauch-Fausbøll og Hiort-Lorenzen : Patriciske slægter II
s. 163, jvf. note 115). n) Jvf. note 2. Denne havde vinterbolig i Kø
benhavn, hvor hun iflg. Vejviseren for 1833 (s. 498) boede GI. Torv 4.
12) Louises yngste søster, baronesse Anna Dorothea Rosenkrantz, 1829—
1908; g. m. apoteker Christian Schifter Holm. (St. o. d. A. VII s. 333).
13) Louises ældste bror, baron Hans Henrik Rosenkrantz, 1806—1879; han
var forlovet med Anna Dorotea Fædder, 1805—1856. (St. o. d. A. VII
s. 330). 14) Adolfine Povline Secher, 1808—1884; datter af Jørgen Mørch
Secher på Skaføgård. Jvf. note 44. 15) Formentlig baron Johannes Emil
Adeler til Høgholm, 1777—1842. (St. o. d. A. VI s. 310). 16) Formentlig
Detmer Friederich von Ladiges, der var ejer af Vosnæsgård indtil 1835.
(Danske slotte og herregårde IV s. 385). 17) Niels Jacob Schou, sognepræst
i Søby 1813—1830; han var gift med Anna Maria von Bülow, der var en
søster til Sophie Rosenkrantz. (Wiberg: Dansk præstehistorie, citeret Wi
berg, I s. 58). 1R) Peter Schæffer Dalhoff, sognepræst i Mygind 1827—
1835; hos ham blev flere af Louises brødre undervist, jvf. note 38.
(Wiberg II s. 413). 19) Louises ældre søster, baronesse Marie Agnete
Rosenkrantz;, 1810—1907. (St. o. d. A. VII s. 332). 20) Ormslev sogn, Ning
herred, Århus amt. Tilhørte fra 1787 rigsgreve H. Fr. Fædder-Charisius,
hvis enke beholdt gården efter hans død i 1829 indtil 1832; deres datter
var den i note 13 omtalte Anna Dorotea Fædder. (Danske slotte og herre
gårde, ny samling, III s. 149 f.). 2L) Sophie Rosenkrantz’ mor, Anna von
Bülow, f. Clausen, 1744—1842, jvf. note 3. Denne var datter af sogne
præst Bertel Hermanson Clausen i Asperup på Fyn. (Wiberg I s. 114).
22) Andreas Birch 1758—1829, biskop over Århus stift 1805—1829. (Dansk
biografisk lexikon, citeret Da. biogr. lex., III s. 105). 23 ) Brevet er revet
halvt over. 24) Jvf. note 13. 25 ) Louises ældre bror, baron Frederik Julius
Rosenkrantz, 1807—1886. (St. o. d. A. VII s. 331). 2Ö) Louises ældre bror,ba
ron Iver Holger Christian Rosenkrantz, 1808—1887. (St. o. d. A. VII s. 331).
27) Formentlig grev August Sophus Ferdinand Trampe, 1810—1863. (St.
o. d. A. XIII3 s. 235). 28 ) Nr. Hørning sogn, Sdr. Hald herred, Randers amt.
Gården havde Louises far fået forærende af grev von Friccius von Schil
den, jvf. note 6. (Rosenholm og Rosenkrantzerne s. 106 og Danske slotte
og herregårde, ny samling, III s. 121). 29) Grev Christen Scheel til GI.
Estrup, 1792—1844. (St. o. d. A. V s. 387). 30) Fausing sogn, Sdr. Hald
herred, Randers amt. Fra 1825 ejedes gården af den i note 29 nævnte
grev Christen Scheel. (Danske slotte og herregårde IV s. 276 f.). 31) Døtre
af Jørgen Mørch Secher på Skaføgård, jvf. note 14 og 44. 32) Antagelig
vis søster til den i note 67 omtalte købmand Leemeicr. Jvf. note 86.
33) Granslev sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt. Ejedes fra 1777 til 1844
af Geert de Lichtenberg. (Danske slotte og herregårde IV s. 183). 34 ) Carl
Frederik Vilhelm Sigismund Gåhier, blev major i 1821. (V. Richter: Den
danske landmilitære etat 1801—90 I s. 191). 35) Søn af Jørgen Mørch
Secher på Skaføgård. Jvf. note 44. 36) Det fremgår af andre steder i bre
vene, at Tørslev var forpagter på Rosenholm. 37) Jvf. note 18. 38) Louises
ældre bror, baron Anton Werner Rosenkrantz, 1817—1894. (St. o. d. A. VII
s. 332). Sammen med den i følgende note nævnte bror blev han under
vist af pastor Dalhoff, jvf. note 18. 39 ) Louises ældre bror, baron Jørgen
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Frederik Ambrosius Rosenkrantz, 1818—1895. (St. o. d. A. VII s. 332).
40) Jvf. note 17. 41) Louises yngre bror, baron Hans Frederik Rosen
krantz, 1822—1905. (St. o. d. A. VII s. 332 f.). 42) Jvf. note 34. 43) Jvf.
note 27. 44) Hvilsager sogn, Sdr. Hald herred, Randers amt. Ejedes fra
1796 til 1852 af Jørgen Mørch Secher, 1772—1852, der med sin hustru,
Dortea Nikolinc Secher, havde 6 drenge og 4 piger. (Danske slotte og
herregårde IV s. 306 og V. A. Secher: Slægten Secher (Siker). 1939,
s. 142 ff.). 4r>) Jvf. note 18. 40) Louises ældre søster, baronesse Leopoldine
Juliane Emerentze Rosenkrantz, 1820—1835. (St. o. d. A. VII s. 332).
47) = prikkel; spidst, syleagtigt instrument til at gøre håndarbejde med.
(Ordb. over det danske sprog XVI sp. 1286). 4H) Louises yngre søster,
baronesse Else Margrethe Sofie Rosenkrantz, f. 1824. 1850 g. m. pastor
Peter Holm. (St. o. d. A. VII s. 333). 40) Louises yngre søster, baronesse
Charlotte Emerentze Rosenkrantz, 1826—1839. (St. o. d. A. VII s. 333).
50) Dette selskab, hvis direktør var tyskeren Carl Becker, spillede på denne
tid rundt omkring i de jyske byer. (Robert Neiiendam: De farende folk,
1944, s. 31 ff.). 51) I direktør Carl Beckers bekendtgørelse om dette stykke,
Lucinda eller Stjernedronningen, kaldes det en »Romantisk-komisk Trylleopera i 3 Akter«. (Århus Stiftstidende, 1830, nr. 1, fredag d. 1. 1.).
52) Frederik 6. var født 28. 1. 1768. (Da. biogr. lex. VII s. 256). 53) Jvf.
note 10. 54) Kirstine Grundtvig, f. Nørregaard, 1762—1848. Boede i Århus.
Jvf. note 10. 55) Jvf. note 34. 50) Louise opdroges sammen med sin
fasters eneste dalevende datter, Charlotte Wilhelmine Sophie Raben, 1824
—1838. (St. o. d. A. IV s. 191 f.). 57) Ane Adelgunde Grundtvig, 1796—
1840. Jvf. note 10. 58) Hjemslev herred, Skanderborg amt. Gården ejedes
fra 1821 af Louises farbror, Jørgen Rosenkrantz, 1774—1831. (Danske
slotte og herregårde, ny samling, III s. 214 og St. o. d. A. VII s. 333).
59 ) Frederik Wilhelm Willemoës, 1778—1860; var 1817—1844 stiftsfysikus i Århus. (K. Carøe: Den danske lægestand 1786—1838, 1905, s. 226).
Go) Jvf. note 10. 01) Jvf. note 28 . 02) Fuglse sogn, Fuglse herred, Ma
ribo amt. Ejedes på denne tid af Louises faster, jvf. note 2. Efter den
nes død i 1843 opstod der strid mellem familien Raben og baron Gotlob E. G. F. Rosenkrantz, hvem kammerherreinden havde tiltænkt går
den, jvf. note 76. (Danske slotte og herregårde II s. 274 f.). Endvidere
har jeg haft adgang til kammerherre, greve Sponnecks manuskript om
Kærstrups historie, hvorfor jeg herved bringer ham min bedste tak.
03) Jvf. note 34. °4) Lars Peter Buhl, sognepræst i Giesing og Nørager
1827—1837. (Wiberg I s. 443). 05 ) Formentlig kammerherre Frederik
Julius von Haxthausen, 1772—1834. (St. o. d. A. I s. 240). 00) Jvf.
note 54 . 07) Kistine Sofie Mørch Secher, 1804—1849; 1830 g. m. Ras
mus Hansen Leemejer, købmand i Randers, Jvf. note 44. ØK) Forment
lig greve Frederik Christopher Just Gerhard Trampe, 1772—1848. (St.
o. d. A. XIII3 s. 235). 09) Comtesse Frederikke Caroline Trampe, 1802—
1873. Datter af ovennævnte grev Trampe. (Sst. s. 236). 70) Jvf. note 17.
Han var sognepræst i Årslev 1830—1851. 71) Christian Frederik Friis,
sognepræst i Årslev 1815—1830. (Wiberg I s. 58). 72) Han blev begravet
1.2., hed Nicolay Schipper og var 60 år gammel. (Hornslet kirkebog
— mikrofilm rulle nr. 8419 på RA). 73) Et syngestykke af poetisk ind
hold af englænderen Planche. Det opførtes første gang på Det kgl. tea
ter 31.1.1831 og opnåede ialt kun 5 opførsler. (Th. Overskou : Den dan
ske skueplads 5, 1864, s. 95 f. og 107). 74) Niels Naur Nue, 1803—1864,
praktiserede ved Rosenholm 1831. (K. Carøe: Den danske lægestand 1786
—1838, 1905, s. 151). 75) 5.11.1831 viedes i kapellet på Rosenholm Jens
Christensen, tjener på Rosenholm, og Kiersten Pedersdatter på Rosen
holm. (Hornslet kirkebog — mikrofilm rulle nr. 8419 på RA). 70 ) Got-
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lob Emil Georg Frederik Rosenkrantz, 1803—1884. Han var søn af den
i note 58 nævnte Jørgen Rosenkrantz og hjalp sin faster, kammerherre
inde Raben-Huitfeldt-Levetzau på Kærstrup, jvf. note 2, efter at være
blevet cand. jur. i 1827. Her på Kærstrup har han altså lært sin se
nere hustru, Louise Rosenkrantz, at kende, jvf. note 1. Han blev senere
amtmand i Thisted og stiftamtmand i Viborg. (Da. biogr. lex. XX s. 69 f.,
Danske slotte og herregårde II s. 274 f. og kammerherre, grev Sponnecks
optegnelser). 77) Jvf. note 64. 78) Jvf. note 18. 70) Sofie Rosenkrantz’
søster, Karen Basse von Bülow, der åbenbart har hjulpet til med husfø
relsen på Rosenholm. Jvf. note 103. 80) Jvf. note 6. Gården var 1819
blevet overtaget af fru Rosalie von Oppen Schilden, der ejede den indtil
1859. 81) Jvf. note 56. 82) Sophie Rosenkrantz var født 25.2.1787, jvf.
note 3. 83) Hans Frederik Götzsche; var sognepræst i Søby 1830—1839.
(Wiberg III s. 258). 84 ) Jvf. note 70. 8r>) Kommandørkaptajn Claus Hart
vig Henne, 1776—1829. (Hirsch & Hirsch: Fortegnelse over danske og
norske officerer 1648—1814 V s. 64). 86) Jvf. note 32. 87) Dortea Nikoline Secher, g. m. Jørgen Mørch Secher til Skafføgård. Af døtrene kan
der kun være tale om Adolfine Povline (jvf. note 14) og Edel Kirstine
Margrethe. Jvf. note 44. 88 ) Formentlig Augusta Maria Caroline Moltke,
1809—1883. (St. o. d. A. X s. 204). 80 ) Jvf. note 28. Iflg. Trap: Danmark,
4. udg., VI s. 581 f. solgtes gården for 29.000 rd. eo) Christiane Scheel,
f. Pind, 1796—1855. Jvf. note 29. 01) Skødstrup sogn, 0. Lisbjerg herred,
Randers amt. Jvf. note 16. 92) Anne Sophie Christensen, datter af tje
ner Jens Christensen på Rosenholm, døde 1. 7. 1832 og blev begravet
6.7. s. å. i en alder af 11 uger. (Hornslet kirkebog — mikrofilm rulle
nr. 8419 på RA; jvf. note 75). 03) Jvf. note 111. ®4) Jvf. brev af 14.2.
1831. ®5) Christiane Birgitte Begtrup, 1798—1875. (Johs. Caroc: Slæg
ten Begtrup, 1932, s. 106). ®6) Formentlig fysikeren H. C. Ørsted, 1777
—1851. (Hof- og statskalenderen 1833 sp. 151 og Da. biogr. lex. XXVI
s. 575 ff.). ®7) Måske den i Vejviseren for 1834 (s. 69) anførte cand.
theol., fransk sproglærer L. S. Borring. I brevet af 12. 10.1829 til Louise
omtales en Borring, som hun skal bo hos, indtil fasteren kommer til
København. ®8) Jvf. note 79 . 00) Bygmester og møller i Årslev mølle.
Jvf. note 103. 10°) Jvf. note 21. 101) Jvf. note 80. 102) Jvf. note 17 og
70. 103) 7. 3. 1833 viedes i Årslev kirke enkemand Jens Møller, 63 år, og
jomfru Karen Basse von Bülow, 47 år. (Voldum kirkebog — mikrofilm
rulle nr. 9040 på RA; jvf. note 79 og 99). 104) 12.3.1833 viedes i kapel
let på Rosenholm enkemand og gårdejer Søren Porsen af Karlby, 66 år,
og pigen Karen Sørensdatter ved Rosenholm, 56 år. Blandt forloverne
var bestyrer Glavind, Rosenholm. (Hornslet kirkebog — mikrofilm rulle
nr. 8419 på RA). 105) Jvf. note 36. 106) Denne var bestyrer på Rosen
holm, jvf. note 104. 107) Jvf. note 94. 108) Jvf. note 30. 100) Jvf. note 21.
Aldersangivelsen stemmer dog ikke. 110) Jvf. note 104. 111 ) 2.4.1833
viedes i kapellet på Rosenholm enkemand Niels Hansen i Hornslet og
Maren Olesdatter ved Rosenholm. (Hornslet kirkebog — mikrofilm rulle
nr. 8419 på RA; jvf. note 93). 112) Iflg. Vejviseren for 1834 (s. 519)
boede de i Ny Kongensgade 232. 113) Jvf. note 79 og 103. n4) Jvf. note
10. 115 ) Herman Frederik Petersen, sognepræst i Holstebro 1827—1842,
provst 1830. Han blev gift med Augusta Eleonora Grundtvig i 1834; hans
far var klokker og graver ved Trinitatis kirke. (Wiberg III s. 138).
no) Frederik Julius d’Origny, 1774—1838; 1828—1834 kommandant for
prins Christian Frederiks regiment. Iflg. Vejviseren for 1834 (s. 464)
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boede også han Ny Kongensgade 232. (Hirsch & Hirsch: Fortegnelse over
danske og norske officerer 1648—1814 VII s. 522). 117) Friedrich Ernst
Schleiermacher, 1768—1834, professor ved Berlins universitet og en me
get fremtrædende teolog. (Salmonsens konversationslexikon XXI s. 16).
118) Dr. teol. Johann Christian Gottberg Johannsen, sognepræst ved Petri
tyske kirke 1825—1854. (Wiberg II s. 183). llfl) Denne var guvernante
for Louise og Charlotte.

For lån af billedet af baronesse Louise Rosenkrantz bringer jeg baron
Erik Rosenkrantz, Liselund, min bedste tak.

H. C. Andersen i Østjylland.
Af Peder Jensen.
»At rejse er at leve.«

H. C. Andersens ord »At rejse er at leve«1) har ingen bevist
bedre end digteren selv. Fra han i 1829 afsluttede sin uddan
nelse og til året før sin død, var han den evigt rejsende digter.
Han foretog utallige rejser til udlandet, og når han ikke var
dér, aflagde han hyppigt besøg hos sine venner rundt om i
Danmark. Snart var han på denne, så på hin herregård. Kø
benhavn var hans faste hjemsted, men også her flakkede han
hid og did, så havde han bopæl i et pensionat, så i et lejet
værelse, og ind imellem boede han på hotel. Han gruede for at
have flere ejendele, end at han hurtigt kunne pakke dem sam
men og få dem opbevaret hos en af sine venner, afbestille sit
logi — og så rejse ud.
På sin stadige rejsen rundt i verden led han af en umæt
telig brevhunger, altid sukkede han for og ventede på breve
fra sine talrige venner, og vel næppe nogen dansk digter har
efterladt sig en så enorm korrespondance, som netop H C. An
dersen. Gennem disse breve til og fra digteren får vi et uvur
derligt kulturhistorisk billede af livet i det nittende århundrede.
Breve skrives jo sjældent med senere offentliggørelse for øje,
og H. C. Andersens brevvekslinger er da også et kig ind ad bag
døren til flere af forrige århundredes kulturhjem, og brevene
fra H. C. Andersens rejser indeholder adskillige værdifulde
skildringer af de mange eventyrlige ting, han så og oplevede
både herhjemme og i udlandet.
Han var en enestående brevskriver og langt fra blottet for
humor, gennem disse breve og dagbogsoptegnelser og mange
andre kilder vil vi forsøge at få lidt at vide om de gange, vor
store eventyrdigter besøgte vor egn her i Østjylland.
*
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Første gang Andersen satte foden på Jyllands jord var i
1830. Hans lange og trange uddannelse var endt. To år før,
22. okt. 1828, var han blevet student, og i 1829 havde han taget
eksamen philologicum og philosophicum, hans første bind digte
var udkommet i januar 1830, og han var nu klar over, at det
var digter, han ville være, »jeg var uendelig ung, uendelig glad,
Livet laae solbeskinnet for mig,« skriver han2).
Den 31. maj 1830 gik H. C. Andersen i København ombord
i dampskibet »Dania«, der kl. 1 påbegyndte sin sejlads med
Århus som mål. Turen op gennem Øresund gik fint, og vejret
var strålende, men da først Kronborg var rundet, blæste det op
til storm. Det blev, fortæller digteren, en tur med »pederpaarske Lidelser«3). Kaptajnen lovede, at de nok skulle komme i
land, om ikke andre steder, så i Ebeltoft, men da man der kun
havde »een Vogn ... og det var en Møgvogn«4), måtte de
stakkels passagerer appellere til kaptajnen om dog endelig at
komme til Århus, hvilket da også lykkedes efter næsten to
døgns sejlads.
Blandt passagererne var maleren RØRBYE5), artist Rørbye,
som passagerlisten kalder ham6), og sammen med ham foretog
Andersen flere ture rundt om i Århus og i omegnen7). De var
således begge en dag en tur i Marselisborg skov sammen med
FR. SNEEDORF-BIRCH8), og den 2. juni var de to rejsefæller
til middag hos oberst HØEGH-GULDBERG9).
Foruden Høegh-Guldberg var redaktør ELMQUIST flink til
at tage sig af digteren under hans ophold10). Han aflagde flere
besøg hos Elmquist, der iøvrigt viste digteren rundt i byen,
således besøgte de bl. a. domkirken. Overalt blev der vist Ander
sen, der endnu dengang kun var den unge og vordende digter,
megen velvillie og opmærksomhed, »kun synes jeg ikke om at
de skrev det selv i deres Avis«11), skriver han til EDVARD
COLLIN12), og med disse ord sigtede han til en lille notits den
4. juni i Aarhuus Stiftstidende, hvor der stod: »Den geniale
Digter, Hr. Andersen, har i et Par Dage, paa en Reise gjennem
Jylland, opholdt sig iblandt os, og overalt fundet den Agtelse
og Velvillie, hvortil hans skjønne Arbeider saa fuldelig berette
ham«.
Århus stod i disse dage i en nær forestående kongemod
tagelses tegn13), og overalt bemærkede Andersen de mange for
beredelser hertil, »Fangerne havde faaet reent Straae, siden
sidst (det var 2 Aar siden), Drakkenberg en ny Liigsjorte og
rundt om byggedes Æreporte«14), ja, den store ære, som blev
byen til del, gjorde endog biskop Bloch så konfus15), at han i
et brev til Andersen titulerede ham som »Deres Majestæt«18).
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Den 4. juni rejste Andersen videre til Randers. Det er ikke
store ting, digteren har at fortælle om denne by; den var en
»flau« by17), ikke engang et par Randers-handsker kunne han
få, heller ikke laks, og »af de smukke Piger saae jeg ikke een,
skjøndt jeg gjorde mig lang nok; og disse tre Ting ere dog de,
som Byen meest gjør sig til af«18). Derimod viste man ham
spindestuen, fattighuset, den indbyrdes undervisning, syge
stuen og andre ting, hvad der kedede ham meget18b). Da han
dagen efter traf sammen med Rørbye, var han blevet så kendt
i byen, at han kunne påtage sig at være fremmedfører for Rør
bye. Den 6. juni fortsatte de begge til Viborg19).
Natten mellem den 10. og 11. juni rejste Andersen igen til
bage til Århus efter et udbytterigt ophold i Viborg. Det blæste
og regnede på hele turen, og det var en drivvåd digter, der om
morgenen ankom til Århus. Turen gik straks videre til Skan
derborg, hvor Andersen gjorde ophold i tre dage. Under op
holdet her boede han hos oberstløjtnant ROSENBERG20). Skønt
vejret var trist og med megen regn, fik han dog set sig meget
om og glædede sig over byens smukke beliggenhed. »Skander
borg ligger ellers smukkest af alle de Byer jeg har seet«, for
tæller han21), og det morede ham meget at sejle på søen, »saa
at jeg nu har det tilfælles med Chr. IV at vi begge har begyndt
vor Seilads paa denne Søe«22). En planlagt tur til Himmelbjer
get måtte, skønt de var på vej derud, opgives på grund af reg
nen.
I Skanderborg fik Andersen foræret flere gamle fund fra
ældre tid, han omtaler således et stykke af en rustning, der var
fundet ved Ringkloster i Hylke sogn, og som man da mente
stammede fra Niels Ebbesens tid, endvidere fik han »en ganske
mærkelig Fiskekrog paa henved en tre Qvarteers Længde«, og
endelig fik han en stump af en kæde, som Rosenberg havde
fundet omkring halsen på et skelet af en hjort. Fundet var
gjort ved Skanderborg slot23).
Fra Skanderborg fortsatte Andersen videre sydpå og til Fyn,
og hans første Jyllandsbesøg var endt.
*

I 1845 skulle der afsløres et mindesmærke for kong Frede
rik den sjette. Allerede få dage efter, at kongen den 16. januar
1840 var blevet bisat, blev der opfordret til at rejse kongen et
mindesmærke i Jylland24), og i 1842 førte man en stor sten,
Damstenen kaldet, der lå i Tinning skov til Skanderborg25),
hvor det var blevet besluttet, at mindesmærket skulle stå. Den
store sten blev forsynet med en buste af kongen, efter model
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af Thorvaldsen, og udført i Rom af Thorvaldsens medarbejder,
billedhuggeren C. F. Holbech.
Afsløringen af mindesmærket skulle finde sted 31. juli
184520), og allerede i marts måned havde Andersen fået en op
fordring fra festkomiteen om at skrive en sang, til hvilken
komponisten J. P. E. Hartmann skulle levere musikken. San
gen skulle udføres af studentersangforeningen fra København,
og både komponisten og digteren blev indbudt til at overvære
festen.
Det blev Andersens andet Jyllandsbesøg, han opholdt sig i
dagene forud på herregården Glorup, hvorfra han rejste, så
ledes at han var i Skanderborg dagen før festen. Det blev en
stor dag for byen, festen havde samlet langt over 10000 menne
sker og fandt sted i fint sommervejr. Kong Christian den
ottende overværede højtideligheden, under hvilken studenter
sangforeningen sang Andersens kantate: »Kong Frederik den
Sjette, Gud gav ham mange Aar«27).
Selve festen var vist lidt af en skuffelse for H. C. Ander
sen. Der var meget gemyt i det hele, siger han, men for lidt
orden, folk ville ikke respektere afspærringerne, og det var
vanskeligt at høre musikken, sangen og talerne. Først om
aftenen fandt digteren den rette stemning, da var byen og
festpladsen illumineret,

»inde i Skoven glimrede tusinde Lys, og Dandsemusikken
klang fra Teltene; rundtom paa alle Banker, mellem Skovene
og høit over disse, bleve i et Nu Festblus tændte, der lyste i
Natten, som røde Stjerner. Der laae over Sø og Land en Fred,
en Sommerduft, som Norden eier i sine deilige Sommernætter«28).
Næste dag tog Andersen sammen med studentersangfor
eningen til Århus, hvorfra de den 2. august skulle sejle til
København. Sangforeningen fik en strålende velkomst i byen
og skulle om aftenen fejres ved en fest. Fra ankomsten til
Århus fortæller Andersen om en ganske pudsig episode. Hver
student skulle indkvarteres hos en Århusianer, og også digte
ren regnede med at få et sådant ophold. Studenterne og Ander
sen stillede sig op i rækker, og en efter en kom borgerne og
fik tildelt en gæst. Flere spurgte efter Andersens navn, han
sagde det, og de spurgte igen: »Det er dog ikke Digteren«,
hvilket han jo måtte bekræfte. Resultatet var, at de bukkede
og gik videre, ingen syntes, at de var gode nok til at være
vært for en så berømt mand og ville derfor overlade æren til
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en mere værdig. Til sidst stod han »forladt og ene«, og enden
på det blev, at han ene mand måtte tage på hotel20).
*

Gennem sit nære venskab med familien Collin i København
var H. C. Andersen også kommet i forbindelse med familien
Drewsen fra Strandmøllen nord for hovedstaden, og med
de sommerferiebesøg, som Andersen aflagde hos den kendte
MICHAEL DREWSEN30), grundlæggeren af Silkeborg papir
fabrik og Silkeborg bys store mand, lærte digteren først rigtigt
at kende det jyske land.
Hans første besøg i Silkeborg fandt sted i 185031). Efter et
ophold hos B. S. Ingemann i Sorø tog Andersen videre til
Kalundborg, hvorfra han søndag 26. maj rejste med damper
til Århus. Han aflagde et kort besøg i domkirken og kørte der
efter med Michael Drewsens vogn, der var kommet for at hente
ham, til Silkeborg, hvor han i Drewsens smukke hjem tilbragte
en række herlige feriedage. Han fik tiden til at gå med at fiske,
spadsere og hygge sig i familiens kreds. Han »gik den nye By
igjennem. Det er«, skriver han i sin dagbog 27. maj, »næsten
som man seer et Barn hvis Physionomi interesser (er) os, og
vi tænke paa dets Fremtid, saa uvis; maaskee ogsaa denne By
om 50 Aar er en Stad«32).
Den smukke natur i og omkring byen betog ganske Ander
sen. Hans dagbogsoptegnelser fra disse dage er en poetisk lov
prisning af Silkeborgegnen33). Under en udflugt den 30. maj
kom selskabet til et sted ude i skovene med en vidunderlig ud
sigt over Gudenå, til Himmelbjerget og til Silkeborg. Digteren
fattede kærlighed til stedet, og han bad om, at denne højde
måtte kaldes »Andersens Høiland«34). De store lyngstrækninger
i egnen omkring Silkeborg åbenbarede sig for ham i al deres
skønhed og inspirerede ham til at læse Blichers noveller, når
han var kommet i seng om aftenen.
Den 4. juni tog digteren til Them for at besøge distriktslæge
Ryge35), med hvem han aflagde sit første besøg på Himmel
bjerget. »Det er ikke stort i Omfang, har to Høider, omtrent
som Høiene ved Upsala; nedenfor mod Vest løb, som rundede
Bølger nogle mindre Høie, med en tynd Lyng paa, som var det
et Mos; ind mellem Skovene ned ad Silkeborg, skinnede Søerne,
som Gudenaa forbinder«, skriver Andersen om sit besøg på
bjerget30).
Den 6. juni var det første Silkeborg-besøg slut, Andersen
tog om formiddagen med vogn til Horsens, hvorfra han rejste
videre til Fyn. Der var lidt misstemning i Andersens humør, da
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han rejste fra Silkeborg; som den sparsommelige mand han
var, var han lidt fortrydelig over, at Drewsen ikke havde be
kostet befordringen fra Silkeborg for ham, den måtte han selv
betale med 6 rdl. 2 mk., »det var en simpel Maade for Hr.
Drewsen at skaffe mig Vogn paa; jeg er gal der over, han
kunde nok have været saa høflig at befordre mig hertil«. (Hor
sens)37).

Ove Christian Ludvig
Emerentius Lens
baron Güldencrone.
Maleri af Aug. Schiøtt
(1856). Her efter
Danmarks Adels
Aarbog. 1935.

Der skulle nu gå tre år, inden Andersen igen besøgte Jyl
land. Besøget gjaldt denne gang dels herregården Wilhelmsborg og dels Silkeborg igen. Også denne gang gik vejen over
Århus, hvortil digteren ankom 8. juni 1853. Herfra kørte han
direkte til Wilhelmsborg, hvor han skulle være gæst hos baron
OVE GÜLDENCRONE38), hvis anden hustru, ISABELLA, f.
BÜLOW, der tidligere havde været gift med klasselotteriinspek
tør C. H. Heinen i København39), var Andersen bekendt fra
Edvard Collins hjem.
Wilhelmsborg blev den første i Jylland i kredsen af de
mange danske herregårde, der var kære feriesteder for digte
ren40). Han fik en hjertelig modtagelse på gården og fik to
smukke værelser stillet til rådighed. Han havde herfra en hen
rivende udsigt over haven, skovene og Århusbvgten og mod
nord til Jelshøjene ved Skåde.

168

Peder Jensen

På det gamle Wilhelmsborg, der tidligere havde haft en
eenetages bindingsværkslænge som stuehus, var der i årene
1842—44 bygget en ny hovedbygning41). »Alt er ganske fortræf
feligt holdt, lige til Hønsegaarden, hvor jeg ordentligt syntes
der saae ganske festligt ud«42). Allerede dagen efter sin an
komst var Andersen på køretur gennem skovene, »De veed at
det hører til Landlivets Behageligheder at man skal til de aller
fjerneste Steder«, skrev han til Edvard Collin43).
Et uheld under en køretur optog digteren stærkt, og i alle
sine breve fra disse dage husker han omhyggeligt at fortælle
herom. Det var om aftenen den 24. juni, at han sammen med
Güldencrones havde besøgt overretsprokurator T. C. Dahl på
Moesgård, da de ved midnatstid kørte derfra, kørte vognen,
der var ført af baronen selv, imod rækværket på en bro; ræk
værket knustes, og det ene hjul gik udenfor, alt med det resul
tat, at hestene blev sky, løb afsted og slæbte baronen efter sig,
mens den ene af dennes døtre blev kastet af vognen, hvor kun
Andersen og en anden passager blev siddende. Ingen kom dog
noget alvorligt til, men uheldet gjorde et stærkt indtryk på
Andersen. »De kan troe«, fortæller han Ingemann, »at da jeg
siden laae i min Seng, takkede jeg ret i mit Hjerte Vorherre
for, at jeg laae der med hele Lemmer«44).
Mens Andersen var på Wilhelmsborg, tog han en aften til
Århus, hvor han i teatret overværede et gæstespil af skuespil
lere fra det kgl. teater; de spillede bl. a. scener af Andersens
eget skuespil »Brylluppet ved Comosøen«. Efter forestillingen
aflagde digteren besøg bag tæppet og talte med flere af skue
spillerne45) .
Den 26. juni forlod han efter 14 dages ophold Wilhelms
borg og kørte over Århus til Drewsen i Silkeborg. På vejen til
Silkeborg passerede digteren Sjelle, hvor han havde fået til
opgave at overbringe præstefruen LUISE BEGTRUP40) en hil
sen fra JONAS COLLIN i København47).
Under Andersens ophold på Wilhelmsborg var 12. juni den
store koleraepidemi, der hærgede København i sommeren 1853,
brudt ud, og trods den ængstelse, der hvilede over ham ved
tanken om de af hans venner, der ikke var i stand til at for
lade den sygdomshærgede hovedstad, blev dette Silkeborg-ophold dog det mest betydningsfulde for digteren. Det blev også
det længste af hans Jyllandsbesøg, idet han, bortset fra en
sølvbryllupsvisit på Glorup i juli måned48), blev i Silkeborg til
6. september.
Som ved det første Silkeborg-besøg greb egnens skønhed
digteren meget. »Faae Steder i Danmark tiltale mig som Egnen
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ved Silkeborg; disse mægtige Lynghøider give det Hele en for
underligt gribende Storhed«, skriver han 23. august til Inge
mann49). Tiden gik med at spadsere og køre ture i byen og
omegnen, med at læse og skrive breve; han kunne sove længe
om morgenen og gå sent til sengs, fortæller han Jonas Collin50),
altså et rigtigt herreliv for digteren, der her forsøgte at glemme
den bekymring, som koleraen denne sommer forårsagede i
manges sind.
Det litterære resultat af Andersens ophold i Silkeborg dette
år var den smukke rejseskitse »Silkeborg«, som han offentlig
gjorde i »Folkekalender for Danmark«, 185451), en forunder
lig skøn skildring og en for vor tid uvurderlig, topografisk
beskrivelse af Silkeborgegnen for hundrede år siden.
Mere poetisk samlede Andersen sine indtryk af sommerens
ophold i to vers:
Hvor Klostret stod ved Søens Siv,
Bag Hedens Lyng og tunge Veie,
Nu rører sig et virksomt Liv,
De store Møllehjul sig dreie.
En lille Kjøbstad alt her groer,
Mod Aaen Pilene sig bøie,
I Danskens Høiland Ørnen boer,
Nær Hedens tusind Kjæmpehøie.

Et Stykke Danmarks Deilighed
Er Silkeborg, det maa man love,
der Guden-Aa faaer Ledighed,
at see sig om i dybe Skove.
Nær Aaen Himmelbjerget staaer,
Det staaer saa fast, som Norges Dovre,
I Mosen Storken kulsort gaaer,
Der er saa smukt og godt herovre!52)

Endelig i september måned var koleraen så meget i tilbage
gang, at Andersen fandt det forsvarligt at tænke på at vende
hjemad til København igen. Skønt opholdet havde været upå
klageligt, (borset fra at Andersen let, når han var tvunget til
at blive så længe — for længe, siger han selv53) — på et sted
godt kunne miste tålmodigheden og blive irritabel), begyndte
han dog at længes efter sine venner i København, og 6. sep
tember om formiddagen slog da afskedens time. Efter en tur
på en halv snes dage var han atter i hovedstaden midt i må
neden.
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Målet for den næste Jyllandsrejse, i 1859, var igen Silke
borg, hvor opholdet ligesom sidste gang blev delt i to perioder.
Han kom til Århus den 20. juni 1859 og tog straks videre til
Drewsen i Silkeborg. Besøget her blev dog ikke denne gang så
vellykket som de to forrige gange. Den første uge, han var her,
var Drewsen ikke selv hjemme, og digteren derfor i stor ud
strækning overladt til sig selv. Han benyttede tiden til små ture
i byen, hvis hurtige opvækst interesserede ham meget, derimod
synes han ikke denne gang at have foretaget længere udflugter
i omegnen.
Af digterens dagbogsoptegnelser kan man se, at han let lod
sig irritere af små bagateller, vejret var heller ikke det aller
bedste. Den 24. juni fortæller han således i dagbogen om »Stor
mende Veir, Langsøen ruller store Bølger, Vinduerne knage«51),
men igen næste dags aften var vejret smukt, han spadserede da
»ud over Diget, hinsides Broen ( Viborgbroen) ; deilig Solned
gang; Høiderne lilla, stille og eensomt; selve Silkeborg laae med
sine nye, røde Huse saa alvorligt; den nedgaaende Sol skin
nede paa Fabriquens Vinduer, de speilede sig i Guddenaa, det
saae ud i den, som Flammer«55).
Der gik ikke mange dage, før Andersen betroede sin dag
bog: »iøvrigt begynder jeg nu at være mæt af Besøget«50), og
den 4. juli om middagen kørte han med ekstrapost (prisen for
denne 6 rdl. 4 mk. er omhyggeligt noteret i dagbogen) til Her
ning57), det første mål efter Silkeborg for dette års store Jyl
landsrejse, den rejse, på hvilken han skrev den jyske natio
nalsang: »Jylland mellem tvende Have«.
Efter at have været gæst hos godsejer TANG på Nørre Vosborg i 15 dage58), rejste han videre over Lemvig til Ålborg,
fremdeles til Børglumkloster, Hjørring, Frederikshavn og til
Skagen50). Tilbageturen gik over Ålborg, Randers til Hjermind,
hvor han gæstede pastor SWANE00), på vejen fra Randers til
Hjermind var det, at han i rejsevognen skrev »Jylland mellem
tvende Have«01). Fra Hjermind drog han videre til Asmildkloster, Palstrup og til Silkeborg, hvortil han ankom 8. septem
ber. Han tilbragte den næste dag i Drewsens hjem, og 10. sep
tember kl. 6 om morgenen tog han afsked med Drewsen og Sil
keborg. Han kom der aldrig mere.
Ved H. C. Andersens næste besøg i Jylland knyttede han
endnu en herregård, Frijsenborg, til den lange række af fyn
ske og sjællandske godser, hvor han i årenes løb havde været
gæst02). Modsat de andre jyske gårde, Wilhelmsborg og Nørre
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Vosborg, hvor han kun aflagde eet besøg hvert sted, besøgte
han tre gange sin nye forbindelse, lensgreve Frijs03).
Også denne gang kom han over Århus til sit feriested, her
ventede vognen fra Frijsenborg ham den 8. juli 1863, og alle
rede to dage senere yttrede han i et brev til Edvard Collin sin
tilfredshed med opholdet på slottet: »Jeg er meget tilfreds her

H. C. Andersens gode
ven og huslæge på
Frijsenborg, distrikts
læge i Hammel,
Chr. Andr. Ditzel.
Træsnit i Landbrugs
skolebladet 4. juni
1881.

på Frijsenborg, Grevinden isærdeles, Greven og hele Familien
behager mig. I Dag til Middag skal jeg see Dr. Ditzel04), det
er mange Aar siden vi to talte sammen«05).
Værst var det, at sommeren dette år var så kold, at de
endog i juli måned måtte have fyret i kakkelovnen, men det
kunne dog ikke her, som i Silkeborg, forstemme Andersens
sind, han fandt trods alt opholdet behageligt, og både greven
og grevinden synes at have behandlet ham, som han nu kunne
lide det.
Skønt vi aldrig har hørt, at Andersen under sine talrige
herregårdsophold har deltaget i jagter, gik han på Frijsenborg
ganske alene på jagt — dog kun efter noget så fredeligt som
snegle. Edvard Collins søn, JONAS COLLIN00), der var en ivrig
zoolog havde bedt Andersen samle snegle til sig på hans rejser.
Andersen selv fortæller herom: »Paa Frijsenborg saa jeg efter
Snegle til ham, men ikke en eneste var at opdage i hele den
store Have, jeg talte derom og da blev der sagt at man
næsten aldrig havde fundet der en Snegl; to eller tre i hele
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Aaret var det almindelige, maaskee denne Meddelelse kan have
nogen Interesse for Jonas«67).
Det vellykkede ophold varede til 19. juli, da Andersen fort
satte videre til Basnæs, og der skulle gå to år, før han igen
genså Frijsenborg.
*

Det næste besøg varede, bortset fra en udflugt til Hem ved
Mariager68), fra 12. juni til 15. juli 1865. Et begivenhedsrigt
år, krigsåret 1864, var forløbet, siden Andersen sidst havde
gæstet grev Frijs. »Siden mit forrige Besøg havde Fjenden
været her«, fortæller digteren, »nu stod det igjen i Ro og
Hygge .... I disse herskabelige Stuer, den blomstrende Have,
hos hjertensgode Mennesker, i al den Lykke, som Velværen og
Velvillien kan forunde et Menneske, fløi flere Uger hen«60).
Som ved det første besøg var vejret også denne gang koldt.
Hver morgen måtte der fyres i kakkelovnen, men Andersen
nyder alligevel ferien. Her var både »storartet« og hyggeligt,
skriver han til vennerne THERESE og MARTIN HENRIQUES
i København70). Han fortæller dem, hvorledes han tilfulde
nyder opholdet på den skønne gård, »her er saa smukt, stort
og rigt, dertil de hjerteligste Mennesker, hos hvem jeg ret føler
mig velkommen«71).
Levemåden på Frijsenborg var ganske, som Andersen både
kunne ønske og vente det på et stort og velhavende gods,
maden var bedre, end han var vant til på tilsvarende steder,
og dertil kom, at de hver dag fik fine og udmærkede vine. Det
harmoniske samliv i familien tiltalte ham meget, greven var
jævn og ligefrem, og Andersen beundrede ham for den driftig
hed, hvormed han styrede det store grevskab. Næsten hver dag
tog de to mænd en tur rundt på det vidtstrakte gods.
Et lille eventyr »Guldskat« blev skrevet færdig under op
holdet på Frijsenborg. Den oprindelige titel til den lille histo
rie var »Brandtrommen gaaer«, og eventyret omtales første
gang i Andersens dagbog 19. juni 186572). To dage senere for
tæller han, at der »om Eftermiddagen kom en underlig trist
Stemning over mig; jeg gik ene ind i Skoven, kom hjem og
skrev paa »Guldskat«. Humeuret løftede sig«73). Den 23. juni
skrev han eventyret færdigt og læste det sammen med et par
andre historier højt for familien.
Et andet eventyr »En heel Comedie«, som han havde på
begyndt på Basnæs først på året, fuldførte han 17. juni på
Frijsenborg. Det blev trykt under navnet »I Børnestuen«.
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Under den førnævnte tur til Hem pådrog Andersen sig en
stærk forkølelse, og et uheld, hvorved han stødte det ene ben
og fik et ret ondartet hul på dette, bevirkede, at han måtte
under lægebehandling, da han 8. juli kom tilbage til Frijsen
borg. Det blev hans gode kending Ditzel i Hammel, der blev
hans huslæge, og denne tilså ham hver dag i de følgende dage.
Mens H. C. Andersen var på Frijsenborg, havde han fået
en opfordring fra konsul J. M. MØRK i Århus om at komme
dertil for at læse nogle af sine eventyr74), men med den frygt,
digteren havde for at træde frem for en større og ukendt offent
lighed, afslog han opfordringen, der iøvrigt havde gjort ham
»aldeles febril«, så han sov dårligt om natten blot ved at tænke
herpå75).
Helt undgå at beskæftige sig med offentligheden slap han
dog ikke for, men heldigvis for ham kunne han dog holde sin
person udenfor. En kreds af damer i Frijsenborg-egnen havde
16. juli arrangeret en bazar ved Hinnerup station til fordel for
de ved en stor brand i Nørresundby ramte familier76) ; til denne
bazar havde Andersen gennem grevinden skænket 50 kort med
sit portræt på, på kortene havde han skrevet vers og prosa af
sin digtning, og han havde den lykke at høre, at »Portrætterne
gik ri vende af, der kunde gjerne have været dobbelt saa man
ge«77). — Den 16. juli forlod Andersen Frijsenborg og rejste
over Århus til Sjælland.
*

Facsimile af påskriften på et af de billeder, digteren skæn
kede til bazaren i Hinnerup den 16. juli 1865. Citat fra even
tyret: »Det er ganske vist«.
Billedet tilhører Det kgl. Bibliotek.
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Det næste og sidste besøg hos grev Frijs fandt sted i dagene
fra 17. til 30. august 1868. Slottet stod da ved Andersens an
komst i al sin rige pragt. I 1861 var den store ombygning under
arkitekt F. G. Meldahls ledelse blevet påbegyndt78). Under dig
terens to tidligere ophold havde slottet været under ombyg-

H. C. Andersen på trappen ved sydfløjen af Frijsenborg.
Fotograferet af godsforvalter H. C. G. Tilemann den 28. juni
1865. — Fot. tilli. Det kgl. Bibliotek.
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ning, og først i 1867 var det gamle Frijsenborg blevet til det
store, smukke herresæde, som det står den dag i dag.
Gennem Andersens beskrivelser får vi et indtryk af, hvor
ledes det hele så ud på denne tid. Til DOROTHEA MELCHIOR
i København fortæller han70), at »Frijsenborg selv er aldeles
kongeligt i Bygning og Leven. De store Sale prange med Guld
og Malning. Døre ere rigt udskaarne. Corridoren har Marmor-

Af godsforvalter Tilemanns fotografier af H. C. Andersen på Frijsen
borg kendes i alt 35 billeder. Digteren havde ord for at være en god
fotomodel og foreviges her med en buket i armen. Skønt billedet er
taget midt på sommeren, har han overfrakke på. —
Fot. tilh. Det kgl. Bibliotek.
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søiler fra Belgien, Malning og Basreliefs. Her er et Taarn, der
er indrettet til Rustkammer, rigt behængt med Vaaben og Har
nisker. I Bibliotheket er i Loftet Billeder af Tycho Brahe, Hol
berg, Oehlenschlæger, Kingo, Thorvaldsen. Alle Gulve ere rigt
indlagte med forskjellige Arter Træ. Her er stor Opvartning
af Tjenerskab, en Mængde prægtige Kjøretøier og smukke
Heste«80).
Til forskel fra de tidligere ophold på Frijsenborg var det
denne gang strålende sommer. »25 Grader i Skyggen« den dag
han ankom, fortæller han til fru Collin, som han også delagtig
gør i beskrivelsen af Frijsenborgs herligheder. Han fortæller
om den uendelige række værelser, gange og trapper, der er
langt mere pragtfulde end på vore kongelige slotte. Rundt om
bygningen findes kanaler med hugne sten og solide rækværker,
kun haven er uforandret fra hans tidligere besøg, men her ser
det sørgeligt ud, på grund af den stærke varme er græsplæ
nerne afsvedne, og der er kun få blomster i haven, derimod
bugner frugttræerne af frugt81).
Under en udenlandsrejse tidligere på året havde Andersen
haft det uheld igen at slå sit ben, således at han, ligesom sidste
gang han var på Frijsenborg, gik med »hul på benet«. Læge
Ditzel behandlede også denne gang digteren. Det hele havde
imidlertid til følge, at Andersen ikke kunne komme så meget
ud, som han nok havde kunnet ønske sig. Han fik da tiden til
at gå med at skrive, men$ de andre til hans fortrydelse kørte
ud i det smukke vejr. Humøret var derfor ikke altid det bedste,
den 23. august fortæller han i sin dagbog: »Jeg er idag ikke
glad, utilfreds i Sindet og skrev, da jeg gik til Middagsbordet:

Alt farer hen som Vinden,
Her er ei blivende Sted.
Snart svinder Rosen paa Kinden
Og Smilets Udtryk med.
Hvorfor være bedrøvet!
Hver haver Sorg og Fortræd,
Alt farer hen som Løvet
Tiden og Mennesket med.
Alt er Forsvinden — Forsvinden,
Ungdom, Dit Haab og Din Ven!
Alt farer hen som Vinden
Og kommer aldrig igjen«82).
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Endnu en digtning skabte H. C. Andersen på Frijsenborg.
Den 28. august skrev han i den nykonfirmerede komtesse Agnes
Frijs’ album tre små vers83):
Jeg saa det gamle Frijsenborg
Midt i Skov-Ensomheden.
Liden Agnes havde kun Dukkesorg,
Den gamle Gaard var et Eden.

H. C. Andersen sammen med Andrea Haffner (tv.),
broderdatter af grevinde Frijs, og komtesse Agnes
Frijs (th.). Fotograferet af godsforvalter H. C. G.
Tilemann den 17. juni 1865. — Fot. tilh.
Det kgl. Bibliotek.
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Alt skifter om. Nu Gaarden staaer
For Fremtid et pragtfuldt Minde.
Ung Agnes, en Rose i Ungdoms Vaar,
Straaler deiligt Solskin derinde.

Hun skifted ei og vil det ei
Hun Hjerteguld har i Eie.
Vorherre er med paa hendes Vei,
Ja paa alle hendes Veie84).

Digterens lyse forhåbninger til Agnes skulle dog få en brat
ende, thi tre år senere døde den purunge komtesse.
Den 30. august slog afskedens time for denne sommers ferie
på Frijsenborg, og havde blot ikke det syge ben været en smer
tende hindring, er der ingen tvivl om, at digteren ville have
fået langt mere ud af sit besøg på det nye og pragtfulde slot,
end han opnåede.
Turen gik videre til København, og bortset fra nogle gen
nemrejser over Fredericia og gennem det sydlige Jylland til
udlandet, blev dette besøg på Frijsenborg digterens sidste ferie
i Jylland.

NOTER OG HENVISNINGER
Forkortelser: B og B = Breve fra Hans Christian Andersen, udg. af
C. St. A. Bille og Nicolai Bøgh, I-II, 1877. — Brevveksling = H. C. Ander
sens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin, udg. af C. Behrend
og H. Topsøe-Jensen, I-VI, 1933—37. — MLE = Mit Livs Eventyr af
H. C. Andersen, ved H. Topsøe-Jensen, I-II, 1951. — B J C = H. C. Ander
sens Brevveksling med Jonas Collin den ældre og andre Medlemmer af
det Collinske Hus, udg. af H. Topsøe-Jensen, I-III, 1945—48.

9 Brevveksling II s. 95. 2) MLE I s. 105. 3) Brevveksling I s. 14.
4) sst. s. 15. 5) Martinus Rørbye (1803—48). 6) Passagerliste i »Dagen«
I. juni 1830. 7) Georg Nygaard: Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog
1830, Kbhvn. 1930, s. 15—16. 8) Frederik Sneedorf Birch (1805—69), dig
ter, adjunkt v. Århus katedralskole indtil 1838. 9) Julius Høegh-Guldberg
(1779—1861), oberst, land- og søkrigskommissær i Århus. 10) A. F. Elm
quist (1788—1868), redaktør af Århus Stiftstidende. 11 ) Brevveksling I
s. 16. 12) Edvard Collin (1808—86), direktør i finansministeriet, senere
direktør for sparekassen f. København og omegn, gift m. Henriette, f.
Thyberg (1813—94). Edv. Collin var H. C. Andersens nære ven fra ung
domsårene og til digterens død. 13) Kongen kom til Århus 5. juni 1830,
se herom bl. a. Århus Stiftstid. 5. Juni og fig. dage. 14) Brevveksling I
s. 16. 15) Jens Bloch (1760—1830), biskop i Viborg. Biskop Bloch var i
anledning af kongebesøget i Århus, hvor han hos kongen »skulde gjøre
sin opvartning«. Jfr. note 16. 16) H. C. Andersens Levnedsbog, udg. af
Hans Brix, 1926, s. 156. 17) B og B I s. 39. 18) sst. s. 39. 18b) Brev til Lud-
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vig Læssøe B og B I s. 39. lfl) Om besøget i Viborg, se Peder Jensen: Da
H. C. Andersen som ung Mand første Gang besøgte Viborg, i Viborg St.
Folkebl. 0/3 1 954 . 20) Gottfried Rosenberg (1784—1849), oberstløjtnant
ved vejkorpset, havde tilsyn ved anlæggelsen af landeveje omkring Skan
derborg. 21) Brevveksling I s. 22. 22 ) sst. I s. 22. 23) B og B I s. 41.
24) Århus Stiftstid. 21. jan. 1840. 25) Povl R. Povlsen : Damstenen, i
Århus stifts årbøger, 1908, s. 63. 26) Se Chr. Holtet: Kong Frederik den
Sjettes Mindesmærke, Skanderb. 1945. 27) H. C. Andersen: Samlede Skrif
ter, 2. udg., XII, 1879, s. 115. 2«) M L E I s. 328. 2») sst. I s. 329. 3°) Mi
chael Drewsen (1804—74), gift m. Amalie (Malle), f. Kümmel (1808—
63). 31) Da H. C. Andersens tre Silkeborgophold er meget udførligt og
detailleret beskrevet i Otto Bisgaards bog: Fra Silkeborgs Nybyggertid.
Michael Drewsen og H. C. Andersen. Silkeborg 1935, vil der kun blive
givet en kortfattet oversigt over Silkeborgbesøgene i denne artikel, idet
interesserede henvises til den nævnte bog. 32) Bisgaards anf. bog s. 134.
33) Dagbogsoptegnelserne findes gengivet i Bisgaards bog s. 134—39.
34) Andersen Høiland eller H. C. Andersens bænk i Sønderskov i Them
sogn. 35 ) Immanuel Ryge (1813—91) var en søn af den kendte skuespil
ler I. C. Ryge. 30 ) Bisgaards bog s. 137 . 37) sst. s. 139. 38 ) Baron, kam
merherre Ove Güldencrone (1795—1863), ejer af Wilhelmsborg. 3Ö) Kam
merherre Caspar Herman Heinen, d. 1834. 40) Om H. C. Andersens herre
gårdsbesøg se bl. a. H. G. Olrik: Hans Christian Andersen, 1945, s. 196.
41) Om Wilhelmsborg, se Otto Andrup i Hassø: Danske Slotte og Herregaarde, IV, 1945, s. 402 ff. **) Brevveksling II s. 229. 43) sst. s. 231.
44) B og B II s. 2 94 . 45) Det var den 17. juni 1853, at dele af det kgl.
teaters personale spillede scener af Røverborgen, Don Juan og Bryllup
pet ved Comosøen på Århus Teater (se annonce i Århus Stiftstid. 15/n
1853). 46) Louise Begtrup, f. Hartvigsen (1829—53), gift m. sognepræst
til Sjelle-Skjørring Frederik Chr. Begtrup (1813—91). 47) BJC II s. 58.
— Jonas Collin (1776—1861), fader til førnævnte Edv. Collin, finansdeputeret, medlem af det kgl. teaters direktion. H. C. Andersens velgører
fra digterens første Københavnerår og hans nære ven gennem hele livet..
48) Grev Adam Gottlob Moltke-Hvidtfcldt (1796—1876) til Glorup, og
hustru Elise, f. komtesse Razumovska (1811—92), fejrede 20. juli 1853
deres sølvbryllup. 40) B og B II s. 303. 50) BJC II s. 78. 51 ) Rejseskit
sen: Silkeborg, gengivet i Bisgaards bog s. 122—33. 52) H. C. Andersen:
Samlede skrifter, 2. udg., XII, 1879, s. 194 . 53) B J C II s. 77. r>4) Bis
gaards bog s. 184. 55) sst. s. 184. 50) sst. s. 185. 57) sst. s. 186. 58) A. E. M.
Tang (1803—68), landstingsmand, etatsråd, ejer af Nørre Vosborg. 50) Om
besøget på Nørre Vosborg se Kjeld Galster: Jylland mellem tvende Have,
i Hardsysscls årbog 1933, s. 1—25. G0) Hans Jørgen Swane (1821—1903)
fra 1857 sognepræst til Hjermind, senere biskop over Viborg stift. ül) J. C.
Christensen: »Jylland mellem tvende Have« blev skabt paa en Rejse i
Viborgegnen, i Viborg St. Folkebl. 18/3 1954. 62) Se også Peder Jensen:
H. C. Andersen paa Frijsenborg, i Demokraten 3/2 1952. 03 ) C. E. KragJuel-Vind-Frijs (1817—96), gift m. Thyra, f. Haffner (1821—81). °4) Chr.
Andr. Ditzel (1805—93), distriktslæge i Hammel. Andersen havde gjort
Dr. Ditzels bekendtskab hos familierne Drewsen og Collin. Ditzels moder,
Else Margrethe, f. Drewsen, var halvsøster til Adolph Drewsen, der var
gift med Edv. Collins søster Ingeborg. 65) Brevveksling III s. 137 . 66) Jo
nas Sigismund Collin (1840—1905), cand. mag. i zoologi. °7) Brevveks
ling III s. 139. °8) Andersen besøgte i dagene 30. juni—8. juli pastor Ole
Chr. Kahr (1822—91) og hustru Anna, f. de Neergaard (1835—91) i Hem.
oe) MLE II s. 284. 70) Martin R. Henriques (1825—1912), vekselmægler,
og hustru Therese, f. Abrahamson (1833—82), se H. C. Andersens Breve
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til Therese og Martin R. Henriques 1860—75, udg. af H. Topsøe-Jensen,
1932, s. 64. 71 ) Breve til Henriques s. 66. 72) MLE II s. 475. 73 ) Brev
veksling V s. 325. 74 ) Johannes Magnus Mørk (1827—89), konsul, folke
tingsmand 1861—73, redaktør af Århus Stiftstid. 1873—89. 75) Brevveks
ling V s. 326. 70) 17. juni 1865 ramte en stor brand Nørresundby, hvor
ved en trediedel af byen blev lagt i aske, og 108 familier gjort hjemløse.
77) Brevveksling III s. 211. 78) T. Bundgaard Lassen: Træk af Frijsenborgs Historie, i Århus stifts årbøger 1950, s. 89 . 70) Dorothea Melchior,
f. Henriques (1823—85), søster til den førnævnte Martin Henriques, —
gift m. Moritz G. Melchior (1816—84). grosserer i København. 80) B og B
II s. 590. 81) Brevveksling IV s. 68—69. 82) H. C. Andersens sidste Leveaar, v. Jonas Collin, 1906, s. 16. 83) Agnes Krag-Juel-Vind-Frijs (1852—
71), datter af lensgreve C. E. Frijs. 81 ) H. C. Andersens sidste lcveaar
s. 17.

Gadebelysningen i Århus
fra ca. 1750-1900.
Af Norman V. Steenstrnp.

I 1759 ophængte Århus sine to første udendørs tranlygter.
På dette tidspunkt havde staden godt 3000 indvånere. Yder
gader var Klostergade, Skidengyde vest om Frue Klosters have
og Møllegade til mølledammen. Syd for åen fandtes kun Broberggade, Fiskergade og Mindegade. Gennem portene og over
bryggen vekselvirkede byen og omgivelserne. Således var byens
stand og status, da gadebelysningen eller rettere pladsbelysnin
gen i Århus tog sin begyndelse, thi foreløbig drejede det sig
kun om en smule spredning af mulmet over byens hjerte, Store
Torv, pladsen foran det ældste rådhus.
I byens kæmnerregnskaber er bevaret en detailleret regning
på disse to lygter, fremsendt fra Brandt Captein Johan Gabri
elsen til kæmneren:

»Efter Deris Velædle og Velviise Herr Magesters ordre
at tvende nye Løgter skulde giøris som er nu i forsvar
lig stand og sat paa de to hiørner ved Raadstuen, med
Matrialer og arbeid efter her med følgende regninger . .«
lydende på 17 rdl. 3 mk. 8 sk., hvilket beløb dækkede tømre
rens krav for en stige, blick magerens to lygtehoveder plus en
lille lygte til vægterne, formentlig beregnet til at tænde de to
store lygter ved, samt glarmesteren og smedearbejde »med alt
sit behov«.
Fremskridtet var så stort, at den lille afgrænsede stad ikke
fandt anledning til at ophænge flere belysningslegemer i resten
af det 18. århundrede. Ønskede nogen lys for sin fod, var han
hjertelig velkommen til at bære en lygte selv. Ved byportene
for enden af de forholdsvis lige hovedlandevejsgader dinglede
vel ved vintertide inden stængetid en mat lampe til accisefor-
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valterens betjente, en lampe, som muligvis afgav en smule sigtepunkt for en vandrende i den ubrolagte gades mørke silhouet.
Nu og da kunne man i mørket træffe en af byens 4—6 væg
tere1) med lygte i hånd. »En liden Reigning« fra Johan Knüft
stilet til »brandt Asestsent Toren Shauft« og dateret 7de Janvari
1772 viser, at byen har fået 6 ny lanterner til vægterne. Om
trent samtidig fik også Marcus Fangevogter bevilget lygte, »idet
han ofte og meest om Nattetiden maa giøre Opvartning«. Man
finder i regnskaberne de ganske regelmæssigt foretagne indkøb
af tælle og tran. Da den gamle vægter Peder Siel lagde op i sit
livs aften, blev han i det små leverandør af tran2). Man for
nemmer den gamle Siels følelser i hans »tacknæmelige og ær
bødige quitering« for 4 mk. og 8 sk. »udi Rede pænge«.
I 1803 befalede stiftamtmanden, med det forjættende navn
Morgenstjerne, at der skulle opstilles endnu tre lygter, ifølge
tømrermesteren, Rasmus Jensens regning alle tre på »Løgter
pælle som er giort af Nye, Den ene ved Basballebroen og den
Anden ved Mindebroen. Den Tredie vides ikke hvor skal staae«.
Imidlertid har kæmneren Chr. Faurschou indført, at »Kaaber-

Store Torv set fra Lille Torv med tranlygte på hjørnet.
C. Piils daguerreotypi. »Den gamle By«.
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smed« Jens Smidt har leveret tre kobberlygter til byens torve
og broerne over åen. Da der således kun er levnet een lygte
til byens torve, må den have været anbragt i flaskehalsen mel
lem Store Torv og Lille Torv.
Det er en gammel, men gyldig regel, at man ikke kan fjerne
en opstillet lygte uden at forstyrre verdensordenen. Ser man
på C. Piils kendte daguerreotypi fra ca. 1840 af rådhuset og
de holbergske kulisser indrykket mellem de to torve, finder
man en konsollygte på hjørnet til Immervad. Den samme lygte
iagttages på F. Ottos tegning fra 1831. Det er en lygte med tra
ditioner, men det er en armlygte og kan altså ikke være den
tredie nævnte på Rasmus Jensens regning, der dog er attesteret
af selveste hr. Morgenstjerne. Snarere har den vel stået foran
butiken i det gamle gavlhus på hjørnet af torvet og Maren
Smedsgyde. Trods det smalle fortov på dette sted anbragte man
alligevel en standlygte her, da man et halvt århundrede senere
skiftede til gas. Den var indgået i al folkets bevidsthed som
noget selvfølgeligt.
Trods Napoleonskrigene med deraf følgende slette økono
miske forhold foretoges atter en behersket udvidelse 1811, men
det egentlige gennembrud skete i 1819, da brodden var fjernet
fra følgerne af statsbankerotten. I dette års kæmnerregnskaber
vidner adskillige småposter om en ændring i tingenes tilstand:
Blikkenslager Hans Svantemand fik overdraget at reparere
flere lygter, glarmester L. v. Gamst at indsætte ny lygteruder
til erstatning for ituslåede, og børstenbinder Fausing leverede
bomuldsvæger for det ikke uanseelige beløb af 11 rdl.
Nu endelig følte byen, at den havde krav på nogen gade
belysning, og at den i beskedent omfang havde råd dertil. I
et rådstuemøde3) vedtog man i forventning om stiftsøvrighe
dens approbation, at den hidtidige vægter- og sprøjteskat »paa
Grund af, at Byen trænger til Oplysning paa Gaderne i de
mørke Aftener« skulle ændres til vægter-, sprøjte- og lygteskat,
for »at Løgterne til denne Mangels Afskaffelse Tid efter anden
kunde tilvejebringes, naar Omstændighederne maatte tillade
de dertil udfordrede Bekostninger«.
Embedsmændene lagde en vis opfindsomhed for dagen og
fremkom med adskillige forslag, som de fik gennemført af de
elegerede borgere. Således foreslog politimesteren, at indkomne
stadepenge fra kvægmarkedet skulle anvendes til lygter4).
Særlig betydning fik den erstatning, som staten i 18215)
ydede byen for militære udgifter i 1813—14, men heldigvis var
man på dette sene tidspunkt ikke i stand til at finde frem til
de personer, som rettelig tilkom pengene, hovedsagelig kvar-
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terpenge. Det blev en gevinst på 444 rdl. til kæmnerkassen,
for hvilket beløb man besluttede at lade blikkenslagermester
Dændler opstille 40 gadelygter. Det var formentlig en 5-dobling af det hidtidige lygteantal. Ved et lille behændigt trylle
slag blev Århus et heliotropolis.
Med kommunalt tilsagn om at betale halvdelen af udgif
terne til anlæg og drift af en lygte på hjørnet af domkirke
gården og Sviinetorvet fik biskoppen opstillet en lygte på dette
sted.
Ved katedralskolen søgte eforerne byens tilsagn om pas
ning af to lygter, som man agtede at anbringe ved hovedind
gangen fra Mejlgade. Udgifterne hertil skulle skolen een gang
årligt refundere kæmnerkassen0).
Den daglige pasning af lygterne foretoges af vægterne, der
påfyldte tran, skiftede væger og pudsede ruderne, når de fandt
det fornødent, eller når det blev dem særlig pålagt. Bag lam
perne anbragtes blankpudsede »metalskin« af messing, der
øgede lysvirkningen, om deres blankhed ellers vedligeholdtes.

Pladsen mellem domkirken og provstegården. Tranlygte.
Fred. Visbys akvarel. »Den gamle By«.
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På en af Fred. Visbys akvareller ser man en lygtepasser i funk
tion ved lygten på pladsen mellem domkirken og den gamle
provstegård. Snedker Wohlenbergs7) stige læner sig op ad den
tjærestrøgne stolpe. Lampen skal fyldes fra den store dunk,
som vægteren midlertidigt har stillet fra sig på stenbroen. Efter
Visbys billede er lygten ophængt i en svær, kroget galge.
Nogen særlig nøjagtig detaille af de gamle tranlygter fore
ligger ikke. Slige genstande blev ikke dengang optegnet af en
stadsingeniør eller belysningstekniker, men det overlodes den
habile håndværksmester at fremstille den ønskede tingest. Man
talte lidt om sagerne, mestersvenden bragte små forslag om at
indlægge tråd i de ombertlede kanter af lygtehatten og at an
vende messingstifter til lukketøj. Eksisterende billeder giver
dog et fast indtryk af tranlygterne i Århus, formentlig en følge
af den standardisering som Dændlers storleverance må have
medført. Uanset fotograf eller kunstner fremtræder de på bil
leder ensartet gengivet som bestående af en firesidet, omvendt
pyramidestubs lygtekurv dækket af en pyramideformet kob
berhætte. Foruden de allerede anførte eksempler af C. Piil,
F. Otto og Fred. Visby kan nævnes billedet af Larsens hotel,
»Royal«. På dette billede ser man en tranlygte ophængt i kon
sol anbragt på rådhusets nordvestre hjørne ved vagten.
Vægterne hentede trannen hos de udpegede købmænd, der

Hotel »Royal«, 1838. Tranlygte på rådhusets nordvestre hjørne ved
vagten. »Den gamle By«.

186

Norman V. Steenstriip

havde den oplagt på fade. I 1837 var man kommet op på 64
offentlige gadelygter, der iøvrigt suppleredes af adskillige pri
vate, f. eks. to ved indgangen til Meulengrachts palæ. Med det
store lygteantal fik indkøbet af rigtige materialer til rigtig
pris større betydning8). Leverancerne blev udbudt i licitation,
og der udpegedes blandt de elegerede borgere repræsentanter,
der skulle overvåge, at købmændene virkelig leverede den tran,
som blev bestilt fra byens side. For undladelsessynder fra leve
randørens side fastsattes strenge bestemmelser. Således fandt i
1838°) de to udpegede kontrollanter, købmændene Simmelkiær
og Hammershøj, uregelmæssigheder, der kom synderen dyrt at
stå.
Måske som følge af disse erfaringer besluttede man, at
trannen fremtidigt skulle opbevares i materialskuret ved siden
af sprøjtehuset10), og at det skulle overdrages vægtervagtme
steren, mod en passende årlig godtgørelse afhængig af det øko
nomiske resultat, at udlevere trannen til vægterne og føre regn
skab med rekvisitionerne. Til atter at overvåge vægtervagtme
steren og til i det hele taget at føre et generelt tilsyn med
belysningsinstitutionen udpegede byen nålemager Zehrmann11),
som i en lang årrække derefter varetog denne opgave.
Den nye ordning virkede tilfredsstillende. Det følgende år
fremlagde vægtervagtmester Dabelsteen en fortegnelse over det
forbrugte tran12), og repræsentanterne måtte erkende, at han
med orden og nøjagtighed havde udført det ham pålagte hverv,
hvorfor han blev tilkendt »Erstatning« på 10 rdl.
I midten af fyrrerne begyndte de omkring 1820 opstillede
lygter at trænge til udskiftning eller hovedreparation. Adskil
lige gange indberettede politiassistent Jørgen Nielsen13), som
omfattede gadebelysningen med største interesse, om lygternes
tilstand, men de urolige år, specielt 1848—50, satte bom for
de fleste planer. Reparationer måtte vente, og desuden havde
man hørt om det gaslys, der blev tændt trindt omkring i euro
pæiske storbyer.
Da Odense i 1852 begyndte at opføre landets første gas
værk, fik byfoged Jørgen Nielsen pustet liv i lygtesagen og fik
ved et møde i kommunalbestyrelsen i december 1852 gennem
ført, at man nu henvendte sig til etatsråd Regnar Westenholz
i London, som på dette tidspunkt med sin broder Anders We
stenholz og engelske partnere samt engelsk kapital havde på
begyndt opførelsen af gas- og vandværket i Odense. Jørgen
Nielsen blev bemyndiget til at skrive, »at man her i Byen ønsker
Gas Belysning, men at man maatte anmode vedkommende
Entrepreneur at lade møde heri Byen for at conferere om Con-
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tractsvilkaarene, der maatte modificeres efter de her stedfin
dende locale Forhold«. Byfoged Nielsen, murermester Preis,
tømrermester Andersen samt købmændene Kiørboe og Lüs
berg blev udpeget til at forberede mødet med Westenholz’ re
præsentanter.

Etatsråd Regnar
Westenholz.
Fotografi. Tilhører
familien Westenholz.

De to brødre Westenholz var sønner af en dansk embeds
mand i Frederikshavn. De blev handelsuddannet i Danmark,
hvorefter Anders tog til London og blev kuleksportør, medens
Regnar kom til Hamborg, hvor han fik god forbindelse med
bankierfirmaet Pontoppidan, men også han drog efter et par
år til London, hvor han etablerede sig som importør af dansk
korn. I England kom de i kontakt med et par betydelige jern
baneingeniører, Sir Morton Peto14) og George Parker Bidder15),
hvem de fik interesseret i den dobbelte opgave at anlægge jern
banerne Hamborg—Flensborg og Flensborg—Tønningen samt
at oprette gasværker i de danske byer. Det var en plan med
store linier. Kornimportøren Regnar W. skulle bruge banerne
til import af dansk korn via skibsforbindelsen Tønningen—
England og til transport af kvæg til Hamborg. Anders W.
skulle eksportere kul til banerne og gasværkerne. Banen skulle
snarest muligt forlænges op gennem Jylland.
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Som nævnt var gasværket i Odense påbegyndt. Her var an
lægsarbejdet under ledelse af ingeniør T. A. English. Allerede
d. 10. jan. 1853 kunne man afholde et møde med English, der
kom til stede med diligencen fra Odense for at repræsentere
Westenholz. Under mødet opstillede man et forslag til en kon
trakt, der under forbehold af ministeriets approbation blev
underskrevet »datum ut supra«.
Ved kontrakten fik det engelske aktieselskab »Det Danske
Gaskompagni« eneret på at drive gasværk i Århus i 25 år. Byen
forpligtede sig til at anbringe mindst 100 lygter imod en årlig
godtgørelse af 12 rdl. 3 mk. for hver lygte. Brændetiden skulle
være 1200 timer årlig. Politimesteren skulle opstille en tabel
over brændetiden for hver enkelt aften. Foreløbig skulle lyg
terne dog ikke brænde på måneskinsaftener.
Lysstyrken af hver flamme skulle være lig lyset af 5 voks
lys til 6 på pundet.
Byen skulle selv anskaffe de fornødne gadelygter færdige
for tilslutning af gas fra de nedlagte ledninger. Etableringen af
disse ledninger skulle bekostes af gaskompagniet, som end
videre i første omgang skulle varetage lygternes tænding, sluk
ning og almindelige pasning.
Til værkets anlæg overlod byen kompagniet en åben plads
uden for Mindeport, på det såkaldte Grønland imellem »Veien«,
havet, saltværket og badeanstalten, hvor tidligere krudthuset
havde ligget. Hernede havde man hidindtil hentet det meste
af belysningstrannen fra trankogeriet. Stedet var altså i for
vejen betragtet som byens farlige og stinkende hjørne.
Kompagniet skulle forpligte sig til at fremskynde opførelsen
af gasværket så meget, at lygterne kunne tændes inden den
kommende vinter. Skulle dette ikke lykkes, måtte det bero på
kommunalbestyrelsen, om den ville tillade nedlægning af gas
ledninger i vinterens løb, eller om der skulle »tøves« indtil for
året. Kontrakten pålagde kompagniet visse mulkter, såfremt
fuldførelsesterminen ikke overholdtes. Endvidere forpligtede
kompagniet sig til at holde en fuldmægtig i byen.
Men store vanskeligheder lå forude. Indenrigsministeriet
stillede sig ikke altfor imødekommende, men forlangte en
række nærgående oplysninger på det financielle område. Kom
munen måtte redegøre for sine hidtidige og sine forventede
udgifter. Ønsker om spredte lygter i Ridderstræde, på sten
trappen ved hjørnet af Fustrups hus, Barbeergyde, Havgyde
m. fl. måtte foreløbigt glide ud.
Interessen i byen for gasbelysning var dog umiskendelig.
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Der blev afholdt et offentligt rådstuemøde, hvortil samtlige
skatteydere, såvel grundejere som ikke-grundejere, blev ind
kaldt. Resultatet var, at 228 ud af 249 skatteydere ønskede sagen
fremmet og udgifterne fordelt med halvdelen efter bygninger
nes assurance og halvdelen på formue og lejlighed. Det skulle
altså være et fælles foretagende for såvel grundejere som ikkegrundejere.
I eftersommeren 1853 ramtes byen af en frygtelig kolera
epidemi. Gang på gang stod gaskompagniet i den situation, at
det ikke kunne skaffe de nødvendige arbejdere18) til entre
prisens udførelse, da mange var alvorligt syge. Kommunen kom
som følge af epidemien i vanskelige økonomiske forhold og
måtte for en lang årrække pantsætte Riisskov til Aarhus Spare
kasse for 15000 rdl. for at skaffe dækning til koleraudgift og
gasbelysning, der krævede henholdsvis 11000 og 4000 rdl.17)
Da de disponible penge var få, og da man skulle betale en
foreløbig told af de importerede dele til gasværket, en told, som
skulle refunderes, når anlægget blev taget i brug, var man
ikke interesseret i at tage materialerne hjem fra England, før
man virkelig skulle anvende disse. Materialerne blev derfor
oplagt i engelske havnebyer, men det næste år truede Krimkrigen, som virkede stærkt hæmmende på de engelske leveran
cer. I foråret 1854 udstedte den britiske regering The Queen’s
Proclamation, hvorefter alle skibe destineret udlandet skulle
tilbageholdes i engelske havne.
Under disse vanskelige forhold måtte al tale om færdig
gørelsesterminer forstumme. Man måtte indskrænke sig til at
gøre sit bedste. Endelig den 2. jan. 1855 kunne lygterne prøve
tændes. Den følgende dag fandt man i Aarhuus Stiftstidende
en lakonisk notits:

ben 3bie Sanuor.

— 3gaar Slfteé var bet ufœbvanïigt fevenbe
paa voreSaber. ©et var i SInlebntng af(ga$«
betydningen, føm førfteXgung. var tænbt ®a
bct var TOaanefTin iittige, fnnbe man enbnu tf fe
rigtigt bebvmmc (gasflammernes Styrfe og Älar*
£eb. Wîcn efterfom bet var førfte (gang, øg
aftjaa fun en ÿrove, f o refont be ø$ at være
meget tilfrebøflittenbe.
Citat fra Aarhuus Stiftstidende 3. Januar 1855.
Meddelelse om den nye gasbelysning.
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Bykort over Århus 1858.

Fortegnelse over gader, der fik gadebelysning i 1855:
Grønlandsgade
Spanien
Dynkarken
Mindegade
Fredensgade
Fiskergade
Frederiksgade
Revet
Aagade
Skolegade
Kannikegade

Domkirkegården
Kødtorvet
Store Torv
Immervad
Lille Torv
Vestergade
Garvergyde
Nygade
Klostergade
Tangen
Frue Kirkerist

Frue Kirkegård
Guldsmedgade
Badstuegade
Volden
Pustervig
Rosensgade
Bispegade
Graven
Middelgade
Fægyde
Studsgade
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Under kortet af Århus fra 1858 visende byens udstrækning
og gasværkets placering er anført de gader, som straks fik
gasbelysning. Adskillige af de i disse gader nedlagte gaslednin
ger er endnu i brug. Den samlede længde af ledningsnettet var
dengang ca. 4 km imod det 50-dobbelte i hundredåret for dets
anlæg.
Til stillingen som gasværkets fuldmægtig udpegede gas
kompagniet Robertus Raae, som i den følgende halve snes år
varetog kompagniets interesser, indkasserede gasregninger og
sendte sine daglige rapporter med den agende post til Flens
borg. At kompagniet placerede sit hovedkontor i Flensborg
skyldtes tilknytningen til de slesvigske baner. Flensborgkontoret stod under ledelse af justitsråd, dr. C. Poulsen, medlem af
den slesvigske stænderforsamling.
Fire måneder efter, at belysningen havde taget sin begyn
delse, beklagede Raae sig til sin foresatte i Flensborg, fordi
politimesteren ikke ville anvise regningen for gasbelysningen i
det første kvartal. Politimester v. Scholten motiverede sin væg
ring med, at der manglede opstilling af et par lygter, og at
vægterne endnu ikke havde overtaget tænding og pudsning af
lygterne, »hvilken ikke altid foregik i den ønskede Orden, og var
dette dog aldeles nødvendig i Tilfælde af Ildebrand eller andre
overordentlige Omstændigheder, hvorved Politiet forlangte Lyg
terne tændte«. For at overtage gadelygternes pasning forlangte
politimesteren på sin side 9 mk. pr. lygte pr. år til sine vægtere.
Så sent som i oktober var regningen endnu ikke anvist18).
Trods de økonomiske vanskeligheder i Århus var der alle
rede opstillet 146 lygter10) den første sommer. Man kunne ikke
modstå det nye lys. Også grundejere ved private veje og pladser
meldte sig som forbrugere og fik overenskomster med kompag
niet. I 1856 søgte beboerne »af en herværende Gade, Søndergade
kaldet«20), om for egen regning at få opstillet 5 lygter, da kom
munen ikke havde overtaget gaden, fordi den ikke var brolagt.
Snart fulgte »Royal«, Nationalbanken, Løveapoteket og jern
støber Frich, sidstnævnte til sin hjørnegrund Amaliegade-Sønderalle, på den udtrykkelige betingelse, at han prismæssigt
måtte blive betragtet som liggende i byen.
Kort tid efter anmodede møller Weis21) om at blive tilkende
givet betingelserne for opsætning af en lygte ud for møllen.
Tilladelsen blev givet på vilkår, at brændetiden skulle følge
den for byen gældende, og at betalingen skulle være IV2 sk.
pr. brændetime. Weis skulle selv afholde udgifterne ved opsæt
ningen. Det daglige tilsyn foretoges af kompagniet efter reg
ning, »saaledes som Tilfældet er med Ryens Lygter«. Den sidste
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Bag Klosteret. Klostergade 32. Gaslygte af Berliner-model på konsol.
Fot. Thomas Pedersen.

bemærkning viser, at politimesteren og kompagniet endnu i
nov. 1856 ikke var kommet overens om pasningen af lygterne.
I mellemtiden var hovedlandeveisinspecteur, ingenieurkaptain
Ravn kommet på politimesterens parti, da han ikke kunne lide
opgravningerne for ledningerne.
På hjørnet af Havgyden og Kystvejen ønskede en værtshus
holder Jacobsen og vognmand Hansen at få anbragt en lygte,
hvilket blev bevilget af kommunen, der på den anden side sagde
nej til amtsstuen i Nørrealle.
I 1858 søgte havnekommissionens formand, Hans Broge, at
få opstillet lygter på den nye anløbsbro for dampskibe. Anmod
ningen, der var stilet til »Welbaarne Herr Justibraad Ridder
Poulsen«, endte med følgende bemærkning:
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Aagade. Gaslygte ud for den gamle toldbod. Oliemaleri af Niels Borch.
Tilhører direktør Axel I. Christensen.

»Til næste Aar vil der blive Tale om et lignende Antal Flam
mer, heraf 1 som Ledefyr for at betegne Havneindløbets Midt
linie. Spørgsmaalet om Antallet af Gasflammer paa Pladsen bag
Skolegaden og det Stykke Indfatning med fast Bolværk, der
bag »Revet« støder til Anlægsbroen, en Strækning af 305 Alen,
vil senere blive taget under Overvejelse«.22)
Lygterne på den nye dampskibsbro forsynedes mod havet
med blænding i form af blikplade i stedet for glasrude af h. t.
en forordning af 1705 om mørkelægning af lys mod søsiden
»paa det de Søfarende ved tændte Lygters Skin . . . ikke skal
forledes igjennem Seiladsen, men mageligen kunne kjende
det rette Fyr, skal alle Undersaatterne, som bor ved Strand
siden o. s. v. . . .«. Et par gange udsatte gaskompagniet sig for
alvorlige klager og stærke advarsler, bl. a. fra et kongeligt op
målingsskib, der ankrede op på Mejlgrunden, og som obser
verede en ikke-afskærmet lygte på gasværkets grund.
I Den gamle By er bevaret et par lygter fra denne tid, den
ene har netop afskærmning og må have stået på den ældste
dampskibsbro. Disse første gaslygter var som tranlygterne
firkantede og anbragt på en kort pæl af dorisk form, dog med
lav fod. Søjleskaftet var riflet og afsluttedes foroven med en
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Dampskibsbroen med gaslygterne. Fotografi. »Den gamle By«.

tværarm for stigeanlæg og forsynet med en spændekrans til
fastgørelse af lygtekurven. Forbindelsen mellem søjle og tvær
arm forstærkedes med en lille dekoration. Enkelte af disse pæle
står endnu på deres oprindelige plads, f. eks. på Thunøstien
nær porten til Høegh Guldbergsgade. Et eksempel på den ældste
gaslygtekurv af den ovenfor nævnte type, Berliner-modellen,
findes opsat på konsol på hjørnet ved vandmøllen i Den
gamle By.
I de snævre gader var det ofte vanskeligt at anbringe pæle
på fortovet. Det var snarere regel end undtagelse, at lygterne
anbragtes på husmurene. Et stort antal af disse lygtearme er
endnu i brug, undertiden også til andet formål, som f. eks. i
Skolegade, hvis profil om sommeren løftes af to blomsterplant
ninger anbragt på sådanne arme.
Fra 1858 synes lygterne at være fabrikeret i Århus. I hvert
fald afgav blikkenslagermester I. W. Meyer dette år følgende
tilbud :
5 Rdl. 3 Mk. for Lygtekurv af Jern uden Glas
6 Rdl. 3 Mk. for Lygtekurv af Jern med Glas
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Cirkulær lygtekurv af
Ritter-model.
Fot. E. Spring.

Kort, riflet lygte med tvær
arm for stigeanlæg.
Lygtekurven af nyere dato.
Fot. E. Spring.

Gaslygte af
Berliner-model.
Fotografi.
»Den gamle By«.
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Sekskantet lygtekurv af
Ritter-model med indbyg
get elektrisk lys.
Fot. E. Spring.

Almindelig lygtearm.
Fot. E. Spring.

Lygtearm for gaslygte, men
med lygtekurv af ubestemt
model for elektrisk lys.
Fot. E. Spring.
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Jernstøber S. Frich leverede lygtearme og -pæle. Prisen ken
des ikke ganske nøjagtigt, men for en omtrent samtidig leve
rance til Viborg betaltes 12 rdl. for pæle og 8 rdl. for arme.
Gadebelysningen var i disse år i god stigning. Provenuet
var et år så stort, at dr. Poulsen mente, der måtte være en
alvorlig sammentællingsfejl i kasserer Raaes regnskab23), men
efter en revision kunne Poulsen lettet indberette til hovedkon
toret i London, at alt var i orden, og at det store overskud skyld
tes stærk stigning i antallet af lygter. I sit brev forklarede Poul
sen sine kolleger i London, at årsagen måtte søges i den kends
gerning, at Århus mere og mere blev det naturlige centrum for
Jylland, og at Nationalbankens filial havde betydet meget for
reducering af overgangsvirkningerne fra loven om næringsfri
heden, der netop var indført året i forvejen.
Gennem den af kommunen udpegede gaskomite og den til
forordnede politimester overvågede byen, at kompagniet leve
rede gas af fornøden lysstyrke. Men også ministeriet holdt øje
med det fremmede selskab. I 1857 modtog politimester v. Schol
ten en ministeriel skrivelse, hvori man udbad sig oplysninger,
hvorvidt den solgte gas blev leveret efter engelske rummål,
hvilket »Ministeriet efter den gældende Lovgivning, nemlig Lov
af 10. Jan. 1678 maa ansee for ulovligt«. Kommunen blev derfor
tjenstligt anmodet om at undersøge om slige fremmede, uret
mæssige mål blev benyttet ved den i Århus købstad indførte
gasbelysning. Takket være den omstændighed, at 6 engelske
kubikfod var lig en dansk kultønde, slap kompagniet foreløbig
for videre tiltale24).
Krigen og besættelsen i 1864 gav nogle vanskeligheder.
Byens pengekasse blev flyttet bort, så betalinger ikke kunne
finde sted. Efter kommunens ønske blev gadebelysningen allige
vel udvidet med flere brændetimer under de urolige forhold.
Den tidligere omtalte disput mellem politimester og kom
pagni om pasning og pudsning af lygterne synes omkring 1858
at have fået sin løsning derhen, at vægterne overtog hvervet,
men i 1865 ønskede byen at tilbageføre dette arbejde til kom
pagniet, hvilket skete efter et møde mellem gaskomiteens for
mand apoteker Aagaard, politimester v. Scholten og dr. Poul
sen. Ved dette møde havde iøvrigt dr. Poulsen lejlighed til at
præsentere en ny brændertype, de såkaldte fedtstensbrændere,
af samme konstruktion som de hidtil anvendte spaltbrændere
af jern, men af mere bestandighed overfor forbrændingspro
dukterne fra gassen.
Det gælder for samtlige byer, der fik gasbelysning, at der
var idelige diskurser om pasningen af lygterne. Når politimeste-
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Clemensstræcle, tidligere Barbeergyde. Oliemaleri af H. Riberholt. Tilh.
apoteker M. N. Reimers. — Fot. Thomas Pedersen.

ren havde ansvaret, klagede gasværket, og når dette til afveks
ling fik overdraget arbejdet, var det hr. »Strissemand«, som af
fyrede salverne. Således også efter dette skifte. Den ny ordning
gav meget snart anledning til kritik af lygternes tilstand. Den
altid korrekte Raae indberettede25) til sin herre og mester i
Flensborg, at »Politimesteren i Løverdags skriftligt har gjort
mig opmærksom paa den overordentlig skidne Tilstand, hvori
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Lygterne befinde sig, hvilken Klage er fuldkommen begrundet,
men da jeg strax Søndag Morgen meddelte Bestyreren dette,
svarede han, at det ingen Nytte var til at pudse Lygterne nu,
fordi det snart var Maaneskin«. Raae fortalte videre, at han
også havde haft en diskussion med lygtepasserne, som havde
fortalt ham, at lygterne kun blev pudset een gang om måneden.
Raae fandt, at een gang ugentlig ville have været mere pas
sende, men hertil mente lygtepasserne afgjort ikke, at pengene
kunne række. Man må også indrømme, at lønnen var beskeden,
selv når man tager hensyn til købekraften. Endnu i 1876 fik
en lygtepasser kun 44 kr. om måneden20).
Pressen vendte sig også flere gange med kritik imod kom
pagniet. Således udbad redaktør Elmquist sig engang i Aarhuus
Stiftstidende »lidt Oplysning«, om det var overordentlige om
stændigheder, der forhindrede en anstændig belysning, da han
unægtelig følte sig hensat til de gamle tranlygters tid. Gas
værksbestyreren fløj straks i flint og sendte Elmquist et hvast
svar, som han forlangte optaget i bladet, en anmodning Elmquist beredvilligt imødekom med bedste opsætning:

gorttrøgt gntaptttlfe.
@n tnbfenber i (Staat# îlbifen Änler om at Çatt
frtfte# til at tro at bi ere tømmen tilbage til ben
gamle SranbVgteMtjSning Xib, og at (StaStoærfetfc*
beret botligt (§ta&
JDertil Bar ieg tun at @bare at jeg nœften frifleå
til at tro, at inbfenberen beraf ilfe tigtig bat lunnet
fee Sbe to Aftener. $a jeg meb fulbfommen Çoiôÿeb
heb at ber ere fieberet gob ÖtaS til Støbningen faalebcg at enÇber ilte bar nogen (SJtunb til ftlage*

Citat fra Aarhuus Stiftstidende. Forlangt indrykkelse.

Tableau og basta. Dog ikke fra redaktørens side. Ej heller
fra dr. Poulsens.
Det var gaskomiteens pligt at formidle opstilling af de lyg
ter, som byrådet bevilgede. I 1866 ønskedes således opstillet
4 lygter uden for Vesterport »ved Veien, som fører op over
Byens Mark«.
Byens Langelinie, den udvidede vej ud for katedralskolen,
fik lygte ved trappen ned til stranden og den lille bådeplads.
Ligeledes blev der opstillet en lygte ved den publique pompe
ud for Skolegyde til havnesiden.
Ved åbningen af den af Sir Morton Peto anlagte bane (1862)
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Århus—Randers opstilledes lygter ved banegården og tilkørsels
vejene. Senere forsynedes den ældste Bruunsbro med flere
gaslygter.
Forud for indlemmelsen af en del af Viby førtes en række
forhandlinger om belysningen af Bruunsgade m. fl. De gamle
gader Dybbølgade, Istedgade og Fredericiagade havde petro
leumslygter. Omtrent samtidigt anmodede bystyret udvalget fol
den offentlige belysning, som gaskomiteen kaldtes efter 1869,
om at anbringe 8 a 10 petroleumslygter på Fredensgades for
længelse til Ryesgade. »Forinden (belysnings-) Udvalget paa
begynder dette Arbejde, har det fundet rigtigst først at hen
vende sig til det høistærede Gas Compagnie med Forespørgsel,
om det kunde være villig til at nedlægge 400 Fods Rørledning«
helst på gunstigere vilkår end hidtil.
I 1879 begyndte alvorlige forhandlinger mellem kommunen
og gaskompagniet om førstnævntes overtagelse af gasværket
ved koncessionsperiodens udløb med udgangen af året. Disse
forhandlinger bristede, og det så en overgang ud til, at der
skulle være to gasværker i Århus, et kommunalt og et privat,
placeret som naboer i Spanien, men ved Hans Broges mellem
komst lykkedes det at opnå en for begge parter fornuftig ord
ning, hvorefter kommunen overtog det engelske gasværk for
en pris af 350,000 kr. at betale med Århus kommunes obliga
tioner27).
Kommunen stod da fra 1. jan. 1880 som ejer af gasværket.
Med den hastigt voksende by, der bredte sig op over bakkerne,
steg behovet for lygter stærkt, men byen behøvede nu som selv
ejer ikke at være fuldt så tilbageholdende. Lysten til lys på
gaderne havde længst fænget, selv i stadens Jeronimusser. Ja,

Hotel »Dagmar«, hjørnet
af Guldsmedgade og
Tangen. Eksempel på
anbringelse af tvilling
lygter ved indgang.
Sekskantet lygtemodel.
Fotografi. »Den gamle By«.
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man anbragte endog to lygter ved alle døre og porte til banker,
hoteller, købmandsgårde og institutioner. Der synes i firserne
og halvfemserne at have været et sandt horror vacui for den
snydte halvdel i en asymmetrisk lygteophængning.
Særlig raffineret blev belysningen i Vennelyst, hvor Rozzi
i 1882 fik lov til at drive konditori med musikunderholdning

Vennelyst. Pladsbelysning med gaslygter. Fotografi. »Den gamle By«.

og til at indlægge gas i parken og bygningen. Denne tilladelse
til gasinstallation var kædet sammen med betingelsen, at Rozzi
ikke måtte have café chantant, koncerter med sangerinder. På
pladsen foran den store træpavillon foregik i lune sommer
aftener et muntert liv ved serveringsbordene mellem de tændte
lygter, typisk for tiden og efter bedste parisermønster.
I århundreder havde Århus ligget som en spaltet by, en
tvillingby nord og syd for åen. Omkring tiden for kommunens
overtagelse af gasværket blev Mindebro, Brobjergbroen, Sluse
broen og Museumsbroen udstyret med hver fire lygter. Endnu
manglede den vigtige direkte forbindelse fra Store Torv til
banegården. Da løjtnant Andersens Clemensbro blev taget i
brug, mødtes nord og syd i en festrus. Den danske by, hvor
færdselen foregik i to lag, vakte opmærksomhed, der forplig
tede yderligere. Broen blev derfor udstyret med et stort antal
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særlig raffinerede lygter, på hjørnerne femarmede lygter, og
specielle standere på rækværkets kraftige sceptre. Flere gange
ændrede man lampetypen i takt med udviklingen.
De oprindelige snitbrændere, der var af jern, blev som
nævnt i 1856 udskiftet med fedtstensbrændere, disse atter af
Arkandske ringbrændere med glas. I halvfemserne fremkom

Store Torv med femarmet lygtepæl. 1860. Fotografi. »Den gamle By«.

tyskeren Auer von Welsbach efter årelange forsøg med en revo
lutionerende nyhed på gasbelysningens område, en nyhed, der
— alle hensyn taget — udskød elbelysningens overtag i ca. 30
år. I den nye Auerbrænder anvendtes aflyst gas, d.v. s. at gassen
var forblandet med halvdelen af den nødvendige forbrændings
luft inden udstrømningen gennem brænderhovedet. Den aflyste
gas brændte over et net og fik dette til at gløde med høj tempe
ratur og dermed udsende et kraftigt hvidt lys. Hovedbestanddelen af glødenettet var det sjældne metal Thorium tilsat en
ganske ringe mængde (1 %) af det endnu sjældnere metal
Cerium. Ved at give nettet samme form som selve flammen
over brænderen opnåede man den fuldkomne varmekontakt
mellem net og flamme. Resultatet var, at man med samme
gasforbrug fik op imod en snes gange så meget lys som i de
gamle snitbrændere.
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Clemcnsbro 1884. Femarmede gaslygter på broens hjørner.
Fotografi. »Den gamle By«.

Til kælebarnet Clemensbro var det bedste ikke for godt.
Den ny brænder blev straks installeret. I Aarhuus Stiftstidende
fra 24. september 1896 står at læse:
»Klemensbroen faar nu bedre Belysning. Der har i disse
Dage været anbragt Prøvelygte for at se, hvordan Belysningen
gjør sig. I Lygten er anbragt hele tre Auerske Blus, og naar
man anbringer Lygterne frit paa Bøjler, vil de gjøre samme
Virkning som det fra Ankerhus konkurrerende elektriske Lys«.
Der var trods alt lidt malurt i form af en lurende skygge
fra det elektriske lys, sejrherren fra det 20. århundrede. Endnu

Lygtearm under
Clemensbro. 1884.
Fot. E. Spring.
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var det kun et kuriosum lanceret af en driftig forretningsmand,
men Edisons glødelampe var på march gennem landene og
nåede også Århus, der idriftsatte sit første elværk 1901. Efter
sporvognenes indtog i 1904 viste en enkelt kulbuelampe sig på
Clemenstorv, men endnu engang vandt gassen en runde ved
udskiftning til en forbedret Auer-brænder af nedadbrændende
type. På halvtreds år var lysudbyttet pr. forbrændt gasmængde
50-doblet. Endnu var det elektriske lys ca. 3 gange så dyrt som
gaslyset. Derfor udgik længe endnu hver aften en lille hær af
hellebardister og flammebærere i byens gader for at tænde gas
lygterne med håndkraft, ofte assisteret af kvarterets drenge.
Tranlygten og gaslygten tilhører en svunden tid. Spaden
ligger alt ved de tilbageblevne lygtepæles fod. Endnu i mange
år vil man dog i adskillige haver og parker se den gamle doriske pæl eller den senere, smukke lygtepæl formet som fire
sammenbundne papyrusstængler bærende sin lygte, der som
en lille ironisk anakronisme har elektrisk lys under sin ir
grønne hat.

NOTER
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O K.R. angiver 4 i 1759, 6 i 1772. 2) r.R. 8. Jan. 1772. ») R.P. 1. marts
1819. 4) R.P. 23. okt. 1820. *) R.p. g. maj 1821. «) R.P. 11. dec. 1820.
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1955.
Maximale antal tranlygter 1854: 80 stk.
Maximale antal gaslygter 1913: 1322 stk., 1920: 1300 stk.
Elektriske buelamper 1901: 24 stk.
Antal gaslygter 1955: 276 stk.

Sogneraadsmedlem i en

Omvæltningstid.
Af Larsen-Ledet.

Ved et af Skæbnens uransagelige Luner blev jeg engang i Ti
dernes Morgen Medlem af en Foreningsbestyrelse, hvis Arbejds
metoder baade forbavsede og forfærdede mig. Det var Skik og
Brug, at Medlemmerne samledes et Par Aftener om Ugen om
kring en Balje Kaffe og en Kasse Cigarer, dels for at drøfte
Foreningens Anliggender, dels for at udvexle gensidige »Be
hageligheder«, tit af den mest grovkornede Art. Naar de ved
Midnatstid rejste sig, mætte og tilrøgede og endnu røde i Kam
men, følte de, at de havde gjort deres Pligt overfor Fædrelan
det. De havde præsteret et fortrinligt, et grundigt og alvorligt
Arbejde for den store Sag, der samlede os.
Ind i dette Selskab kom jeg som en Hund i et Spil Kegler.
Jeg maatte nødvendigvis erklære, at min Tid ikke tillod mig
at ofre Hundrede Aftener om Aaret paa ligegyldigt Forenings
snak, paa Detailspørgsmaal, der ikke var to Minutters Diskus
sion værd. Jeg krævede, at vi een Gang hvert Halvaar samle
des til en Generaldebat og lagde Planen for den kommende
Periode, og at vi imellem disse Møder konfererede pr. Tele
fon, hvis der var noget at konferere om.
Mit Forslag vakte den dybeste Bestyrtelse. Det blev ganske
vist gennemført, men jeg følte godt, at man betragtede mig
som en daarlig Arbejdskammerat. Jeg vilde nok have Æren af
at sidde i Bestyrelsen, men jeg vilde samtidig have det let og
mageligt. Og jeg vilde ikke engang tillade, at de andre »arbej
dede« — skønt Guderne dog skulde vide, de havde slidt ener
gisk i det hele to Aftener om Ugen gennem mange Aar.
De Genvordigheder, jeg havde i denne Sag, var forlængst
skubbet ned i min Hukommelses Pulterkammer, da jeg i 1917
— ved et lige saa mærkeligt Lune af Skæbnen — blev Medlem
af Viby Sogneraad. Her dukkede Billedet af den omtalte For-
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eningsbestyrelse frem igen. I Sogneraadet mødte jeg nemlig
noget lignende. Eller rettere: nøjagtig det samme. Den samme
Fordyben sig i Smaating, den samme endeløse Debatteren frem
og tilbage om alt og intet. End ikke Grovhederne fra Forenin
gen savnedes. Og naar man gennem sex Timer havde snakket
sig dødtræt, af og til ogsaa lidt røde i Kammen, den samme
Glæde over »vel udført Arbejde«.
Jeg var en ny Mand og i visse Maader en beskeden Mand.
Jeg vidste, at man i en Kommunalbestyrelse skal nære Ærbø
dighed for de Gamle, for dem, der har hængt saa længe, at de
er bleven uundværlige. Jeg satte mig derfor i min tildels bløde
Stol for at lære af mine ældre og visere Kolleger. Der maatte
jo dog, ræsonnerede jeg, være en Slags Mening i al denne vidt
løftige Omstændelighed. Men, ak — jeg fandt ingen.
Og da det omsider stod mig klart, at der ingen var, vovede
jeg at spørge, om det ikke kunde gøres kortere, om det nu og
saa var nødvendigt at læse og diskutere et Par meterlange Cir
kulærer om Tran, naar man dog vidste, at der ingen Tran fand
tes i Kommunen, om det virkelig var paabudt et Udvalgs tre
Medlemmer at spilde en hel Aften paa Afgørelse af en Sag, der
kunde ordnes paa fem Minutter, eventuelt pr. Telefon, om det
var paakrævet, at hele Raadet gennemgik Regningen over Re
paration af Skolebolden, i Særdeleshed naar Sagen i Forvejen
var godkendt af Udvalget, og om det var paatrængende, at det
samlede Raad drøftede hvert enkelt Skatteskema, naar man i
den nærliggende Købstad havde delt Arbejdet mellem diverse
Smaagrupper.
Ja, saa revolutionær var jeg.
Naturligvis hilstes jeg med isnende Foragt af de Ældre og
Visere. Som i hin Foreningsbestyrelse var jeg en Herre, der
nok vilde have min Del af Æren, men samtidig vægrede mig
ved at deltage i en grundig Behandling af Kommunens Sager.
Og da jeg en Stund senere nægtede at gaa rundt og tælle Svin
— under Paaberaabelse af, at det var uforeneligt med Sogneraadets Værdighed — var mit Skudsmaal givet. Jeg var en daarlig, en meget daar lig Kommunalmand.
Kan være, jeg var det. Men jeg var i al Beskedenhed en ar
bejdsom Mand, der havde med mange Ting at gøre og satte en
Ære i at faa det hele hurtigt og paalideligt fra Haanden. Og
jeg var saa meget Forretningsmand, at jeg forstod, at hvis jeg
i min private Virksomhed skulde sidde og pusle med alle de
Smaating, jeg i Sogneraadet blev tvunget til at snakke vidt
løftigt om, saa vilde Maskineriet hurtigt gaa i Staa.
— Vore købstadlignende Landkommuner, sagde jeg, er ved
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Tidernes Gunst eller Ugunst bleven store Forretninger. Det er
betydelige Pengesummer, der gaar gennem Kommunalbestyrel
sens Hænder, og det er mangfoldige Opgaver, der ligger uden
for Døren og venter paa at blive løst, Opgaver af vital Inter
esse for Kommunerne. Her gælder, som i al Administration,
den Regel, at man skal se stort paa det Store og smaat paa det
Smaa. Hænger man sig i det Sidste, forsømmer man det Første.
— Naa, det er dog af Betydning, svarede man, at Sogneråds
medlemmerne personlig deler Folketællingsskemaerne om og
henter dem igen, og at vi deltager i Tællingen af Kvæg og Svin
og Afgrøder. Vi lærer derved Kommunen og dens Beboere at
kende. Og desuden er det saadan et hyggeligt Arbejde!
— Det vilde svare til, om jeg afskedigede min Bydreng og
selv overtog hans mange løbende Hverv. Nogen fornuftig øko
nomisk Transaktion vilde det ikke være.
— Ja, De er for fornem til at sidde i et Sogneraad.
— Protesterer! Jeg er ikke fornem. Jeg er kun praktisk.
Viby Kommune var paa det Tidspunkt ved at skifte Ham.
En lille Købstad paa tre Tusind Indbyggere — nu er der over
tolv! — var i Færd med at vikle sig ud af det Skind, der før
havde omsluttet en hyggelig lille Landsby med bofaste Familier,
hvis Viby-Rod gik Hundreder af Aar tilbage i Historien.
Indtil denne Skildrings Begyndelse havde disse gamle Slæg
ter, naturligt nok, staaet i Spidsen for Kommunens Styrelse.
Men nu havde en Del af Gaardmændene solgt deres Udmarker
til vi indvandrede Aarhusianere — og faaet dem godt betalt.
Men samtidig havde de afhændet Regeringsmagten. Den fulgte
med i Købet . . . hvad de vistnok ikke havde drømt om. Ved
Valget i 1917 erobrede Socialdemokraterne Flertallet, fem
Mandater af ni.
Formandsposten havde indtil dette Tidspunkt været beklædt
af en Gaardmand, der formedelst 1500 Kr. om Aaret havde
slidt i det som Forretningsfører for Kommunen. Den, der ikke
har haft Næsen indenfor, er uden Anelse om Omfanget af det
Kæmpearbejde, de gamle Sogneraadsformænd sad og udrettede,
uden at de fik noget nævneværdigt for det. Hatten af for dem !
Socialdemokratiet valgte Smed K. G. Løffgren som Afløser
for Gaardmanden. Løffgreen var (hvad mange betvivlede, men
hvad jeg tør aflægge Ed paa) en Mand af megen Retsindighed,
nøjeregnende og paapasselig i Pengesager. Men i sin Optræden
var han grov (hvilket var mere iøjnefaldende), og hans Kund
skaber i Folkeskolens rent elementære Fag var saa kummer
lige, at de med Vægt maatte tale mod hans Valg.
I Løbet af tre Maaneder var Sogneraadsformandens Villa
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fyldt med ubesvarede Breve og Regnskabsopgørelser. Hr. For
manden var ude af Stand til at hitte Rede i noget af det! I
sin Vaande gik han til et af Venstres Sogneraadsmedlemmer,
Handelsgartner Malthe Pedersen og bad om Hjælp. Gartneren
tog Bolig i Formandens Hjem nogle Timer hver Dag, og de sled
drabeligt i det. Men Bunden naaede de aldrig, for det væltede
ustandseligt ind med nyt Stof, der tog Vejret fra dem. Saa
gik Formanden til Sogneraadet og bad — ikke om Afløsning,
men om Ansættelse af en Kæmner!
Vi godtede os over det. Vi smaadrillede ham lidt. Da vi
erkendte Kæmnerens Uundværlighed, vedtog vi at sende Amtsraadet et ærbødigt Andragende om at maatte afholde 2000 Kr.
om Aaret af Kommunens Kasse til Lønning af en FormandsAssistent.
Amtsraadet stivnede af Forfærdelse. En Kæmner! Ikke Tale
om! Sogneraadsformanden havde altid kunnet overkomme det
Arbejde, der var at gøre. Det maatte han stadig kunne. Og saa
2000 Kr. i Løn. To Tusinde! Aldrig havde man hørt Mage til
økonomisk Letsindighed !
Jeg skrev en Avisartikel, hvori jeg haanede Amtsraadet for
dets manglende Forstaaelse af den Udvikling, de købstadlig
nende Landsogne var inde i.
Da denne Salve var affyret, søgte Viby Sogneraad, repræ
senteret ved Løffgreen samt Venstres bedste Hoved, Konsulent
Voigt, og jeg selv Audiens hos Amtsraadet. Vi blev — trods
Haanen — modtaget med stor Venlighed, og uden nogen Slags
Modsigelse eller Kritik fik vi Kæmneren bevilget med samt
hans kæmpemæssige Appanage, »dog saaledes, at Ansættelsen
af en Kæmner ikke medfører nogen Forandring i Sogneråds
medlemmernes Forpligtelse til at indestaa for Tilstedeblivelsen
af Kommunens Aktiver m. m. eller for, at de Kommunen til
kommende Indtægter tilgaa«. Nej, naturligvis ikke.
Vort Nabosogn, Aaby, havde en knippeldygtig Sogneraadsformand, Maskinarbejder Jens Larsen. Han og jeg var Med
lemmer af den samme Goodtemplarloge. Den Aften, Viby Sogne
raad var bleven stillet overfor Løffgrens Forslag om en Kæm
ner, ilede jeg i hastigt Tempo til Logen for at træffe Larsen.
— Det Embede maa De søge, sagde jeg, endnu forpustet af
Cykleturen.
— Nej, det egner jeg mig ikke til, erklærede den Tiltalte
beskedent.
— Jo, Du gør, indskød hans Kone. Du er ikke dummere
end de andre. (Hvad han heller ikke var).
— Jeg regner med, at Venstre opstiller Malthe Pedersen,

Sogneraadsmedlem i en Omvæltningstid

209

der allerede fungerer som Løffgrens Medhjælper. Og det er
muligt, at jeg af opportunistiske Grunde finder det rigtigt at
stemme paa ham. Men jeg skal nok paa Forhaand lægge Brik
kerne saadan til Rette, at De bliver valgt.
Det gjorde jeg ogsaa. Og vi fik en første Klasses Kæmner
ud af det. Han bødede stærkt, ikke alene paa Sogneraadsformandens, men ogsaa paa vi andres Uformuenhed.
Det bedste og det mest levende Hoved i den socialdemokra
tiske Gruppe var uden Sammenligning Kommunelærer Ejnar
Laurent-Lund, en Knøs paa 34, et Aars Tid yngre end jeg selv.
Han var Søn af Højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup, og
hans Moder, der var en af Danmarks ejendommeligste og mest
fremragende Højskolemødre, var Sønnedatter af en fransk Dan
ser, Laurent, der i Revolutionsaarene udvandrede hertil og blev
knyttet til det danske Hof. Laurent-Lund var en sjældent dygtig
Mand. Han havde læst meget og tænkt meget og ejede en ikke
helt almindelig Evne til at give sin Tanke koncise Udtryk. Og
han sparede aldrig sig selv. Det var en anseelig Bunke Tillids
hverv, han beklædte, og han var aldrig gladere, end naar han
havde fuldt Læs at trække. Fra sine franske Forfædre havde
han taget et livligt Sind og en flakkende Sjæl i Arv. Disse Egen
skaber var saa dominerende, at de skabte Mistro om ham i vide
Kredse — Bønderne betragtede ham som værre end Belzebub —
og de vanskeliggjorde ogsaa hans Samarbejde med andre. Jeg
havde intet at klage. Vi blev gode og fortrolige Arbejdskamme
rater. Men der stod en bred Stribe af Skærmydsler bag ham.
Havde han paa Embeds Vegne Ærinde hos Præst eller Over
lærer, begge rolige og koldblodige Mennesker, maatte jeg med.
Ellers blev han smidt ud. Og i hvert Møde hvæste Løffgren og
han ondt efter hinanden.
Løffgren havde med Møje og Besvær hakket sig gennem et
langsommeligt ministerielt Cirkulære. Han læste som et sex
Aars Barn, og ingen af os havde fattet nogetsomhelst af det
læste.
— Lad mig lige se Papiret, sagde Laurent-Lund og langede
ud efter det.
— Hold Du Dine Fingre ved Dig selv, svarede Formanden
og tjattede ham over Haanden.
Ved en anden lige saa ligegyldig Lejlighed rejste Løffgren
sig fra sit Formandssæde og gik hen og ruskede Laurent i
Skulderen. Havde Franskmanden været lige saa tosset, var det
kommen til korporligt Slagsmaal. Det var tit paa Grænsen.
Tilsidst blev det saa broget, at Laurent indklagede sine fire
Sogneraads-Partifæller for Tribunalet, en Partigeneralforsam-
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ling. Generalforsamlingen gav Laurent-Lund et Tillidsvotum,
mens de fire andre fik en alvorlig Næse. Det nyttede ikke, at
Løffgren raabte op og sagde Flab. Næsen hang der alligevel.
— Efter parlamentarisk Skik, sagde Laurent-Lund, er de
fire altsaa pligtige til at udtræde af Sogneraadet. Det er imid
lertid for megen Ravage at lave, saa jeg finder det klogere, at
jeg gaar.
Det gjorde han, og kort efter slog den ubarmhjertige span
ske Sot ham ihjel. Samtidig blev Løffgren indvalgt i Amtsraadet og traadte dermed ud af Sogneraadet. Hvorpaa der blev
Ro i Schipkapasset.

Julebal i Borgerforeningen.
Min alvorligste og samtidig morsomste Kontrovers med
Sogneraadsformanden stammede fra et Julebal, Borgerforenin
gen holdt i Forsamlingshuset. Foreningen havde søgt om Til
ladelse til at servere Spiritus, og Sogneraadet havde enstemmigt
sagt Nej. Vi havde i sin Tid vedtaget at tillade tolv Spiritusballer
om Aaret. De var forlængst løbet af Stablen. Resten af Festerne
maatte staa i Kaffens og Sodavandets Tegn. Det var Borgerfor
eningen ikke fornøjet med. Den skaffede 01 til Veje og Sogne
raadsformanden var Aftenen og Natten igennem en af de ivrig
ste til at svinge Bægeret.
I det nærmest paafølgende Sogneraadsmøde fremdrog jeg
Sagen.
— Vi maa, sagde jeg, kræve Sogneraadets Beslutninger re
spekteret, og vi maa først og fremmest forlange, at Sogneraa
dets Formand retter sig efter de Vedtagelser, der sker her.
Heri gav alle mig Ret.
Formanden slog sin Smedenæve tre Gange i Bordpladen.
— Da jeg ikke længere har Sogneraadets Tillid, ikke en
gang mine Partifællers . . .
— Ja, vi andres Tillid har De aldrig haft, indskød Voigt.
Vi lo alle, og Næven gik paany tre Gange i Bordet.
— ... saa nedlægger jeg min Post. Jeg foreslaar, vi vælger
Larsen-Ledet til Formand. Hvem stemmer paa Larsen-Ledet?
Løffgren rakte sin højre Arm mod Himlen. Vi andre saa
os smilende om i Stuen.
— Ja, saa er det Dem, vrissede Løffgren og skubbede sin
store Dokumentsamling hen foran mig.
— Jeg takker, sagde jeg, for den enstemmige Tillid, Sogne
raadet har vist mig. Inden vi gaar videre i Dagsordenen, har
jeg imidlertid en bedrøvelig Meddelelse at gøre. Den nyvalgte
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Formand har meddelt mig, at hans Tid ikke tillader ham at
bestride Hvervet paa forsvarlig Maade. Der vil derfor være at
foretage Valg af Formand. Hvem har Forslag?
Tavshed.
— Løffgren, hviskede Laurent-Lund.
— Løffgren er foreslaaet. Er der andre? Der er ikke andre.
Saa erklærer jeg herved Smed Karl Gustav Løffgren for rette
lig valgt til Formand for Viby Sogneraad.
Hvorpaa jeg skubbede Dokumenterne tilbage.
Saalunde endte Juleballet i Viby Borgerforening. Med en
Næse til Sogneraadsformanden og med, at jeg, Uskyldige, blev
Indehaver af det mest kortvarige Formandsmandat, Sogneraadenes Historie kan opvise. Fem Minutter varede hele Herlig
heden. Den Rekord er der næppe nogen, der slaar, hverken i
dette eller i næste Aarhundrede.

Fattige, Vagabonder, Henriette og Rabatmærker.
Fattigudvalget var Sogneraadets stærkest bebyrdede Udvalg.
Her sad Løffgren og jeg Side om Side. Vi holdt Kontordag i
Raadets Stue i Lars Bjørnbaks forlængst dødsdømte Skole.
Hver Lørdag mødte de Fattige op i Rad og Række og klagede
deres Nød. Det var Løffgrens Princip, at de skulde have det,
de havde Behov, men der maatte ikke ruttes med Kommunens
Penge. Her var vi enige. Det eneste, der var os imellem, var
egentlig det, at han lod de Fattige kvittere paa Blanketter, paa
hvilke han havde skrevet: Underholdning.
— Jeg er bange for, sagde jeg, at Revisionen vil gøre Vrøvl
over al den Morskab, vi skaffer vore Klienter. Var det ikke
klogere at skrive: Underhold.
Det syntes Løffgren ikke, og Revisionen kendte aabenbart
Sproget — og godkendte det.
Det var i Brændevisfordyrelsens første Dage, og Sporene
saas tydeligt paa Fattigvæsnets Regnskab. De allerbedste af
vore Kunder havde sagt os Farvel og Tak. Een havde i længst
forsvunden Tid konsumeret en Gaard og 60,000 i Kontanter.
Gennem en længere Periode havde han og Familien nu faaet
kommunal »Underholdning« for 3000 Kr. om Aaret. Saa kom
Brændevinsforbudets 26 gyldne Dage og pludselig begyndte Bæ
stet at bestille noget, en Trang, der ingensinde før var paa
kommet ham. Han mødte en Lørdag, svang med Hatten og
bad om at maatte blive strøget af Listen. Flere andre gjorde
ligesaa. Jeg noterede det som personlige Sejre, og Løffgren
samtykkede. Havde der været flere til Stede, havde han slaaet
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i Bordet og sagt: Det er Løgn i Deres Hals. Men paa Tomandshaand var han saare ræsonnabel.
Eet Klientel havde vi, der ikke kunde passe Kontortiden.
Det var de vandrende Geseller, der som en bred Strøm gled
ned langs Hovedlandevejene. De søgte os i vore Hjem og blev
omgaaende skikket videre med ny Forsyning paa Spritlampen.
Regning over hafte Udgifter blev tilstillet deres ulykkelige For
sørgelseskommuner.
Mange af Gutterne var gode Hoveder med et overdaadigt
Fortælletalent. Jeg har tit fortrudt, at jeg ikke skrev deres
Livskarruseller ned. Mere spændende Romaner har næppe set
Dagens Lys. Ingen af disse Vandringsmænd blev tørlagt, fordi
Brændevinen forsvandt, Fernis, Møbelpolitur og Kogesprit kan
også a drikkes.
Den morsomste og den intelligenteste af den kuldsejlede
Horde hed Pusteren. Han blev efterhaanden en hyppig og til
dels kær Gæst.
— De er i Grunden en dyr Herre for Deres Hjemstavns
kommune at have gaaende løs, sagde jeg en Dag.
— Javist. Og det fryder mig. De forædte Gaardmænd i Voldum har Gavn af at betale. Og de har ogsaa Raad. Sognet har
nemlig kun denne ene Bisse.
En Dag kom han midt under Eftermiddagskaffen. Jeg bad
ham sætte sig ned og faa en Taar med.
— Nej, Tak, svarede han. Jeg modtager ikke privat God
gørenhed. Stik mig en Rekvisition paa en Kop Kaffe paa en
Restauration. Saa faar jeg den Glæde, at Gaardmændene i
Voldum kommer til at betale.
Pusteren havde altid en Kvinde med. Hun gik tre Skridt bag
ham. Han vogtede nøje over Afstanden.
— Den Slags skal holdes nede, sagde han. Hvis man gør
saadan Een til sin Ligemand, saa har man ikke en rolig Time
i Resten af sit Liv.
Ogsaa Henriette kom i mit Hjem. Hun hørte til en anden
Kategori. De Syge eller indbildt Syge. De var mange, men Hen
riette var den, hvis Indre og Ydre jeg lærte bedst at kende.
Hun kom nemlig tre Gange om Ugen, og hun aabenbarede mig
alt.
Henriette var den lykkelige Indehaverske af en Sundheds
bog. I den læste hun flittigt, og hver Gang hun havde studeret
en ny Sygdom, følte hun sig overbevist om, at det var den,
netop den, der i Øjeblikket plagede hende. Engang i Tidernes
Morgen var hun startet med Aarebetændelse. Hun var naaet
frem til Mavekneb, da hendes Vej krydsede min, og inden jeg
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var færdig med hende, havde hun forlængst passeret Ørepinen
og var gaaet i Gang med at repetere Alfabetet forfra.
Henriette var under Fattigforsørgelse. Desaarsag var hun
afskaaret fra at blive Medlem af en Sygekasse. Hun maatte
kureres paa Kommunens Regning. Hver Gang hun følte Lyst
til at gæste Doktoren — og den Lyst greb hende, om ikke
daglig, saa tre Gange om Ugen — fik hun en Rekvisition hos
mig. Den afleverede hun hos Lægen, og med den som Bevis
hævede han sin Betaling ved Kommunekassen. Henriette blev
efterhaanden en dyr Dame.
— Er De forelsket i Doktoren, spurgte jeg. Hvorfor slider
De ellers hans Trapper saa energisk? Vi andre har ikke Raad
til at rende til Læge hveranden Dag. Og vi føler heller ingen
Trang til det, naar vi ikke fejler noget.
— Aah, jeg har saa ondt, saa ondt, baade der og der og der.
De kan selv føle efter.
Det havde jeg ingen Lyst til. Men i en Maaned fra hin Dato
saa jeg ikke Henriette. Jeg savnede hende heller ikke. Jeg
glædede mig blot paa Kassens Vegne over, at hendes Helbred
nu syntes i fremadskridende Bedring. Men ved Maanedens
Udløb stod hun paany i min Stue og bad om — tolv Rekvisitio
ner. Hun havde saamænd været hos Læge tolv Gange, men
havde ikke haft Tid til at komme hen til mig først. Saa regnede
hun ogsaa med, at det var ligegyldigt.
Hun fik ikke de tolv. Derimod ringede jeg til Lægen og
sagde :
— Uden Rekvisition ingen Betaling. Og saa maa De for
Resten faa Damen kureret, og det omgaaende. Hun fejler jo
ingenting.
— Naa, lidt Smaapilleri er der jo hist og her. Men det meste
er ganske rigtigt det, at hun tror, hun er syg.
Et Par Dage efter kom Henriette igen. Ih, hvor var hun
elendig! Hun maatte absolut have en Seddel til Doktoren!
— Ja, nu faar De een, sagde jeg. Men saa heller ikke flere.
Vi kan ikke have Dem til at gaa og være syg i Aarevis. Jeg
har besluttet, at nu skal De grundigt undersøges og grundigt
kureres, De skal paa Hospitalet. Da Deres Tilfælde er saa al
vorligt, som De synes at mene, vil det formentlig vare nogle
Maaneder, inden De kan udskrives, saa De maa hellere gaa
hjem og beskikke Deres Hus. Jeg skal da sørge for, at Lægen
har Indlæggelsessedlen og en Vogn parat, saa De kan køre lige
fra ham til Sygehuset.
Henriette saa, mildt smilende, paa mig. Og saa skete et
Mirakel! Hun blev pludselig rask — og fik ingensinde mere
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Lægehjælp Behov. Det gav et godt Ryk i Fattigvæsnets Regn
skab.
Ikke alene Læger, men ogsaa Jordemødre var Sogneraadet
i Stand til at rekvirere. Og vi var pligtige til at befordre Jordemoderen til enhver Ubemidlet, der ønskede det. Det slog mig,
at adskillige pæne Borgere, hvis Indkomst var det dobbelte af
min, rask væk rekvirerede Jordemoderen hentet og tilbage
leveret. Jeg protesterede og ragede mig af og til i Konflikt med
een og anden. Men kun til at begynde med. Det gik efterhaanden op for mig, at naar det gælder offentlige Goder, tager alle
og enhver det, de kan faa. Helst lidt mere.
Det viste sig da ogsaa, da vi fik Rabatmærkerne.
Den voxende Dyrtid — det var jo midt under den første
Verdenskrig — havde bevirket, at Regering og Rigsdag havde
givet Kommunerne Ret til at uddele Rabatmærker enten til
ubemidlede eller til samtlige Husstande, Mærker, der kunde
afleveres til enhver Detailhandler som Betaling for leverede
Varer. Aarhus havde indført Systemet Mærker til alle. Viby
fulgte nu efter.
Mærkerne blev naturligvis en Succes. Vi saa endog, at Folk,
der flyttede fra Aarhus til Viby — og det gjorde mange i de
Dage — hentede Mærker baade der og her. Saa fik de saavel
i Pose som i Sæk. Dog naturligvis kun i det Kvartal, i hvilket
Flytningen skete.
Jeg deltog i Uddelingen, men hævede ingen til mig selv.
Ganske vist var min Indtægt yderst beskeden (tre Tusind Kro
ner!), saa jeg hørte til de nederste Lag. Men jeg var ikke ind
stillet paa at modtage offentlig Understøttelse. Jeg omvendte
mig dog i Løbet af et halvt Aars Tid. Det var vor Købmands
Skyld. Han haanede os daglig. Her mødte alle, selv Velhaverne,
med Rabatmærker. Hvorfor holdt vi os da tilbage? Vi betalte
vel vor Del af Skatterne? Hvorfor da ikke tage vor Del af de
kommunale Goder? Ogsaavidere. Saa gik jeg til Biddet. Der
var dog enkelte, der var saa gammeldags, at de ikke gjorde
det. Gaardmændene for Exempel.

Vi ligner Skat.
Skatteligningen var Aarets store Begivenhed. Af adskillige
Medlemmer blev den imødeset med Forventninger, svarende til
dem, hvormed Barnet gaar Julen i Møde. Vi havde det hyggeligt
og rart midt i Vinterens Hjerte, og vi oplevede den ene Over
raskelse oven paa den anden. Naa, Petersen har nok spillet paa
Børsen! Tænk, Sørensen har arvet en Formue — det har han
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gaaet stille med! Har Jensen virkelig sat saa meget over Styr
i Aarets Løb? Er det Druk? Nej, det er snarere Kvindfolk. Ja,
han har nu ogsaa gjort mange tossede Handler.
Paa mig virkede det direkte ubehageligt, at jeg skulde have
min Næse i andre Folks Pengesager og private Affærer. Men
kun det første Aar. Næste Aar fandt jeg det helt i sin Orden,
og til Slut nød jeg det. Saa hurtigt forsimples Menneskene.
Alene Skatteskemaerne var tit morsomme. En lærd Dr. phil.
udfyldte sit i smuk Kaligrafi med røde Initialer. En Tandlæge
skrev ud for Kontant Beholdning: Kontante Penge har jeg ikke,
da jeg sætter i Banken hver Dag. (Herligt at kunne det!) En
ugift Kvinde udfyldte Børnerubrikken saalunde: Antal Børn 1,
Fader Stamhusbesidder det og det (Fint skal det være, sagde
Drengen, han fik en Mahognisplint i Enden!) To andre Pige
børn skrev enslydende: Antal Børn 1, voldtaget.
En ældre Kone opgav 100,000 Kr. i Indtægt. Hun mente
Formue. Vi indkaldte hende, for at hun kunde faa Fejlen
rettet. Hun mødte, lynende vred, svang Bankbogen i Luften og
svor paa, at hun kun havde tjent 100,000 Kr. Vi gjorde gæl
dende, at det havde hun ikke, hun havde kun tjent Renten.
Et af Raadets Medlemmer vilde vise hende i Bogen, hvor Ren
ten var opgjort. Men hun smak efter ham:
— Hold De Deres Grabber ved Dem selv. Bogen er min, og
jeg giver den ikke fra mig.
— Jaja, bemærkede Sogneraadsmanden sagtmodig. Vi har
kun indkaldt Dem for at hjælpe Dem.
— Hjælpe mig, skreg Kvinden. Ja, jeg kender nok I Herrer!
Hvorpaa hun stolt sejlede ud og knaldede Døren i efter sig.
Vi tilføjede i Skemaets Margin: Damen er tosset. Hun har
kun tjent 4000 Kr. Det er Formuen, der er paa 100,000 — saa
hun kom ikke, trods sin Halsstarrighed, til at svare Skat af
det fejlagtigt opgivne Beløb.
En Stormand, der ejede en Del Forretninger, havde udfyldt
sit Formueskema — det skal man — men ladt Indtægtsposterne
staa in blanco.
— Jeg kan ikke hitte ud af det, sagde han, da han person
ligt afleverede sine Skemaer paa Kæmnerkontoret. Det hele er
bleven saa indviklet. I kan meget bedre finde frem til Resul
tatet.
Vi var klar over, at her stak noget under. Manden var ikke
dum. Naar han fortav sin Indtægt, var det, fordi den var ad
skilligt større, end vi drømte om.
— Det foregaaende Aar tjente han 3000 Kr. Vi maa altsaa
have ham op paa fem.
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— Fem! Taabeligt! Han ømmer sig ikke, før vi siger ti!
— Eller femten!
— Jeg foreslaar tyve!
— Femogtyve!
— Skidt vi kan lige saa godt sige halvtreds. Vi maa jo være
sikre paa, at vi har sat ham saa højt, at vi tvinger ham frem
med Papirerne.
Saa holdt vi Middagspause og gik hver til sit.
Uden for Døren mødte jeg den paagældende Skatteyder.
— Naa, De giver blankt op.
— Ja, det hele er saa indviklet. Man kan slet ikke finde
ud af det. I andre, der er vant til saadan noget, kan meget
bedre finde frem til et Resultat.
— Ja, det er det, vi har prøvet. Vi har sat Dem til 50,000.
— Halvtreds Tusind! I maa jo være tossede.
— Ikke helt!
Da vi vendte tilbage fra Middagen, stod Manden uden for
Døren med alle sine Regnskabsbøger under Armen. Konsulent
Voigt og jeg blev valgt til at gaa i Enerum med ham. Efter to
Timers Arbejde kom vi til det Resultat, at han havde tjent
27,000. Det skrev han under paa — og gik bort, skummende
af Raseri over at have fundet sine Overmænd.
Gaardmændenes Skat voldte os ogsaa Besvær. Der forelaa
Attest for, at Viby var det Sogn i Skattekredsen, hvor Land
boerne var højst taxeret. Alligevel syntes vi, det var lidt nok.
To Gaardmænd førte Regnskab og mødte med anselige Ind
tægter. Et Par andre gjorde ligesaa — uden Regnskab. Resten
placerede sig under eller ved Siden af den jævne Funktionær,
der for en beskeden Betaling hejste Statsbanernes Led op
og ned.
— Det, Du opgiver, er kun det, Du har sat i Sparekassen,
sagde man til Een.
— Det, Du paastaar at have tjent, er lige det, Du har druk
ket op paa Forsamlingsbygningen, sagde man til en anden.
Begge Paastande fremførtes under gensidig Jubel.
En Gaardmand præsenterede en skattepligtig Formue paa
70,000 og en Indtægt paa 3000.
— Hvis De solgte Gaarden og satte Pengene i Sparekassen,
sagde jeg til ham, vilde De tjene mere ved mindre Arbejde.
Jeg hørte siden, at han var bleven dødelig fornærmet. Han
glemte mig det aldrig.
Een Gaardmand opgav Nul og beviste det ved Opgørelser,
der dokumenterede, at hele Indtægten var fordunstet paa Bør-
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sen. (Den Gang maatte saadanne Tab fradrages Arbejdsind
tægten. Det maa de ikke nu).
— Hør, det kan Du ikke være bekendt, sagde en af vore
Gaardmænd til ham.
— Nej, det er nok muligt.
— Du maa opgive et positivt Tal. Hvor meget?
— Det'maa I afgøre.
— Skal vi sige 6000?
— Lad gaa med det.
Det var en ærlig Mand, sagde vor Herold, Sogneraadsmedlem og Gasværksarbejder Laurids Pedersen. Han holdt Vagt
ved Dør og Vindue, og engang imellem blæste han i Luren:
— Stilhed i Stuen. Der gaar en ærlig Mand over Gaardspladsen !
En Mand havde udstykket sin Jord og solgt den i Smaabidder, saa der var voxet en hel lille By op omkring ham. Det
var ikke kontante Købere, der var rykket ind. Men de havde
med deres Underskrift forpligtet sig til at forrente Købesum
men med fire Procent og afdrage den gennem tyve Aar.
Sælgeren laa med saadanne Forskrivninger til en nominel
Værdi af 100,000 Kr. Paa sit Skatteskema taxerede han dem
til 80,000, idet han gjorde gældende, at de maatte rangere lige
med fire Procents Kreditforeningsobligationer.
Sogneraadets Flertal — otte mod mig — protesterede, og
Skatteraadets Formand, der formodedes at sidde inde med al
tænkelig Sagkundskab, gav de otte Medhold. Kun Papirer, der
er noteret paa Børsen, kan sættes til en anden Værdi end den
nominelle. Pip, svarede jeg. Et Papir maa altid ansættes til
dets virkelige Værdi. Er der nogen af Jer, der vil give 100,000
for Mandens Dokumentsamling? Nej, nej ! Tror I, der er andre,
der vil? Nej! Altsaa kan vi heller ikke kræve Skat af 100,000.
En »Værdi«, der ikke eksisterer, kan ikke beskattes.
Sogneraadet bøjede sig ikke for min Argumentation. Man
dens Formue blev forhøjet med 20,000. Han klagede til Landsskatteraadet — og fik Medhold.
Jeg følte det som en personlig Triumf. Jeg var ingenlunde
fortrolig med alle Skattelovgivningens Løngange, men i Tvivlsspørgsmaal spurgte jeg mig selv: hvad er Ret, og hvad er
rimeligt? Det Svar, jeg fik, var altid Landsskatteraadets. (Jeg
tør ikke i Dag slet saa stærkt kavere for de højere Myndig
heders Visdom . . . Den forekommer mig i Aarenes Løb at
være bleven lidt afbleget).
Folk blev indkaldt for et godt Ord. Husassistenterne skrev
deres Løn paa Skemaet, men glemte at tilføje, at de ogsaa havde
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faaet Kost og Logis. Indkaldelse! En Arbejder havde talt sine
Ugelønninger forkert sammen, saa der blev en Difference paa
20 Kr. Indkaldelse! I Dag retter Ligningsmyndighederne saadanne Smaafejl og sender den Paagældende skriftlig Medde
lelse om, at Rettelserne er foretaget. Jeg foreslog en lignende
Simplificering, men de Vise paastod, det var ulovligt, vi kunde
blive straffet for det. Saa vi indkaldte naadesløst, til Besvær
for os selv og til endnu mere Besvær for de Hundreder af Men
nesker, vi i Timevis jog bort fra deres Arbejde.
Mange var vrede, naar de kom, andre var bange, nogle var
begge Dele. Men saa at sige alle gik glade og lettede bort. Med
den psykologiske Sans, en Forhørsdommer Tid efter anden
opøver, var det ingenlunde vanskeligt at se, at tiltalte N. N.
havde to Byrder paa Samvittigheden, een paa 50 Kr. og een
paa maaske 5000. Men vi Dommere havde kun opdaget den
lille. Derfor gik han glad og befriet bort. Derfor svang han
Hatten og tænkte:
— I Fæhoveder!
I Ligningsarbejdet blev Sogneraadet assisteret og kontrolle
ret af Skatteraadsformanden, Amtsraadsmedlem, Gaardejer
Chr. Pedersen fra Edslev. Han var en bred Herre af Sognekonge-Typen og i Besiddelse af et fænomenalt Talhoved. Hvad
han huskede om Skemaer, han havde set i Fjor og i Forfjor!
Mange Kommuners Skatteligninger fra adskillige Aar syntes
opmagasineret i hans Hjerne !
En Dag længe efter min Sogneraadstid fik jeg fra hans
Kontor en Opgørelse over en eller anden Extraskat, der skulde
betales. Jeg saa strax, der var en Regnefejl i den. Jeg ringede
og gjorde opmærksom paa det.
— Du kan vel læse, svarede han.
— Saa nogenlunde.
— Saa kan Du vel ogsaa se, hvad der staar forneden: Kla
ger, ogsaa over Udregningen, bedes sendt til Landsoverskatteraadet.
Jeg tog en rød Blyant, rettede de forkerte Tal og sendte den
korrigerede Blanket til Hr. Formanden med denne Hilsen:
— Kære Chr. Pedersen ! Trods Din berømte Storsnudethed
er jeg stadig af den Opfattelse, at Du hellere vil have en Næse
fra mig end fra Dine Overordnede.
Jeg fik omgaaende en rigtig Blanket tilbage, ledsaget af
denne Hilsen:
— Gode Larsen-Ledet! Tak fordi Du gjorde mig opmærk
som paa Fejlen.

Sogneraadsrnedlem i en Omvæltningstid

219

Ogsaa Sognekonger kan dukkes. Men man skal være knippelsikker i sin Sag, inden man vover sig i Gang med det. Ellers
bliver man ædt.

Dagligt Liv omkring det grønne Bord.
— Kan vi ikke faa en Kasse 01 herind, spurgte Graver H. C.
Schrøder en Dag, vi sad og sled med Skatten.
— Er Du tørstig, svarede Formand Løffgren og løftede sine
strenge Bryn mod Spørgeren — saa kan Du gaa ud til Pumpen.
Formandens vise Ord var vort Motto. Vi aad og drak ikke
Kommunens Penge op. Vi gik hjem eller ud til Pumpen.
Midt paa Raadets Bord stod en Tønde Tobak. Den vederkvægede vore Piber. Og blev betalt af Kommunen. Under hvert
sex Timers Møde — kortere havde vi dem som Regel ikke —
dukkede Pedellens Kone op med en Kop Kaffe. Ogsaa den blev
betalt af Kassen. Og een Gang om Aaret havde vi en Sammen
komst med vore Kolleger i Aaby. Den holdtes paa Fattiggaarden, som de to Kommuner ejede i Kompagniskab. Her drøf
tede vi fælles Sager og spiste en solid Middag, tilberedt af
Bestyrerens Kone og betalt paa Fattiggaardens Regnskab.
Der havde ikke været noget forkasteligt i, om Kommunen
havde bespist os i den lange Periode, vi ofrede hele vor Arbejds
kraft paa Skatteligningen. Men vi drømte end ikke om det.
Vi løb hver til sit, fortærede vore egne Kartofler og vort eget
Flæsk, og vendte hastigt tilbage til Ligningen.
Kun een Gang blev vi grebet af en vanvittig Luxus. Der var
Krig i Europa, og Cigarer var en sjelden Vare. Havde Kommu
nen ikke Raad til at lade os ryge en enkelt om Dagen i den
Tid, Kampagnen varede? Begæret sejrede over Sparsommelig
heden. En Kasse blev anskaffet. Under almindelig Andagt
brækkede Kæmneren den op — og anstak den første. Vi andre
holdt os afventende tilbage. Bedst at se. Havanna var det vel
næppe? Vi ventede knap et Minut. Saa blegnede Kæmneren —
og forsvandt i Hurtigløb.
Kassen blev stillet til Side. Vi fik Brug for den ved Indkal
delserne. Var der et Offer, vi nærede særlige Følelser for, sagde
vi ved Afslutningen af Forhøret, dog ikke før han stod paa
Dørtærsklen :
— Vil De ryge?
Glad og smigret satte han Ild til Humlen.
Herolden stod ved Vinduet og overskuede Begivenhedernes
Forløb.
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— Stilhed i Stuen, raabte han. Der er en ærlig Mand, der
brækker sig paa Græsplænen!
Der var intet, der i Krigstiden ikke sorterede under Sogneraadet. Paa min første Kontordag, da jeg en Stund var alene
i Forretningen, kom Stationsforstandersken fra Viby Nordbanegaard ind. Om jeg ikke kunde skaffe hende fire Potter Petro
leum? Hun var helt udgaaet. Og Togtrafikken vilde jo gaa i
Staa, om der ikke var Lys paa Stationen og i Signallamperne.
Jeg kunde kun beklagende meddele, at vi ikke havde Petroleum
hverken til Salg eller til Uddeling. Ih, nej, det vidste hun da
godt. Men blot jeg vilde skrive under, saa gik det hele af sig
selv. Jeg var uden nogensomhelst Anelse om mine Magtbeføjel
ser og deres Grænser. Men man kunde jo prøve sig frem. Jeg
skrev, og det var min første Regeringshandling, derfor husker
jeg det: »Viby N. Station har Ret til Indkøb af fire Potter
Petroleum. Paa Sogneraadets Vegne: Larsen-Ledet«. Spændt
ventede jeg paa, om nogen vilde tage dette mit Ord for gyldigt.
Det var der. Damen fik sine fire Potter, Stationen straalede i
Lys, og Togene kom og gik.
— Det var som Søren, sagde jeg til mig selv. At trylle Petro
leum frem i en petroleumsfattig Tid. Saa er Du alligevel en
mægtig Herre.
Først nu begyndte det at gaa op for mig.
Kommunen voxede hastigt, og Skolevæsnet udviklede sig i
endnu hurtigere Tempo, al den Stund næsten alle Indflytterne
var yngre Mennesker med Børn i Vugge eller Børn i Vente.
En Kommunalbestyrelse skal have Briller, der bemærker, hvad
der vil ske i Løbet af de nærmeste halvtreds Aar, saa den kan
lægge sine Planer derefter. For Skolevæsnets Vedkommende
var denne Opgave tildelt Laurent-Lund og mig. Vi saa en ny
stor Skole rejse sig i Kongsvang-Rosenvang-Kvarteret om 10—
15 Aar. Vi foreslog Sogneraadet, at man sikrede sig Jord, mens
Jord endnu var at faa, og mens Priserne endnu var ved Foden
af den bestandigt stigende Søjle. Med syv Stemmer mod to blev
Forslaget forkastet. Ti Aar senere var man nødt til at bygge
Skolen. Da kostede Jorden blot det dobbelte.
Vi byggede Veje, bl. a. en bred og moderne Vej fra Kongsvang til Terp. Den fik Grundværdierne til at stige enormt. To
af Lodsejerne fik foræret jeg ved ikke, hvor mange Snese Tu
sind Kroner. Inden Anlæget var endelig besluttet, indkaldte
vi de to Herrer til en Forhandling. Hvor meget de havde tænkt
at ville yde til den ny Vej? Ingenting. Vi appellerede til deres
Kræmmersjæle. Saa og saa meget vilde de tjene, om Vejen
blev gennemført. Var det ikke klogt, at de spyttede lidt i Bøs-
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sen for at opnaa en saa stor Gevinst? Ok, nej, Vejen kommer
saamænd nok alligevel! Vi appellerede til deres ædlere Følel
ser. Men saadanne fandtes ikke.
Da Vejen var gennemført, og de to Herrer havde hævet
deres Gevinst, faldt der ogsaa en Appelsin i Sogneraadsmedlem,
Gaardejer N. P. Nielsens Turban. Han solgte 15 Tønder Land
for 100,000 Kr., en Pris, der kun var muliggjort ved en ny
Vej. N. P. Nielsen kom — uopfordret — og lagde 5000 Kr.
paa Sogneraadets Bord. Saadan kan Folk ogsaa være!
I mit Nabolag boede der en lille sort Køter. Den kom jævn
lig til min Køkkendør og fik sig et Kødben og et venligt Klap.
Til Gengæld elskede den mig og mit Hus over al Maade, og
naar jeg cyklede til Sogneraadsmøde, fulgte den mig trofast
i Hælene, lagde sig under Sogneraadsbordet og sov, roligt og
fredeligt, til Turen atter gik hjemad.
En Dag stod der paa Dagsordenen: Forslag om Indførelse
af Hundeskat. Da vi var naaet frem til dette Punkt, vaagnede
Vovse af sin Dvale, rejste sig og udstødte en flammende, en
vedvarende Protest.
Sogneraadet jublede, Sagen blev lagt til Side, og den lille
Sorte faldt atter i Søvn.
Viby fik ikke Hundeskat, før det blev gennemført for hele
Landet.
Min fireaarige Søn og hans jævnaldrende Veninde fandt en
Dag en Tændstiksæske og tre Tændstikker paa Gaden. De tog
dem med hjem i Kælderen, tændte Ild i en Kasse Aviser, sluk
kede ved at pøse Vand paa og løb forskrækket deres Vej. Sluk
ningen havde ikke været Hundrede Procents. En Gnist var ble
ven tilbage. Den aad sig gennem Papirdyngerne, og da min
Kone og jeg et Kvarters Tid senere kom hjem fra en Tur til
Viby, fandt vi Kælderen fyldt med Ild og Røg.
Jeg sprang til Telefonen for at alarmere Brandvæsnet. Det
viste sig at være mere end besværligt. Først klikkede Telefo
nen. Dernæst var Nøglen til Sprøjtehuset væk, og ingen vidste,
hvor den var. Da den langt om længe var hittet, viste det sig,
at Sprøjten var ude af Funktion. Og sluttelig kom vi i Tan
ker om, at selv om den havde været aldrig saa sprøjtedygtig,
saa nyttede det intet, for der var ingen Steder i Kvarteret,
hvorfra den kunde forsynes med Vand!
Mens jeg gjorde disse bitre og overraskende Erfaringer,
havde tililende Naboer slukket Branden i Kælderen.
Ved det næstfølgende Møde i Sogneraadet skildrede jeg,hvorhjælpeløst vi stod, hvis Ild skulde hærge os, og jeg foreslog,
at vi uden Tøven anskaffede os et tidssvarende Brandvæsen.
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Tanken vandt naturligvis Tilslutning, og Sagen blev lagt i Hæn
derne paa et Udvalg med mig som Formand og med Skibstøm
rer Svenningsen som min nærmeste Bitræder. Valget af Svenningsen skete under Sideblik og Smaafnis. Han var anset for
at være tvær og umedgørlig, nærmest lidt kværulantisk. Det
var tydeligt, at de Udvalgsformænd, der sad og døjede med
ham, frydede sig over, at nu fik jeg ogsaa Pisken at føle.
Mit Udvalg undersøgte pr. Brev Forholdene i tilsvarende
Kommuner, udarbejdede Forslag til Brandvæsnets Ordning,
fik det vedtaget og ført ud i Livet, alt i Løbet af 0,5.
— Nu har jeg kun eet tilbage, sagde jeg ved Afslutningen.
At takke Svenningsen for godt Samarbejde. Jeg har lært Sven
ningsen at kende som en brav og medgørlig Arbejdsfælle, og
jeg tilbageviser de Paastande om det modsatte, jeg af og til
har hørt fremsat.
— Jeg sidder i Udvalg, svarede Svenningsen, hvor vi ved
tager at undersøge en Sag. Naar vi mødes igen, er der ingen
ting undersøgt. Jeg sidder i Udvalg, hvor vi tager en Beslut
ning. Naar vi mødes igen, er der ingenting sket. Saa er det,
jeg begynder at kværulere. I Brandudvalget har det ikke været
nødvendigt. Der har der været Orden i Sagerne ....
Intet Under, at Svenningsen kom til at staa mit Hjerte nær.
Baade i Sogneraadet og i Tidsskriftet Danmarks kommu
nale Efterretninger udkastede jeg lejlighedsvis Tanken om
Kommune-Aarsmøder. Enhver nok saa lille og betydningsløs
Forening holder jo en aarlig Generalforsamling, hvor Besty
relsen gør Rede for sine Gerninger og Ugerninger, fremlægger
Regnskabet, faar Raad og Vejledning, Tak og Klø. Hvorfor
gør vi ikke det samme? Hvorfor sammenkalder vi ikke Væl
gerne til et aarligt Møde, hvor vi fortæller om, hvad der er
gjort, og navnlig om, hvad der efter vor Formening bør gøres
i Fremtiden, hvor vi gennemgaar Kommunens Regnskaber, for
tæller Folk, hvad de faar for deres Skatter, og hører, hvad
Vælgerne har at sige til det hele?
Forslaget vakte stor Opmærksomhed i Pressen. Men ikke
i vor egen Andegaard. Man indvendte, at saadanne Redegørel
ser og Drøftelser hørte hjemme paa Partiernes Generalforsam
linger, at hvis vi indkaldte til offentlig Debat, vilde Fremmø
det blive yderst ringe, og de professionelle Kværulanter i af
gjort Flertal.
En halv Million Kroner forsvundet i jysk Sognekommune.
Saadan lød den alarmerende Overskrift i en Christianiaavis,
jeg konsumerede en Dag, jeg talte i en eller anden norsk By.
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— Er det en Kommune, Du kender noget til, spurgte mine
Venner.
— Ja, lad os nu se, sagde jeg og læste videre .... Jo, Død
og Pine, jeg er selv Medlem af Bystyret.
Det opsigtsvækkende Telegram berettede, at ved et offent
ligt Møde i Viby, Jylland, havde en anset Borger, Gartner Birkefeldt, paastaaet, at saa vidt han kunde skønne, var der for
svundet en halv Million Kroner af Kommunens Kasse.
Sogneraadets Medlemmer er solidarisk ansvarlige for Kom
munens Midler. Alligevel sov jeg roligt om Natten. Og da jeg
kom hjem, gjorde jeg den Opdagelse, at ogsaa mine Kolleger
bar Beskyldningen med Sindsro. Ingen tænkte paa at anlægge
Sag. For mig var der saa meget desto mindre Anledning til
det, som Gartneren (der ingenlunde var min Partifælle) havde
sluttet sin sønderlemmende Kritik med Ordene:
— Der er kun een ærlig Mand i det Sogneraad, og det er
Larsen-Ledet.
Men at der kunde forsvinde en halv Million, uden at det
mærkedes, var et Vidnesbyrd om, at det var store Tal, vi
arbejdede med. Det var det ogsaa — syntes vi da.
Gaardejer N. P. Nielsen, der havde været Sogneraadsformand i den gamle Landsbytid, rykkede qua Suppleant ind i
Raadet af 1917.
— Dette her kan jeg ikke følge med i, sagde han den før
ste Aften. Ved eet Møde disponerer vi over lige saa mange
Penge, som vi i min Formandstid brugte et helt Aar. Det snur
rer rundt i Hovedet paa mig.
Hvis vi Gamle i Dag tog vore forhenværende Stole i Besid
delse paany, vilde det ogsaa snurre rundt i vore Hoveder. Vi
traadte til ved Eventyrets Begyndelse. I Dag er Farten sat yder
ligere op. Budgettet er steget fra en lille kvart til halvfemte
Million, altsaa omtrent tyvedoblet, og den ene Funktionær, vi
under Møje og Besvær fik ansat, er steget til tredive.

En østjysk herregård i hverdag og fest
Huslærer på Frijsenborg 1863—65.
Af Finn H. Lauridsen.

I foråret 1863 befandt en ung vendelbo sig som vikar ved
katedralskolen i Nykøbing på Falster. Han havde netop på
universitetet taget sin filologiske lærereksamen og var nu med
titel af cand, philol, ude for at prøve sine evner som pædagog.
Langt borte fra hjemmet var han; men det tog han sig ikke
nær, vant dertil, som han havde været det det meste af sit liv.
Hans navn var Poul Christian Nielsen, og han var født i 1835
som næstældste søn af Vendsyssels ukronede konge i forrige
århundrede, købmand, konsul Christian H. Nielsen i Hjørring.
Som stor dreng blev han sendt til latinskolen i Ålborg, og her
fra fortsatte han til landets højeste læreanstalt. Sine studier
fik han afrundet med en Italiensrejse, og han stod nu 28 år
gammel parat til at begynde en livsgerning og yde en aktiv
indsats for kommende årgange af unge, hvor som helst i lan
det en plads måtte tilbyde sig.
I hjemmet herskede der det smukkeste forhold såvel mel
lem forældre og børn som børnene indbyrdes — de var 11 i
tallet, og Christian Nielsen var flink til at lade hjemmet tilflyde
regelmæssige efterretninger om sin færden og sine oplevelser,
og hjemmet på sin side opbevarede med kærlighed og omhu
hans breve. Sammen med faderens og den ældste broders for
retningsarkivalier og en mængde andre private papirer udgør
de i dag »Købmandsfirmaet Chr. H., senere Jørgen H. Nielsens
arkiv«, som opbevares i Erhvervsarkivet 1). På Christian Niel
sens breve bygger den efterfølgende skildring af de ca. 1% år
af hans liv, da han i egentligste forstand »spiste kirsebær med
de store«, da han omgikkes landets rigeste adel på — som det
i alt fald synes — lige fod og levede i måneder på et af dets
allersmukkeste herresæder. Men først tilbage til Nykøbing. —
Her var det som alle andre steder »Alexandra-forår«. Den
10. marts hjemførte prins Edward af Wales, søn af dronning
Victoria af England og hendes gemal Albert af Sachsen-Coburg,

En østjysk herregård i hverdag og fest

225

i Windsor sin brud, Alexandra, datter af den danske tron
følger prins Christian, senere Christian den 9. Alexandra var
skøn, det kunne alle se — også faderen, der altid kaldte hende
for »min smukke datter«, og bryllupsfestlighederne optog med
al deres romantik sindene meget i Danmark. En strøm af gaver
fra hele landet tog vejen over Nordsøen, og den unge lærer
kandidat var på nærmeste hold af en af de ejendommeligste,
en samling broncealdersmykker af guld lavede for tilfældet2).
Ideen hertil var nemlig udgået fra et animeret aftenselskab
hos overauditør, herredsfoged C. C. Heise i Nykøbing, hvor også
Nielsen var tilstede, og den blev gennemført af en lille kreds
derfra under ledelse af etatsrådinde Mary Tesdorph til Ourupgård. Den unge mand var stolt af at være en slags parthaver i
sagen; men længere strakte hans deltagelse i festlighederne
sig heller ikke. »Nu ville vi alle spare« var den devise, han lig
kong Christian den 8. daglig måtte have for øje, og derfor
måtte han sidde hjemme under det store festmåltid med på
følgende bal, der blev afholdt på gæstgivergården. Det var han
lidt ked af, og endnu mere ked af det var han, da borgervæb
ningen under ledelse af sin chef glarmester, forgylder, fotograf,
forhenværende skuespiller, løjtnant von Knudsen ikke fik til
ladelse til at foranstalte en parade på torvet for stiftamtmand
F. C. Holsten; men det var mest, fordi han derved gik glip af
et grinagtigt skue3).
Nielsen var ikke helt rolig ved tilværelsen på Falster. Han
kunne godt lide at være på »det frugtbare ej land«, og der var
mange familier — også af de fornemste som Tesdorphs på
Ourupgåard4) — der tog sig af ham og inviterede ham hjem;
men på sin fremtid fik han stadig ikke nogen afgørelse. Ved
et dødsfald blandt katedralskolens lærerstab så han sin store
chance, ja, han var næsten sikker, og så gik det alligvel ikke!
Stillingen blev opslået for en lærer i nyere sprog, og det kunne
han ikke magte5). Sommeren over nød han dog livet i de frem
mede omgivelser — når måske lige undtages jordbærsæsonen.
Der var alt for mange bær, og da han nåede op på at få dem
serveret til fire måltider om dagen, kølnedes hans kærlighed
til den dejlige frugt kendeligt0). De nye venner gjorde sig al
umage for, at han skulle lære deres skønne øer ordentligt at
kende og tog ham med på udflugter rundt til skove og herre
gårde. Ikke mindst det sidste passede kandidaten storartet, og
han gjorde meget ud af det i brevene hjem; han var glad for
den fornemme omgang — lidt påfaldende glad kan det under
tiden synes; men noget skulle han vel imponere med, når han
ellers i det hele følte sig lidt usikker.
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Hen på efteråret åbnede der sig imidlertid nye muligheder.
Fra en bekendt i kultusministeriet fik Nielsen meddelelse om,
at man der gerne så, at han søgte et ledigt embede ved Ålborg
katedralskole. Selvom det var nær ved hjemmet, var han ikke
alt for begejstret. Han havde været grundigt ked af sin skole
og var helst fri for at komme der igen, selv om det dennegang
skulle være som lærer. Hertil kom, at han ikke skulle under
vise i klassiske sprog, og de var hans hovedinteresse. Søge ville
han imidlertid, så meget mere som han den 16. november
skulle forlade Nykøbing7).
Allerede den 17. i samme måned var han i København. I
lommen havde han en fortræffelig anbefaling fra Nykøbingskolens rektor, historikeren Caspar Paludan-Müller, der havde
sat Chr. Nielsen højt og gjort et stort arbejde, blandt andet
gennem flere private henvendelser i kultusministeriet, for at
bevare ham for sin skole. Det fremgår af Paludan-Müllers ud
talelser, at det ikke alene var fagene, der havde umuliggjort
Nielsens ansættelse, men også hans ungdom. Den ledigtblevne
plads skulle besættes med en ældre lærer, der hurtigt kunne
udnævnes til overlærer8-0).
I hovedstaden glemte Nielsen i første omgang snart sine
egne bekymringer for dem, der gjaldt hele landet. Den 13. no
vember havde rigsrådet vedtaget Novemberforfatningen, der
knyttede Slesvig til kongeriget og skilte Holsten og Lauenborg
ud — deres forhold skulle ordnes i en særforfatning. Den 15.
november døde kong Frederik den 7. på Lyksborg slot, og
hans efterfølger, Christian den 9., tøvede med at underskrive
den nye forfatning. Stemningen var spændt til det yderste;
hist og her drog man endog kongens nationale sympatier i
tvivl. Chr. Nielsen var med i det hele; men han mente nu ikke,
at der skete mere, end hvad aviserne loyalt refererede, så bre
vene til hjemmet indskrænkede sig til at konstatere begiven
hederne. En aften i Studenterforeningen oplevede han dog, at
Carl Ploug manede til besindighed med henvisning til 1848.
Foreningen holdt i øvrigt møde hver aften i disse dage, og der
blev for de fremmødte aflagt beretning om det forløbne døgns
politiske begivenheder10).
Den 18. november underskrev kongen, og Nielsen kunne
atter vende sig til sine private besværligheder, som i den for
løbne tid ikke var blevet mindre komplicerede. Stillingen i
Ålborg blev besat med en adjunkt fra Sorø akademi, som
ganske vist strittede imod efter bedste evne, men uden resul
tat; han måtte til Nordjylland. Chr. Nielsen giver i sine breve
ikke nogen forklaring på denne forbigåelse, der tager sig ret
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ejendommelig ud i betragtning af, at han havde fået en under
håndsopfordring til at søge. Han overvejede med sig selv, om
han skulle prøve at komme til Sorø; men dels var han stadig
bange for de fag, han kunne risikere at få overladt, og dels
troede han ikke, at han ville egne sig særlig godt til at være
inspektionshavende for de 64 kostelever, skolen dengang havde.
Den unge kandidat var efterhånden blevet noget modløs;
men pludselig dukkede der en mand ind i billedet, som for
en stund løste problemerne for ham og dertil skaffede ham en
sjælden oplevelse — lensgreve Christian Emil Krag-Juel-VindFrijs11). Greven tilbød ham plads som huslærer i et halvt år
på Frijsenborg for en betaling af 400 rigsdaler; han skulle
undervise døtrene i dansk og historie — de andre fag varetoges
af en guvernante. Tilbudet var fristende, og det blev mod
taget12). Det er ikke muligt at se, hvorledes Chr. Nielsen er
kommet i kontakt med grev Frijs. Som medlem af rigsrådet
siden 1858 opholdt denne sig en stor del af året i København
i sit palæ Toldbodvej 2613), og den unge mand er måske under
sin gang i kultusministeriet truffet på den lærersøgende greve.
Nok er det, at han nu atter skulle til mere hjemlige egne, og
glad kunne han tage afsked med sine altid gæstfrie værtsfolk,
dampskibsreder H. P. Priors på Svanemøllen, hvor han som så
ofte før havde boet under kortvarige ophold i hovedstaden;
Prior var hans faders gode ven og forretningsforbindelse14).
Det Frijsenborg, Nielsen i begyndelsen af december 1863
kom til, var både noget og ingenting. Gården havde siden 1861
været under ombygning, og da denne først blev endelig afslut
tet i 1867, oplevede han den kun som en mellemting mellem
den lave trefløjede bygning med de små hjørnetårne fra slut
ningen af det 17. århundrede og det pragtfulde kombinerede
dansk-franske renæssanceslot, som den blev til15). Desværre
er der kun bevaret et enkelt brev fra Chr. Nielsens første tid
på Frijsenborg. Det er et fødselsdagsbrev skrevet den 30. de
cember til faderen i anledning af dennes fødselsdag den 1.
januar, og den unge lærer er her mere optaget af de mørke
skyer mod syd — den tilstundende krig —. end af begejstrede
skildringer fra sit nye arbejdssted. Alle på gården tog naturlig
vis levende del i døgnets begivenheder. Nielsen fremhævede —
som for at bevise, at han ikke var længere uden for lov og ret
end vendelboerne — at man fik post og aviser hver dag, hvor
til kom, at greven ofte lod sin rideknægt ride til Århus for at
hjembringe det nyeste nye, blandt andet gennem helt friske
telegrammer fra København. Om sig selv kan han meddele, at
han har det godt og nyder megen opmærksomhed, således har
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Frijsenborg lige efter ombygningen i 1860erne. Stilladsmaterialet ligger
i forgrunden. Den frijsenborgske pladesamling.

grevinden stillet sin egen vogn til hans rådighed, for at han
kunne køre ud i omegnen og hilse på forskellige familier, hvis
bekendtskab det var nødvendigt, at han gjorde10). Familien
som helhed satte han allerede stor pris på, ikke mindst greven
selv, som han først i juledagene, da han kom hjem fra rigs
rådet, havde lært nærmere at kende. Nielsen fandt ham dygtig
og kundskabsrig og dertil jævn og behagelig at omgås — uden
»aristokratiske nykker«. Det var vel muligt, at han på bunden
var en ægte aristokrat; men det kunne ikke mærkes, og fri
sindede anskuelser havde han. Der er næppe nogen tvivl om,
at greven har drøftet politiske spørgsmål med sine døttres læ
rer, som i et og alt var den nye tids mand, og han har her
sikkert givet udtryk for de anskuelser, som senere skulle ma
nifestere sig i »Tiende oktoberforeningen« — deraf Nielsens
vurdering17).
I det nye år begyndte krigen, og efter Dannevirkestillingens
rømning i februar blev situationen i Jylland for de danske
tropper hurtigt kritisk. Tilbagetrækningen mod nord, der gan
ske vist ikke omfattede styrkerne på Dybbøl og i Fredericia,
lagde halvøen åben for preusserne og østrigerne. Den 13. marts
var de i Århus18). Der kunne ske hvad som helst, og for i alt
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fald at undgå at være til stede under en eventuel belægning,
bestemte grevefamilien sig til at rejse til København, og i
slutningen af måneden blev planen iværksat. Greven selv ville
dog blive i sin rede, og var kun derovre et par dage. I hoved
staden knyttede Nielsen hurtigt sine kendte forbindelser, der
også omfattede brygger J. C. Jacobsen på Carlsberg. Et mid
dagsselskab der måtte han af en ikke nærmere angivet grund
renoncere på — til gengæld kunne han gå med grevinden og
børnene i Casino19).
Københavneropholdet blev langvarigt, og det blev ikke bare
forlystelse. Krigen tyngede, som naturligt var, hårdt på den
unge mand; men der var, såvidt det kan skønnes, ikke et øje
blik tale om, at han selv skulle ud at slås, og han synes heller
ikke gennemglødet af nogen særlig begejstring, så at han kunne
falde på at melde sig frivilligt. De få detaljer, han meddeler
hjem, er ganske intetsigende; det er, som om krigens årsag
helt ligger i baggrunden for ham, og når han alligevel virkelig
har bekymringer i denne anledning, er det, fordi han har en
broder med i Jylland. Egentlig var to brødre soldater; men
kun den ene var i kamp — den anden lå syg (næppe såret) på
Sølvgades lazaret (Landkadet-akademiet) i København. Han
besøgte ham flittigt, og han udrettede også et og andet for
faderen, der hjemme tog sig omhyggelig dels af de faldnes
efterladte dels af soldaterne i felten, som han skaffede gave
pakker, hovedsageligt bestående af tøj og tobak20).
Nielsen var ikke ene om at gå på lazarettet fra Toldbod vej
26, også grevinde Thyra gjorde sin nationale pligt og ofrede
to-tre timer dagligt på at deltage i plejen af de sårede. Hun
talte med dem, der havde det svært, madede dem, der ikke
selv kunne spise, og skrev breve for dem, der enten mestrede
denne kunst dårligt eller i deres øjeblikkelige situation var
ude af stand til at skrive; for dem alle læste hun højt og søgte
at stimulere deres mod og tro på fremtiden. Fra palæet blev
der hver dag sendt store forsyninger af mad, saft, vin og bøger
og hvad andet, der kunne være brug for, til lazarettet. Men
trods al optagethed længtes man dog hjem, og med våben
hvilens ikrafttræden den 12. maj håbede man inderligt, at
greven ville give sin tilladelse til rejsen, selv om der egentlig
ikke syntes at være de bedste muligheder, så længe fjenden
stod i Jylland, og så længe det endnu ikke var helt sikkert, at
krigen ikke ville begynde igen efter den måneds pause, der var
aftalt. Til slottet kunne man ellers trygt komme; det havde
endnu ikke været belagt af hverken preussere eller østrigere21).
Håbet gik i opfyldelse, før de havde tænkt sig det, og alle-
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rede den 18. maj var familien igen samlet på Frijsenborg. Da
dampskibet lagde ind i Århus havn, havde man det ubehage
lige syn at se kajen opfyldt af tyske soldater; men på slottet
så der ud som sædvanlig. Foråret stod nu i sin fulde pragt
i skov, have og drivhuse. Over det hele lå der dog en følelse
af usikkerhed; de fjendtlige tropper var i våbenhvileperioden
under idelige omflytninger, og en skønne dag kunne de vel
også nå derud22). Der skete imidlertid ikke noget udover en
enkelt søndag i juni, da der kom seks røde husar-officerer,
som gerne ville se haven, og det fik de lov til. Slet så let slap
ikke en anden af grevens gårde, Boller ved Horsens, der en tid
lang havde østrigsk indkvartering. Familien kom dem på nært
hold, da den nogle dage besøgte grevens moder, som der havde
sit enkesæde23).
Bortset fra disse småbegivenheder gik sommerdagene stille
hen, næsten uden gæster. En dag kom ganske vist biskop G. P.
Brammer ud fra Århus, og en anden dag kom herredsfoged
F. C. Willemoes med familie. Den sidstnævnte, hvis embeds
område var Ning herred, var morsom at høre på; han havde
tre gange været i preussisk fangenskab og fortalte den ene
»pudserlige historie« efter den anden derom24). Andre oplivende
momenter måtte Nielsen selv skaffe sig, og det gjorde han
gennem et par rejser, dels til København, dels hjem til Hjør
ring; men de var begge meget korte, fordi han gerne ville være
på Frijsenborg igen til midten af august. Da skulle nemlig de
to ældste børn, Henriette og Mogens, konfirmeres25). Denne
familiebegivenhed har han imidlertid ikke set sig foranlediget
til at sende noget referat hjem af, ligesom han i øvrigt lod det
meste af efteråret glide hen i tavshed. End ikke krigens af
slutning viede han nogen interesse.
Den 26. november indeholdt det af politikeren Christian
Rimestad redigerede blad »Dagstelegrafen« følgende26):

»En bortførelseshistorie.
En frøken K., datter af en officer, der fandt en ikke alene
hæderlig, men endog berømmelig død i krigen 1849, og adoptiv
datter af en jysk lensgreve, opholdt sig under den fjendtlige
okkupation i egnen omkring Randers, hvor hun var velbekendt
på grund af sin skønhed og ynde. Da nu nylig tyskerne forlod
egnen, forsvandt hun også, som det snart viste sig, bortført
af en preussisk løjtnant eller kaptajn Falckenstein, en broder
søn af den berygtede general Vogel von Falckenstein. Hendes
adoptivfader satte sig straks i bevægelse for at bevirke, at
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hun atter vendte tilbage til sit hjem; men da der indløb et brev
fra general Falckenstein, hvori han dels bad, dels på det ind
stændigste rådede hendes adoptivfader til at give sit samtykke
til »de unges« ægteskab, da sagen nu var kommen så vidt, at
det syntes den eneste måde, hvorpå den unge dames ære kunne
reddes, skal efter forlydende adoptivfaderen have meddelt sit
samtykke, og brylluppet skal allerede være berammet til at hol
des i Berlin i slutningen af denne måned.«
Hovedpersonen i denne meddelelse, der ikke særlig diskret
lod ane en skandale i grevefamilien — alle vidste nok, hvem
den jyske lensgreve var — hed Zarah Krieger. Hun var datter
af kaptajnløjtnant Christian Krieger, der sprang i luften med
linjeskibet »Christian VIII« i Eckernførde fjord 5. april 1849,
og Ragnhilde von Haffner, søster til grevinde Frijs27). Ved
moderens død i 1862 var Zarah kommet til Frijsenborg, som
derved blev centrum for den celebre nyhed. Stemningen på
slottet var ophidset, og det var ikke uden grund. Meddelelsen
led nemlig af den alvorlige fejl, at der ikke var en stavelse
sandhed i den — når måske undtages den bemærkning, at
Vogel von Falckenstein var berygtet (»general Satan« var hans
jyske kaldenavn)28). Også den unge huslærer delte i fuldt mål
forargelsen, og han bad sin broder Jørgen deltage i bekæmpel
sen af rygtet, hvor han blev præsenteret derfor. »Du kan
trøstigt på mit ansvar erklære, at det hele er en nederdrægtig
løgn fra ende til anden«29). Greven selv, der opholdt sig i Kø
benhavn, handlede hurtigt, og allerede den 29. november måtte
Rimestad æde sine ord i sig igen med denne berigtigelse:
»Vi havde forleden dag fra en, som vi troede, pålidelig kilde
en meddelelse fra Jylland under overskrift »En bortførelses
historie«. Det gør os meget ondt, at vi er bleven ført bag lyset
af vor meddeler; vi vide nu fra pålidelig kilde, at hele historien
ikke er sand.«
Den »pålidelige kilde« har næppe været blid i sin belæring;
men sagen satte ikke varige spor, så meget mindre som det
lykkedes at skjule den for frøken Krieger. Større og vigtigere
ting stod på dagsordenen. Greven havde travlt; bestandig måtte
han rejse frem og tilbage mellem slottet og København for
at kunne passe arbejdet i rigsrådet, og det var jagttid. Denne
var ganske vist på grund af krigen blevet en måned forsinket
— den plejede at strække sig fra 20. oktober og 14 dage frem
— men det forsømte blev snart indhentet. Grev Frijs kom i
»skandaledagene« hjem med et helt nordisk selskab: Danskeren
grev Ahlefeldt, nordmanden kammerherre C. J. Anker og svoge
ren den svenske grev Alfred Piper. Foruden disse fremmede
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deltagere blev også adskillige af vennerne på egnen tilsagt, så
ledes flere præster og gårdens forvaltere. Selve jagtdagen star
tedes med, hvad Nielsen kalder en »stærk frokost«, hvorefter
man ved ottetiden kørte ud og satte de første såter. Det tog
hele dagen at komme terrænet igennem, og først i mørkningen
kunne man vende hjem til »det yderst animerede middags
måltid«. Aftenen tilbragtes ved billardet eller i grevens værelse.
Lystigheden var larmende, og den ene hårrejsende historie af
løste den anden. For de lokale deltagere har disse selskaber
været store oplevelser, og Nielsen huskede dem ganske særligt,
fordi han ved sin ankomst i 1863 netop var dumpet ind i
sådan en fest, der bibragte ham et noget fortumlet førstehånds
indtryk af det nye arbejdssted30).
Jagterne plejede at være efterårets højdepunkt; men i 1864
blev de overskygget af en begivenhed af en ganske anden ka
rakter — et besøg af kongen og kronprinsen, den senere Fre
derik VIII. De kongelige var på en Jyllandsrejse, og på vejen
mellem Viborg og Århus ville de stå af toget i Laurbjerg for
i ca. tre timer at besøge grev Frijs. Chr. Nielsen var vel klar
over, at dette besøg ville interessere i alt fald hans moder over
ordentligt, og han gjorde sig derfor megen umage med at give
hende en udtømmende skildring af hele sceneriet.
Det var ikke sædvane, at forberedelser til selv store mid
dagsselskaber mærkedes ud over kælderetagen, hvor køkkenet
lå. Men her måtte mere til. Besøget skulle finde sted fredag
den 2. december, og allerede fire dage i forvejen var alle går
dens folk i fuldt sving — sadelmagere, snedkere, murere, gart
nere og hele det store tjenerpersonale. Bygningerne blev udad
til behængt med festons og flag, over hoveddøren anbragtes et
transparent med kongens navnetræk, og endelig blev der op
stillet stager til begfakler, som ville kaste deres skin ned i
graven. Til belysningen ville yderligere komme et fakkeltog,
som egnens befolkning agtede at bringe majestæten. Taflet
skulle finde sted i den såkaldte store sal, hvor der blev dæk
ket til 25. Forinden var det planen at samle selskabet i tre
værelser i midtfløjen: Havestuen, den daglige spisestue og den
hvide sal. Disse udstyredes med forgyldte møbler, tæpper på
gulvet og strålende belysning. I den store sal var væggene pry
dede af slægtsmalerier og spejle; den blev oplyst af tre ved
bendklædte lysekroner med 80 lys, hertil kom lys på væggene
og fire store kandelabre på bordet med fem lys i hver. Bag
grunden, hvor der i en niche stod en buste af Christian V, blev
forvandlet til en blomsterhave af alt, hvad drivhusene for
måede.

En østjysk herregård i hverdag og fest

233

Selve taflet domineredes af en kolossal sølvopsats, en gave
til grevens forældre fra børnebørnene i anledning af guldbryl
luppet i 1860. Den var forneden prydet med tre kvindefigurer,
tro, håb og kærlighed, og imellem disse hunde som symbol på
troskab, duer som symbol på kærlighed og endelig to storke
som symbol på huslig lykke. I midten hævede sig en tyk ege
stamme af mat sølv, der i grenene bar fire skåle og imellem
disse igen sad et egern, Frijsernes våben. Nielsen ligger næse
grus af beundring for dette kunstværk, og det er givet med fuld
ret — det var helt i pagt med tidens smag og stil. Morsomt er
det dog, at netop disse opsatser, der i varierende værdi og ud
førelse var så almindelige, af en moderne smagskritik næsten
altid fremhæves som ganske særligt rædselsfulde.
Foruden kandelabrene og opsatsen var bordet besat med
kostbart porcelæn, skåle med kandiserede frugter, vinkarafler,
to store sølvterriner og endelig ved hver kuvert ti glas. Det var
nok et held for den unge kandidat, at han fra sin omgang med
det københavnske bourgeoisi var velkendt med formerne ved
sådanne festligheder.
Når taflet var forbi, var det planen at føre det høje selskab
til grevens værelse, hvor cigaren skulle nydes. Også denne van
dring måtte gå for sig med manér. Den simple og almindelige
vej gennem korridoren kunne ikke benyttes — man ville præ
sentere slottets nye søndre fløj, og ruten blev derfor lagt gen
nem den suite værelser, familiens soverum, som der var belig
gende. Deres udstyr var nemlig af en sådan art, at de, når
blot ethvert spor af soveredskaber fjernedes, kunne tjene som
strålende selskabslokaler. Møblerne lå lige for — det var dem,
man tog af den store sal, og der blev da skabt en pragtfuld
passage ned til cigaren og kaffen, en passage i hvilken grev
indens boudoir i midten udgjorde et naturligt højdepunkt31).
Det var en stor umage, Chr. Nielsen gjorde sig for at give
sin moder et levende billede af begivenhederne, og da han var
færdig, var han ikke helt sikker på, at hun uden videre kunne
følge med. Han tegnede derfor den her afbildede skitse af
slottets nederste stokværk, hvor ganske vist proportionerne
var gale, men rækkefølgen til gengæld rigtig. Det fremgår af
skitsen, at der endog i nordfløjen blev indrettet særlige aftræ
delsesværelser til kongen og kronprinsen. De var dog uden
nogen overdådighed, og Nielsen fremhævede kun gulvtæpperne
med de grevelige våben broderet på.
Næppe havde den unge huslærer sluttet sin forhåndsorien 
tering, før begivenhederne tog deres begyndelse. Alt klappede,
og allerede den næste dag satte han sig til sin skrivepult for
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Plan over Frijsenborg. (Skitse af Christian Nielsen.)

at delagtiggøre hjemmet i den store oplevelse. I Laurbjerg var
de høje gæster blevet modtaget af grev Frijs, der stillede sit
røde firspand til deres rådighed, og turen til slottet gik lang
somt med en escorte af ridende bønder og under befolkningens
hyldest. Da man nærmede sig målet, sås bygningen allerede i
nogen afstand prægtigt oplyst af 600 begkranse, dertil med lys
i vinduerne og bengalske lamper i løvkranse udenfor. Allerede
fra stationen var greven i let hjem, og han stod nu i kammer
herreuniform med hustru og børn på trappen for at byde vel
kommen. Kongen og kronprinsen var på deres rejse ledsaget
af justits- og kultusminister E. Heltzen, indenrigsminister F. F.
Tillisch, general Cai Hegermann-Lindencrone, kongens adju
dant ritmester Gustav Castenskjold og hof marchal C. L. Løven
skjold. Til festen var yderligere inviteret lokale honoratiores
og de jagtgæster, der for tiden var på gården. Om besætnin
gen ved taflet, som i øvrigt kan ses på vedføjede skitse i Niel
sens hånd, bemærker den loyale og nationale kandidat, at bør
nenes tyske gouvernante, frøken Friederici, havde vist den fin
følelse at bede sig fritaget for at deltage — der skulle helst
ikke tales i det sydlige nabolands sprog! At det måske kunne
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have været en lise for kongen, lader man naturligvis ude af
betragtning under de foreliggende forhold; men Christian IX
havde virkelig i adskillige år betydelige vanskeligheder ved at
udtrykke sig helt rigtigt på dansk.
Modtagelsen tog sig storartet ud. Greven bar på sin uniform
den svenske Vasaordens kommandørkors, grevinden var i gult
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atlask med mange smykker og døtrene i hvide kjoler med rødt
bånd om livet og røde sløjfer på skuldrene. Efter et kort toilette
gik man til bords, og som der ikke var sparet på udstyret, var
der det heller ikke på maden. Nielsen havde sikkert tidligere i
fornemme københavnerhjem oplevet store dinér’er; men i Hjør
ring kendte man dem næppe i det format, og for at glæde
moderen satte han hele menuen indbefattet vinene op for hende.
Den tog sig således ud:
Østers. Champagne Royal Rose.
Klar suppe med nudler. St. Julien.
Postejer med champignons. Portvin og Madeira.
Okse-mørbrad med trøfler.
Ørred med kartofler og hollandaisesauce. Chambertin.
Dyrefilet. Johannisberger-Cabinet (en rhinskvin).
Leverpostej i Aspic
Chateau Rantzau
(en slags gelé).
(en bourgognevin).
Hjerper-Salade. Vin des Souverains (Champagne).
Bønner (uden noget til). Chateau d’Yquem.
Rhinskvinsbudding.
Chokolade - is - kager. Gammel Madeira.
Croques a bouche (en slags kage i creme). Cap Constantia.
Kandiserede frugter.
Kaffe - cigarer.

Dette vældige måltid blev tilendebragt på fem kvarter, så
man har næppe kunnet nå at tage meget af hver ret — hvad
der nok heller ikke var nødvendigt. For adskillige moderne ho
veder ville blot et enkelt glas af hver af de forskellige vine være
en ret alvorlig belastning; men dengang har det ikke haft stort
at sige, fordi meget af det, i alt fald i disse kredse, var en dag
lig nydelse. Der kunne højst være en forskel på kvaliteten til
hellig og søgn. Det er uden for al tvivl, at konsumeringsevnen
var betydeligt større før i dage med hensyn til både mad og
drikke.
Serveringen varetoges af fem tjenere, hvoraf grevens jæger
var overtjener. Han var i sin fineste galla: grøn livkjole med
mange sølv-distinktioner og kårde i et stærkt sølvbeslået ge
hæng. Også de andre var i deres fineste puds, og alle bar hvide
handsker under opvartningen. Ved hjerperne udbragte greven
kongens skål i champagne, og majestæten svarede med smukke
ord til sine værtsfolk, ligesom siden kronprinsen blev hyldet.
Efter bordet gik alt videre, således som programmet var
lagt. Parken var blevet åbnet for egnens beboere, og de frem
førte nu deres fakkeltog, som blev modtaget på havestue-alta
nen, der i dagens anledning var belagt med brysseler-tæpper og
smykket med grønt og flag. Fra forsamlingen blev der holdt
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en kort tale og afsunget en lokalt forfattet sang, og både kon
gen og kronprinsen takkede med hjertelige ord. Typisk jysk
vistnok var både hurraråb og sang elendigt organiseret; »men
det var åbenbart yderst velment«. Da hyldesten var forbi, gik
de kongelige ned og hilste på og talte med forskellige af de
fremmødte. Her indtraf en lille begivenhed, som ikke gjorde
begejstringen mindre. Kongen mødte en gammel hestgarder,
den våbenart, han selv havde gjort tjeneste ved, og han veks
lede nogle ord med manden, hvis navn han imponerede alle
ved at kunne huske — det var en af grevens forvaltere, Larsen
på Jernit.
Programmet var nu ellers ved at være udtømt; men man
samledes dog endnu en gang i grevens værelse, og Chr. Nielsen
var her så heldig at få sig en lille samtale med kronprinsen,
som han fandt var »et overmåde vakkert og elskværdigt ungt
menneske«. »Han ser så ganske ufordærvet og uskyldig ud«
skriver han om den otte år yngre tronfølger. Klokken godt ni
var alt forbi. De kongelige kørte afsted — denne gang med et
sort firspand. Greven red foran til grænsen af sit grevskab, og
fakkelbærerne fulgte med i løb til godsforvalterboligen »Dyrehuset« — et par kilometer ude. Husene langs vejen var illumi
neret. Hjemme ryddede man op, og stilheden bredte sig atter
over det smukke herresæde, og dagligdagen kom igen med plig
ter og arbejde32). Som løn for anstrengelserne efterlod kongen
100 rigsdaler til fordeling blandt tjenerskabet — og et kommandørkors til grev Frijs.
Roen blev dog ikke af lang varighed. Julen stundede til
under store forberedelser. Den 8. december var det grevens
fødselsdag, og den blev fejret med 35 gæster til middag i sti
veste puds som ugen i forvejen; »men det gik naturligvis ikke
slet så stift til, tværtimod var der megen munterhed,« skriver
Chr. Nielsen til sin søster Anna33). Til højtiden fik huslæreren
et meget betroet hverv — han skulle være slotsdigter og lave
deviser til familiens julegaver. Sammenlignet med vore dages
»til-og-fra-kort« var formen meget kompliceret og tidsrøvende.
Men forfatteren hævder selv, at de blev vel modtagne, og at de
morede, og det var ham rigelig løn for besværet. For at heller
ikke hjemmet skulle gå glip af hans bedrifter med Pegasus,
sendte han dem hjem med forklarende noter til almindelig be
undring. Da en sådan samling gave-deviser må formodes at
have en vis tidstypisk og derved kulturhistorisk interesse, skal
de her hidsættes i Chr. Nielsens originale form34) :
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Til Mogens.
Med et Pibebrædt fra Søstrene
(smukt broderet).

»Forbuden Frugt smager altid bedst«.
Som Havremanden lokker en Hest,
Saa lokker Piben Herlufs Søn,
Skjønt — opdages han, faar han bitter Løn.
Men hvad er Skylden, og hvis er Skylden?
Ja, lad os ikke røre ved Bylden.
Det er Arvesynden fra vore Stamfædre;
Tiden har slet ikke gjort os bedre.

(Mogens er Discipel paa Herlufsholm, hvor Tobaksrygning er
strængt forbudt).
Til Mogens.
Med en Morgenfrakke
(yderst fin: graa med rødt Foer og Opslag).

I chinesisk Stol1) henstrakt,
Klædt i Frakkens nye Pragt,
Mogens med dybsindig Mine
Dampende paa »Londres-Fine«2),
Værdig som hin Gubbe Noah!
— O, I Guder! hvilken Boa!3)
(x) En chinesisk Kurvestol af ejendommelig Construction, indrettet til
at sove i, paa Mogens’ Værelse. 2) Mogens’ Yndlings-Cigar. 3) Boa: et frijsenborgsk Udtryk fra forrige Jul, betegnende Drengenes hendøsende Til
stand efter Middagsbordet, paa deres Værelse ved Cigarren ; Navnet efter
Slangernes Hvile ovenpaa Maaltidet). 35).

Frøk. Krieger.
Med »norske Mænd og Kvinder«.
Kommer at kjøbe! Herlige Bøger!
Nu man sin samling billigt forøger!
»Roat« og »Fanden i Laxegade«,
»Bonden i russiske Dampbade«,
»Kjærnefulde Spørgsmål og muntre Svar«;
Sig, om vel bedre Bøger man har?
»Gamle Maren« og »Nu skal du gjætte«,
»Synaalejomfruen«, »Ole og Mette«,
»Jeg har ikke myret Tønder«1),
Men Worm — han døde for sine Synder.
Kommer at kjøbe! herlige Bøger!
Nu man billigt sin Samling forøger!
Billige Bøger! Dejlige Bøger!

Mon end til flere Plads De finder?
Hvis saa, da tag »norske Mænd og Kvinder«.
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(Frøk. Krieger bliver altid stærkt lokket af Boghandlernes Bekjendtgørelscr om Bøger til nedsat Pris. Blandt andet var der Avertissement fra
Pio forleden Dag, i hvilken de her nævnte og andre skrækkelige Skrifter
vare nedsatte i Prisen. De unge Damer fik da i Sinde at forskrive nogle af
dem; da de jo ikke kunne være bekjcndte selv at skrive om dem, maatte
jeg gjøre det. x) En bekjendt Vise om Worm, som dræbte Tønder). 30).

Til Frøken Thora Holmer.
Med en Uhrkjæde.
Naar man har en Hest, maa man ha’ sig en Grime;
Man må ha’ sig et Skaft, naar man har en Lime.
Et Uhr ved Kjæden først bliver fuldstændigt;
det synes ellers så lidt udvendigt.
Så glæd Dem ved Kjæden, som nu er kommen.
Nu kan man da se, De har Uhr paa Lommen37).
Til Frøken Friederich
Med en Crinoline
(forøvrigt med en Silkekjole over).
I Dansk gaar De fremad med stærke Skridt;
Jeg tænker, De snart er kommen saa vidt,
At »Søvnen« De kan nævne correct1),
Og da, ja da er De bleven perfect.
Jeg derfor beder nu: tillad,
At denne Gang paa Dansk er mit Kvad!
Jeg byder Dem herved en Lufballon
Af den Nadar-ske construction2).
Dog haaber jeg ikke, De flyver bort3).
Husk paa, at Nadar nær var nommen tilkort.
C1) Comtesse Henriette underviser Frøk. Friederici i Dansk; Ordet
»Søvn« kan hun slet ikke udtale paa Dansk. 2) Den franske uheldige
Luftskipper. 3) Der var Tale om, at hun vilde tilbage til sit Hjem). 38).

Devise til mig fra Grevinden.
Med en Frimærkeæske, paa hvis Laag hun har malet
et lille Billede af Nibe.
Naar Mærket skal paa Brev,
Frigøres hvad man skrev,
Da ty kun hen til Nibe,
Der hjælpes De af Knibe39).
Devise med selvlavet Pennevidsker og Vers fra Agnes.
Tør din Pen
Og tænk paa din Ven!40)
Devise med en Lampebakke, som Clara har lavet til mig.
Tag til Takke
Med min Bakke,
Lille Hr. Nielsen.

(Clara kalder mig altid: Lille Hr. Nielsen)41).
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Til Agnes.
Med en Skrivebordsstol fra Clara.
Saa mageløs ivrig en Correspondent
en Skrivebordsstol har vel fortjent.
Der bliver Breve foruden Ende —
Herre du milde! hvor Pennen vil rende!

(Agnes skriver et stort Antal Breve til sine Veninder).
Til Agnes.
Med »noget« i en Æske.
Hvem jeg er, det siger min Gaade;
Dit gode Hovede vil sagtens det raade.
Jeg fødtes langt borte i fremmede Egne,
Men Hjem har jeg her og allevegne.
Thi, hvor jeg end er, har jeg egen Bolig;
Den bærer paa Ryggen jeg med saa trolig;
Og Huset er stærkt, og Taget er godt,
Det skjærmer mig som det sikreste Slot.
Jeg tarvelig er, mig nøjer med lidt,
Til de Riges Bord jeg hentes dog tit;
Ja, efter min Død jeg holdes i Ære;
Den Roes mig dog gives »ægte« at være,
Og ej af den simple, »forlorne« Art.
Ja, selv mit Hus da finder man rart.
Jeg har ogsaa Fejl — det har jo Enhver;
Men den Gode mest paa det Gode ser.
Min Fejl er den: jeg er ganske stum,
Og jeg frygter svarlig, Du finder mig dum1).
Hvad hedder jeg saa?
Kan du svare derpaa?
(En levende Skildpadde. x) Agnes anvender temmelig hyppig Ordet
»dum«).

Til Comtesse Henriette.
Med et Gulvtæppe.
»Salonens«1) pragt bliver rent uhyre:
Atter et Bidrag til den at udstyre!
G) Frøk. Krieger og Comtesse Henriette bebo en Lejlighed paa 3 Væ
relser, hvoriblandt en »Salon«, som de stadig udsmykker).

Til Clara.
Med en Sykurv fra Agnes
(Kurvemagerarbejde med Broderi).
Jeg, som altid er saa vittig1),
Gjorde dig, som er saa flittig,
Gjemme til din Naal og Traad.
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Men jeg giver dig et Raad:
Pas vel paa, du Orden holder;
Ellers Kurven skade volder.
Thi der er et gammelt Ord:
»Vil man vide, hvad der boer
I en Pige, man behøver
Kun i hendes Sykurv see«.
Pas da paa; Thi mangen støver
Nøje efter. Lad os see,
At du ej faae Spot og Spe.
Thi, da gjælder det, o ve!
Ach du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!!!2)
C1) Agnes tror nok, at hun har et godt Hoved. 2) Clara synger evig og
altid, Morgen og Aften: Ach du lieber Augustin).

Til Clara.
Med et Skrivebord
(af Nøddetræ med indlagt Arbejde, udført af Snedker Bønding her).
Nu kan du rigtig for alvor begynde
Paa Breve til Øst og Breve til Vest;
Det vil løbe nu, som 01 fra en Tønde,
Til Marie1) og andre, du lider bedst.
Din Brevmølle gaar for fulde Sejl,
Naar du blot ikke gjør for mange Fejl!
Jeg gruer for »Rykken« med tvende K’er2).
Dog — gjør det nu blot, saa godt du formaaer.
C1) Marie Willemoes, Børnenes bedste Veninde, med hvem især Agnes
underholder en yderst levende Correspondance42). 2) Clara staver ikke
videre godt; bl. a. skriver hun stadigt »Rykken« i St. f. »Ryggen«).

Til Agnes.
Med en Amor i Stedet for den ønskede nordiske Gud.
En nordisk Gud du vilde dig have;
Men ham maa nok først en Konstner lave1) ;
Du faaer da med denne i Aar dig nøje,
Med Bue og Pil og det skjælmske Øje.
Saa lille han er, hans Magt er stor,
Han hersker baade i Syd og Nord.
C1) Der var nemlig ingen at faa).

Som det vil fremgå af gavedeviserne var Chr. Nielsen en
habil versemager; undertiden rammer han — uden anden sam
menligning i øvrigt — en helt wesselsk tone. I en tid, der var
mere beskeden end vor i sine krav til fornøjelser, har en sådan
harmløs skæmt vakt stor moro — det skjuler som allerede tid
ligere nævnt den unge huslærer heller ikke.
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Selve gårdens julefest blev holdt i den store sal. I midten
stod et juletræ og rundt langs siderne 12 borde med gaver —
»en uhyre bazar « kalder Nielsen det. Der blev givet kostbare
sager i lange baner; men en hel del var dog af lokal tilvirk
ning; ikke mindst bidrog snedker Bønding med en række
genstande af betydelig kunstnerisk værdi. Foruden de i devi
serne nævnte småting modtog læreren en pragtudgave af alle
Beethovens sonater — han var en dygtig pianist — en kasse
af grevens fine cigarer og et fotografi i ramme af Niels Simon
sens bekendte maleri »Episode af Kampen ved Sankel mark«.
I højtiden blev der naturligvis holdt ferie fra bøgerne. Der
var talrige gæster på slottet (30 til middag hver dag), og de
unge morede sig — hovedsagelig med skøjteløb og billardspil,
hvor huslæreren kunne drage fordel af et naturtalent. Så længe
Mogens Frijs var hjemme, havde han tillige til opgave at være
selskab for ham, og de to kom tilsyneladende udmærket ud
af det med hinanden43). Også nytårsaften blev en storstilet
fest med »meget gjøgl«. Der blev leget ordsprogslege, som på
Frijsenborg var noget helt for sig. Slottet ejede nemlig en stor,
ny maskeradegarderobe, som kunne tages i brug (ved maske
rader fik hver gæst ved ankomsten af værtsfolkene udleveret
en til sig specielt syet dragt!). Klokken 23.30 kom Chr. Niel
sen ind og fremsagde et digt, han på grevindens opfordring
havde skrevet om eftermiddagen:
Aaret 1864 kommer ind i Skikkelse af en gammel Brændehugger,
med en Byldt paa Nakken, og taler.
Guds Fred, Godtfolk! Veed I vel, hvem jeg er?
En gammel Brændehugger hist fra Skov,
Som levet har sin længste Tid, og snart,
Ja endnu denne Nat skal synke ned
I Grav til sine Brødres store Flok.
Og høje Tid det er, at jeg gaar bort;
Thi jeg er træt — min Levetid var tung.
Det var en rædsom Storm, som raste før;
Den bortrev mangt et herligt Skovens Træ,
Saa mangen mægtig Bøg og kraftig Eg;
Og hvert et Træ blev rystet i sin Grund.
Meer Arbejd fik jeg, end jeg ønskte vel.
Dog, der er nu forbi, og jeg vil ej
Gjenkalde bitre Minders stærke Tal,
Ej røre Saar, som knapt er lægte helt.
Jeg minder Jer kun om, at Alting skeer
Kun til det Gode — efter Herrens Bud,
Og, hvad der bydes end, vi skylder Tak.
Min store Gjerning er da nu fuldbragt.
Jeg samled kun tilsidst en smule Kvas;
Lidt Pindebrænde fandt jeg hist og her;
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Enhver af Jer skal faa sin lille Part;
Den minde skal om Aarets sidste Kvæld.
(Han lægger sin Bylt og uddeler deraf Gaver
til Alle; derpaa taler han videre).
Se saa! Det gik jo vel! Enhver fik sit!
Nu gaar jeg hjem og venter paa min Stund.
Snart hilse I min unge Eftermand.
Se frejdigt frem og hils ham kun med Haab!
Thi vel blev Skoven tyndet svarligt ud;
Men vent en Stund: Det bliver atter Vaar,
Og Skoven prange vil med friske Løv!
Og dermed byder jeg Jer mit Farvel!44).

Det var naturligvis den tragiske krig, der var hovedemnet
for det svundne års lille epilog. I øvrigt bemærker man skik
ken med nytårsgaver, der vist i vore dage de fleste steder helt
er forsvundet.
Til jule- og nytårsløjerne hørte også dilettantkomedie, og
her stod Frijsenborg ikke tilbage. Man spillede hele to — med
Nielsen som instruktør og medvirkende. Torsdag den 5. januar
1865 opførtes på Frijsenborg teater for et elegant og udsøgt
publikum:
Valbygaasen.
Vaudeville i 1 Akt af Erik Bøgli.
Kammerraaden ...............
hr. Nielsen.
Kammerraadinden........
frk. Zarah Krieger,
frk. Nonny Bauditz.
Lene, deres datterdatter
Carl Palmer.....................
hr. Fritz Willemoes.
Victor Flanke .................
hr. Ferdinand Bauditz,
Jens, tjener .....................
hr. ritmester Scholten.

Tre for en.
Vaudeville i 1 Akt af Erik Bøgh.
Mad. Brandt..................................................... frk. Thora Holmer.
Christian, hendes søn .................................. Clara Frijs.
Caroline, syjomfru........................................ frk. Mathilde Bauditz.
Gabriel Christensen, snedkersvend ......... hr. Ferdinand Bauditz.
Malling, en ung forfatter ............................ student Wilken Ditzel.
Tørn, jernværksejer fra Sverige, Mallings
onkel ........................................................... Mogens Frijs.
Mad. Mortensen ............................................. Henriette Frijs45).

Komedieaftenen blev en stor succes både for instruktør og
skuespillere; især havde Nielsen ære af Mogens Frijs, der
havde et ikke ringe komisk talent — desværre gad han ikke
lære sin rolle. Af tilskuere var der ca. 60, og de svang sig bag
efter i dansen med huslæreren ved flygelet; han fik brug for
alle sine evner46).
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Grev Christian Emil
Frijs og sønnen
Mogens Frijs.
Den frijsenborgske
pladesamling.

Med denne aften var julen helt forbi. Mogens rejste atter
til Herlufsholm og greven til rigsrådets møder i hovedstaden.
Nu kom vinteren for alvor med masser af sne. Det betød isola
tion derude på landet, og endog med posten var det vanskeligt
at komme i kontakt med omverdenen. En afveksling kunne
kaneture til grevens andre gårde være; men man besøgte aldrig
fremmede; Nielsen klager over, at familien ikke rigtig omgik
kes nogen på selve egnen. Det var altid den samme snævre
kreds, der kom på slottet. Nye gæster var derfor morsomme;
men i disse vinterdage var der kun grev Frijs’ skolekammerat,
ritmester Scholten fra Århus. Greven holdt af at have et men
neske om sig, som han kunne gøre lidt løjer med og lade sit
humør spille på, og en sådan rolle var ritmesteren godmodig
nok til at give til gengæld for kost og logi, desuden var han
afskediget fra militæret og kunne alligevel ikke få tiden til
at gå.
Når det kom til stykket, var Nielsen nu heller ikke så sik-

En østjysk herregård i hverdag og fest

245

ker på, at han selv havde megen lyst til at omgås derboende
borgere. De var næsten alle ærkereaktionære, nogle endog i
den grad, at de utvivlsomt allerhelst så absolutismen genind
ført. Diskussioner med dem udartede sig som regel hurtigt til
rene latterligheder: »En udmærket dygtig og begavet læge som
kancelliråd Ditzel her på gården, en mand som i 1848 var be
gejstret frihedsmand, men nu en fanatisk reaktionær, havde
forleden fået en mergelgrav i utilbørlig nærhed af en landevej ;
naturligvis var den fri forfatning skyld deri«47). Og Scholten
fulgte med, ihvorvel han aldrig havde beskæftiget sig med
noget alvorligt og grundigt og i øvrigt var fuldkommen uvi
dende i politik. »Samme ritmester fandt endogså i går på, at
vor fri forfatning var skyld i den forandring, der er foregået
med Danmarks klima i løbet af de sidste decennier. I anled
ning af den nuværende strenge vinter blev der gjort den sæd
vanlige bemærkning, at vinteren lidt længere tilbage var stren
gere end nu; da bemærkede ritmesteren — og han mente det
virkelig —: »Ja, de vender op og ned på alting!« Det sidste
blev dog kandidaten for groft, og han lod Scholten høre det
tidligt og silde, uden at de derfor blev uvenner. For øvrigt ind
lod han sig kun sjældent i politiske diskussioner; han var som
nævnt helt og fuldt den nye tids mand; men han ønskede ikke
at støde an, og efter at alle var blevet klar over hans indstil
ling, opretholdt man resten af tiden en slags våbenstilstand48).
I slutningen af marts 1865 var der optræk til et sjældent
og spændende drama. En ulv blev rapporteret set i skoven.
Nu er den sidste ulv jo skudt adskillige steder her i landet
og altid for 100 år siden. Således også i 1865, åremålet var
det sædvanlige og stedet Bidstrup stamhus et par mil fra Frij
senborg. Der blev straks efter rapportens indløb sendt dygtige
jægere ud; men de fandt intet, og den formodede ulv kom
aldrig igen. Alligevel skabte begivenheden en vis uhyggestem
ning; damerne var bange for at spadsere, og frøken Friederici
erklærede, at hun i alt fald ville have en lille gris eller et lam
med sig i det håb, at ulven snarere ville tage dyret end hende.
Da hun spurgte læreren, hvad man skulle gøre, hvis der virke
lig skete noget, svarede han galant: »Sich fressen lassen« (lade
sig æde), og det tjente absolut ikke til hendes beroligelse40).
Den 21. marts var det Claras fødselsdag, og hun fik af sin
fader et smukt bogskab af valnøddetræ med indlagte arbejder.
Det var stadig snedker Bønding, der var den dygtige mester.
— Om aftenen forlystede man sig med et spil tallotteri, og
Nielsen, der ellers aldrig plejede at vinde, tegnede sig nu for
ikke mindre end 13 gevinster — mest damesager, klager han.
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Desværre mente han ikke at kunne beholde tingene, hvor
imellem der var et par fine franske handsker; han så sig for
pligtet til at sætte dem ind igen ved spillet en anden aften,
og det var trist, for de kunne ellers have sparet ham penge
til mange gaver50).
På trods af sine fordomme overfor befolkningen begyndte
han hen på foråret at tage lidt ud. Grevinden og børnene var
optaget af forskelligt velgørenhedsarbejde, som strakte sig helt
ind til Århus, og da huslæreren ikke havde lyst til at tage del
heri, foretrak han at gøre visitter. Han havde især glæde af
præsterne Ole og Thøger Flensborg i henholdsvis Vellev og
Njær, men også af apoteker Bartholdy’s i Hammel51). Sidst
nævnte sted traf han sammen med den unge cand. polit., baron
Christian Rosenkrantz, der var på Søbygård for at lære land
væsen. Rosenkrantz havde det fortrin frem for de fleste »ade
lige labaner«, at han nærede en brændende interesse for musik
og selv spillede fremragende klaver. Han og Nielsen spillede
meget hos Bartholdys, og huslæreren kom til at sætte stor pris
på baronen, ikke mindst fordi han havde en beskeden og for
dringsløs optræden52).
En begivenhed af ganske særlig karakter indtraf den 1. maj.
Grev Frijs’ skovrider, J. Christensen, havde da været i fami
liens tjeneste i 60 år. Han var begyndt i 1805 som fåredreng
og var derefter steget i graderne over stalddreng, rideknægt,
tjener, kusk og forvalter til skovrider. Den sidste stilling havde
han beklædt i 40 år. Der var det særegne ved Christensen, at
han aldrig havde været ærgerrig, og derfor havde han ikke
nogensinde bedt om forfremmelser. Men grev Frijs’ far havde
forstået at vurdere hans evner og hævet ham så højt, det var
ham muligt, og ingen af parterne havde fået grund til at for
tryde det. Om morgenen den 1. maj kørte alle ud til skovrider
boligen, Fuglsang ved Fajstrup krat. Her fik Christensen som
en gave fra den gamle enkegrevinde på Boller et meget stort
sølvdrikkehorn (»vistnok til adskillige hundrede dalers vær
di«). På hornet var indgraveret: »Taknemmelighedstegn for
60 års tro og nidkær tjeneste til skovrider J. Christensen fra
Henriette Frijs og Emil Frijs«. Af sine folk fik Christensen
en sølvkaffekande med billeder fra hans lange karriere.
Som det vil erindres fra indledningen, havde Nielsen op
rindeligt af greven kun ladet sig fæste for et halvt år. Denne
tid var indtil nu blevet godt tredoblet, uden at han iøvrigt i
sine breve til hjemmet havde givet nogen forklaring herpå;
men at den var begrundet i mangel på mulighed for at er
hverve en stilling i skolen, er klart nok. Imidlertid synes det,
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som om han er ved at blive ked af herregårdslivet, og han
fremsætter gentagne gange planer om at rejse til udlandet for
blandt andet at studere fremmede skoleforhold. Inden proble
merne løstes for ham, fik han dog endnu en oplevelse, som
han nødigt ville have været foruden. Han kom med familien
til Boller53).
Frijsenborg havde han hele tiden været glad for, især sko
ven; slottets beliggenhed fandt han måske mindre heldig, og
haven var alt for flad og jorden for mager, men alligevel------- .
Det var dog intet mod Boller, der med sin dejlige lystskov og
sin udsigt mod fjorden og Horsens simpelthen var et af de
skønneste steder, han havde set. I haven oplevede Nielsen
synet af det bekendte, nu ikke mere eksisterende, kæmpestore
lindetræ, under hvis krone Christian VIII i 1844 skal have
ladet dække til 180 personer, da han holdt lejrsamling ved
Hedensted. Stammen var ganske hul og holdtes kun sammen
af murværk; men træet bar rigeligt med løv. Grenene blev un
derstøttet af 30 stivere med fortløbende træværk imellem. I
haven var der også en ærværdig eg med en tæt vedbendbevoks
ning; vedbendstammerne var så svære, at Nielsen kun lige
kunne spænde om dem.
Enkegrevinden, Henriette Frijs, satte den unge lærer stor
pris på. Med et H. C. Andersensk udtryk kalder han hende for
en »velsignet gammel kone«. »Når hun sidder for bordenden
og ser så usigeligt mildt og kærligt hen over kredsen af børn
og børnebørn, er det et yndigt syn«. Nielsen havde den opfat
telse, at hun i svære tider havde været den gamle greve en
sparsommelig og virksom hustru, og det var realitetsbetonede
egenskaber, som han fuldt ud kunne se op til54).
I sine allersidste dage på Frijsenborg kom Chr. Nielsen på
nært hold af H. C. Andersen. Af en eller anden grund var han
ikke meget imponeret af den store digter. Han nævner ham
faktisk kun en passant i forbindelse med en bazar, som egnens
damer afholdt i Hinnerup til fordel for de brandlidte i Nørre
Sundby (en voldsom brand havde her kort forinden gjort det
af med ikke mindre end 100 bygninger)55). Til bazaren bidrog
Andersen med en mængde portrætter af sig selv, hvorpå han
havde skrevet sit navn og et vers. De solgtes for 1 rigsdaler
stykket.
Men Nielsen havde også fået ganske andre ting at tænke
på — et meget fristende tilbud fra grosserer H. P. Prior. Denne
havde købt Frederik VIFs lystyacht »Falken«, som han havde
planer om at sælge igen til Georg I af Grækenland, Christian
IX’s søn. For ikke at lade det lille dampskib sejle tomt til
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Middelhavet, fandt grossereren på, at to af hans sønner og
deres venner brødrene Christian og Annæus Nielsen kunne
sejle med som passagerer56’57). Chr. Nielsen betænkte sig ikke
længe; men for dog at være nogenlunde sikker på ikke at gøre
noget forkert rejste han til København for at tale med under
visningsinspektøren, professor J. N. Madvig. Denne lovede at
holde mulige pladser åbne for ham, og han slog da til58).
I slutningen af juli 1865 mistede Frijsenborg så sin af
holdte huslærer. Han gjorde ikke nogen status ved sin afrejse;
men der er næppe nogen tvivl om, at de P/2 års ophold var
ham et betydningsfuldt højdepunkt i et i øvrigt morsomt og
afvekslende ungdomsliv. Slut var det jo ikke helt endnu —
Falken-togtet stod for. Da han kom hjem fra det, lykkedes
det ham omsider at få embede, og sin skolekarriére endte han
som overlærer ved latinskolen i Odense. Christian Nielsen
blev ikke gammel; han døde allerede den 8. februar 188159).
I hans småberetninger fra livet på Frijsenborg findes vel ikke
noget epokegørende nyt; men som tidsbillede og bidrag til
kundskab om grevefamiliens mere »civile« tilværelse i tiden,
umiddelbart før den kom i centrum for det politiske arbejde,
er huslærerens breve ikke uden værdi. At de er bevarede, skyl
des familiens pietet, altså en tilfældig faktor; men de er der
ved samtidig et eksempel på, hvad der kan ligge rundt om i
skuffer og skabe til belysning af fortiden, det være sig politik,
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kultur- og erhvervsliv, eller det være sig dagligdagen hos store
og små.

NOTER
x) Om hjemmet, se Finn H. Lauridsen: Fra borgerskabets gennembrud.
Konsul i Hjørring Chr. H. Nielsen. 1952. 2) Afbildet i Illustreret tidende 8.
marts 1863. 3) Brev af 19. marts 1863 til Jørgen H. Nielsen. 4) Ourupgård
ejedes i disse år af den kendte foregangsmand på landbrugets område Edward
Tesdorph (1817—89). Nielsen kalder ham i et brev af 7. juli 1863 til Jør
gen H. Nielsen for »landets anseteste landmand«. 5) Det i note 4 nævnte
brev og brev af 24. okt. 1863 til forældrene. 0) Det i note 4 nævnte brev.
7) Det i note 5 nævnt brev til forældrene og brev af 31. okt. 1863 til Jør
gen H. Nielsen. 8) Den gamle latinskoles overlærer svarer til den nu
værende lektor. °) C. Paludan-Müllers anbefaling afskrevet i et brev af
5. nov. 1863 til forældrene. 10) Brev af 17. november 1863 til forældrene.
11 ) Om denne, se: Frode Ågård: Grev C. E. Frijs til Frijsenborg. Østjysk
hjemstavn. 1947. 12) Brev af 29. november 1863 til Jørgen H. Nielsen.
13) Københavns vejviser. 1864. 14) Se Finn H. Lauridsen: A. a. Passim.
15) Om slottets historie, se f. eks.: Julius Clausen: Frijsenborg. Hammel sogn,
Gjern herred, Skanderborg amt. Danske herregårde ved 1920. 10. hæfte.
10) Grev C. E. Frijs var siden 1847 gift med Thyra Valborg Haffner.
17) Frode Ågård: A. a. S. 12—13. 18) Om krigsbegivenhederne i disse dage,
se: Den dansk-tyske krig 1864. II. Udgivet af generalstaben. 1891. 10) Brev
af 1. april 1864 til forældrene. 20) Finn H. Lauridsen: A. a. S. 62. 21) Brev
af 12. maj 1964 til faderen. 22) Brev af 19. maj 1864 til forældrene.
23) Grev C. E. Frijs’ moder, Henriette Frederikke Magdalene zu Inn- und
Knyphausen, var tysk. 24) Brev af 13. juni 1864 til forældrene. 25) Brev
af 4. aug. 1864 til forældrene. 20) Rimestad var redaktør af Dagstelegrafen
1864—75. 27) Danmarks adels årbog. XXIV. 1907. S. 237. Zarah Krieger
(f. 1843) blev i 1868 gift med lægen, dr. med. P. V. Heiberg, men døde
allerede 18 70 . 28) Om generalens huseren i Århus f. eks., se: Palle Birke
lund og Emanuel Sejr: Garnisonsforhold og fjendtlige besættelser. Aarhus
gennem tiderne. III. 1941. S. 59—60. 20) Tillæg til brev af 28. nov. 1864 til
Jørgen H. Nielsen. 30) Hoveddel af brev af 28. nov. 1864 til Jørgen H. Niel
sen. Ahlefeldt: Sandsynligvis Carl Frederik, fader (1798—1873) el. søn
(1839—71), kan ikke afgøres. Danmarks adels årbog. XLVI. S. 57. i fuldst.
stamtavle. C.J. Anker havde deltaget i den danske hærs høstmanøvrer ved
Flensborg 1859, ligesom han siden ofte var i Danmark. C. J. Anker: Stam
tavle over familien Anker. 1889. S. 24 f. A. Piper (1834—1910) var gift med
Ebba Vilhelmina v. Haffner, en søster til grevinde Frijs. Gustaf Elgenstierna :
Den introducerade svenska adelns ättartavlor. V. S. 720 f. 31 ) Brev af 2. dec.
1864 til Karen Marie Nielsen, Chr. N.’s moder; skrevet mens man ven
tede på de kongelige. 32) Hele festskildringen bygger på brev af 3. dec.
1864 til Karen Marie Nielsen. 33) Brev af 9. dec. 1864 til Anna Nielsen.
34) Bilag til brev af 26. dec. 1864 til Jørgen H. Nielsen. 35) Om Mogens
Frijs (1849—1923), C. E. Frijs’ eneste søn, se: Frode Ågård: Grev Mogens
Chr. Krag-Juel-Vind-Frijs, Frijsenborg. Østjysk hjemstavn. 1948. 30) En
berømt mordsag fra 1836. P. C. F. E. Worm havde i København myrdet
cand, phil., forhenv. telegrafbestyrer J. P. Tønder. Sagen vakte stor opsigt
p. g. a. Worms ejendommelige psyke og blev behandlet i talrige pjecer.
»Norske mænd og kvinder« muligvis identisk med »Berømte nordmænd«,
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der udkom i 12 hefter 1853—56 v. Chr. Tønsberg. Norsk bogfortegnelse
1848—1865. 1867. S. 173 f. 37) Thora Holmer var guvernante for børnene.
38) Om Henriette Frijs (1848—97), C. E. Frijs’ ældste datter, se: Dan
marks adels årbog. LVIII. S. 100. Felix Tournachon, kaldet Nadar, fransk
maler og luftskipper (1820—1910). Se f. eks. Svensk uppslagsbok Bd. 20.
Sp. 819. 30) Thyra Frijs dyrkede maleriet inspireret af de kunstnere, der
i disse år deltog i udsmykningen af det nye slot. Dette og de følgende
to vers har Nielsen ikke lavet. 40) Om Agnes Frijs (1852—71), C. E. Frijs’
næstyngste datter, se: Danmarks adels årbog. LVIII. S. 101. 41) Om Clara
Frijs (1855—1925), C. E. Frijs’ yngste datter, se: Danmarks adels årbog.
LVIII. S. 101. 42) Datter af herredsfoged F. C. Willemoes, se side 230.
43 ) Brev af 26. dec. 1864 til Jørgen H. Nielsen, og af 30. dec. 1864 til Chr.
H. Nielsen. 44) Bilag til brev af 7. jan. 1865 til Karen Marie Nielsen.
45) Nonny, Ferdinand og Mathilde Bauditz var børn af fhv. oberst Fer
dinand Bauditz (1811—66). Ferdinand var skolekammerat m. Mogens Frijs
på Herlufsholm. Danmarks adels årbog. XXVI. S. 51. Casimir William
Scholten (1816—76) var netop den 19. decbr. 1864 afskediget som rit
mester I v. 3. dragonregiment i Århus, 1869 blev han kar. oberst. V. Rich
ter: Den danske landmilitæretat. II. 1896. S. 217. Peter Vilken Heiberg
Ditzel (1841—92) var søn af C. A. Ditzel i Hammel, slottets læge. Kr.
Carøe: Den danske lægestand. Suppl, t. 7. udg. 1904. S. 22. 46) Brev af
7. jan. 1864 til Karen Marie Nielsen. 47) Christian Andreas Ditzel (1805
—93), distriktslæge i Hammel og læge ved grevskabet Frijsenborg. Kr.
Carøe: Den danske lægestand 1786—1838. 1905. S. 39 . 48) Brev af 11. feb.
1865 til Jørgen H. Nielsen. 40) Brev af 21. marts 1865 til Jørgen H. Nielsen.
50) Brev af 24. marts 1865 til Anna Nielsen. B1) Om brødrene Ole og Thøger
Flensborg, se: Wibergs præstehistorie. III. S. 514 og I. s. 559. Om apoteker
Georg Christian Bartholdy (1807—83), se: E. Dam og A. Schæffer: De
danske apotekers historie. III. 1933. S. 6 f. 52) Se note 50. Om Christian
Rosenkrantz-Charisius (1838—1920, tilføjelsen fra 1904), se: Danmarks
adels årbog. XXVII. S. 413. 53) Om slottets historie, se f. eks.: P. Westergård : Boller. Ut sogn, Bjerre herred, Vejle amt. Danske herregårde ved
1920. 55. hæfte. 54) Brev af 24. maj 1865 tii Karen Marie Nielsen. 55) Daniel
Bruun: Danmaks land og folk. IH. 1920. S. 84. 56) Annæus Nielsen (1839
—1927), cand, pharm., senere apoteker i Nibe. Gjorde her et lignende ar
bejde som faderen for Hjørring og blev med sin hustru udnævnt til æres
borger. 57) Om dette togt, se bl. a.: Fra arkiverne. Ved Finn H. Lauridsen.
Erhvervshistorisk årbog. I. 1949. 58) Brev af 7. juni 1865 til Chr. H. og
Karen Marie Nielsen. Brev af 10. juli 1865 til Karen Marie Nielsen. Brev
af 21. juli 1865 til Jørgen H. Nielsen. B0) Om Chr. Nielsen og hans fa
milie, se: Jørgen H. Nielsen: Stamtavle over efterkommere af Christian
Nielsen i Hjørring. 1908. S. 29. Nekrolog i Indbydelsesskrift til afgangs
eksamen og hovedeksamen ved Odense katedralskole i året 1881. S. 68—70.
De to billeder fra den frijsenborgske pladesamling er optaget af godsfor
valter H. C. G. Tilemann i 1860erne. For tilladelsen til at gengive dem her
bringer jeg lensgrevinde Inger Wedell min bedste tak.

Anthon Jacobsen Gejlager
1878—1955.

Blandt medlemmerne af den første bestyrelse i Historisk
Samfund for Aarhus Stift var forfatteren Anthon Jacobsen
Gejlager, der da var lærer i Stensballe ved Horsens. Han var
født i Seest ved Kolding den 5. juli 1878 og døde i Nordsjæl
land den 17. februar 1955. Han tog eksamen fra Jelling semi
narium 1899, var derpå lærer i Hejls indtil 1904, da han fik
ansættelse ved Stensballe skole.
A. J. Gejlager havde mange interesser. Hans hovedinter
esse var måske at sprede oplysning, men det var for ham
meget klart, at kundskaber er et middel, der bør anvendes til
udvikling af åndelige interesser. En sådan udvikling hos ung
dommen på landet arbejdede han ivrigt og livligt på at fremme.
Han var en tid medredaktør af »Dansk Ungdom«, og han
var medstifter af »De danske Ungdomsforeninger«. Vidt om
kring var han en yndet foredragsholder. Bibliotekssagen gjorde
han et stort arbejde for, og han udgav et par skolebøger, som
vandt god udbredelse, og billedsangbogen, som han udgav sam
men med tegneren Sigurd Christensen.
Ved siden af denne sin i vid forstand pædagogiske virk
somhed havde A. J. Gejlager skønlitteratur og kulturhistorie
som arbejdsfelt. Han har skrevet romaner og noveller og digte.
Fælles for dem er, at de er præget af lune og formsans. Selv
meget vanskelige ver sefor mer beherskede han. Romanerne og
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novellerne er af folkeligt tilsnit og har vundet stor yndest i
mange kredse. De ligger på linie med hans arbejde for at højne
åndelige interesser. Det er vanskeligt at afgøre, hvilken af hans
bøger, der er betydeligst. Den mest kendte er nok »Esben og
Else«, der er udkommet i mange oplag. Hans sidste bog hed
der »Prangerens Penge«. Dens handling foregår ved den gamle
hærvej. Dens indhold som helhed er en bevidst bekendelse til
alt det, der havde været ledetråden i alt hans arbejde, både i
skolen og ved skrivebordet.
Som kulturhistoriker virkede A. J. Gejlager på flere om
råder. Til Dansk Folkemindesamling skaffede han fra Voer
og Nim herreder bidrag, der var særlig udførlige og gode. Lo
kalhistoriske bøger og artikler har han skrevet. Bedst af disse
bøger er nok »Nord for Horsens Fjord«. Historisk Samfund
takker ham for en række bidrag til dets årbøger og for hans
indsats som medlem af dets bestyrelse gennem mange år. Det
vil holde hans minde i ære.

Christian Petersen Heilskov
1873—1955.
Ved en færdselsulykke døde bibliotekar Christian Petersen
Heilskov den 19. juni 1955. Han var født den 6. april 1873 i
Gerlev ved Høng.
I sit lange liv virkede han med interesse paa forskellige
omraader. Her skal det først nævnes, at han var medlem af
Historisk Samfunds første bestyrelse i en aarrække fra 1908,
mens han var ansat ved statsbiblioteket.
Efter at han var blevet student som privatist i 1895, blev
han lærer en aarrække. Paa Vesterdal højskole blev han hus
lærer et aar. Saa tog han til Thorshavn som tredjelærer ved
statens realskole der og kom efter to aars forløb til Lemvig
realskole. Til statsbiblioteket i Aarhus kom han i 1905 og var
der til 1917. Fra 1919—32 var han ansat ved kredsbiblioteket
i Gentofte.
Hans mange interesser gav sig mange udslag. Foruden pæ
dagogik og biblioteksvæsen omfattede de theosofi, esperanto,
skønlitteratur og historie, journalistik og politik. Han var en
tid i bestyrelsen for Teosofisk Samfund, han udgav paa Espe
ranto en fører for Aarhus og Omegn og sammen med H. E.
Jensen skriftet Hans Chr. Andersen, hans liv og værker. En
tid var han redaktør af bladet Dimmalætting paa Færøerne.
Enkelte slægtshistoriske bøger har han udgivet, skønlitterære
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artikler har han skrevet mange af, topografiske artikler ogsaa.
Meget nyttig for historiske forfattere er hans bog Dansk pro
vinstopografi, der udkom i 1920 og forøgedes med et tillæg i
1949. En del optegnelser har han efterladt sig. De findes i
Statsbiblioteket i Aarhus. Blandt dem er Fortegnelse over
ejere af større gaarde, vandmøller og privilegerede kroer i
Aarhus amt, udarbejdet i 1916. Den fortegnelse fylder over
200 sider. En anden fortegnelse er over sognedegne i Nørre
jylland og fylder mange kollegiehefter. Om privilegerede kroer
i Nørrejylland afsluttede han i 1942 en række optegnelser paa
102 sider. Hans optegnelser er meget nyttige for den, der søger
oplysninger om de paagældende emner. Aarbøger udgivne af
Historisk Samfund for Aarhus Stift rummer for ældre aarganges vedkommende flere artikler fra hans haand. Historisk
Samfund drog fordel af hans arbejde for det, da han var i dets
bestyrelse, og af den interesse, han har vist dets arbejde ved
at sende artikler til dets aarbøger. Historisk Samfund vil huske
ham for hans indsats til dets gavn.

Beretning om Historisk Samfund 1954
Aarbogen udkom i oktober som den indtil da største i Historisk
Samfunds aarbogsrække. Dens afhandlinger behandler emner fra
vidt forskellige tider og forskellige egne i stiftet, og den er, som
det sig bør, udstyret med baade sagregister, personregister og sted
register. En fortegnelse over bøger og tidsskrifter, som medlem
merne kan faa til favørpris, findes i den.
I aarets løb holdt Historisk Samfund forskellige møder m. m. og
foretog flere udflugter. Aftenture begyndte kl. 18, lørdagsture noget
tidligere, søndagsture var heldagsture.
Paa Aarhus Katedralskole fortalte højskoleforstander J. SlotsboNielsen den 10. marts om en tur ad hærvejen og ledsagede skildrin
gen med farvelysbilleder.
Dagen efter var der repræsentantskabsmøde paa hotel »Ansgar«,
hvor formanden gav oplysninger om Historisk Samfund og frem
satte synspunkter vedrørende dets arbejde og opgaver, som derpaa
drøftedes.
Den 20. marts var der arrangeret en forevisning af Erhvervs
arkivet. Dets chef, arkivar, mag. art. Vagn Dybdahl, fortalte ved et
kaffebord i universitetets frokoststue om Erhvervsarkivets opret
telse, opgaver og virksomhed. Derefter foretoges en vandring gen
nem magasinerne under vejledning af arkivar Dybdahl og arkivar
Lauridsen og registrator Jensen, og tilsidst besøgtes en udstillling
af arkivalier i arkivets kontorlokaler.
En aftentur til Moesgaard foretoges den 19. Maj. Godsinspektør
Nielsen modtog deltagerne. Paa gaardspladsen fortalte formanden
kort — det regnede — om gaarden og om bygningens stil. I stuerne
redegjorde museumsdirektør, dr. phil. Helge Søgaard for stuernes
præg og fortalte om ejere af godset, og under deltagernes rundgang
i bygningen vejledede han med oplysninger. Godsinspektør Nielsen
gav oplysninger dels i biblioteket og dels i mindelunden i parken.
Turen sluttede med fælles kaffebord paa Ørnereden.
I »Den gamle By« var der en forevisning for medlemmerne den
22. maj. Museumsdirektør, dr. phil. Helge Søgaard bød velkommen
til en »vandring gennem det gamle Aarhus« og gennemgik derefter
en udstilling i møllesalen af de senere aars jordfund i byen og der
paa stuerne med indhold i Marcus Bechs gaard, lokalmuseet.
Der var en lørdagstur til Gammel Rye den 29. maj. Førstelærer
Harald Nielsen, Gammel Rye, orienterede paa kirkegaarden, i kir
ken og i taarnet om Set. Sørens kirkes historie. Derefter var der
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gaatur til galgebakken, hvor Harald Nielsen redegjorde for udgrav
ninger dér og ting vedrørende dette rettersted, saaledes Kophøj
og Stejlgaarden, hvis beliggenhed han viste. Saa gik turen til kroen,
hvor der var kaffebord. Her fortalte den 82-aarige forhenværende
træskomand Anders Laursen livligt og friskt om træskomageri, og
førstelæreren skildrede dette gamle haandværk og foreviste en
farvefilm om træskomageriet i Gammel Rye.
Thorsager kirke var maalet for en aftentur den 14. juni. Pastor
Lindum, som skulle have gennemgaaet kirken for deltagerne, var
forhindret. I stedet fortalte lærer Laursen, Thorsager, om denne,
jydske rundkirke. Baade kirkerummet, loftet og taarnet blev beset.
Fra kirken kørtes til Rønde hotel, hvor deltagerne mødtes i den
store sal til fælles kaffebord. Hjemturen gik om ad Vosnæsgaard.
Rosenholm besøgtes paa en lørdagstur den 14. august. I slots
alléen orienterede formanden i, hvad der var at bemærke paa byg
ningerne, og om deres placering og hvad der var at slutte af begge
dele. Slotsforvalteren gennemgik slottet indvendig. Derpaa forkla
rede formanden ude i slotsparken om slottet set fra vest og om
Perkentavl og staldgaarden og ladegaarden. Der sluttedes med fæl
les kaffebord i Rønde hotel.
Søndagsturen gik til Kongenshus m. m. den 12. september. Ved
Gedbækken vest for Kjellerup redegjorde formanden for slaget dér
i 1152 og paaviste, at Saxe ikke har vidst rigtig besked om stedet.
I den nordlige udkant af Ulvedal plantage og ovenfor Aarestrup
aa forklarede formanden terrassedalens tilblivelse, fortalte om den
lige ved liggende Stendalgaards plantage, der var plantet, længe
før Dalgas blev født og præciserede til slut, hvor tyskerkoloniernes
sydgrænse var i denne egn. Ved ruinerne af det ældste Kongenshus
viste han, hvor nordgrænsen var, og gennemgik forhistorien til op
rettelsen af kolonierne og placerede von Kahlen i dette arbejde og
oplyste dernæst om flere ting i forbindelse med kartoffeltyskernes
indkaldelse og alhedens opdyrkning.
Mens nogle regnbyger drev over landskabet, spiste turens del
tagere frokost i Kongenshus restaurant. Da man var naaet til kaf
fen, skildrede formanden, hvordan renparken var blevet til, og
fremdrog forskellige morsomme træk af parkens historie. Selve
Kongenhus blev opført af slotsarkitekt Thorvald Jørgensen. Efter
frokosten kørtes til mindedalen, om hvis oprettelse formanden for
talte kort for deltagerne, da de var forsamlede på festpladsen. Saa
gik turen til Ravnbjerg ved Hald sø og til Bækkelund, hvor for
manden — paa restaurantens terrasse, hvor deltagerne var i læ for
regnen — gjorde rede for historie vedrørende Niels Bugges Hald
og Jørgen Friis’ Hald, der begge kunne ses fra terrassen, og det
nuværende Hald, der senere passeredes paa vej til Viborg. Paa
restaurant Palæ i Viborg indtoges eftermiddagskaffen. Formanden
fortalte lidt om byens topografi og dens gadenavne. Derefter gik
turen direkte til Aarhus.
Den 3. november var der møde paa Jørgensens hotel i Horsens,
hvor lektor, dr. phil. Hans H. Fussing fortalte om Stjernholm len.
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Silkeborg Højskoleforening og Historisk Samfund afholdt i fæl
lesskab møde paa Grand Hotel i Silkeborg den 9. november. For
stander Hans Lund talte om Historien og menneskelivet.
I Aarhus var der foredrag paa katedralskolen den 30. november.
Redaktør Larsen-Ledet talte om Lars Bjørnbak.
Foredraget ved generalforsamlingen holdtes af førstelærer G.
Asschenfeldt Frederiksen. Emnet var: Skanderborg søomraadet arkælogisk og historisk belyst.
Generalforsamlingen holdtes paa »Ansgar« den 26. oktober. Efter
at formanden havde budt velkommen, valgtes provst Rugholm til
dirigent. Formanden aflagde beretning meget kort under henvisning
til den trykte beretning. Kassereren, kontorchef Richter, aflagde
regnskab, der godkendtes. Derefter foretoges valg af bestyrelsesmed
lemmer. På omvalg var museumsleder Th. Madsen, Odder, provst
T. Rugholm, Maarslet og redaktør N. P. Østergaard, Brabrand, af
hvilke ingen ønskede genvalg, og lektor Clausen og kontorchef
Richter. Genvalgt blev Clausen og Richter, nyvalgt overretssagfører
Otto Bisgaard, Silkeborg, gaardejer Nydam Jensen, Nydamsgaard,
Lyngaa pr. Hadsten og forfatteren August F. Schmidt, Brabrand.
Suppleanter blev apoteker A. Helms, Horsens, og højskoleforstander
J. Slotsbo-Nielsen, Odder. Generalforsamlingen vedtog et forslag om
at forhøje kontingentet til 8 kr. fra 1955 at regne. Saa var der kaffe
bord og det nævnte foredrag.
Efter generalforsamlingen var der konstituerende bestyrelses
møde. Lektor Clausen blev formand, professor C. O. Bøggild-Andersen næstformand, kontorchef Richter kasserer, arkiver Lauridsen
sekretær. Til medlemmer af redaktionsudvalget valgtes professor
Bøggild-Andersen, lektor Clausen, lektor Gabrielsen og arkivar Lau
ridsen. Til udvalget for Øm kloster valgtes Clausen, Gjesing og
Richter.
Øm kloster havde i 1954 trods daarligt vejr bedre besøg end
foregaaende aar. Indtægterne var altsaa større, men udgifterne og
saa. Et par forhold vedrørende klosteret var uheldige og skønnedes
meningsløse. Det var, at der ved den aarlige katolske messe i
ruinerne med henimod 2000 deltagere skete beskadigelser af mur
rester og andet, og at katolikkerne ved denne lejlighed intet ydede
for adgang til kirkeruinerne. Det sidste var en service, som Histo
risk Samfund ydede katolikkerne. — Entréindtægt er nødvendig til
løn af kustode og til vedligeholdelse m. m., og naar entré opkræves
baade af Historisk Samfunds medlemmer og af andre, skønnedes det
uden rimelighed, at folk skulle have gratis adgang, hvis blot de var
katolikker og skulle til messe, saa meget mere som netop disse besøg
førte beskadigelser og reparationsudgifter og andre ulemper med
sig. Derfor besluttedes det, at Ømkloster-udvalget skulle forhandle
med katolikkerne om en ordning, der var rimelig for begge parter,
og efter hvilken der skulle ydes entré ogsaa for messedeltagerne.
Man formodede, at katolikkerne paaskønnede, at Historisk Samfund
værnede om Øm kloster, og at de ville indse det rimelige i, at de
var med til at støtte Historisk Samfund i dets arbejde for klosteret.
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I 1954 paatog efter opfordring flere sig at være repræsentanter for
Historisk Samfund. Ved udgangen af aaret var der 44 repræsentan
ter. Jævnfør repræsentantlisten i aarbogen for 1955.
Listen over bøger til favørpriser for Historisk Samfunds med
lemmer udvidedes og udvides stadig.
Tilskud opnaaedes som sædvanlig fra flere sider, jævnfør regn
skabet. Kunne tilskudsbeløbene forhøjes, ville det være af betydning
for Historisk Samfunds arbejde. I betragtning af, at det er blevet
stadig dyrere at fremstille aarbogen, og af, at arbejdet, der gøres af
Historisk Samfund, er stort og udføres uden vederlag af bestyrelsen,
ville en forhøjelse synes rimelig. Det antages, at de bevilgende myn
digheder og institutioner og virksomheder og private vil indse det
rimelige i betragtningen, og det haabes, de vil være i stand til at
støtte yderligere. Tilskud er nødvendige for Historisk Samfund. Det
bringer sin bedste tak for alle tilskud. Paa hver sin maade har pres
sen, repræsentanterne, medlemmerne, forfatterne, foredragsholderne
og flere institutioners ledere gavnet Historisk Samfund. Det takker
for denne hjælp. En særlig tak retter det til alle, der uden vederlag
har ofret tid paa at vise Historisk Samfunds medlemmer det ene
eller det andet og fortælle om det.
Bestyrelsen haaber, at medlemmerne indser, at kontingentet trods
forhøjelsen er lavt i forhold til det, der opnaas for det. Det skal lige
nævnes, at aarbogen 1955, som medlemmerne faar for kontingentet,
8 kr., vil koste 14 kr. i boghandelen. Det bør erindres, at aarbogen
er paa mere end 250 sider, at medlemmerne normalt har gratis ad
gang til foreningens møder og forevisninger, at de har lejlighed til
udflugter, baade længere og kortere, hvor den historiske orientering
er gratis, mulighed for deltagelse i historiske kursus og studiekredse,
ret til favørpriser for en række bøger og skrifter. Det er værd at
huske, at medlemmerne er med til at værne forhistoriske og histo
riske minder, derunder Øm kloster, og med til at støtte historisk
oplysningsarbejde og historisk undersøgelsesarbejde. Det er saaledes, at den, der er medlem af Historisk Samfund, støtter en god
sag og gavner sig selv.
I aarets løb tegnede mange medlemmer nye medlemmer. Det skal
de have tak for, og de nye medlemmer er velkomne. Man kan blive
medlem ved et andet medlems hjælp eller ved henvendelse til en af
repræsentanterne eller et bestyrelsesmedlem eller maaske lettest ved
at sende et kort med meddelelse til formanden lektor Jens Clausen,
Mejlgade 6, Aarhus. Yderligere oplysninger om Historisk Samfund
kan faas ved at læse f. eks. aarbogen 1954, s. 252—56. Der findes
hist og her den opfattelse, at Historisk Samfund kun er for histo
rikere. Da den opfattelse er urigtig, skal det siges, at Historisk Sam
fund for Aarhus Stift ligesom alle de egentlige Historiske amtssam
fund har til formaal ved historikeres hjælp af brede historisk op
lysning og historisk indsigt ikke mindst hos interesserede uden for
historikernes kreds og derfor meget gerne ønsker medlemmer i alle
kredse. Medlemstallet er stigende. Bestyrelsen haaber paa fortsat
fremgang.

Historisk Samfunds repræsentanter.
var fra 1954 følgende:
Læge Albert Andersen, Ry,
sognepræst Lars Leth Balslev, Sdr. Vissing,
læge Ulrich Balslev, Aidt pr. Thorsø,
gaardejer Rasmus Bendixen, Skejby,
5 bogholder Orla Gylling Bertelsen, Tranebjerg, Samsø,
amtsraadsmedlem Aage Brønd, Salten pr. Them,
førstelærer Aage Brøndlund, Harlev J.,
læge J. Didriksen, Gylling,
overretssagfører Ad. L. Eriksen, Hammel,
10 førstelærer C. Asschenfeldt Frederiksen, Buddinge,
realskolelærer Aage Grønnegaard, Hovedgaard,
amtsskolekonsulent A. Hjortli Hald, Gedved,
førstelærer Jacob M. Hansen, Nordby, Samsø,
apoteker A. Helms, Horsens,
15 lærer Alfred Henriksen, Tørring,
provst K. B. Hillgaard, Skivholme pr. Skovby,
malermester Erling Honoré, Brædstrup,
uddeler H. Jacobsen, Taaning pr. Skanderborg,
glarmester og kunsthandler Sv. Hostrup-Pedersen, Silkeborg,
20 førstelærer H. E. Jensen, Toustrup,
gaardejer Nydam Jensen, Nydamsgaard, Lyngaa pr. Hadsten,
provst J. P. Jeppesen, Klovborg,
sognepræst Aage Knudsen, Holme pr. Viby J.,
gaardejer Søren Knudsen, Jegstrup pr. Hasselager,
25 førstelærer N. Th. Ladefoged, Elsted pr. Lystrup,
lærer A. Leth, Østre skole, Gern,
skovrider P. J. Madsen, St. Hjøllund pr. Hjøllund,
førstelærer Aage Markussen, Velling pr. Bryrup,
førstelærer M. R. Mikkelsen, Søvind,
30 sognepræst Jørgen Møller, Skorup pr. Faarvang,
førstelærer Harald Nielsen, GI. Ry pr. Ry,
stationsforstander L. Petersen, Brabrand,
mejeribestyrer R. Rasmussen, Korsholm pr. Hinnerup,
provst T. Rugholm, Maarslet,
35 gaardejer Helge Schøler, Haar Nedergaard pr. Hinnerup,
apoteker S. H. Sejersen, Hammel,
seminarielærer Sigurd Skyum, Silkeborg,
højskoleforstander J. Slotsbo-Nielsen, Odder,
sognepræst H. Steffensen, Tiist pr. Mundelstrup,
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lærer Sv. Aa. Steffensen, Nørre Snede,
redaktør Svend Sørensen, Silkeborg,
amtsraadsmedlem Ernst Valbjørn, Ballelund pr. Silkeborg,
sognepræst Tage Wilhjelm, Præstholm pr. Boulstrup,
sognepræst R. Volf, Tamdrup pr. Lund Østj.

I 1955 har desuden nedennævnte lovet at være repræsentanter:
45 Forstander Frode Aagaard, Vestbirk,
bygningskonstruktør N. J. Israelsen, Hasle,
museumsleder Th. Madsen, Odder,
kontorchef Jolis. A. Svendsen, Aarhus.
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Lauenborg 226
Laurbjerg 232, 234
Laxegade (Kh.) 238
Lee 10
Leipzig 102
Lemvig 170
— realskole 253
Lerchenfeld 79
Levring 97
Leyden 103
Lille Merløse kirke (Sve
rige) 78

Lille torv (Århus) 124,
182, 183, 190
Linå 97, 102
Lindum 78
Lisbjerg 77
Liselund 161
Lolland-Falster 100
London 114, 186, 187, 197,
204
Lund 10, 24, 31
Lundhof 132, 133
Lundum 10, 15, 20, 42
— kirke 6, 43
Lyksborg slot 226
Lyngå 257
Løve apoteket (Aarhus)
191

Mårslet 96 257
Magdeburg 103
Malling 96, 136
Marcus Bechs gård (Den
gamle by) 255
Maren Smedsgyde (År
hus) 183
Mariager 172
Maribo amt 159
Marselisborg skov 163
Mattrup 79, 80, 81, 82, 86,
87, 88, 89
Mejlgade (Århus) 124,
125, 184, 190
Mejlgrunden (Århus) 193
Middelgade — Mejlgade
Middelhavet 248
Mindebroen (Århus) 182,
201
Mindegade (Århus) 181,
190
Mindeport (Århus) 188
Midtjylland 12
Mindstrup 80, 81, 82, 86
Moesgård 168, 255
Museumsbroen (Århus)
201
Møllegade (Århus) 181
Munkholm (Norge) 104,
115
Mygind 145, 149, 158
Møn 78
Mønsted 139
Nakskov 100
Nationalbanken (Århus)
123, 191, 197
Nebel 27
Nedenskov-Vilholt 86, 88
Nibe 239, 250
Ning herred 158, 230
Njær 246
Nordby 92
Norden 66
Norditalien 132

Stedregister
Nordjylland 227
Nordkap 112
Nordland (Norge) 111,
112
Nordre Bergenshus amt
(Norge) 119
Nordsjælland: 251
Nordslesvig 93, 94
Nordsøen 225
Norge 18, 77, 87, 101, 109,
113, 120, 169
Nydamsgård (Lyngå) 257
Nygade (Århus) 190
Ny kongensgade (Kh.)
160, 161
Nykøbing på Falster 224,
225, 226
Nørager 159
Nørre allé (Århus) 192
— Giudsted 31
— Hald provsti 98
— Hørning 158
Nørrejylland 83, 254
Nørre Snede 158
Nørresundby 173, 180,247
Nørre Vosborg 170, 179
N ørvang herred 80
Nørvang-Tørrild herre
der 83
Nørvinge 10

Odder 92, 96, 133, 257
Odense 99, 186, 188, 248
— katedral- el. latin
skole 248, 250
Onsbjerg 101, 104, 105,
108, 109
Onsbjerg-Besser 109
Onsbjerg kirke 108, 109,
110, 117
Ormslev 134, 135, 158
Ormslev-Kolt 96
Oscbcrg (Norge) 77
Ourupgård 225, 249
Palstrup 170
Palæ, restaurant (Vi
borg) 256
Perkentavl (Rosenholm)
256
Petri kirke (Kh.) 157,
161
Pinneberg (Tyskland)
157
Prins Frederik Ferdi
nands tegneskole =
Århus tekniske skole
Pustervig (Århus) 190
Rådved mark 31
Randers 78, 93, 145, 147,
159, 164, 200, 230
— amt 70, 157, 158,
159, 160

Randersvej (Århus) 50,
66
Randlev 92, 96
Ranum seminarium 92
Rask mølle 6, 9
Ravnbjerg 256
Regensen (Kh.) 103
Revet (Århus) 190
Ribe 94, 118
— stift 97
Ridderstræde (Århus)
188
Rigsarkivet 152
Rind 10
Ring 96
Ringarike (Norge) 70,
Ringarike (Norge) 70, 74
Ringkloster 164
Risskov 189
Rosenholm 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 153,
154, 155, 158, 159, 160,
256
Rosensgade (Århus) 190
Rosenvang (Århus) 220
Roskilde 78
— katedral- el. latin
skole 101, 132
Rostock 102
Rougsø provsti 98
Royal, hotel (Århus) 185,
191
Rugholm (Brabrand) 66
Ry 92
Ryesgade (Århus) 200
Ryslinge 94
Rødding (Nordslesvig) 93
— herred (Salling) 77
Rønde hotel 256
Sachsen-Coburg (Tysk
land) 224
Salling 77
Samsø 92, 101, 104, 105,
107, 108, 109, 110, 115,
116, 117
Samsø-Tunø provsti 101,
104, 105, 107, 117
Sankelmark 242
Sankt Jørgensbjerg
(Roskilde) 78
— Mortens kirke (Ran
ders 93
— Sørens kirke (Ry) 255
Seest 251
Sejling 92, 96, 97
Serritslevgård 28
Silkeborg 80, 82, 96, 97,
100, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 179, 257
— amt 10

277
Silkeborg langsø 170
— papirfabrik 166
Sillerupgård (Vrads) 10,
31
Sjellc 134, 135, 168
Sjellc-Skørring 179
Sjælland 101, 108, 173
Sjørring 78
Skade 167
Skårupgård 81
Skaføgård 145, 147, 150,
158, 160
Skagen 170
Skanderborg 5, 164, 165,
179, 257
— amt 10, 42, 82, 86, 159,
249
— slot 164
Skerring Munkegård 79
Skidengade (Århus) 181
Skipper Clementsvej (År
hus) 65
Skive 102
Skivholme 134, 135
Skjold 96
Skolegade (Århus) 65,
190, 193, 194
Skolegyde (Århus) 199
Skødstrup 160
Sköldinge kirke (Sverige)
78
Skørbadc 63, 64
Skørring 134
Slesvig 226
Slotskirken (Kh.) 105,
113
Slusebroen (Århus) 201
Småland (Sverige) 78
Sncdstcd 90, 100
Sodoma (bibi.) 113
Sogn (Norge) 70
Sophiendal 146
Sorø 166, 227
— akademi 137, 226
Spanien (Århus) 190, 200
Spare- og lånekassen i
Århus 128, 130, 189
Statsbiblioteket (rhus)
*253, 254
Stejlgården (Rye) 256
Stendalgård plantage
256 *
Stensballc 251
Stjernholm amt 10, 80, 81
— len 256
Stjær 134
Stobberup 10, 31
Stockholm (Sverige) 77
Store torv (Århus) 49,
83, 124, 128, 181, 182,
190, 201, 202
Storring 135

278
Stouby 97
Strand (Norge) 71, 77
Strandgård (Hansted) 23
Strandmøllen (Kh.) 166
Studsgade (Århus) 190
Støvring 97
Svanemøllen (Kh.) 227
Svendborg 6
Sverige 70, 243
Svinetorvet (Århus) 184
Sydfyn 131
Sydnorge 109
Sättersta kirke (Sverige)
78
Søby 148, 150, 158, 160
Søbygård 246
Södermanland (Sverige)
78
Søften 134
Sølvgades lazaret (Kh.)
229
Sønderallé (Århus) 191
Søndergade (Århus) 191
Sønder Hald herred 158,
159
Sønderjylland 78
Sønderskov (Silkeborg)
179
Sønder Vissing 86

Tamdrup 90, 91, 96, 97
Tangen (Århus) 190, 200
Terp (Århus) 220
Them 26, 166, 179
Thisted 78, 160
Thorsåker kirke (Sve
rige) 78
Thorsager 256
— kirke 256
Thorshavn 253
Thorslev 78
Tinning skov 164
Tjele 150
Toldbodvej (Kh.) 227, 229
Tolstrup 10, 24
Torning 92, 97
Torp 10, 31
Torpe kirke (Norge) 70
Torrild 91
Torstrup 97
Trafalgar Square (Lon
don) 204
Tranbjerg 96
Tranebjerg 92
— kirke 117
Trondhjem 105, 107, 108,
109, 110, 111, 113

Stedregister
Trondhjem’s domkirke
108, 116
—’s fjord 104, 115
—*s katedralskole 105,
114
—’s stift 101, 109, 112,
117
Træden 96
Tunø 109
Tunøsticn (Århus) 194
Tustrup 140, 141, 144,
147, 154
Tvilum 97
Tyrsting 79
— herred 79
— kirke 86
Tyrsting-Vrads herred
83, 87
— provsti 98
Tyskland 132
Tønder 78
Tønning (Århus stift) 96
Tønningen 187
Ulvedal plantage 256
Underup 10, 31
Uppland (Sverige) 71, 77
Uppsala (Sverige) 77,166
Urlev 97
Urnes (Norge) 70, 71, 76,
77
Ut 96, 250

Våbensholm 86, 88
Våbensholm-Vilholt 88
Vårvik (Norge) 75
Wales 224
Vang (Norge) 71, 77
Vedelslund 135
Vcderlöfs kirke (Sve
rige) 78
Vejen 94
Vejlby (Århus) 66, 101
Vejle 120
— amt 250
Vellev 246
Vendsyssel 50, 224
Vennelyst (Århus) 201
Vesterdal højskole 253
Vestergade (Århus) 190
— (Kh.) 157
Vesterport (Århus) 199
Vester Skerninge 131
Vestjylland 50
Vexiö (Sverige) 75
Viborg 78, 82, 160, 164,
170, 179, 197, 204, 232,
256

Viborg amt 10, 139, 158
— stift 97, 179
Viby (Århus) 138, 200,
205, 207, 208, 211, 214,
216, 223
— nordbanegård 220
Victoriadokkerne (Lon
don) 204
Wilhelmsborg 167, 168,
170, 179
Vinderslev 97
Vinderslevgård 80
Windsor (England) 225
Vinkel 10
Vinten 10, 31
Visborg 104, 115
Vitten 134
Wittenberg (Tyskland)
102, 103, 109
Voel 97
Voerladegård 97
Voer-Nim herrede 34, 38,
47, 252
Volden (Århus) 190
Voldum 160, 212
Vorberg 10, 31
Vordingborg 74, 104
Vorrevangen (Århus) 49,
51, 52, 60, 64, 65
Vosnæsgård 158, 256
Vrads 10
Vrigstad kirke (Sverige)
75, 76
Vrigsted 96
Væhr 27, 91
Vånga kirke (Sverige) 74,
75
Västergötland (Sverige)
74, 75

Zoologisk museum (Kh.)
59, 60

Øm kloster 257, 258
Øresund 163
Ørnereden (Århus) 255
Ørum 97
Østbirk 92, 97
Østerbye 105
Östergötland (Sverige) 75
Øster Han herred 78
— Lisbjerg herred 160
— Lisbjerg provsti 98
— Tørsiev 97
Østjylland 138, 162

Historisk Samfund for Aarhus Stift.
Udgifter:
Irbogen:

Driftsregnskab for året 1954.
Indtægter:

Årbogen 1954, 985 eksempi. ..
Årbøger m. v., tidl. årgange:
Forfatterhonorarer .. 985,00
Eget salg...................................
rrykning og Klicheer 9.317,28
Do. do. Haases forlag ..........
Forsendelsesudgifter. 1.526,37
Forsendelsesvederlag ............
------------------------- 11.828,65
Øm kloster à conto tilbagebet.
Generalforsamling ..................
118,46
3estyrelsesmøder ....................
107,15
ydet tilskud 1932—1943 ...
Renter ........................................
Foredrag ...................................
574,46
Ref. papirafgift — 2 år........
Ekskursioner ...........................
177,75
Konting. Dansk hist,fællesf.
86,10
Porto, telefon, tryksager ....
632,87
Tilskud:
Undervisningsmin. ... 700,00
Århus byråd ................ 150,00
Horsens byråd ........... 50,00
Silkeborg byråd ........ 50,00
Skanderborg byråd .. 50,00
Ry sogneråd ................ 50,00
Århus amt ................... 100,00
Skanderborg amt .... 75,00
Private institutioner .. 900,00
-----------Driftsunderskud ......................

13.525,44

4.991,00
573,70
136,50
977,02
4.000,00
20,56
329,69

2.125,00
371,97
13.525,44

Status 1. januar 1955.
Landbosparekassen, kt. 22 ..
305,47
Postgiro ....................................
32,08
Kassebeholdning ........................
288,92
4- formue 1h 54 .... 3.269,01
+ driftsunderskud .. 371,97
------------ 3.640,98

Øm kloster

4.267,45

4.267,45

4.267,45

Århus, den 30. januar 1955.
Richter,
kasserer.

Regnskabet for »Historisk Samfund for Aarhus Stift« år 1954 er revideret og
fundet i overensstemmelse med bilagene.

Århus, den 16. august 1955.
S. Lauge Jørgensen.
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vigianerne .......................................................................................
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af Aarhus Amt 1827 ....................................................................
Cand. mag. Ole Karup Pedersen: Livet på Rosenholm om
kring 1830 .......................................................................................
Lokalhistoriker Peder Jensen: H. C. Andersen i Østjylland
Direktør, cand. polyt. Norman V. Steenstrup: Gadebelysnin
gen i Århus fra ca. 1700—1900 .............................................
Redaktør L. Larsen-Ledet: Sogneraadsmedlcm i en Omvælt
ningstid ...........................................................................................
Arkivar, cand. mag. Finn H. Lauridsen: En østjysk herre
gård i hverdag og fest. Huslærer på Frijsenborg
1863—65 ...........................................................................................
Nekrologer................................................................................................
Beretning om Historisk Samfund 1954 .........................................
Historisk Samfunds repræsentanter ...............................................
Registre ....................................................................................................
Bøger og tidsskrifter til favørpriser .............................................
Regnskaber ............................................................................................
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67
79
90
101

118
131

140
162
181

205

224
251
255
259
261
279
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Øm Kloster.
Driftsregnskab for året 1954.
Udgifter:
Indtægter:
Vederlag til kustode Andersen 9.106,82
Billetsalg................................ 17.764,90
Tryksager, porto, telefon ... 2.744,93
Salg af bøger og postkort ...
673,10
Renter — sparekasse ...........
759,89
Forsikringer .........................
73,50
do. — obligationer.........
687,50
Rejseudgifter ........................
109,65
Tilbagebetalt Historisk Sam
fund for ydet driftstilskud
1932—1943 ......................... 4.000,00
Vedligeholdelse af bygninger
og anlæg............................. 1.744,76
Driftsoverskud ...................... 2.105,73

19.885,39

19.885,39

Status 1. januar 1955.
Passiver:
Aktiver:
Formue Vi 1954 .... 42.146,79
Landbosparekassen :
+ driftsoverskud .. 2.105,73
bog nr. 94.731 .................... 19.590,13
------------- 44.252,52
bog nr. 101.633 .................. 1.871,97
5.500 kr. 5 % Ny jydske .... 5.005,00
5.500 kr. 5 % Jydsk Grund
ejer kreditforening........... 4.950,00
Historisk Samfund................ 4.267,45
Matr. nr. 11 m. fl. Emborg by 8.000,00
Kassebeholdning ..................
567,97
44.252,52

44.252,52

Århus, den 30. januar 1955.
Richter,
kasserer.

Regnskabet for Øm kloster år 1954 er revideret og fundet i overensstemmelse
med bilag, sparekassebøger og opbevaringsbevis for obligationer.
Århus, den 16. august 1955.
S. Lauge Jørgensen.

AARBØGER
UDGIVNE AF HISTORISK SAMFUND
FOR AARHUS STIFT
XLIX

AARHUS
AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S

1956

AARHUS STIFTS AARBØGER
XLIX

Tryk :

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S

Klicheer:
Hammerschmidt I/S Klichéfabriker

Bogens butikspris er 14 kr.

Medlemmer af Historisk Samfund
får den for kontingentet,

som er 8 kr.

AARBØGER
UDGIVNE AF HISTORISK SAMFUND
FOR AARHUS STIFT

XLIX

AARHUS
AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S

1956

HISTORISK SAMFUND FOR AARHUS STIFT
*

BESTYRELSE:
Lektor Jens Clausen, formand.
Professor, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen,
næstformand.
Arkivar Finn H. Lauridsen, sekretær.
Kontorchef Johan Richter, kasserer.
Overretssagfører Otto Bisgaard, Silkeborg.
Lektor Sven Gabrielsen.
Lærer N. Gjesing, Skanderborg.
Gårdejer Nydam Jensen, Nydamsgaard,
Lyngaa.
Forfatter August F. Schmidt, Brabrand.
*

REDAKTIONSUDVALG :
Lektor Jens Clausen.
Professor, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen.
Lektor Sven Gabrielsen.
Arkivar Finn H. Lauridsen.

*
UDVALG FOR ØM KLOSTER:

Lektor Jens Clausen, formand.
Lærer N. Gjesing, sekretær.
Kontorchef Johan Richter, kasserer.
*

SUPPLEANTER:
Apoteker A. Helms, Horsens.
Højskoleforstander J. Slotsbo-Nielsen, Odder.

De regelbundne landskifter og gårdenes
historie i Aarhus stift.
Af Poul Rasmussen.

INDLEDNING
Før udskiftningen i slutningen af det 18. århundrede var hver
enkelt landsbys agerjord delt i nogle få vange, som hvilede eller
var besået med en og samme slags korn. Samtlige vange bestod
af en eller flere marker eller løkker, der igen var delt i åse eller
fald, som de gerne kaldes i Jylland. Faldene endelig bestod af
en række som oftest lange og smalle agre. Der findes fald, hvis
agre tilhørte en enkelt eller nogle få af landsbyens gårde; men
i de fleste fald havde alle eller så godt som alle gårdene en eller
flere agre. Agerjordens inddeling i vange, marker, fald og agre
og agrenes fordeling på de forskellige gårde kaldes byernes
landskifter, og landskifterne i de byer, hvis agre er anvist går
dene efter faste principper, betegnes som regelbundne. Af re
gelbundne landskifter findes der tre hovedformer, solskiftet,
bolskiftet og det landskifte, der i det følgende kaldes gårdgruppeskiftet. Det rene solskifte kan man definere som land
skiftet i de byer, hvis gårdes agre i alle bymarkens fald fulgte
efter hinanden i en bestemt rækkefølge. Det rene gårdgruppeskifte kan på samme måde defineres som landskiftet i de byer,
i hvilke alle gårdene var delt i grupper, hvis agre plejede at
ligge ved siden af hinanden, men ikke i nogen bestemt orden.
Det rene bolskifte var en mellemting mellem sol- og gårdgruppeskiftet og kan defineres som landskiftet i de byer, i
hvilke alle gårdene var delt i grupper, hvis agre som oftest lå
sammen og fulgte efter hinanden i en bestemt rækkefølge. En
Forkortelser: S. R. D. = Scriptores Rerum Danicarum, Æ. D. A. = De
ældste danske Arkivregistraturer, K. B. = Kancelliets Brevbøger, K. S. —
Kronens Skøder. Benyttede arkivalier: De ældste lensjordebøger, de ad
komstdokumenter, som er registreret i Kronens Skøder, Århus domkapitels
jordebog 1648 (Danske Kancellis arkiv, diverse breve, dokumenter og akter
sagligt ordnede), sognejordebøgerne på landgilde, udsæd og avling 1661 —
62, matriklerne 1664 og 1688, markbøgerne 1683 og de andre forarbejder
til matriklen 1688.
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del af de regelmæssigheder, som er karakteristiske for de for
skellige rene og blandede sol-, bol- og gårdgruppeskifter, såvel
som mange af de afvigelser fra reglerne, der forekommer, kan
give oplysninger om de pågældende byers og deres gårdes hi
storie. Det er hovedformålet med nærværende undersøgelse at
beskrive byernes landskifter og bestemme gårdenes antal og
størrelse ned gennem tiderne, for så vidt som det fremgår af
landskifternes former.
Jordebøger, adkomstbreve, præsteindberetninger, det 17.
århundredes matrikler og forskellige synsforretninger giver en
kelte bidrag til vor viden om de jyske byers landskifter; men
fyldestgørende underretning om landskifterne får man først
ved at analysere de opmålinger, der er så detaljerede, at de
omfatter de enkelte agre. Sådanne opmålinger findes for nogle
byers vedkommende i udskiftningsforretningerne fra slutnin
gen af det 18. århundrede og for alle byernes vedkommende i
markbøgerne 1683. Markbøgerne bliver derfor den vigtigste
kilde, på grundlag af hvilken så godt som alle bestemmelser af
landskifterne må foretages.
Mark bøgerne og deres anvendelse til bestem
melse af sol-, bol- og gårdgruppeskifter.

Markbøgernes oplysninger, deres pålidelighed og deres
tilstrækkelighed.
Som forarbejde til den nye matrikel, der skulle erstatte land
gildematriklen 1664, og hvis hartkornsansættelser skulle ba
seres på størrelsen og boniteten af gårdenes tilliggender, blev
al agerjord i Jylland opmålt og takseret i 1683. De bevarede
opmålings- og taksationsforretninger og ekstrakterne af op
målings- og taksationsforretningerne for de forskellige sogne er
samlet i de såkaldte markbøger.
Skal beskrivelser af bymarkerne benyttes til bestemmelse
af sol-, bol- og gårdgruppeskifter, må de for hver enkelt agers
vedkommende give oplysninger om den gård, den tilhørte, om
det fald, den lå i, om dens beliggenhed syd, nord, øst eller vest
for de andre agre i samme fald og om dens størrelse. Hvad
agrenes størrelse angår, må det erindres, at man i de gamle
landsbysamfund beregnede et jordstykkes areal enten rent geo
metrisk på grundlag af bredde-, længde- og højdemålene eller
som oftest ved at undersøge, hvor mange skæpper rug- eller
bygsæd der skulle bruges til at beså det med. Drejede det sig
om at tildele en gård eller en gruppe af gårde en bestemt an-
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del af et fald, kunne man imidlertid nøjes med at måle jord
stykkernes bredde, fordi agrene i samme fald gerne var om
trent lige lange. Var man ikke særlig nøjeregnende, og var
faldets agre omtrent lige brede, kunne man tilmed indskrænke
sig til at anvise gårdene og gårdgrupperne så mange af de
gamle agre, at antallet af deres agre kom til at svare til den
anpart af faldet, som tilkom dem. Breddemålenes anvendelse
ved bymarkernes rebning fremgår f. eks. af Eriks sjællandske
Lov, II, 54, Arent Berntsen: Danmarks og Norges frugtbar Her
lighed, II, s. 462 f., og Henrik Larsens, Svend Aakjærs, Ole Widdings og Poul Meyers markbogsanalyser, medens Poul Meyer
i Danske Bylag, s. 310—14, har påvist, at man i nogle byer til
delte gårdene og gårdgrupperne så mange af de gamle agre, at
agrenes antal blev proportionale med deres bymål1). Når man
skal bestemme landskiftet i en by, vil det naturligvis være det
rigtigste, at man anvender de mål, der blev benyttet ved den
sidste regulering af bymarken. Hvis de enkelte gårdgrupper
langt fra havde agre i samtlige fald, og det ikke altid var de
samme gårdgrupper, der havde andele i de samme fald, kan
man ganske vist drage den slutning, at de pågældende byers
jorder næppe var tilrebet gårdene efter breddemål. I alminde
lighed kan man dog først afgøre, hvor vidt det var agrenes
areal, bredde eller antal, man havde benyttet ved bymarkens
regulering, ved at undersøge, hvilket af de tre slags mål man
x) Ifølge et tingsvidne, der er indført i Skast herreds tingbog 1637 (sag
nr. 173 i udgaven af Skast herreds ældste tingbøger), havde fem mænd
den 22. februar skiftet Tovrup øde mark mellem gården Uglvig, to
gårde i Novrup og de to gårde i Veldbæk. De begyndte »på Lille
Tovrup ved Lyngdige, og der bar de lod på, og blev Niels Lambert sens gård i Veldbæk ophav (d. v. s. den første) og så Bendts gård
den anden og Christen Hansens gård den tredie og den vestre gård
i Novrup den fjerde og Ugl viggård den femte lod. Så gik de vesterpå,
medens den tægt (d. v. s. det fald) varede, og så gik de derfra og
østerst på Hodsted og så vesterpå, medens den tægt varede, og da
fattedes der en ager til Uglvig lod. Den tog de næst vesten ved den
vej, som ligger vesten ved Tovrup Langagerender. Så gik de vester
på, medens de agre varede................... Så gik de derfra og til de Lang
agre, som løber øster- og vesterpå med enderne, og begyndte ved
nør side og sønderpå, medens de agre varede, og der fattedes en
ager til Christen Hansens gård og en ager til Vestergård og en ager
til Uglvig. De tre agre tog de sønderst af de blokke ved Ulv Røgcl.
Og så gik de nørpå, medens de blokke varede, og fattedes der en
blok til den vestre gård og en blok til Uglvig. Dem tog de vesterst
af de blokke, som ligger norden ved Ulv Røgel blokke og løber søn
der og nør med enderne. Og så gik de østerpå, medens de blokke
varede«. Der kan ikke være tvivl om, at det var de gamle agre i
Tovrup mark, de fem gårde fik anvist.
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skal regne med, for at forholdet mellem gårdenes og gårdgrup
pernes tilliggender og mellem tilliggenderne og gårdenes land
gilde kan blive så enkelt og klart som muligt (se Ole Widding
i Fortid og Nutid, XVI, s. 266 f., og Poul Meyer: Danske Bylag,
s. 310ff.). Disse undersøgelser vil imidlertid blive meget om
stændelige, fordi de må omfatte en stor part af, helst hele de
pågældende bymarker, og fordi det ofte er vanskeligt at sige,
hvilke agre der skal regnes med til de forskellige gårdgruppers
tilliggender (se Ole Widding, anførte sted, s. 266). Selv om to
jordstykker, der var målt efter areal eller bredde, var lige store,
er det ikke sikkert, at de bestod af lige mange agre, og selv om
to jordstykker, der var målt efter areal, var lige store, er det
ikke sikkert, at de var lige brede. Da formålet med alle reb
ninger og reguleringer af bymarkerne var at sikre gårdene og
gårdgrupperne så store andele af de forskellige fald, som de
havde krav på, må man derimod gå ud fra, at to jordstykker,
der var lige store, målte efter bredde eller agertal, også var
omtrent lige store, målte efter areal. Da tilnærmelser til det
rigtige for dette punkts vedkommende vil være fuldt tilstræk
kelige, er det altså ikke nødvendigt, at man forsøger at finde
de målemetoder, der anvendtes ved bymarkernes sidste regu
leringer, men man må i alle tilfælde kunne nøjes med oplys
ninger om agrenes arealer. Arealerne har iøvrigt den fordel
frem for breddemålene, at man altid kan beregne en agers
areal, hvorimod det er umuligt at beregne bredden af de ikke
få agre, der var målt i flere stykker, hvis beliggenhed i forhold
til hinanden ikke kan bestemmes.
Til de oplysninger, der er nødvendige, når man skal be
stemme byernes landskifter, er agrenes bonitet ikke medreg
net. Dette skyldes, at al jorden i de enkelte fald sædvanligvis
havde nogenlunde den samme kvalitet, således at det ved fast
læggelsen af gårdenes anparter af et fald var tilstrækkeligt at
tage hensyn til deres størrelse. Helt se bort fra den mulighed,
at man i nogle tilfælde har gjort agre med særlig god eller
særlig dårlig jord henholdsvis relativt mindre og relativt større
end de andre, kan man ganske vist ikke; men en inddragelse
af jordens bonitet i undersøgelsen ville vanskeliggøre den i en
grad, der ikke står i noget rimeligt forhold til de forbedringer
af resultaterne, der derved kunne opnås.
En gennemgang af markbøgernes indhold vil vise, at de til
syneladende giver alle de oplysninger, bestemmelsen af land
skifterne kræver. De anfører således navnene på de fald, i
hvilke de forskellige agre lå, og de opgiver, hvilke gårde de
tilhørte. Hvorledes faldenes agre lå i forhold til hinanden, frem-
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går også af markbøgerne, der nummererer hvert faids agre i
den rækkefølge, hvori de er opmålt, anfører den retning, hvori
opmålingen af de agre, der lå ved siden af hinanden, er fore
taget, og giver oplysninger om de agre, der ikke lå side om side
med de andre. Endelig opgiver markbøgerne agrenes arealer
såvel som de mål, ved hjælp af hvilke de er beregnet.
Ved landmålingen 1683 anvendte man følgende forretnings
gang: Konduktørernes mål og takseringsmændenes og bønder
nes egne oplysninger om jordens kvalitet og inddeling i fald
og om besiddelsesforholdene indførtes i marken i de såkaldte
figurbøger, der alle er gået tabt. Figurbøgerne blev renskrevet
af landmålingskommissionernes skrivere i opmålingsprotokol
lerne. Herfra overførtes målene og alle de andre oplysninger
til ekstrakterne, der ikke er disponeret efter fald, men be
skriver alle agre, der tilhørte samme gård og lå i samme mark,
umiddelbart efter hinanden. Til sidst blev agrenes arealer be
regnet på grundlag af målene i ekstrakterne, i hvilke de lige
ledes er indført. En del af opmålingsprotokollerne og så godt
som alle ekstrakterne er bevaret. De er bundet sammen til de
protokoller, der kaldes markbøger, og af hvilke der findes en
for hvert sogn. Af det ovenfor anførte fremgår det, at opmå
lingsprotokollerne er primære kilder i forhold til ekstrakter
nes mål, som på den anden side er primær kilde i forhold til
arealerne. Når opmåling s protokollerne er bevaret, bør man der
for bengtte deres opgivelser, og ekstrakternes arealopgivelser
kan man ikke anvende, før man ved efterprøvning af en række
beregninger har konstateret, at de er udført med omhu og
næppe er behæftet med mange og store fejl.
Oplysningerne om markernes opdeling i fald og agre og
om agrenes beliggenhed i forhold til hinanden spillede ingen
rolle for jordernes hartkornsansættelse, af hensyn til hvilken
markbøgerne er udarbejdet. Man må derfor regne med, at der
ikke er lagt særlig vægt på at gøre dem nøjagtige og udtøm
mende. Blandt de fejl, der forekommer af denne eller af andre
årsager, kan nævnes, at fald, der lå i fortsættelse af hinanden,
undertiden er slået sammen til ét fald i markbøgerne (se Ole
Widding: Markfællesskab og Landskifte, s. 11), og at to eller
flere agre, der lå ved siden af hinanden og tilhørte en og samme
gård, i nogle tilfælde er betragtet som en enkelt ager. Omvendt
er nogle agre, der blev opmålt i flere stykker, behandlet som
lige så mange enkeltagre (se C. Rise Hansen og Axel Steensberg: Jordfordeling og Udskiftning, s. 95 f.). Desuden er fal
denes måleretning undertiden forkert angivet, og agre, som lå
for enden af eller løb på tværs af faldenes øvrige agre, be-
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skrives ofte, uden at der gøres opmærksom på, at disse agre
ikke lå side om side med de andre.
Hvad faldenes måleretninger (og agrenes længderetninger) angår,
må det erindres, at de altid angives efter et skøn og kun ved beteg
nelser for de fire verdenshjørner, syd, øst, nord og vest. Var et fald
målt fra nordøst mod sydvest, har det således været vanskeligt at
afgøre, om der skulle skrives, at måleretningen gik fra nord til syd
eller fra øst til vest (jvnf. Ole Widding i Fortid og Nutid, XVI,
s. 253). Når man skal bestemme en bymarks landskifte, må deres
opfattelse, der gav landskiftet dets form, være norm. Hvis de, der
opmålte en bymark, bedømte en retning anderledes end de, der
havde rebet marken, betragtes markbogens retningsangivelse derfor
som forkert.

I modsætning til inddelingen i fald og agre og agrenes be
liggenhed havde deres mål og arealer og oplysningerne om de
gårde, de tilhørte, betydning for hartkornsansættelserne. Ikke
desto mindre er det ret almindeligt, at mål- og arealopgivelser
er behæftet med afskrivnings- eller beregningsfejl, at agre er
sprunget over i ekstrakterne, eller at den samme ager tillægges
to eller flere gårde. Heller ikke til de længde- og breddemål,
der er skrevet rigtigt af efter figurbøger og opmålingsprotokol
ler, kan man nære større tillid. Opmålingen i 1683 blev nem
lig foretaget af folk, der i mange tilfælde var uefterrettelige og
havde en mangelfuld uddannelse som landmålere, og hvis
metoder og tekniske hjælpemidler var meget primitive (se nær
mere C. Rise Hansen og Axel Steensberg: Jordfordeling og Ud
skiftning, s. 21-90, og Holger Hjelholt i Jyske Samlinger, 4, III,
s. 404 f.). Nævnes må det endelig, at markbøgerne kun med
tager de dyrkede jorder, således at fald og agre, der havde lange
hvileperioder, kan være unddraget opmåling (jvnf. G. Rise
Hansen og Axel Steensberg: Jordfordeling og Udskiftning,
s. 92).
I mange byer med regelbundne landskifter havde gårdene
fået agre anvist i en bestemt rækkefølge regnet fra syd eller
fra øst. En del af fejlene i markbøgerne for disse byer kan man
påvise og rette ved hjælp af landskifternes regler. Henfører
markbøgerne således enkelte agre til to gårde, eller opgiver de
slet ikke, hvilke gårde de tilhørte, må man formode, at de var
tillagt de gårde, hvis agre plejede at ligge umiddelbart foran
og efter de gårdes agre, som de nærmest foregående og efter
følgende agre var tildelt2). Hvis agrene i hele fald eller større
2) Når en og samme ager tillægges to gårde, kan det dog også skyldes,
at de begge havde hver sit stykke af den pågældende ager.
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sammenhængende stykker af nogle af faldene lå i den om
vendte rækkefølge af den, landskiftets regler forudsætter, må
markbøgernes opgivelser ligeledes betragtes som fejlagtige og
rettes, således at regelmæssighed bliver tilvejebragt. Er der
derimod kun tale om et par agre, der lå i omvendt rækkefølge
af den sædvanlige, eller om flere agre, der lå i rent tilfældig
orden, er det mindre sandsynligt, at årsagen skal søges i fejl
og mangler i markbøgernes opgivelser.
Tilvejebringelse af overensstemmelse med landskifternes
regler er ikke den eneste fremgangsmåde, de, der vil rette og
udfylde markbøgernes oplysninger, kan benytte. Ved at sam
menligne de forskellige agres længde og bredde kan man under
tiden påvise bælter i faldene, som bestod af agre, der løb på
tværs af de andre, eller som lå i forlængelse af hinanden (de
såkaldte tværdelte agre), uagtet de i markbøgerne behandles,
som om de lå side om side med de øvrige agre (se Ole Widding
i Fortid og Nutid, XVI, s. 271 ff., og Markfællesskab og Land
skifte, s. 114 ff. og 186 ff.). En systematisk jævnførelse af samt
lige agres længder og bredder i et fald kræver imidlertid så
megen tid, at den kun kan foretages rent undtagelsesvis.
Det vigtigste korrektiv til en historisk kilde er sædvanlig
vis andre kilder, der giver oplysninger om samme emner. For
markbøgernes vedkommende er dette ikke tilfældet. Ganske
vist fremgår det undertiden af samtidige præsteindberetninger
og synsforretninger, at to eller flere fald er slået sammen til
ét i markbøgerne (se Ole Widding: Markfællesskab og Land
skifte, s. 11), og hvis modelbøgernes arealopgivelser ikke stem
mer overens med markbøgerne, fordi kommissionen i 1686
havde ladet markerne måle om (se Holger Hjelholt i Jyske
Samlinger, 4, III, s. 413 f. og 417), må man regne med, at op
målingerne i 1683 er forkerte. Da præsteindberetningerne, syns
forretningerne og modelbøgerne som regel ikke opgiver målene
på de enkelte agre og fald, kan man imidlertid ikke ud fra dem
rette markbøgernes fejl. Den eneste samtidige kilde, der går til
strækkeligt i detaljer til, at den kan anvendes som sammen
ligningsmateriale, er de såkaldte dicisions- eller klageprotokol
ler, i hvilke klager, proprietærerne eller bønderne fremsatte
over opmålingerne, er behandlet (se Holger Hjelholt, anførte
sted, s. 419 f. Jvnf. C. Rise Hansen og Axel Steensberg: Jord
fordeling og Udskiftning, s. 77 ff.) ; men fra Jylland er der ikke
bevaret andre decisionsprotokoller end den for Silkeborg amt,
d. v. s. Hids, Vrads, Lysgård og nogle sogne i Gern herred (Hol
ger Hjelholt, anførte sted, s. 420.). I anledning af udskiftnin
gen i slutningen af det 18. århundrede blev de jyske byers
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marker opmålt på ny. Ved at sammenholde udskiftningsforret
ningernes opmålinger med markbøgerne kan man føre sand
synlighedsbevis for, at i det mindste nogle af bymarkernes
fald er opmålt nøjagtigt i 1683 (se f. eks. August F. Schmidt:
Aaby Sogns Historie, II, s. 10 ff., og Brørup Sogns Historie,
s. 82 f.). Da udskiftningsforretningerne er så meget yngre end
markbøgerne, at alle afvigelser kan skyldes forandringer, der
er sket i den mellemliggende tid, kan man derimod hverken
påvise eller rette markbøgernes fejl ved at jævnføre de to kil
der med hinanden.
Beskrivelse og bestemmelse af sol-, bol- og gårdgruppeskif terne.
Analyser og beskrivelser af bymarkernes landskifter, som kun
betjener sig af sprogets sædvanlige ord, er ganske vist umid
delbart forståelige, men bliver omstændelige og indviklede. Når
man skal behandle mange bymarkers landskifter, vil det der
for være en fordel, at man benytter samme fremgangsmåde
som matematikerne og naturvidenskabsmændene og anvender
symboler i fremstillingen. Til beskrivelserne af bymarkernes
landskifter benyttes i det følgende bogstav- og talfigurer, som
har de fig. 1-3 viste former.
A
B
C
D

A
x,4
x,7
x,10

B
x,l
x,8
x,ll

C
x,2
x,5
x,12

D
x,3
x,6
x,9
-

Fig. 2:

X,1

y.i

A

v,3

v,2

v.l

y,3

y.2

x,2

x,3
CD

B

A

Fig- 3:
v,l

y,i
A

y>2

x,2

x,l

B

x,3

C

D

B

C

D
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I disse figurer er der fire sæt af symboler, nemlig bogsta
verne A B C D . som betegner gårde eller grupper af gårde3),
x’erne, y’erne, og z’erne, der repræsenterer forskellige tal, fi
gurernes former og bogstavernes og tallenes anbringelse i for
hold til hinanden. I figurer af den fig. 1 viste type angiver
hvert af tallene (x,l x,2 x,3 . .), hvor mange gange den gård
eller gårdgruppe, hvis bogstav står til venstre for tallet, havde
agre, der lå umiddelbart syd eller øst for agre, der tilhørte
den gård eller gårdgruppe, hvis bogstav står oven over tallet.
I figurer af de fig. 2 og fig. 3 viste typer angiver hvert af tal
lene i linien lige over bogstaverne (x,l x,2, x,3 . .), hvor mange
gange den gård eller gårdgruppe, hvis bogstav står til venstre
for tallet, havde agre, der lå umiddelbart syd eller øst for agre,
som tilhørte den gård eller gårdgruppe, hvis bogstav står til
højre for tallet. (Gården B har altså x,2 gange agre, der lå syd
eller øst for agre, som tilhørte gården C). På samme måde
angiver hvert af tallene i den anden linie over bogstaverne,
hvor mange gange de tre gårde eller gårdgrupper, hvis bog
staver står henholdsvis til venstre for, under og til højre for
tallet, havde agre, der fulgte efter hinanden i samme række
følge regnet fra syd eller fra øst. (Gårdene B, C og D havde
altså y,2 gange agre, der fulgte efter hinanden i denne række
følge regnet fra syd eller fra øst). Tallene i den tredie linie
over bogstaverne (v,l . .) angiver, hvor mange gange de fire
gårde eller gårdgrupper, hvis bogstaver står, de to til venstre
og de to til højre for tallet, havde agre, der fulgte efter hin
anden i samme rækkefølge regnet fra syd eller fra øst o. s. v.4).
Som omtalt ovenfor s. 5 findes der tre hovedformer for
regelmæssig fordeling af en bymarks agre på byens gårde,
nemlig bolskiftet, solskiftet og gårdgruppeskiftet. Det er fæl
les for de bolskiftede og de gårdgruppeskiftede byer, at deres
gårde var delt i en række gårdgrupper og enkeltgårde. De agre
i de forskellige fald, der tilhørte gårdene i samme gårdgruppe,
lå ved siden af hinanden og fulgte i de bolskiftede byer efter
hinanden i en bestemt rækkefølge, hvorimod de i de gård3) Dc bogstaver, der skal betegne de forskellige gårde, vælges altid
således, at deres rækkefølge i alfabetet stemmer overens med den
rækkefølge, hvori gårdenes tilliggender i den første af den pågæl
dende bys vange er beskrevet i markbogen 1683.
4) Som det nærmere vil blive omtalt under behandlingen af de på
gældende byer, skal disse definitioner i nogle få tilfælde ændres,
således at ordene »syd eller øst for« erstattes med ordene »ved siden
af«, medens ordene »i samme rækkefølge regnet fra syd eller fra
øst« erstattes med ordene »i denne rækkefølge regnet fra syd, øst,
nord eller vest«.
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gruppeskiftede byer lå i rent tilfældig orden. De forskellige
gårdgrupper og enkeltgårde havde lige mange sammenhæn
gende stykker af bymarkens fald, og disse stykker lå som
oftest blandet rent tilfældigt ind mellem hinanden. Undertiden
gjorde der sig dog en tendens gældende til at lade gårdgrup
pernes og enkeltgårdenes agre følge efter hinanden i samme
rækkefølge eller til at lade nogle gårdgruppers og enkeltgårdes
agre ligge ved siden af hinanden eventuelt i samme orden5).
Foruden de rent bolskiftede og de rent gårdgruppeskiftede by
marker findes der marker, hvis landskifte var en mellemform
mellem bol- og gårdgruppeskiftet, således at forstå, at enten
var gårdgruppernes agre fordelt på gårdene, snart efter bol
skiftets, snart efter gårdgruppeskiftets principper, eller også
var nogle gårdgruppers agre fordelt på gårdene efter bolskif
tets, andre efter gårdgruppeskiftets, andre igen efter det lige
omtalte kombinerede bol- og gårdgruppeskiftes principper.
Når man skal gøre rede for, hvorledes de forskellige former
for bol- og gårdgruppeskifte kan beskrives ved hjælp af de
s. 12 f. omtalte bogstav- og talfigurer, er det fordelagtigt at
begynde med det mest komplicerede landskifte, nemlig land
skiftet i de byer, i hvilke to sæt gårdgruppers agre var fordelt
på gårdene henholdsvis efter bolskiftets og efter gårdgruppe
skiftets principper, medens et tredie sæt gårdgruppers agre
snart var bolskiftede, snart var gårdgruppeskiftede. I det føl
gende betegner AB. .FG.. KL. .OP., gårdene i en by
med et sådant landskifte, og x,a x,b x,c . . ., y,a y,b y,c . . .,
v,a v,b v,c . . ., o. s. v. angiver, hvor mange gange henholds
vis to gårde, tre gårde, fire gårde o. s. v. havde agre, der fulgte
efter hinanden i en bestemt rækkefølge regnet fra syd eller
fra øst. u angiver, hvor mange gange samtlige gårde havde en
eller flere agre, der lå ved siden af hinanden. Endelig beteg
ner t,a t,b t,c . . . antallet af de gårde, der indgik i de forskellige
gårdgrupper, medens T betegner antallet af de med gårdgrup
perne sideordnede enkeltgårde. Da samtlige gårdgrupper og
enkeltgårde havde lige mange stykker af bymarkens fald, bliver
antallet af hver enkelt gårdgruppes og enkeltgårds andele af
bymarken altså u : (t, a + t, b + t, c . . . + T) = s. NB: En og
5) For mange byers vedkommende var det desuden sjældent eller fore
kom overhovedet aldrig, at samme gårdgruppe havde to stykker af
et fald, der grænsede op til hinanden. Dette skyldes enten, at der
oprindelig ikke blev tildelt gårdgrupperne agre to gange umiddel
bart efter hinanden, eller at de stykker af faldene, der tilhørte
samme gårdgruppe og lå ved siden af hinanden, er rebet om.
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samme gård kan indgå i flere gårdgrupper, s er derfor ikke
altid = u, divideret med antallet af byens gårde.
Det forudsættes, at en af de gårdgrupper, hvis agre var
fordelt på gårdene efter bolskiftets principper, bestod af går
dene AB... Gårdenes agre fulgte altid efter hinanden i række
følgen AB... regnet fra syd eller øst0), og gården A fik be
standig den første af gårdgruppens agre anvist. Agrenes for
deling på gårdgruppens gårde kan altså beskrives ved hjælp af
en figur af den fig. 3 (se s. 12) viste type, nemlig nedenstående
fig- 4.

Fig. 4:

v,a

y,b

y,a

x,a
A

x,b

B

x,c

C

D

Alle x’er, y’er, v’er, . . i denne figur er = s. Var antallet af
gårdgruppens gårde t,a, bliver summen af alle x’er, alle y’er,
alle v’er . . . altså henholdsvis s • (t,a 4-1), s • (t,a 4- 2),
s • (t,a 4-3), ...
På samme måde forudsættes det, at gårdene EF... ud
gjorde en gårdgruppe, som bestod af t,b gårde, og hvis agre
ligeledes var fordelt på gårdene efter bolskiftets principper.
Gårdgruppens agre fulgte altid efter hinanden i rækkefølgen
EF... regnet fra syd eller fra øst; men til forskel fra
gårdgruppen AB... var det snart gården E, snart går
den F, snart en af de andre gårde, der fik den første af
gårdgruppens agre anvist. Var t,b = 2, lå gårdgruppens agre
altså lige så ofte i rækkefølgen E F som i rækkefølgen F E
regnet fra syd eller fra øst. Hver af de to agerfølger E F og F E
forekommer således s • 1 : 2 eller s • (t,b 4- 1) : t,b gange. Var
t,b = 3, fulgte gårdgruppens agre lige ofte efter hinanden i
rækkefølgerne E F G, F G E og G E F. Hver af agerfølgerne
E F, F G og G E forekommer således s • 2 : 3 eller s • (t,b 4-1)
: t,b gange, medens agerfølgerne EFG, FGE, GEF kun fore
kommer s • 1 : 3 eller s • (t,b 4- 2) : t,b gange. Var t,b = 4, fulgte
gårdgruppens agre lige ofte efter hinanden i rækkefølgerne
EFGH, FGHE, GHEFogHEFG regnet fra syd eller
6) Der findes nogle få byer, i hvilke de bolskiftede gårdgruppers agre
fulgte efter hinanden i en bestemt rækkefølge regnet fra syd eller
fra øst i nogle fald og fra nord eller fra vest i andre.
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øst. Hver af agerfølgerne E F, F G, G H og H E forekommer
således s • 3 : 4 eller s • (t,b 4- 1) : t,b gange. Agerfølgerne EFG,
FGH, GHEogHEF forekommer s • 2 : 4 eller s • (t,b 4- 2)
: t,b gange. Endelig forekommer agerfølgerne E F G H, F G
HE, G H E f og H E F G s - 1 : 4 eller s • (t,b 4- 3) : t,b gange
o. s. v. Af det ovenfor anførte fremgår det, at agrenes fordeling
på gårdgruppens gårde kan beskrives ved hjælp af en figur
af den fig. 2 (se s. 12) viste type, nemlig nedenstående fig. 5.

Fig. 5:
v,e v,f v,g .
y>e y,f y.g .
x,e x,f x,g .
E
F
G
H
E

F

G

H

Alle x’er i denne figur er = s • (t,b 4- 1) : t,b, alle y’er er =
s • (t,b 4- 2) : tb, alle v’er er = s • (t,b 4- 3) : t,b o. s. v. Antallet
af figurens x’er, dens y’er, dens v’er o. s. v. er t,b, således at
summen af samtlige x’er, y’er, v’er o. s. v. bliver henholdsvis
s • (t,b 4-1), s • (t,b 4-2), s • (t,b 4- 3) o. s. v.
Mange bolskiftede gårdgruppers landskifte var en mellem
ting mellem det landskifte, der er ejendommeligt for gård
gruppen A B . . ., og det, der er ejendommeligt for gårdgrup
pen EF... Antager man, at en af disse gårdgrupper bestod
af t,c gårde, nemlig I J K . . ., og går man ud fra, at I hyp
pigere end de andre gårde, men ikke altid fik gårdgruppens
første ager anvist, vil alle x’er i den første af nedenstående
to figurer, fig. 6 og fig. 7, være mindre end s, men større end
s • (t,c 4- 1) : t,c, medens alle y’er vil være mindre end s, men
større end s • (t,c 4- 2) : t,c o. s. v. Desuden vil summen af samt
lige x’er, y’er o. s. v. i den anden af de to figurer være henholds
vis s • (tc 4- 1), s • (tc 4- 2) o. s. V.
Fig. 6:

x,i
I

y>i
J

*>j

K

Fig- 7:
x,i

I

y.i
J

x,j

y>j
K

I

J

K
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Medens de agre, der tilhørte gårdgrupperne A B . E F . .
og I J .
var fordelt på gårdene efter bolskiftets principper,
antages det, at gårdene KL... udgjorde en fjerde gårdgruppe,
hvis agre var fordelt på gårdene efter gårdgruppeskiftets prin
cipper, d. v. s. de lå ved siden af hinanden, men ikke i nogen
bestemt rækkefølge. Gårdgruppen bestod af t,d gårde, og var
dette tal 2 og s tilstrækkelig stort, lå gården K’s agre lige så
ofte syd og øst for agre, der tilhørte gården L, som syd og øst
for agre, der tilhørte gårde, som ikke indgik i gårdgruppen.
Agerfølgen K L forekommer altså s : 2 eller s : td gange7). Var
t,d = 3, lå gården K’s agre lige ofte syd eller øst for agre, der
tilhørte L, M og en af de gårde, der ikke indgik i gårdgrup
pen. Agerfølgen K L forekommer altså s : 3 eller s : t,d gange.
Var td = 4, lå K’s agre lige ofte syd eller øst for agre, der til
hørte L, M, N og en af de gårde, der ikke indgår i gårdgrup
pen. Agerfølgen K L forekommer altså s : 4 eller s : t,d gange
o. s. v. Da det forholder sig på samme måde med de agre, der
tilhørte gården L og alle gårdgruppens øvrige gårde, kan
agrenes fordeling på gårdgruppens gårde beskrives ved hjælp
af en figur af den fig. 1 (se s. 12) viste type, nemlig nedenstående fig. 8.

Fig. 8:
K
L
M
N

K
x,n
x,q
x,t

L
x,k
x,r
x,u

M
X,1
X,0

x,v

N
x,m
x,p
x,s
-

Alle x’er i denne figur er = s : t,d, og i hver af figurens
vandrette talrubrikker er der t,d 4- 1 x’er. Da antallet af vand
rette talrubrikker er t,d, bliver summen af alle x’erne (s : t,d) •
(t,d - 1) • (t,d) =s-(t,d-l).
Gårdgruppen OP..., der bestod af t,e gårde, repræsen
terer den femte form for bol- og gårdgruppeskifte, den, der
fremkommer, når gårdgruppernes agre var fordelt på gårdene,
snart efter bolskiftets, snart efter gårdgruppeskiftets princip
per. Var agrenes fordeling altid foregået efter bolskiftets prin
cipper, kunne den som ovenfor påvist beskrives enten ved
hjælp af figuren nr. 9,
7) Bestod gårdgruppen kun af to gårde, lader gårdgruppeskiftet sig
altså ikke holde ude fra det bolskifte, der dannes, når gårdene
skiftedes til at have den første ager.
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Fig. 9:

y.o

x,p

x,o

P

O

Q

hvis x’er, y’ex- . . . alle var = s, eller ved hjælp af figuren nr. 10,
Fig. 10:

y>o
O

y,p

x,p

x,o

P

Q

.

P

O

Q

hvis x’er er = s • (t,e 4- 1) : t,e, medens y’erne er = s • (t,e 4- 2)
: t,e o. s. v. Havde agrene derimod altid været fordelt på går
dene efter gårdgruppeskiftets principper, ville samtlige x’er
være = s : t,e. I det foreliggende tilfælde, da agrene snart er
fordelt på gårdene efter bolskiftets, snart efter gårdgruppe
skiftets principper, vil x’erne, y’erne ... i den første figur
derfor være = r, d. v. s. et tal, der er større end s : t,e, men
mindre end s. Eller også vil x’erne i den anden figur være
= r • (t,e 4-1) : t,e, medens y’erne er = r • (t,e 4- 2) : t,e o. s. v.
De agre, som ikke var fordelt på gårdene efter bolskiftets
regler, var anvist dem efter gårdgruppeskiftets principper. I
figuren nr. 11
Fig. 11:

O
O
P
Q

p
X,0

x,q
x,s

x,t

Q
x,p
x,r
-

bliver summen af alle x’erne altså lige så stor, som den ville
blive, hvis agerfordelingen altid var foregået efter gårdgruppe
skiftets principper, nemlig s - (t,e 4-1).
Samtidig med beskrivelsen af landskiftet i en by, i hvilken
nogle gårdgruppers agre var fordelt på gårdene efter bolskif
tets, andres efter gårdgruppeskiftets, andres igen snart efter
bolskiftets, snart efter gårdgruppeskiftets principper, er der i
og for sig givet en beskrivelse af alle former for bol- og gårdgruppeskifte. De rent bolskiftede byer er således ikke andet
end byer, i hvilke alle gårdgrupperne var af samme type som
gårdgruppen AB..., gårdgruppen EF... eller gårdgruppen
I J ... i den by, hvis landskifte beskrives ovenfor. På samme
måde er de rent gårdgruppeskiftede byer blot byer, i hvilke
alle gårdgrupperne var af samme type som gårdgruppen
KL..., medens alle gårdgrupperne i de byer, i hvilke
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agrene snart var fordelt på gårdene efter bolskiftets, snart
efter gårdgruppeskiftets principper, var af samme type som
gårdgruppen OP...
Som omtalt ovenfor s. 13 f. var gårdene i de bol- og gård
gruppeskiftede byer delt i grupper af gårde og enkeltgårde.
Disse gårdgrupper og enkeltgårde havde lige mange stykker
af bymarkens fald, der gerne lå ind imellem hinanden i rent
tilfældig orden. Lader man ABC... betegne de forskellige
gårdgrupper samt de med gårdgrupperne sideordnede enkelt
gårde, og lader man x,a x,b x,c . . . angive, hvor mange gange
hver enkelt gårdgruppe og gård havde agre, der lå syd eller
øst for agre, som tilhørte en af de andre gårdgrupper og
gårde, kan agrenes fordeling på gårdgrupperne og enkeltgår
dene altså beskrives ved hjælp af en figur af den fig. 1 (se
s. 12) viste type, hvis x’er alle er = s, divideret med antallet
af gårdgrupper og enkeltgårde. I mange byer gør der sig imid
lertid en tendens gældende til at lade gårdgruppernes og de
med gårdgrupperne sideordnede enkeltgårdes agre følge efter
hinanden i samme rækkefølge eller til at lade nogle gårdgrup
pers og enkeltgårdes agre ligge ved siden af hinanden even
tuelt i en bestemt orden. Ganske som tilfældet er med agrenes
fordeling på de enkelte gårde i de bol-, gårdgruppe- og sol
skiftede byer, må agrenes fordeling på gårdprupperne og en
kel tgårdene i disse byer beskrives ved hjælp af flere figurer
af den fig. 1 viste type eller ved hjælp af en eller flere figurer
af de fig. 2 og 3 (se s. 12) viste typer.
Af de tre hovedformer for regelmæssigt landskifte, sol-, bol
og gårdgruppeskiftet, er de to sidste behandlet i det fore
gående. Det tredie, solskiftet, er det landskifte, der findes i
byer, hvis gårdes agre altid fulgte efter hinanden i samme
rækkefølge regnet fra syd eller fra øst8). De solskiftede byer
er altså bolskiftede byer, hvis gårde udgjorde én eneste gård
gruppe. Agrenes fordeling på gårdene kan derfor beskrives
ved hjælp af en enkelt bogstav- og talfigur af den fig. 3 (se
s. 12) eller af den fig. 2 viste type0).
❖
8) Der findes dog nogle få solskiftede byer, i hvilke gårdenes agre
fulgte efter hinanden i en bestemt rækkefølge regnet fra syd eller
fra øst i nogle fald og fra nord eller vest i andre.
0) Dersom gårdgruppernes agre i en rent bolskiftet by ofte fulgte efter
hinanden i samme rækkefølge, nærmer dens landskifte sig til et
solskifte. En metode til påvisning af gårdgrupperne i sådanne byer,
hvis landskifte næsten er et solskifte, er beskrevet i August F.
Schmidts »Brabrand og Aarslev Sognes Historie«, bd. 3, s. 125 ff.
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Når man skal bestemme en bymarks landskifte, bør man
først af samtlige bogstaver, der betegner gårdene i den pågæl
dende by, og de tal, der angiver, hvor ofte disse gårdes agre
lå syd eller øst for hinanden, danne en figur af den fig. 1
(se s. 12) viste type. Dersom x,l ikke ligger langt fra antallet
af de gange, gården A har agre, der ligger syd eller øst for
andre gårdes agre, multipliceret med det antal gange, gården
B havde agre, der lå nord eller vest for andre gårdes agre, og
divideret med det antal gange, samtlige gårde bortset fra går
den A havde agre, der lå nord eller vest for andre gårdes agre,
dersom x,2 ikke ligger langt fra antallet af de gange, gården
A havde agre, der ligger syd eller øst for andre gårdes agre,
multipliceret med det antal gange, gården C havde agre, der
lå nord eller vest for andre gårdes agre, og divideret med det
antal gange, samtlige gårde bortset fra gården A havde agre,
der lå nord eller vest for andre gårdes agre, o. s. v., har ager
fordelingen været fuldstændig uregelbunden, medens landskif
tet i alle andre tilfælde har været mere eller mindre regel
mæssigt.
Når man har konstateret, at en bys landskifte er regelbundent, skal man finde de figurer, der karakteriserer det nær
mere. De bogstaver og de tal, af hvilke gårdgruppeskiftets
figurer består, indgår alle i den først opstillede figur og lader
sig let udskille. Alle de tal, der findes i en af figurerne, er
nemlig = s : t (se s. 17), og bogstaverne i figurens øverste vand
rette og første lodrette rubrik de samme. Hvad bolskiftets figu
rer angår, lettes deres bestemmelse betydeligt af figurer af den
fig. 12 viste type.
Fig. 12:

....
X,2
X,4
X,1
X,3
A
A
A
A
B
B
B
B
Y,2
Y,1
Y,4
Y,3

Af denne figurs bogstaver betegner A en gård, som man
fra den først opstillede figur ved meget ofte havde agre, der
lå syd eller øst for den gårds agre, som betegnes med bog
stavet B. X,1 X,2 X,3 ... betegner de gårde, hvis agre lå umid
delbart syd eller øst for gårdene A og B’s agre, medens Y,1
Y,2 Y,3 . . . betegner de gårde, hvis agre lå umiddelbart nord
eller vest for gårdene A og B’s agre, o. s. v. Hvis f. eks. alle
Y’er er identiske med hinanden, må man formode, at gårdene
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A og B og den gård, Y betegner, udgjorde en gårdgruppe, hvis
agre var fordelt på gårdene efter bolskiftets principper.
Bestod en by af 7 gårde, a b c d e f g, som havde fået agre
anvist i bymarkens 6 fald i rækkefølgerne abcdbefg, abc
befgd, dbefgabc, dabcbefg, befgdabcog
befgabcd regnet fra syd eller fra øst, kan man således af
det antal gange, to gårde havde agre, der lå syd eller øst for hin
anden, danne figuren
abede f g
a - 6-------------b__6-6-c _ 2 - 2-------d 2 2-------------e-------------- 6 f----------------- 6
g 2 - - 2--------

Til de gårde, hvis agre særlig hyppigt lå ved siden af hinanden,
hørte gårdene b og c og gårdene e og f. Anfører man de bogstaver,
der betegner gårdene, som havde de nærmeste agre foran og efter
de fire gårdes agre, over og under bogstaverne b og c og over og
under bogstaverne e og f, får man nedenstående figurer
----- g d d g
a a a a a a

d c d c - b b b b b b

b b b b b b
c c c c c c

e e e e e e
f f f f f f
g g g g g g

d b - b - d

- d a - d a

Sammenholder man de to figurer med den først opstillede, vil
man let se, at der af gårdene a b c og gårdene b e f g kan dannes
to og kun to talfigurer, hvis tal alle er 6, nemlig
6
6 6
abc

6
6 6
og 666
b e f g

Kalder man gårdgruppen a b c A og gårdgruppen b e f g B,
kan man beskrive agrenes fordeling på gårdgrupperne samt går
den d, der ikke indgår i nogen af grupperne, ved hjælp af figuren
A B d
A - 2 2
B 2 - 2
d 2 2 Da alle den sidste figurs tal er lige store, og da antallet af de
gange, samtlige gårde havde agre, divideret med antallet af de to
gårdgruppers gårde og gården d (altså det tal, som i ovenstående
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beskrivelse af de forskellige former for bol- og gårdgruppeskifterne
kaldes s, se s. 14) er 48/8 = 6, d. v. s. det eneste tal, der forekom
mer i de trekantede figurer, har den pågældende by været delt i en
enkeltgård (d) og to gårdgrupper (a b c og b e f g), på hvis gårde
agrene var fordelt efter bolskiftets principper.
❖

De bol- og gårdgruppeskifter, der er behandlet i det fore
gående, er alle fuldstændigt regelmæssige. I de landskifter, der
forekommer i virkeligheden, findes der imidlertid talrige af
vigelser fra reglerne, således at tallene i de figurer, ved hjælp
af hvilke landskifterne beskrives, bliver mindre, end de skulle
være, og således at tal, der skulle være lige store, ikke er det.
En del af disse uregelmæssigheder er fremkommet ved, at en
af gårdenes anpart af en gårdgruppes agre er blevet fordelt
nogenlunde ligeligt på to (eller flere) gårde, eller ved at ejeren
af en af gårdene har afhændet enkelte af dens agre, de såkaldte
stuvagre, til kirken eller til andre gårdes ejere. Når en gårds
anpart af en gårdgruppes tilliggende blev fordelt på to gårde,
foreligger der følgende muligheder: Enten blev alle gårdenes
agre delt i to, af hvilke den ene gård eller snart den ene, snart
den anden fik den sydligste eller den østligste, eller også blev
agrene ikke delt, men hver gård fik sin part af den oprindelige
gårds agre, eller den ene gård eller begge gårdene fik nogle
agre ubeskårne, medens resten blev delt i to stykker. Bortset
fra de tilfælde, hvor alle agrene blev delt i to, som gårdene fik
anvist i samme rækkefølge, vil landskiftet altså blive mere
regelmæssigt, hvis man tænker sig de to gårdes agre lagt sam
men til (en del af) en enkelt gårds tilliggende. Dersom nogle
af en gårds agre var afhændet til kirken eller til ejeren af en
anden gård, vil det ligeledes have til følge, at landskiftet bliver
mere regelmæssigt, hvis man tænker sig de afståede agre givet
tilbage til den gård, de oprindelig tilhørte. Såvel delinger af
gårdenes anparter af gårdgruppernes agre som forekomsten af
stuvagre kan således påvises ved hjælp af uregelmæssigheder
i landskiftet, der fjernes, hvis man tænker sig den oprindelige
agerfordeling genoprettet.
Nedenstående eksempel viser, hvilke metoder man kan benytte,
når man vil bestemme de anparter af gårdgruppernes tilliggender,
der har tilhørt en enkelt gård, men er blevet fordelt på to gårde,
som hver fik om ved halvdelen af agrene. I en regelmæssigt bol
skiftet by bestod en af de grupper af gårde, hvis agre plejede at
ligge sammen og følge efter hinanden i en bestemt rækkefølge, op-
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rindelig af gårdene A, B, G, D og E. Antager man, at alle gården
G’s agre blev delt på langs i to stykker, af hvilke gården F fik de
sydlige og østlige og gården G de nordlige og vestlige, lader delingen
sig ikke påvise. Fik derimod snart F og snart G de sydlige og øst
lige stykker, medførte delingen, at agerfølgerne A B F og A B G,
B F G og B G F, F G D og G F D, FDEogGDE forekommer
lige ofte og halvt så mange gange som A B og D E. Blev delingen
endelig foretaget på den måde, at F og G hver fik om ved halvpar
ten af C’s oprindelige agre, fik den til følge, at A B F og A B G,
B F D og B G D, FDEogGDE forekommer lige ofte og halvt så
mange gange som A B og D E. Det vil sige: Findes der i en bol
skiftet by to gårde, som begge s/2 gange havde agre, der lå foran,
imellem eller efter agre, der tilhørte de samme to gårde, eller en
gård, som s/2 gange havde agre, der lå foran og imellem eller imel
lem og efter agre, som tilhørte de samme to gårde, er det muligt,
at to af gårdenes agre oprindelig har tilhørt en enkelt gård.
Til påvisning af stuvagre vil det som oftest være hensigtsmæs
sigt at benytte figurer af den fig. 12 (se s. 20) viste type. Af en figur
som nedenstående
m k a 1 - d

b b b b b b
e e h e e e
f f f f f f

n a o m 1 fremgår det således, at ejeren af gården e kan have overdraget en
af sine agre til ejeren af gården h.

De uregelmæssigheder, der ikke er fremkommet ved delin
ger af gårdenes anparter af gårdgruppernes tilliggender eller
ved afhændelse af stuvagre, har landmålingsforretningernes
urigtige eller utilstrækkelige beskrivelser af bymarkerne til
forudsætning, eller de skyldes, at bymarken er blevet udvidet
siden den sidste rebning, eller at den oprindelige agerinddeling
er blevet bibeholdt ved en omrebning, således at man kun
kunne skaffe gårdene de tilliggender, der tilkom dem, ved ikke
altid at tildele dem agre i overensstemmelse med landskiftets
regler. Disse uregelmæssigheder bevirker, at den, der skal be
stemme og beskrive landskiftet i en by, ikke kan gå ud fra, at
figurernes tal er = s, multipliceret og divideret med forskellige
tal (se nærmere ovenfor under beskrivelserne af de konstru
erede, fuldstændig regelmæssige landskifter), men kun kan
regne med, at de er større end en eller flere konstanter, der
naturligvis alle er mindre end s, multiplicerede og dividerede
med de pågældende tal. Når det kan være nødvendigt at ope
rere med mere end en konstant, hænger det sammen med, at
flere uregelmæssigheder har indflydelse på størrelsen af de tal,

24

Poul Pasmussen

der angiver, hvor ofte mange gårde, end på størrelsen af de tal,
der angiver, hvor ofte få gårde havde agre, der fulgte efter hin
anden. Den konstant, der erstatter s for x’ernes vedkommende
(d.v. s. de tal, der angiver, hvor mange gange to gårde havde
agre, der fulgte efter hinanden), må derfor ofte være større
end den konstant, der erstatter s for y’ernes vedkommende
(d.v. s. de tal, der angiver, hvor mange gange tre gårde havde
agre, der fulgte efter hinanden), o. s. v. De tal, man vælger til
konstanter, når man skal beskrive landskiftet i en by, bør være
så store, at figurernes form træder tydeligt frem, og så små,
at man får så mange figurer med som muligt. Der vil i regelen
være flere sæt af tal, der tilfredsstiller disse betingelser.
Undertiden er fald, der kun tilhørte nogle få af byens gårde,
og jorder, hvormed bymarken er blevet udvidet efter den sidste
rebning, fordelt på gårdene efter bestemte regler. Når man ved
hjælp af et sæt af konstanter har fundet en række gårdgrup
per, hvis agre plejede at ligge sammen, har bestemt de med
gårdgrupperne sideordnede enkeltgårde og påvist de uregel
mæssigheder, der er fremkommet ved gårddelinger og afhæn
delse af stuvagre, bør man derfor benytte den i det følgende
afsnit beskrevne fremgangsmåde til at bestemme de fald og
dele af fald, hvis agre tilhørte disse gårdgrupper og enkelt
gårde. Behandler man derefter de fald og sammenhængende
stykker af fald, der muligvis bliver tilovers, som en særlig by
mark, kan man eventuelt ved hjælp af et nyt sæt konstanter,
der naturligvis må være mindre end de første, finde nogle
gårdgrupper, der havde agre, som lå ved siden af hinanden, i
de pågældende dele af bymarken. På den måde bør man fort
sætte, så længe det overhovedet er muligt at påvise flere regel
mæssigheder i byens landskifte.
Bymarkens opdeling i den egentlige bymark, gårdenes særjor
der og de jorder, der var lagt til bymarken siden sidste rebning.
Bestemmelse af gårdgruppernes og de med gårdgrupperne side
ordnede enkeltgårdes tilliggender.
Når hele en bymark blev omrebet, blev den delt i den egentlige
bymark, af hvilken gårdgrupperne og de med gårdgrupperne
sideordnede enkeltgårde fik deres bestemte kvotaparter tildelt,
og gårdenes særjorder, der som regel udgjorde hele fald eller
store sammenhængende stykker af fald. Sædvanligvis tilhørte
et stykke særjord en enkelt gård, men ved gårddeling kunne
det blive fordelt på flere gårde, og udelukket er det heller ikke,
at det fra første færd kan have været flere gårdes fælleseje.

Landskifterne og gårdenes historie

25

Var særjorderne hævdvundne og særligt indhegnede ornum,
blev de, som det fremgår af Jyske Lov, I, 46, holdt helt uden
for rebningen. De øvrige særjorder fik ejerne ligeledes lov til
at beholde, eller også blev de ombyttet med nye sær jorder,
gerne de første eller de sidste agre i nogle af faldene, før reb
ningen af den øvrige bymark påbegyndtes. Foruden af de egent
lige bymarker og gårdenes sær jorder bestod bymarkerne, sådan
som vi kender dem fra markbøgernes beskrivelser, af jorder,
der var omrebet, eller hvormed markerne var blevet udvidet
siden den sidste fuldstændige rebning. De jorder, der var lagt
til bymarkerne, var enten spredtliggende agre eller hele fald og
stykker af fald, hvis agre var fordelt på gårdene efter de samme
regler som den egentlige bymarks agre eller efter regler, der
kun gjaldt for dem.
Ved bymarkernes omrebning blev stuvene, altså de agre, som
nogle gårdes ejere havde afhændet til kirken eller til ejerne af andre
af byens gårde, betragtet som ikke eksisterende, idet det overlodes
til den gamle og den nye ejer at træffe bestemmelse om deres stør
relse og beliggenhed, eller også blev de behandlet som en del af
bymarken, enten således, at de blev taget fra den gamle gårds bymål
og lagt til den nyes, eller således, at de tildeltes den nye gård på
steder i bymarken, hvor den gamle skulle have agre anvist. Kirkestuv og stuv, der var så gamle, at man ikke vidste, til hvilke gårde
de oprindelig havde hørt, behandlede man dog som særjorder og
ornum, som man ikke tog noget hensyn til ved fastsættelsen af går
denes og gårdgruppernes bymål (jvnf. Jyske Lov, I, 55). De oprinde
lige ejere af den slags stuv havde altså afhændet dem, ikke på deres
egne gårdes, men på hele byens bekostning. (Se Poul Meyer, Dan
ske Bylag, s. 330 ff., og Jyske Samlinger, 5, VIII, s. 4f.). En lig
nende mellemstilling som stuvene indtager tofterne. Nogle henreg
nedes til den egentlige bymark, andre, navnlig hustofterne, blev be
tragtet som særjorder.

Sikre kendetegn, der altid viser, om en ager hørte til går
denes sær jorder, til den egentlige bymark eller til de jorder,
hvormed bymarken var blevet udvidet, findes ikke. Såfremt en
række fald, af hvilke de fleste helst skulle ligge i samme del
af bymarken, udelukkende tilhørte og udgjorde en væsentlig
part af en større gårds eller gårdgruppes tilliggender, er det
imidlertid sandsynligt, at de har været en enestegårds eller en
torpbebyggelses mark, som er blevet lagt sammen med den på
gældende bymark efter den sidste fuldstændige omrebning.
Endvidere må det formodes, at enkelte fald og større sammen
hængende stykker af fald, som helt var i een eller nogle få
gårdes besiddelse, men kun udgjorde en mindre part af deres
tilliggender, skal henregnes til disse gårdes særjorder. I det
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mindste må man gå ud fra, at dette er tilfældet, når der der
ved tilvejebringes simple forhold mellem størrelsen af gård
gruppernes og enkeltgårdenes tilliggender. Hvad den egentlige
bymark angår, må man regne med, at den omfattede alle agre,
der ikke var sær jorder eller nedlagte bebyggelsers marker, og
som tilhørte de gårdgrupper, der er bestemt ved hjælp af de
største konstanter (se ovenfor s. 24), og de med disse gård
grupper sideordnede enkeltgårde. Resten af bymarkens agre må
betragtes, dels som nyopdyrket jord og jord, der stammede fra
andre bymarker, dels som agre, der ikke kan henføres til nogen
bestemt kategori10).
*

Både af hensyn til fastlæggelsen af den egentlige bymarks
omfang og direkte af hensyn til udredningen af byernes og
deres gårdes historie er det nødvendigt, at man bestemmer de
agre, der udgjorde de forskellige gårdgruppers tilliggender. Da
en og samme gård kan indgå i flere gårdgrupper, og da agrenes
fordeling på gårdgruppernes gårde ingenlunde altid er regelret,
kan man ikke anvise nogen fremgangsmåde, der i alle tilfælde
fører til rigtige resultater, men må nøjes med metoder, der be
grænser fejlene så meget som muligt. Var bymarken bolskiftet,
vil ethvert stykke af et fald, hvori alle en bestemt gårdgruppes
gårde og ingen andre havde andel, og hvis agre lå i den for
gårdgruppen karakteristiske rækkefølge, i det følgende blive
henregnet til den pågældende gårdgruppes tilliggender (1). Det
samme er tilfældet med alle stykker af fald, som ville tilfreds
stille disse betingelser, hvis man antager, at i det højeste en
trediedel af gårdene ikke har fået agre anvist sammen med de
andre eller har byttet agre med deres nabogårde (2). Endelig
vil alle agre, der lå ved siden af hinanden og tilhørte to eller
flere gårde, som kun indgik i een bestemt gårdgruppe, blive
henført til denne (3). Bestod en gårdgruppe f. eks. af gårdene
u v x y, hvis agre plejede at følge efter hinanden i denne række
følge regnet fra syd eller fra øst, er agergrupperne u v x y altså
ikke de eneste, der bliver henregnet til denne gårdgruppes til
liggender. Det samme er tilfældet med agergrupper som u x y,
vuxy, uvxyxoguvxyxy, der ville blive til u v x y,
henholdsvis hvis gården v fik en ager anvist mellem gårdene
u’s og x’s, hvis gårdene u og v byttede agre, hvis gården x byt10) Enkelte solskiftede fald i en i øvrigt bolskiftet bymark kan f. eks.
både være nybrudt jord og omrebede stykker af den egentlige by
mark.
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tede sin sidste ager med gården y’s, og hvis gården x byttede
sin sidste ager med gården y’s første.
Kan en enkelt ager i henhold til det under punkt 1 anførte
tilskrives to forskellige gårdgrupper (bestod to af en bys gård
grupper f. eks. af gårdene v x y og gårdene y z æ, hvis agre
plejede at følge efter hinanden i denne rækkefølge regnet fra
syd eller fra øst, kan ageren y i agergruppen v x y z æ tilskri
ves begge agergrupper), henregnes halvparten af ageren til den
ene og halvparten til den anden gårdgruppe. Kan en enkelt ager
i henhold til det under punkt 2 anførte tilskrives to forskel
lige gårdgrupper, henregnes halvparten ligeledes til den ene og
halvparten til den anden gårdgruppe. Er der derimod tale ikke
om en enkelt ager, men om to naboagre, der tilhørte den sam
me gård, henregnes de hver til sin gårdgruppe. Kan en ager
tilskrives en gårdgruppe i henhold til det under punkt 1 an
førte og en anden i henhold til det under punkt 2 anførte, hen
føres den til den første af de to gårdgrupper. Er der tale om
to naboagre, der tilhørte den samme gård, henregnes de der
imod til hver sin gårdgruppe. Se i øvrigt nærmere under be
handlingen af de enkelte bymarker.
De oplysninger om de sol-, bol- og gårdgruppeskiftede byers
og deres gårdes historie, der kan udledes af deres landskifters
former.

Henrik Larsen har i sin afhandling, Nogle Oplysninger om
danske Landsbyer, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1918,
s. 177 ff., påvist, at en række byer, som kilderne omtaler som
delt i bol, var bolskiftede, og at de forskellige byers bol, der
altid var omtrent lige store, var identiske med gårdgruppernes
og de med gårdgrupperne sideordnede enkeltgårdes tilliggen
der. I overensstemmelse hermed antager man almindeligvis, at
byer, hvis marker var bolskiftede, og hvis gårdgruppers og
enkeltgårdes andele i den egentlige bymark var næsten lige
store og så store, som bol plejer at være (se Poul Meyer: Dan
ske Bylag, s. 262), var delt i så mange bol, som der fandtes
gårdgrupper og enkeltgårde med lige store tilliggender. Også
de gruppeskiftede byer, hvis gårdgruppers andele i bymarken
var lige store, kan være delt i bol. Det er nemlig muligt, at
deres landskifter oprindelig har været bolskifter, men er ble
vet ændret til ukendelighed ved deling og sammenlægning af
gårdene. Udelukket er det heller ikke, at nogle bolskiftede byer
altid har været gruppeskiftede. Hvad endelig de solskiftede
byer angår, fremgår det af den beskrivelse, der ovenfor s. 19
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er givet af dette skifte, at der ingen forskel er på et solskifte
og et bolskifte i byer, hvis marker udgjorde ét bol eller var
delt i to bol, som var rebet således, at det samme bols stykker
af de forskellige fald aldrig lå ved siden af hinanden (se s. 14,
note 5). Hvis en bymark kan være solskiftet, bliver det derfor
dens størrelse, der afgør, om den mulighed foreligger, at by
marken var bolskiftet og bestod af et eller to bol.
I Fortid og Nutid, XVI, s. 263 ff., har Ole Widding påvist,
at i Sædinge på Lolland, hvis boltal kendes fra Kong Valde
mars Jordebog, svarede et af bolene til de agre, der tilhørte
tre gårdgrupper. Hvad enten landskiftet i Sædinge oprindelig
har haft denne form, eller det er blevet omdannet i forbindelse
med yngre gårddelinger, må man altså regne med, at også byer,
i hvilke et eller flere sæt af gårdgrupper og enkeltgårde til
sammen havde lige så store tilliggender som de øvrige gård
grupper og enkeltgårde, kan være delt i bol.
I de boldelte byer kunne der være gårde og gårdgrupper, hvis
tilliggender ikke hørte med til den egentlige bymark (se oven
for s. 24 f.), men udgjorde det, man kalder ornummebol. Ved
bymarkernes omrebning fik disse gårde og gårdgrupper såvel
som gårde fra fremmede byer, der samtidig blev indlemmet i
den pågældende by, undertiden deres tilliggender slået sammen
med den egentlige bymark, af hvilken der til gengæld anvistes
dem så store kvotaparter, at de svarede til deres hidtidige jor
der. I nogle byer bevaredes ornummebolene og de indlemmede
gårde som særlige gårdgrupper og enkeltgårde, medens de i
andre blev forenet med en enkelt eller fordelt på flere af de
gamle gårdgrupper. I begge tilfælde blev resultatet gerne, at
det samlede areal af de agre, der tilhørte de forskellige gård
grupper og enkeltgårde, ikke blev lige stort, således at det ikke
fremgår direkte af landskiftet, at byen var delt i bol. Dersom
det i den by, der skal undersøges, kun var en enkelt af mange
gårdgrupper og enkeltgårde, hvis andel i den egentlige bymark
var større eller mindre end de andres, har man lov til at gå
ud fra, at byen har været boldelt, og at indlemmelsen af or
nummebol og fremmede gårdes tilliggender er grunden til, at
ikke alle gårdgrupper og enkeltgårde havde lige megen jord.
Var det derimod kun få gårde og grupper af gårde, der havde
lige store andele af den egentlige bymark, er det højst tvivl
somt, om man har med en boldelt by at gøre.
Selv om en by var boldelt, og gårdgruppernes og enkelt
gårdenes antal og deres tilliggenders størrelse ikke var blevet
ændret ved udvidelser af den egentlige bymark, kan der godt
som ovenfor anført være mindre forskelle på det samlede areal
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af gårdgruppernes og enkeltgårdenes agre. Disse forskelle kan
skyldes, at opmålingen i 1683 ikke var nøjagtig, at de mål, der
anvendtes ved rebningen, ikke var arealerne (se ovenfor s. 6ff.),
eller at der ved agrenes fordeling på gårdgrupper og gårde blev
taget hensyn til jordens bonitet og beliggenhed eller til antallet
af gårdgruppernes gårde (se Ole Widding, Fortid og Nutid, bd.
16, s. 267). Desuden kan forskellene være fremkommet ved, at
stykker af nogle agre var pløjet til naboagrene, ved at indta
gelsen af ny opdyrket jord havde forøget nogle gårdgruppers
tilliggender mere end andres, eller ved at stuvagre og særjorder
var lagt til det bymål, der tilkom deres ejeres gårde (jvnf.
ovenfor s. 25).
❖

På den tid, fra hvilken vi har de ældste oplysninger om an
tallet af de forskellige byers gårde, havde så godt som alle bol
delte byer flere gårde end bol. Forskellen er imidlertid ikke
større, end at den kan skyldes den forøgelse af gårdenes antal,
der har fundet sted siden bolinddelingens fiksering. Da nu or
det bol oprindelig betyder bosted, gård (se Kristian Hald: Vore
Stednavne, s. 126), kan der næppe være tvivl om, at bymarker
nes bol fra første færd var det samme som gårdenes tillig
gender11).
Sikker viden om bolinddelingens ældste historie og anven
delse har vi ikke; men det må formodes, at den har været be
nyttet som grundlag for påligningen af skatter og landgilde.
Skulle fordelingen af disse ydelser være retfærdig, kunne man
ikke altid lade bolene være identiske med gårdenes tilliggender
eller bibeholde den første bolinddeling, hvis det dyrkede areal
var vokset relativt mere i nogle byer end i andre. Selv om hine
tiders krav til ensartet behandling af skatteyderne ikke var
vore dages, må man derfor regne med, at antallet af byernes
bol ikke altid var det samme som antallet af deres gårde på
en bestemt tid. Landsomfattende inddelinger af byerne i bol i
lighed med senere tiders hartkornsansættelser skal man dog
næppe tænke sig, snarere har der været tale om mere eller
11 ) Henrik Larsens teori, hvorefter inddelingen af byerne i bol er fore
taget efter foranstaltning af kongen og af hensyn til fordelingen
af ledingspligten og andre byrder, lader sig næppe opretholde (se
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie, s. 180, og Poul Meyer:
Danske Bylag, s. 263). Den mulighed foreligger, at nogle byer er
blevet delt i bol, fordi man ønskede at bolskifte deres marker i
lighed med nabobyernes (se Sven Dahl: Torna och Bara, s. 78). Når
man betænker, hvor kompliceret bolskiftet er, kan man dog vanske
ligt tænke sig, at den slags tilfælde var almindelige.
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mindre omfattende lokale reguleringer eventuelt i forbindelse
med omrebninger, der foretoges af andre grunde. Efter at man
var ophørt med at ligne skatter o. lgn. på bolene, havde man
ingen grund til at regulere dem. De blev derfor betydeligt
større i de byer, hvis dyrkede arealer voksede stærkt, end i de
andre byer. (Se Poul Meyer, Danske Bylag, s. 282—84). Som
allerede bemærket er bolene i samme by lige store. Dette kan
naturligvis skyldes, at gårdene i samme by oprindelig var lige
store; men udelukket er det ikke, at ligedelingen til dels er et
resultat af de reguleringer, der foretoges ved bymarkernes om
rebning (se Poul Meyer, anførte sted, s. 285 f.).
Som ovenfor omtalt kan bolenes størrelse i de forskellige
byer være reguleret, dengang man gik over til at ligne skatter
og andre ydelser på bolene, eller senere hen, når opdyrkningen
havde forøget nogle byers bol væsentligt. Ved de første regu
leringer har man sørget for, at bolene fik omtrent samme stør
relse som et normalt bol. Da normalbolene utvivlsomt har væ
ret meget almindelige, har den slags reguleringer været for
holdsvis sjældne og ikke særligt omfattende, således at antal
let af en bys bol efter reguleringerne som oftest svarede helt
eller så nogenlunde til antallet af dens gårde før regulerin
gerne. Ved de yngre reguleringer kunne det tænkes, at man
gjorde bolene så store, som normalbolene var, dengang de før
ste reguleringer foretoges. Snarere har man dog nøjedes med
at sørge for, at de bol, der var vokset usædvanlig meget eller
lidt, blev gjort lige så store, som de fleste bol var på det på
gældende tidspunkt. Da reguleringerne i så fald antagelig har
været få og små, er de fleste byers boltal de samme eller så
godt som de samme, som de var før de yngre reguleringer, og
boltallene før de yngre reguleringer har som påvist næppe af
veget væsentligt fra antallet af byernes gårde før de ældste
reguleringer.
Selv om en del byer, hvis gårdgruppers og enkeltgårdes
andele i den egentlige bymark ikke var lige store, var delt i
bol, er der dog nogle, som næppe har været det (se ovenfor
s. 28). Det er højst sandsynligt, at gårdgrupperne og de med
gårdgrupperne sideordnede enkeltgårde også i disse byer sva
rede til hver sin oprindelige gård, forudsat naturligvis, at de
ikke bestod af gårde, hvis tilliggender ikke altid havde hørt
med til den egentlige bymark (jvnf. ovenfor s. 24 f.).
❖
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Hvis de bol- og gårdgruppeskiftede byers gårdgrupper altid
havde været identiske med hver sin oprindelige gård, ville de
gårde og gårdsparter, der udgjorde gårdgrupperne, være op
stået ved deling af de ældste gårde, medens gårde, der indgik
i flere gårdgrupper, ville være dannet ved sammenlægning af
sådanne gårdsparter. Da gårdgrupperne og deres tilliggender
ofte er blevet ændret, dels som følge af den egentlige bymarks
udvidelse med tidligere ornummebol og gårde fra fremmede
byer, dels af hensyn til bolenes anvendelse som pålignings
grundlag for skatter og afgifter, kan man imidlertid ikke gå
ud fra, at man altid på denne måde kan aflæse alle gårdenes
historie direkte af byernes landskifte. Hvis to gårde tilhører
flere gårdgrupper og altid havde agre, der lå ved siden af hin
anden, er det dog overvejende sandsynligt, at de er opstået ved
deling af en ældre gård. Hvis samme gård indgår to gange i en
af en bys gårdgrupper (f. eks. C G E G), og dens andel i gård
gruppens tilliggender ikke var så stor, at det af den grund var
naturligt, at man anviste den agre dobbelt så ofte som de øvrige
gårde, må det endvidere formodes, at dens agre engang har til
hørt to forskellige gårde. Endelig kan man regne med, at et bol,
der svarede til en gårdgruppe, hvis agre var fordelt på gårdene
efter gårdgruppeskiftets principper, medens de andre bol sva
rede til bolskiftede gårdgrupper, er opstået ved deling af en
enkelt gård efter den sidste omrebning.
Ligesom regelmæssighederne således kan afvigelserne fra
landskifternes regler give os oplysninger om byernes og deres
gårdes historie. Som omtalt ovenfor s. 22 vil mange uregelmæs
sigheder i fordelingen af agrene på de forskellige gårdgruppers
gårde således blive fjernet, hvis man antager, at en gårds an
part af en gårdgruppes tilliggende var blevet fordelt på to
gårde, eller at ejeren af en gård havde afhændet nogle af dens
agre til kirken eller til ejerne af andre gårde. Såfremt der kun
er tale om nogle få agre, der ikke tilhørte de gårde, det regel
mæssige landskifte forudsætter, kommer en af de s. 23 nævnte
andre muligheder snarest i betragtning; men i alle andre til
fælde må det formodes, at de pågældende gårddelinger og af
hændelser af agre virkelig har fundet sted.
Som omtalt s. 19 afslører analyser af byernes landskifter
undertiden, at der gjorde sig en tendens gældende til at lade
nogle gårdgruppers og de med gårdgrupperne sideordnede en
keltgårdes agre ligge ved siden af hinanden eventuelt i en be
stemt rækkefølge. Når nogle gårdgrupper og enkeltgårde så
ledes ofte havde fået agre anvist efter hinanden, kan det skyl-
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des, at vedkommende gårdgruppers og gårdes agre oprindelig
har udgjort en enkelt gårds eller en nedlagt bys tilliggende.
Foruden af den egentlige bymark bestod en bys agerland
af gårdenes særjorder og de jorder, der var lagt til bymarken
siden den sidste fuldstændige omrebning. Fandtes der blandt
de jorder, hvormed bymarken var blevet udvidet, en række
fald, der i hovedsagen lå samlet i en bestemt del af marken,
og som udelukkende tilhørte og udgjorde en væsentlig part af
en større gårds eller gårdgruppes tilliggender, må det formodes,
at de har været en nedlagt enestegårds eller torpbebyggelses
mark (se ovenfor s. 25). Hvad særjorderne angår, skal det næv
nes, at det fortrinsvis var gamle hovedgårde, der havde ornum
og andre større stykker af bymarken, i hvilke de øvrige gårde
ikke havde andel.
❖

Det har hidtil været forudsat, at en gård er et entydigt be
greb, som det ikke er nødvendigt at definere; men således for
holder det sig ikke i virkeligheden. Det kan nemlig diskuteres,
hvor stor en ejendom skal være, for at man kan kalde den en
gård, og der hersker ikke enighed om de betingelser, man må
stille for at anse en gårddeling for endelig fuldbyrdet (se Fridlev Skrubbeltrang i Fortid og Nutid, XIX, s. 255 f.). I nærvæ
rende undersøgelse regnes der med, at alle ejendomme, hvis
tilliggender i matriklen 1688 blev ansat til mindre end 1 td.
hartkorn, var huse i slutningen af det 17. århundrede. I øvrigt
har det været nødvendigt at følge de benyttede kilder og be
tragte de ejendomme som huse og som selvstændige brug, der
er behandlet som sådanne i kilderne. Anfører markbøgerne og
matriklen 1688, at der var to eller flere, som brugte en gårds
jorder, vil det dog blive bemærket.

Supplerende redegørelse for gårdenes historie
i middelalderen, det 16. og det 17. århundrede.
De oplysninger, som landskifterne giver om gårdenes historie,
kan i mange tilfælde kun udledes og fortolkes rigtigt, når de
oplysninger, som adkomstdokumenter, jordebøger og matrikler
indeholder, inddrages i undersøgelsen. Gårdenes antal og stør
relsen af deres andele af bymarken er gerne de samme i 1683,
som de var på reformationstiden, og de afgifter, selvejere og
fæstere skulle betale, undergik kun få og små forandringer i
det 16. og 17. århundrede. Hvis man vidste, hvor mange gårde
der lå i de forskellige byer i slutningen af middelalderen, hvem
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der ejede gårdene, og hvilke afgifter selvejere og fæstere skulle
svare, kunne man derfor nøjes med at undersøge byernes og
gårdenes historie i middelalderen og helt se bort fra de kilder,
der stammer fra tiden efter reformationen. Da vor viden om
forholdene før 1536 er meget mangelfuld, bliver det imidlertid
som regel nødvendigt at supplere de skildringer, der på grund
lag af adkomstdokumenter og jordebøger kan gives af gårde
nes og bebyggelsernes historie i middelalderen, med oplysnin
ger om gårdenes antal, ejere og afgifter i henhold til de ældste
kilder, der er bevaret fra den nyere tid. Skal adkomstdokumen
ter og jordebøger benyttes sammen med markbøgerne 1683, må
man identificere de gårde, adkomstdokumenterne og jordebøgerne omtaler, med markbøgernes gårde. Sådanne identifika
tioner kan foretages ved hjælp af matriklen 1664, der ligesom
adkomstdokumenterne og jordebøgerne anfører gårdenes land
gilde, samt ekstraktmatriklen 1680 og matriklen 1688, der både
opgiver deres hartkorn 1664 og navnene på de bønder, der
ejede eller havde fæstet gårdene i tiden 1680—88 (se Svend
Aakjær i Fortid og Nutid, IV, s. 157 ff.).
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HASLE HERRED
De byer og gårde, der i det følgende henregnes til Hasle herred,
er ikke de, der i vore dage, men de, der i middelalderen ud
gjorde dette herred. I middelalderen dannede Århus å, Lyngbygård å og Egå å grænse mellem Hasle herred og de omliggende
herreder. Geding i Tiist sogn og Kærbygård i Kasted sogn hørte
derfor ikke til Hasle, men henholdsvis til Sabro og til Vester
Lisbjerg herred (se Henrik Larsens afhandling om herrederne
og herredsgrænserne, Jyske Samlinger, 5, II, s. 94).

Skejby, Skejby sogn.

Gårdenes størrelse Ï683 og 1688, adkomstdokumenters og
jordebøgers oplysninger om deres historie.
I 1683 var der 13 gårde og bol i Skejby, som i det følgende be
tegnes med bogstaverne A-M1). Størrelsen af de 13 gårdes agertilliggender ifølge markbogen 1683, deres hartkorn i matriklen
1688, deres ældste kendte ejere og de afgifter, selvejere og
fæstere skulle betale i henhold til de ældste kilder, der er be
varet fra tiden efter reformationen, er anført i nedenstående
tabel.
I tabellen betyder pr. præbende, vik. vikariat, Td. 1. tdr. land
agerjord 1683, Hartkorn tdr., skpr., fjerdingkar og album hartkorn
1688, Ør ørtug rug à 10 skpr., Sr skæpper rug, Øb ørtug byg à 12
skpr., Sb skæpper byg, Sk skæpper byg kongestud, Øh ørtug havre
à 20 skpr., Fs fjerding smør, S (brænd)svin, F får, L lam, G gæs, H
høns, Hg hovheste gæsteri, GI grot leding, Lv læs ved, Tk tdr. kul.
De afgifter, der blev svaret af gårdene B, C, E, I, J og M, er opgivet
efter Århusgård lens jordebog 1544, som imidlertid ikke omtaler en
række ydelser, der kendes fra de yngre lensjordebøger, såsom
brændsvin, fodernød og gæsteri. Af disse ydelser er gæsteriet tilføjet
efter lensjordebogen 1579 (?). Gæsteriet af gårdene A, D, F, H, K og
L, som i 1579 tilfaldt kongen, er ligeledes opgivet efter lensjorde
bogen fra dette år, medens oplysningerne om de øvrige afgifter, der
blev betalt af disse gårde, er hentet fra domkapitlets jordebog 1648.
Afgifterne af gården G er opgivet efter nedennævnte skøde fra 1575.
!) De bogstaver, der betegner de forskellige garde, er valgt således, at
deres rækkefølge i alfabetet stemmer overens med den rækkefølge,
hvori gårdenes agre i Norder Wangen er beskrevet i markbogen
1683. Se indledningen s. 13, note 3.
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Pr. Agri.............
Af
Se nedenfor
Se nedenfor
Helligåndspr. .. .
Se nedenfor
S. Kelds vik........
Erik Lykke........
Kantoratet.........
Se nedenfor
Kongen ...............
Bona communia.
S. Margretes vik.
Kongen ...............

Td. 1.

Ør

Øh

Øh

Fs

S F L G H Hg

3
1

3

1

1

1

1

1

1 1

1
1

39,53

6-0-3-0

27,24
50,75
37,07

4-3-3-1
7-7-1-0
5-5-2-0

2
2
2

2
2
2

36,24
32,83
46,86
21,31

5-4-0-0
4-6-1-0
7-3-0- y2 2

1
P/2

1
iy2 % 1
2
i
1

Td. 1.

Selvejer .............
Selvejer .............
Selvejer .............
Selvejer(?)........
NI i fællesskab . .
Haldum kirke . .

Hartkorn

57,67 8-7-3- %
stuvet Bøttelåget
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43,44
51,43
31,20
31,47
0,53
2,78

Hartkorn

1

Sr

2
1
Sb

Sk

6-6-3-2V2 33) 3% 2
8-0-0- y2 3 3% 2
4-6-1- y2 33) 3
2
4-5-2-2

1
1
y2 1

Øb

1

Øh

1

Lv

1 1 2 4

10

1 2 2

1 1 2 2
1 1 2 gæsteri2)
1 1 2 2
2
1 1 2 3
1 1 2 3
1
L G

Hg GI Lv Tk

2 1
2 1
1 1

4
4
2
2

2 10 2
2 10 2
2
2

Af Skejby lægd, som bestod af selvejerne og vistnok også
af kongens fæstebønder, skulle der desuden svares 2 fjerding
smør samt andele af 5 mark penge, 34 får og lam, 2 køer og
2 fede okser, som det påhvilede herredets selvejere at yde i
fællesskab.
NB: Ifølge markbogen 1683 var der to mænd, der havde
fæstet gården H, og to mænd, der havde fæstet gården J.
I 1688 var gården J den eneste, der havde to fæstere.
Gårdene B, G og E var som anført i tabellen gamle selv
ejergårde, og gården I, af hvis afgifter ledingen er ejendomme
lig for selvejergårdene, kornlandgilden for fæstegårdene, har
antagelig været en jordegen gård, hvis bondeeje kongen har
købt eller konfiskeret på et relativt sent tidspunkt, eller en
fæstegård, til hvilken der hørte en jordegen toft el. lgn. Går
dene J og M omtales i Århusgård lens jordebog 1544, der sæd
vanligvis kun medtager krongods, som før reformationen havde
2) Hvori gæsteriydelsen bestod, fremgår ikke af skødet 1575. Skødet
1585 (se nedenfor) og kapitlets jordebog 1648 omtaler slet ikke
gæsteri, der blev svaret af denne gård.
3) Ifølge lensjordebøgernc 1579(?) og 1599 2^ ørtug rug.
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tilhørt biskopperne i Århus (se Jyske Samlinger, 5, VI, s. 181 ff.).
Skønt disse gårdes afgifter viser, at de var fæstegårde, og uagtet
lens jordebogen opfører fæstegårdene for sig og selvejergårdene
for sig, er de begge behandlet sammen med selvejergårdene.
Da kongen havde skænket bispestolen herlighedsafgifterne af
de jordegne gårde i Hasle og Vester Lisbjerg herreder, skyldes
dette muligvis, at gårdene J og M var gammelt krongods, som
kongen havde afstået til biskoppen samtidig med selvejernes
afgifter. Foruden de allerede nævnte havde gården G en tid
været i kronens eje. Ved mageskifteskøde af 27. januar 1575
afhændede Erik Lykke til Skovgård nemlig denne gård til
kongen, som allerede i 1584 mageskiftede den til domkapitlet
(K. B. 28. oktober 1574, K. S. 27. januar 1575 og 16. maj 1584).
Resten af byens gårde var fra gammel tid domkapitlets ejen
dom og var, efter hvad jordebogen 1648 oplyser, fordelt på
følgende præbender og vikariater: A tilhørte præbendet Agri,
som rektoratet fik overdraget i 1545 (Danske Kancelliregi
stranter og K. S. 14. april 1545 og 1. februar 1546)4). D til
hørte Helligåndspræbendet, F St. Kelds vikariat, som kongen
i 1623 skænkede konrektoratet i Århus (K. B. og K. S. 4. april
1623), H kantoratet, K bona communia, d.v. s. det gods, kannikerne ejede i fællesskab, og L St. Margretes vikariat. Af
markbogen 1683 fremgår det, at Haldum kirke ejede nogle
agre i Skejby mark, som var på 2,78 tdr. land i alt. Da Haldum
kirke havde været inkorporeret i et af domkapitlets præben
der, der i øvrigt fik navn efter denne kirke, har de pågældende
agre også tilhørt domkapitlet. Gården H er utvivlsomt identisk
med det gods i Skejby, som Kalv Hovesen og Niels Thordsen i
1375 påstod var deres, men som kongen tilkendte kantoratet
(S. R. D., VI, s. 499). Bortset fra denne gård er ingen af ejen
dommene i Skejby omtalt i middelalderlige kilder.
4) 14. april 1545 fik rektoratet gavebrev på præbendet Agri, og 1. fe
bruar 1546 fik det ejendomsbrev på gods, som kapitlet havde ud
lagt, nemlig 11 gårde og bol i forskellige byer, en gård og et stykke
jord i Skejby, som må være gården A og stuvet Bøttelåget, »item
endnu efterskrevne gods, som er af Agri kannikedoms gods«, 3
gårde i Agri og en vandmølle. Da gården A i jordebogen 1648 op
føres under »bona rectoris scolæ Arhusiensis pro officio, er præbenda Agri«, er de tre sidste af de gårde, brevet af 1. februar 1546
omtaler, antagelig ikke de eneste, som hørte med til præbendet
Agri. At disse gårde, således som Carl E. Jørgensen antager (Aarhus
Stifts Aarbøger, 1950, s. 33), er identiske med det anniversariegods,
kapitlet i 1544 havde fået befaling til midlertidigt at udlægge til
rektoratet, er ikke sandsynligt. Dette gods overtog kapitlet nemlig
igen i 1550, og gården i Skejby tilhørte rektoratet endnu i 1648.
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Rettelser og tilføjelser til markbogen 1683. Undersøgelse af
arealberegningernes rigtighed.
Markbogen tilskriver både gården K og gården M ager nr. 81 i
»Aars Digge Fald«, men opgiver til gengæld ikke, hvilken gård der
havde ager nr. 12 i »Wormdos Agre«, ager nr. 9 i »Anne Røgels Fald«
og ager nr. 80 i ovennævnte »Aars Digge Fald«. Agrenes fordeling
på gårdene bliver mest regelmæssig, når man antager, at ager nr. 12
i »Wormdos Agre« er identisk med den høfde »paa Harkiers bierg«,
der tilhørte gården L, at ager nr. 9 i »Anne Røgels Fald« tilhørte
gården C, og at agrene nr. 80 og 81 i »Aars Digge Fald« tilhørte
henholdsvis gårdene M og K (se indledningen s. 10).
Agrene i »Die Blocher wed Røe Mølle« fulgte efter hinanden i
regelmæssig rækkefølge, hvis man behandler dem, som om de var
opmålt i den modsatte retning af den, markbogen opgiver. Det
samme er tilfældet med agrene nr. 43-55 i »Kniuf Steen Fald«, agrene
nr. 72-94 i »Anne Røgels Fald« og agrene nr. 76-107 i »Aars Digge
Fald« (se indledningen s. 10 f.).
Efterregner man markbogens beregninger af agrenes arealer i
»Norder Wangen«, kan man påvise følgende fejl:
Gadager Fald, nr. 6........
do.
nr. 31.........
do.
nr. 37........
Heest Kier Ager, nr. 11 . .
Needen Hestbiere Fald,
nr. 6..................................
Needen Hestbiere Fald,
nr. 18................................
Graa Mølbiere, nr. 28 ....
do.
nr. 31 ....
Wind Røyls Fald, nr. 25. .
do.
nr. 38..
do.
nr. 62. .
do.
nr. 69. .
Hee Røyls Fald, nr. 15 . .
do.
nr. 17 . .
do.
nr. 41 . .
do.
nr. 44 . .
do.
nr. 49 . .
do.
nr. 52 . .
Røe Kier Fald, nr. 21 ....
Blaa Støcherne, nr. 8 . .. .
do.
nr. 19 . . .
Løche Bech, nr. 17...........
Neyen Fald i Løchebech,
nr. 4.................................

2815,00 fejl for
1139,00 - 11818,25 - 2933,75 - -

2884,00 kvadratalen
1054,00
11858,75
2793,75

20723,25

20732,25

2687,50
830,75
1960,00
5265,63
5202,50
2145,00
3425,00
5450,00
4494,00
7223,13
6138.25
7366,88
3402,63
4522,00
2351,00
2725,25
442,50
3696,00

—
-

—
—
_

2662,50
730,75
2160,00
5165,63
4702,50
2205,00
3525,00
5350,00
4494,50
7123,13
6138,13
7364,88
3392,63
4522,50
2351,25
2425,25
712,50

-

-

3675,00

-

-

-

-

_

-
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Neyen Fald i Løchebech,
nr. 28 ................................
Neyen Fald i Løchebech,
nr. 31 ..............

2089,88 fejl for

2078,13 kvadratalen

6104,63

-

-

Ialt.... 116951,78

-

- 116209,66

6107,63

»Norder Wangen« er opmålt i 574 figurer, der havde et samlet
areal på 2873353 kvadratalen. Fejlene er altså relativt så få og så
små, at det må kunne forsvares, at man for de resterende to vanges
vedkommende benytter markbogens arealberegninger (se indlednin
gen s. 9).

Bestemmelse af de gårdgrupper, hvis agre plejede at ligge ved
siden af hinanden.

Nedenstående figur viser, hvor mange gange de forskellige
gårde havde agre, der lå syd eller øst for hinanden (se ind
ledningen s. 12 f.).
A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

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

19
31
1
1
2
15

B

G

D

7

2
10

28
29
1

1
67
1

30
2

9

5
6

2
1
47

10
1

32

1
61

5

1
1
28

E

2
62
1

F

G

1
4
3

16
64
4
38
4

2

17

6
1
3

1
1
11
3

1

1
1
2

H

20

1
2
41

1
13
5
3
5

I

1

63
1
1

J

K

9
11
11
3
1
2
2
1
2

15
1

1
32
3

L

1
5
3

1
2
1
1
23

4

2
62

1
17
1

M

7
61

5

Af figur en frem.går det, at d et antal gange to gårde ha vde
agre, der lå ved siden af hinanden, som regel ikke er propor
tionalt med det antal gange, de to gårde havde agre, der lå
ved siden af andre gårdes agre. Som omtalt i indledningen s. 20
må dette betragtes som et sikkert tegn på, at byens landskifte
har været regelbundent.
Af tal, der angiver, hvor ofte to eller flere gårde havde agre,
der fulgte efter hinanden i en bestemt rækkefølge regnet fra
syd eller fra øst, kan man danne fem figurer, nemlig fig. Ia,
fig. Ila, fig. Illa, fig. Hib og fig. IVa, og kun disse fem figurer,
som tilhører den i indledningen s. 12 fig. 3 viste type, og hvis
tal alle er større end 30.
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56
31
46
33 38
57 61
61 47
64 41 62 32 61 62 63
67
38 32 31
B G H L J CEI K M B D B D G C A
fig. Illa fig. Hib
fig. IVa
fig. Ia
fig. Ila

Der kan således ikke være tvivl om, at Skejby mark var
bolskiftet (se indledningen s. 15 og 23), selv om først en nær
mere undersøgelse kan afgøre, om de gårdgrupper, de fem fi
gurer repræsenterer, omfatter alle de gårde, på hvilke agrene
var fordelt efter bolskiftets principper.
Tæller man op, hvor mange gange tre gårde havde agre, der
fulgte efter hinanden i samme rækkefølge regnet fra syd eller
fra øst, vil man finde 10 sæt agerfølger, der ikke forekommer
færre end 30/2 gange, og som hvert især består enten af to for
skellige gårdes agre, som (1) følger efter eller (2) ligger foran
eller (3) imellem agre, der tilhører de samme to gårde, eller
af en og samme gårds agre, som (4) ligger imellem og følger
efter eller (5) ligger foran og imellem agre, der tilhører de
samme to gårde (altså (1) T U R - T U S, (2) R T U - S T U,
(3) T R U - T S U, (4) U R T - U T R, (5) R U T - U R T) :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

M
A
B
B
B
B
D
E
H
D

B
D
A
G
H
G
B
I
L
B

A
B
D
H
L
D
D
D
J
G

17
25
16
33
17
22
22
17
29
15

gange
gange
gange
gange
gange
gange
gange
gange
gange
gange

og
og
og
og
og
°g
og
og
og
og

M
G
B
G
G
B
D
E
H
M

B
D
G
B
H
G
B
I
L
B

G
B
D
H
L
H
G
K
K
G

24
26
22
15
38
33
15
22
16
24

gange,
gange,
gange,
gange,
gange,
gange,
gange,
gange,
gange,
gange.

Da M B og D B er henholdsvis de sidste og de første gårde
i de gårdgrupper, der repræsenteres af figurerne Illa og 111b,
tyder den hyppige forekomst af agerfølgerne a, b og c på, at
de to gårdgrupper oprindelig var dele af en og samme gård
gruppe, hvis agre plejede at følge efter hinanden i en bestemt
rækkefølge. Denne gårdgruppe bestod af gårdene K, M, B, en
gård, hvis agre blev delt mellem gårdene A og G, samt gårdene
D og B (se indledningen s. 22 f.). På samme måde tyder den
hyppige forekomst af agerfølgerne d og e på, at den gård
gruppe, som figuren la repræsenterer, oprindelig har bestået
af gårdene H og L samt en gård, hvis agre blev delt på langs
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i to stykker. Af disse stykker fik gårdene B og G et hver, men
snart i den ene, snart i den anden rækkefølge (se indlednin
gen s. 22 f.). Forudsætter man, at de formodede delinger ikke
havde fundet sted, bliver figuren la til figuren Ib, og figurerne
Illa og Hib bliver slået sammen til figuren IIIc.

37

37

38

43
55

48
94

B
G

56

61

G H
B
fig. Ib

38
61

62

62

L

E

Ila

41

46
63

61
I

K

38
83

47

M

37
38

1

56

B

A
G
fig. IIIc

Da de nye figurers antal er mindre end de gamles, medens
de tal, de indeholder, er større, er det utvivlsomt rigtigt, at
gårdene A og G’s agre og gårdene B og G’s agre engang har
udgjort to gårdes anparter af gårdgrupperne III og I’s til
liggender. Hvad de sæt af agerfølger angår, som i oven
stående tabel er mærket med bogstaverne f-j, skyldes deres
hyppige forekomst henholdsvis, at B og G indgår både i gård
grupperne IIIc og Ib, at gårdgruppen IIIc ofte havde agre, der
lå foran agre, som tilhørte gårdgrupperne I Va og Ib, at gård
gruppen Ila ofte havde agre, der lå foran agre, som tilhørte
gårdgrupperne IVa og IIIc, at gårdgruppen Ib ofte havde agre,
der lå foran agre, som tilhørte gårdgrupperne Ila og IIIc, og at
gårdene B G både indgår i gårdgruppen IIIc og i gårdgruppen
Ib, hvis agre ofte fulgte efter agre, som tilhørte gårdgruppen IIIc.
Ved hjælp af figurer af den i indledningen fig. 12 (se s.
20) viste type kan man påvise for det første, at 13 af de agre,
som har tilhørt den første gård i den oprindelige gårdgruppe
I, ikke er blevet delt i 2, men i 3 stykker, af hvilke G fik det
første, B det andet og G det tredie, for det andet, at gården
F 6 gange har haft stuvagre mellem agre, der tilhørte går
den G, gårdene B og G, G og H samt H og L i gårdgruppen
Ib (se indledningen s. 22f.). For de andre gårdgruppers ved
kommende fremgår det af tilsvarende figurer, at M 4 gange
havde stuvagre imellem agre, der tilhørte gårdene J og C i
gårdgruppen Ila, at L 5 gange havde stuvagre i stedet for B
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i gårdgruppen IIIc, at B 8 gange havde stuvagre i stedet for
G i gårdgruppen IVa, at F, J og J M henholdsvis 2, 6 og 2
gange havde stuvagre, der lå mellem agre, som tilhørte går
dene C og A i samme gårdgruppe, at J 1 gang havde stuvagre
mellem agre, som tilhørte gårdene G og C, og at M 2 gange
havde stuvagre efter agre, der tilhørte gården D, ligeledes i
gårdgruppen IVa. Tænker man sig de forskellige stuvagre
givet tilbage til de gårde, de oprindelig tilhørte, bliver figu
rerne Ib, Ila, IIIc og IVa til figurerne Ic, Ilb, Uld og IVb. Man
kan herefter slå fast, at Skejby mark var bolskiftet, og at
sidstnævnte fire figurer repræsenterer de oprindelige gård
grupper, hvis agre var fordelt på gårdene efter bolskiftets
principper5).
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Den omstændighed, at gården B både i gårdgruppen Ic og i
gårdgruppen Uld havde agre, som lå syd og øst for gården G’s
agre, tyder på, at den gård, som indgik i gårdgruppen Ic, og
hvis agre blev delt mellem gårdene B og G, også har hørt med
til gårdgruppen Uld, og at dens agre, som var en part af denne
gårdgruppes tilliggender, er blevet delt mellem gårdene B samt
A og G (se indledningen s. 31). Omvendt må det formodes, at
gården B’s agre, som var en part af gårdgruppen Illd’s tillig
gender engang har tilhørt to forskellige gårde. Uagtet gården
41

D

5) Foruden ovennævnte er der nogle gårde, som hver en enkelt gang
havde agre, der lå mellem agre, som tilhørte gårdene i en af de fire
gårdgrupper. De pågældende agre kan være stuvagre, men snarere er
der tale om nybrudte agre eller om agre, der ikke lå på række med
de andre agre i samme fald, eller hvis mål er opført på en forkert
plads i landmålingsforretningen el. lgn. (se indledningen s. 31).
fl) Når B(G) G(B) og B A(G), således som figurerne viser, særlig ofte
havde agre, der lå ved siden af hinanden, skyldes det, at B G ind
går både i gårdgruppen I c og i gårdgruppen III d.
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B’s andel af denne gårdgruppes tilliggende ikke var væsentlig
større end gården K’s, havde B nemlig både agre, der lå nord
og vest for gården M’s agre, og agre, der lå nord eller vest for
gården D’s agre.
Gårdgruppernes tilliggender.

Nedenstående tabel giver oplysninger om agrenes fordeling
på de fire gårdgrupper, hvis agre som påvist i det foregående
afsnit plejede at ligge ved siden af hinanden. Gårdgruppernes
andele af de forskellige fald er så vidt muligt bestemt efter de
i indledningen s. 26 f. anførte regler. De tilfælde, som reglerne
ikke omfatter, er behandlet efter skøn, som det vil blive for
omstændeligt at begrunde nærmere. NB: Når halvdelen af en
ager tilhørte en gårdgruppe, og den anden halvdel tilhørte en
anden gårdgruppe, er den i tabellen opført mellem begge gård
gruppers agre.
Tabellen viser, at alle gårdgrupperne havde agre i de fleste
af bymarkens fald, og at ingen gårdgruppe havde samtlige agre
i flere fald. Ved hjælp af agerfordelingen kan man altså ikke
påvise bebyggelser, hvis tilliggender er indlemmet i Skejby
mark.
Tæller man op, hvor mange gange de forskellige gårdgrup
per havde agre, der grænsede op til hinanden, vil man finde,
at gårdgrupperne I og II 33 gange havde agre, der fulgte efter
hinanden i denne rækkefølge regnet fra syd eller fra øst, II og
III havde 21 gange agre, der lå sammen, III og IV 20 gange,
II og IV 19, III og I 19, I og III 17, IV og I 17, IV og III 15,
III og II 13, I og IV 11, II og I 9 og IV og II 8 gange. Der har
altså været en tydelig tendens til at anvise gårdgrupperne I og
II agre, som lå ved siden af hinanden, hvorimod rækkefølgen
af de andre gårdgruppers stykker af de forskellige fald åben
bart var ganske tilfældig. Måske har de agre, der tilhørte gård
grupperne I og II, oprindelig udgjort en enkelt gårds tilliggende
(se indledningen s. 19 og 31 f.).
I mange byer fandtes der enkelte gårde, hvis sammenhæn
gende stykker af bymarkens fald var lige så talrige som gård
gruppernes og lå spredt ind imellem deres (se indledningen
s. 19). For Skejbys vedkommende er dette ikke tilfældet. Gan
ske vist havde gården F foruden nogle stuvagre, der oprindelig
har tilhørt gårde i gårdgrupperne I og IV, en del agre, som
ikke var part i nogen af gårdgruppernes tilliggender; men disse
agre lå ikke ind mellem gårdgruppernes, men udgjorde næsten
altid det første eller det sidste stykke af et fald. Da det netop

Vangenes og faldenes navne

No rd er Wangen
Gadager Fald ................
Toffterne.........................
Bastebiere Fald.............

le

De agre, der tilhørte gårdgrupperm
Ilb
Uld

IV1>

Stuvagre7)

35-43

19-26

27-34

1-9
24-28

20-23

15-19

Die Blaacher wed Røe
Mølle ............................

8-13

4-7

14-18

Needen Gadagers Fald. .
Heest Kier Ager ...........

18-24
45-51

8-14
37-44

15-17
29-36

1-7
20-28

Needen Hestebiere Fald
Graa Mølbiere ...............

1-7
5-9

8-15
20-23

16-24
9-14

25-35
15-19

Lild Fald i Tran Eng . .

19-20

16-18

5-11

Wind Røyls Fald .........

4-8
15-20
39-44
58-65
18-25
44-49

9-14
33-38
73-80

11, 18
25, 77

Woom Fald ...................
Røe Kier Fald ...............

1-3
27-32
51-57
66-72
10-17
34-39
1-4
19-22

1-4
12-15
21-26
45-50
81-88

26-33
50-54
9-12
4-8

26-30
32, 53

Blaa Støcherne ..............
Løche Bech ...................

15-20
27-34

3-9
40-43
5-8
15-18
10-14
18-21
41-44

1-3
9-14
1-4
6-17
45-49

7) I denne rubrik opføres også de agre, der omtales s. 41, note 5.

41

10-14

De øvrige
agre

1-18
1-20

12

1-3
19-22

5-9
1-5
22-26
35-40
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1-4
24-40

1-2

Landskifterne og gårdenes historie

Hee Røyls Fald .............

(ird. F’s agr

13

7

21-23

2-3
00

De agre, der tilhørte gårdgruppe rne
Ilid
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Ic

Neyen Fald i Løchebech

2-5
17-21

32-36

6-11
28-31

12-16
22-27

23

12-16
27-32

17-20
33-39

40-46

21-26

29-31
34, 42

5-11
13-19

12-15
8-12

16-21
20-24

1-4
1-7

1-4
3-5

5-9
12-15

6-11

12-19
12-15
31-35

20-23
7-11
21-24

23-30
1-5
31-37

1-8

Wester Wangen
Albis Børre Fald...........

Drøftrou Blocher .........
Branshøf Failed............
Branshøf Blocher .........
Ouer Hal.........................

Kircheblocherne............
Kiercheagerne ...............

Øruais Fald ...................
De lange Ørwais Agre . .
Kalshøf Fald .. . /.........

1-6
17-18
17-22
32-35
9-12
1-4
11-14
25-29

10-18

1-6
1-6
25-30
4-11
16-22

7-11
16-20
36-40

23-30
44-47
13-16

17-22

38-43

13-16
35-39
40-43
1-4
16-19
6-10
36-39

5-12
26-31

øvrige
(ild. l"s agre De agre
‘

1

47-50

1-11

16-20

1-2

6
4, 16
13

24

12-30
20

1-3
9-15

1-16

7-12

5-9
5-10
14-19
30-35

1-4
23-25
44-46
13-17
11-15
1-5
20-24

18, 21
45

21-23
4, 8

20

Poul Pasmussen

De smaa Bloche neden
Albis Bierg..................
Brongs Berre Faid ....
De neder Brungs Bierg
Agre .............................
Steensbierre Failed ....
De smaa Blocher ved
Møl led am men ............
Wormdos Agre .............

IV1)

1-6
23-26
45-52
56-59

12-17
31-37
43-44
53-55
60-64

18-22
38-42

11-13
38-44
53-55
61-66
75-79
84-89
127-136
155-159
174-177
24-27
42-48
54-60
91-94
102-107
20-25
46-48
58-63

7-10
30-37
56-60
67-71
80-83
90-94
110-114
160-164
170-173
28-35
61-67
82-85

22-29
50-52
98-103
121-126
137-142
147-154
177-182

1-6
14-21
45-49
95-97
104-109
143-146
165-169

19-23
36-41
68-81
94-101

14-18
49-53
86-90

26-35
54-57

1-6
36-39
49-53

7-19
40-45
64-69

Laag Ager Fald..........

4-7
14-22

8-11
34-44

12-13
23-28

29-33

Doos Ager Fald..........

18-21

9-12

22-29

Gaasberig Fald ............
Bønland Fald ..............
Vlfs Høfde Fald ........

5-10
12-1G
10-18

1-4
17-20
12-15

11-16
1-6
6-11

1-8
13-17
17-23
7-11
1-5

Synder Wangen
Anne Røgels Fald ....

Aars Digge Fald ........

Welle Kield Fald .......

3-4
16-17
19-20
47, 59
107-108
146, 158
163
165-166
180
15, 71

9-10, 12
17-19
43, 59
67
15-16
18,30
38-43
1-6,15

20-21

3

72-74
115-120
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var meget almindeligt, at gamle kirkestuv ved bymarkernes
omrebning blev samlet i bestemte fald og kom til at bestå af
faldenes første og sidste agre (se indledningen s. 25), er det
højst sandsynligt, at gården F’s tilliggender er gammel kirke
jord. I 1420 inkorporerede biskop Bo Skejby kirke i det af ham
stiftede alters vikariat (S. R. D., VI, s. 517). Dette vikariat er
imidlertid ikke identisk med St. Kelds vikariat, hvortil gården
F hørte. Hvis gården F’s jorder var et gammelt kirkestuv, og
dette stuv havde været i Skejby kirkes ejendom, må man der
for formode, at det er blevet magelagt mellem de to vikariater
før 1565, da biskop Bos altergods blev givet tilbage til hans
arvinger (Æ. D. A., V, s. 296—297 med henvisninger).
Antallet af de agre, der ikke tilhørte de fire gårdgrupper
og gården F, er meget lille. Det er derfor udelukket, at der har
været flere gårdgrupper end de ovenfor påviste, hvis agre
plejede at ligge sammen (se indledningen s. 24).

Bolene i Skejby.
Det samlede areal af de agre, der i henhold til tabellen s. 43 ff.
tilhørte gårdgrupperne I—IV og de enkelte gårde, er anført i
nedenstående tabel:

Gårdgruppe I:
Gården B
12,50
Gården G
24,40
Gården H
36,54
Gården L
44,81
Stuvagre :
Gården F
4,30
I alt 122,55
Gårdgruppe III:
Gården K
31,91
Gården M
15,89
Gården B
13,72
Gården A
11,38
Gården G
8,53
Gården D
19,16
Gården B
18,56
Stuvagre :
Gården L
1,50
I alt 120,65

tdr.
tdr.
tdr.
tdr.

land
land
land
land

tdr. land
tdr. land
tdr.
tdr.
tdr.
tdr.
tdr.
tdr.
tdr.

land
land
land
land
land
land
land

tdr. land
tdr. land

Gårdgruppe
Gården J
Gården C
Gården E
Gården I
Stuvagre :
Gården M

I alt

II:
31,01
26,66
30,01
30,96

tdr.
tdr.
tdr.
tdr.

land
land
land
land

1,56 tdr. land
120,20 tdr. land

Gårdgruppe IV:
Gården D
16,55
Gården G
14,22
Gården C
14,71
Gården A
34,41
Stuvagre :
Gården B
4,07
Gården F
3,99
Gården J
4,76
Gården M
3,38
I alt
96,09

tdr.
tdr.
tdr.
tdr.

land
land
land
land

tdr.
tdr.
tdr.
tdr.
tdr.

land
land
land
land

land
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Da arealerne af gårdgrupperne I-III’s tilliggender var næsten
lige store, og da agrene for alle tre gårdgruppers vedkommende
var fordelt på de enkelte gårde efter bolskiftets principper, kan
der ikke være tvivl om, at gårdgruppernes jorder har udgjort
tre bol. Det samlede areal af gårdgruppe IV’s agre var noget
mindre, hvad der tyder på, at denne gårdgruppes tilliggender
var vederlag for tidligere sær jorder, altså det man kalder et
ornummebol, eller for agre, der havde tilhørt en nedlagt be
byggelse (se indledningen s. 28).
Uden for gårdgrupperne havde gården F 18,95 tdr. land
agerjord, gården A 11,88 tdr. land, D 3,79, G 3,57, B 2,60, C 2,07,
E 1,18, K 0,92, L 0,54, H 0,53, I 0,51, J 0,47 og M 0,47 tdr. land.
Af domkapitlets jordebog 1648 fremgår det, at fæsteren af går
den A måtte svare 1 ørtug byg af et stuv, der hed Bøttelåget.
Da dette stuv altså havde sit særlige navn, var det antagelig et
gammelt stuv, der ved den sidste omrebning af bymarken var
blevet behandlet som særjord (se indledningen s. 25). Det må
derfor formodes, at en del af gården A’s agre, som ikke hørte
med til de fire gårdgruppers tilliggender, var identisk med stu
vet Bøttelåget. Hvad gården F angår, som havde endnu flere
agre uden for bolinddelingen end gården A, er der ovenfor
s. 46 gjort opmærksom på, at hovedparten af denne gårds agre
muligvis har udgjort et gammelt kirkestuv.
Resumé.

Skejby mark var delt i tre bol (I—III), et ornummebol el. lgn.
(IV) og to gamle stuv, Bøttelåget, der tilhørte gården A, og
hovedparten af gården F’s tilliggende, der kan have været et
kirkestuv. Bol I og II har muligvis oprindelig udgjort en enkelt
gårds tilliggende.
Bol I har tilhørt gårdene X, H og L. Bol II har tilhørt går
dene J, C, E og I. Bol III har tilhørt gårdene K, M, X, D og B.
Ornummebolet IV har tilhørt gårdene D, G, C og A. Gården X’s
anpart af bol I blev delt mellem gårdene B og G, og dens an
part af bol III blev delt mellem gårdene B, A og G. Desuden
har ejerne af nogle gårde afhændet enkelte af deres agre, de
såkaldte stuvagre, til andre gårdes ejere. De to gamle stuv, de
19 parter af bol og ornummebol og de yngre stuvagre tilhørte
i 1683 13 gårde, af hvilke de to havde to fæstere hver.
Gårdene B, C og E var selvejergårde. J og NI var fæstegårde,
der havde tilhørt bispestolen i Århus, som muligvis havde fået
dem overdraget af kongen. I var ligesom J og M en fæstegård,
som bispestolen havde ejet, men har antagelig været jordegen
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langt ned i tiden eller haft en jordegen toft el. lgn. mellem
sine tilliggender. G var en privat adelsmands ejendom i 1575,
og A, D, F, H og L tilhørte Århus domkapitel. NB: Alle de
gårde, der havde anparter af bol II, var enten selvejergårde
eller fæstegårde, som bispestolen havde ejet.

Hasle, Hasle sogn.

Gårdenes størrelse 1683 og 1688, adkomstdokumenters og
jordebøgers oplysninger om deres historie.
I 1683 var der 15 gårde i Hasle, som i det følgende betegnes
med bogstaverne A-O1). Størrelsen af de 15 gårdes agertilliggender ifølge markbogen 1683, deres hartkorn i matriklen 1688,
deres ejere 1648 og de afgifter, fæsterne skulle betale i hen
hold til de ældste kilder, der er bevaret fra tiden efter refor
mationen, er anført i nedenstående tabel.
I tabellen betyder pr. præbende, vik. vikariat, Td. 1. tdr. land
1683, Hartkorn tdr., skpr., fjerdingkar og album hartkorn 1688, Øb
ørtug byg à 12 skpr., Øh ørtug havre à 20 skpr., Fs fjerding smør,
S brændsvin, F får, L lam, G gæs, H høns, Hg hovheste gæsteri. De
afgifter, der blev svaret af gårdene K og M, er opgivet efter Århus
gård lens jordebog 1544, som imidlertid ikke omtaler en række ydel
ser, der kendes fra de yngre lensjordcbøger, såsom brændsvin og
gæsteri. Af disse ydelser er gæsteriet tilføjet efter lensjordebogen
1579 (?). Gæsteriet af gårdene A—J, L og N, som i 1579 tilfaldt
kongen, er ligeledes opgivet efter lensjordebogen fra dette år, me
dens oplysningerne om de andre afgifter, der blev betalt af disse
gårde, og om de afgifter, der blev svaret af gården O, er hentet fra
domkapitlets jordebog 1648.

A
B
G
D

Ejer 1648

Td. 1.

Hartkorn

Pr. Hasle2) .........
Bona communia3)
Bona communia
S. Nicolaus’ vik. .

25,37
51,75
73,26
49,70

3-5-2-0
7-3-2-1
10-3-2-1
7-2-1-2

Øb

Fs

Øh

2
2
2
2
34) 3
4
1

i

y2
Vi
y2

S

F

L

G

H Hg

i
1
i
i

1 1
1
1 1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

D De bogstaver, der betegner de forskellige gårde, er valgt således, at
deres rækkefølge i alfabetet stemmer overens med den rækkefølge,
hvori gårdenes agre i Sønder Mark er beskrevet i markbogen 1683.
Se indledningen s. 13, note 3.
2) I 1634 udlagt til præstegård (K. B. 4. april 1634. Jvnf. K. B. 10. april
1631, 22. december 1633 og 28. maj 1639).
2) D. v. s. det gods, som tilhørte kannikerne i fællesskab.
4) Ifølge kapitlets jordebog 1648 blev der svaret 4 ørtug byg, men ingen
gæsteriafløsning af denne gård. Af matriklen 1664 og lensjordebogen
1579(?) fremgår det imidlertid, at de 4 ørtug byg er fejl for 3 ørtug
byg kornlandgilde og 1 ørtug byg eller malt gæsteriafløsning.

1
4
4
4
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I
J
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L
M
N
0
A
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Hartkorn
Øb Øh
Ejer 1648
Fs
S F L G H
Td. 1.
Pr. Holmstrup . . 22,53
3-2-1-0
1
1
1
1 2
S. Nicolaus’ vik. . 20,09
2-7-0-1
Vi
% 1
Pr. Hasle.......... . 72,45 10-3-2-1
1 1 1 1 2
3
3
1
5-4-1-2
1
1 1 2
Pr. Åby............. . 38,92
1
% 1
6-0-3-0
2
Pr. Hasle.......... . 43,19
2
% 1 1 1 1 2
Pr. Egå............. . 58,22
2
1 1 2
2
8-3-3-1
y2 1
Kongen .............. . 35,90
iy2 iy2 y25)
5-0-3-1
1
Bona communia . 33,34
2
4-6-2-2V2 2
Kongen.............. . 36,37
5-1-1-0
iy2 iy2 y2s)
Bona communia . 21,65
3-1-0-1
i
1 1 2
i
Vi") 1
Bona communia . 34,38
2
4-6-3-2
1 1 o
i
y2 1
-O ....................... . 2,94
Pr. Årslev........ . 3,31, lå til annekspræstegården i Tiist.
NB: Ifølge markbogen 1683 og matriklen 1688 havde både
gården M og gården N to fæstere.

Kongens to gårde (K og M) omtales i Århusgård lens jorde
bog 1544, der sædvanligvis kun medtager krongods, som før
reformationen havde tilhørt biskopperne i Århus (se Jyske
Samlinger, 5, VI, s. 181 ff.). Det må derfor formodes, at bispe
stolen har ejet de to gårde i middelalderen. Af de øvrige gårde,
som alle tilhørte domkapitlet i Århus, er præbendet Egås gård
(J) den eneste, som nævnes udtrykkeligt i en middelalderlig
kilde. Af biskop Ulriks vedtægtsændringer fra 1427 fremgår
det nemlig, at præbendet Egå bl. a. fik en ejendom i Hasle an
vist som sin part af det fællesgods, der blev udskiftet mellem
de ti ældste præbender (S. R. D., VI, s. 468). Af denne ejendom
blev der svaret 2 ørtug korn i 1427, medens der i 1648 blev
betalt 4 ørtug korn af gården J. Da kornlandgilden af kapitlets
gårde ikke plejer at være sat op med mere end % eller 1 ørtug
af hver gård i tiden 1427—1648 (se Jyske Samlinger, 5, VI,
s. 177 ff.), har ejendommen i Hasle antagelig været øde i 1427.
Præbendet Egås gård, de 5 gårde, der udgjorde en del af det
resterende fællesgods (bona communia i tabellen), og de 3
gårde, som et af kapitlets ældste præbender, præbendet Hasle,
ejede, kan alle have hørt med til det gods i Hasle, som biskop
Peder Vognsen i 1203 testamenterede til det domkapitel, han
havde indstiftet (S. R. D., VI, s. 404). Bortset fra Peder Vogn5) Ifølge jordebogen 1544 blev der betalt V2 skæppe smør af gårdene
K og M; men
skæppe smør er i Åbo syssel det samme som
fjer
ding (se Svend Aakjær i Nordisk Kultur, XXX, s. 194 og note 50).
6) Ifølge jordebogen 1648 blev der betalt 1 pund smør af gården N; men
1 pund smør er i Åbo syssel det samme som % fjerding (se Svend
Aakjær i Nordisk Kultur, XXX, s. 188).
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sens testamente er der ikke bevaret noget adkomstbrev eller
nogen afskrift af adkomstbreve på kapitlets gårde i Hasle. De
jorder, præbendet Årslev ejede, lå til annekspræstegården i
Tiist, hvis øvrige tilliggende til dels bestod af Tiist kirkes tid
ligere stuv i sognebyens mark (se Jyske Samlinger, 5, VI, s. 193).
Man har således god grund til at formode, at disse jorder er
identiske med det stuv, Tiist kirke ejede i Hasle ca. 1315
(S. R. D., VI, s. 428). Tiist kirke og dens jordegods var over
draget domkapitlet af Ebbe, der var biskop i Århus 1215—1224
(S.R.D., VI, s. 406 f.)7).

Rettelser og tilføjelser til markbogen 1683. Undersøgelse af
arealberegningernes og sammentællingernes rigtighed.
Markbogen tilskriver både gården J og gården K ager nr. 17 i
Hørlands Fald, men opgiver ikke, hvilken gård der havde ager nr.
18. Agrenes fordeling på gårdene bliver mest regelmæssig, når man
antager, at ager nr. 17 tilhørte gården J, og at ager nr. 18 tilhørte
gården K. På samme måde tilskriver markbogen både gården K og
gården N ager nr. 8 i Ment Høy Fald og ager nr. 5 i Faars Agere Fald
og både gården A og gården N ager nr. 1 i Wdskifte Fald. Derimod
opgiver den ikke, hvilke gårde der havde ager nr. 9 i Ment Høy Fald
og ager nr. 3 i Wdskifte Fald. Agrenes fordeling på gårdene bliver
mest regelmæssig, hvis man antager, at agrene nr. 8 og 9 i Ment Høy
Fald tilhørte henholdsvis gården K og gården N, og at agrene nr. 1
og 3 i Wdskifte Fald tilhørte henholdsvis gården N og gården A.
(Se indledningen s. 10).
❖

Gårdenes agre i Kist Høys Fald fulgte efter hinanden i regelmæs
sig rækkefølge, hvis man behandler agrene nr. 26-46, som om de
var opmålt i den modsatte retning af den, markbogen angiver. Det
samme er tilfældet med alle agrene i Stag Høfde Fald, Tofte Agrene
ved Rasmus Pedersens Gaard, Faars Agere Fald, Høfven Fald, Wd
skifte Fald, Nogle smaae Stycher vesten for Gaas Krogs Blocher og
Store Breedschiffte Fald.
6 faids måleretning er ikke opgivet i markbogen; men deres
agres fordeling på gårdene viser, at Brenstrop Sties Fald og Nogle
Blocher i Leerrygels Fald er målt fra syd eller fra øst, medens Breed
schiffte Fald, Ind Holms Blocher norden Veyen, Offven Kieren og
Faarbierris Blocher norden Veyen er målt fra nord eller fra vest.
(Se indledningen s. 10 f.).
❖
') »Hosløgaardt«, der omtales i Æ. D. A., I, s. 259, lå næppe, således som
Trap Danmark, 4. udg., VII, s. 169, antager, i Hasle, men er ligesom
det Hosløff, der omtales sammesteds s. 268, identisk med Haslevgård,
AIs sogn, Hindsted herred.
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Ved efterregning af arealberegningerne og sammentællingerne på
fol. 3-13, d. v. s. 22 sider med 163 figurer, er der påvist følgende
fejl, der er større end 1 kvadratalen: Fol. 3, arealet af agrene 43-44
i Fysings Kier Fald er ikke 9968%, men 9938% kvadratalen, fol. 5,
arealet af agrene 186-188 i Steil Ager er ikke 13224%, men 13324%
kvadratalen, fol. 8, arealet af agrene 17-18 i Sentcrberig er ikke
15752%, men 15852% kvadratalen. Fejlene er så få og små, at det
må betragtes som forsvarligt, at man benytter markbogens areal
beregninger og sammentællinger til bestemmelse af størrelsen af de
forskellige gårdgruppers tilliggender (se indledningen s. 9). Ved
rørende markbogens sammentællinger af de arealer, der er beregnet
på de forskellige sider, er i øvrigt at bemærke, at de aldrig indeholder brøker, og at de aldrig er forhøjet, uanset hvilke brøker der
indgår i de nøjagtige summer.

Bestemmelse af de gårdgrupper, hvis agre plejede at ligge ved
siden af hinanden, og af de med gårdgrupperne sideordnede
enkeltgårde.

Nedenstående figur viser, hvor mange gange de forskellige
gårde havde agre, der lå syd eller øst for hinanden (se indled
ningen s. 12 f.).
A
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Af figuren fremgår det, at det antal gange to gårde havde
agre, der lå ved siden af hinanden, ikke altid er propor
tionalt med det antal gange, de to gårde havde agre, der lå
ved siden af andre gårdes agre. Der kan derfor ikke være tvivl
om, at byens landskifte har været regelbundent (se indled
ningen s. 20).
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Af bogstaverne B og I og det antal gange, de gårde, disse
bogstaver betegner, havde agre, der lå ved siden af hinanden,
kan man danne tre figurer af de i indledningen s. 12, fig. 3,
2 og 1 viste typer, nemlig fig. Ia, fig. Ib og fig. Ic.
59
B I
fig- la

59 17
B I B
«g- Ib

B
I

B
I
— 59
17 —
fig. Ic

I indledningen s. 16 og 17 f. er der gjort rede for de ejen
dommeligheder, der karakteriserer mellemformerne mellem de
lo bolskifter og mellem bolskifterne og gårdgruppeskiftet. Fore
ligger der en mellemform mellem de to bolskifter, kan man
danne to figurer henholdsvis af den s. 12. fig. 3 og af den
fig. 2. viste type. Tallene i den første figurs nederste linie vil
være mindre end s, men større end s • ( t
1 ) : t, og summen
af tallene i den anden figurs nederste linie vil være lig med,
eller når landskiftet ikke er helt regelmæssigt (se indlednin
gen s. 23), større end s’(t-rl). Foreligger der en mellem
form mellem det hyppigst forekommende bolskifte og gård
gruppeskiftet, kan man danne to figurer henholdsvis af den
s. 12 fig. 3 og den fig. 1 viste type. Tallene i den første figurs
nederste linie vil være mindre end s, men større end s : t, og
summen af tallene i den anden figur vil være lig med, eller
når landskiftet ikke er helt regelmæssigt, større end s • (t -4- 1).
Vælger man for Hasles vedkommende 66 til den konstant, der
skal erstatte s (se indledningen s. 23), vil man finde, at tallet
i figuren Ia, der er af samme type som fig. 3 i indledningen,
er mindre end s = 66, men større end s • (t
1) : t = 66 •
(2 4- 1 ) : 2 = 33 og større end s : t = 66 : 2 — 33. Da såvel sum
men af tallene i den nederste linie af figuren Ib, der er af
samme type som fig. 2 i indledningen, som summen af tallene
i figuren Ic, der er af samme type som fig. 1, er 59 + 17 = 76,
der er større end s • (t
1) =66 *(2-4-1) = 66, maa det for
modes, at B og I udgjorde en gårdgruppe, hvis agre ofte var
fordelt på gårdene efter bolskiftets principper, således at B fik
den største ager, men hvis agre også kunne være fordelt på
gårdene enten efter gårdgruppeskiftets principper eller efter
bolskiftets, men saaledes at snart B, snart I fik den første
ager.
Lader man fortsat 66 være det tal, der erstatter s, kan man
danne fem figurer, nemlig fig. II—VI, og kun disse fem figurer,
som tilhører den i indledningen s. 12 fig. 3 viste type, og hvis
tal alle er større end s. Hver af disse figurer repræsenterer
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altså en gårdgruppe, hvis agre var fordelt på gårdene efter
bolskiftets principper, således at de samme gårde altid fik de
respektive gårdgruppers første agre anvist (se indledningen
s. 15 og 23)
67
74
76
67 71
82
76
76 75
78 78
K
I
L
M H F
K J
0 H N
E D
fig. IV
«g- VI
fig- II
fig- HI
fig- V
De agre, der tilhørte den gårdgruppe, som figurerne Ia-Ic
repræsenterer, er fordelt på gårdene efter andre principper end
de agre, der tilhørte de gårdgrupper, som figurerne II-VI re
præsenterer. Hvis de seks gårdgruppers agre oprindelig har ud
gjort seks gårdes tilliggender, må man derfor formode, at den
ene af disse gårde først er blevet udstykket efter den sidste
omrebning af bymarken (se indledningen s. 31).
Bestemmer man gårdgruppernes andele i bymarkens fald
efter den i indledningen s. 26 f. beskrevne fremgangsmåde, og
undersøger man, hvor ofte de forskellige gårdgrupper og går
dene uden for gårdgrupperne havde agre, der lå syd eller øst
for hinanden, finder man de i nedenstående figur anførte tal.
For overskuelighedens skyld er tal, der er mindre end 5, dog
ikke medtaget i figuren.
I
IV
III
G
II
V
VI
G
16
I.........
5
11
10
9
11
II .... . . 11
7
6
7
11
6 . 25
17
9
14
III .. ..
10
6
5
14
IV ......
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7
8
6
18
V .... . . 16
6
6
15
15
5
6
11
VI .. ..
7
11
10
12
8
6
10
13
12
c ....
5
9
19
G........ . . 14
12
11
16
5
8
9

Figuren viser, at gårdene C og G indgår i landskiftet på lige
fod med de ovenfor påviste 6 gårdgrupper (se indledningen
s. 19).
Af tal, ovenstående figur indeholder, kan man danne to og
kun to figurer af den i indledningen s. 12 fig. 1 viste type, hvis
tal på et enkelt nær er lig med eller større end tallet 10.
III IV VI C
I
II V
G
I .
11 11 16 III .
17 10 14
14 —
II . ......... 11
25 11 IV . ........ 18
V . ......... 16 15
10 11
11
15 VI . .......
c ..........
12 13 19
G . ......... 14 16 —
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NB: Af tal lig med eller større end 10 er I-C: 10, IV-G: 10,
VI-V: 12, G-IV: 12, C-G: 10 og G-C: 11 de eneste, der ikke kommer
med i figurerne.

Som den første af de to figurer viser, var det meget almin
deligt, at gårdgruppen II havde agre, der lå ved siden af, som
oftest syd eller øst for agre, der tilhørte gårdgruppen V. Den
mulighed foreligger derfor, at de to gårdgruppers agre engang
har udgjort en enkelt gårds tilliggende (se indledningen s.31f.).
Af de to figurer fremgår det desuden, at der har været en tyde
lig tendens til at anvise gårdgrupperne og gårdene I, II, V og G
og gårdgrupperne og gårdene III, IV, VI og C agre, der lå ved
siden af hinanden. Dette kan på samme måde skyldes, at gård
grupperne og gårdene I, II, V og G’s agre og gårdgrupperne og
gårdene III, IV, VI og C’s agre oprindelig har udgjort to gårdes
eller to selvstændige bebyggelsers tilliggender (se indledningen,
anførte sted).
Ser man bort fra de agre, der tilhørte de 6 gårdgrupper og
gårdene C og G, er der ingen gårde, der særlig ofte havde agre,
som lå ved siden af hinanden. Nogen mulighed for at påvise
flere gårdgrupper, hvis agre som regel lå sammen, end gård
grupperne I-VI, er der derfor ikke (se indledningen s. 24).
Gården A’s tilliggender bestod dels af enkeltagre og mindre
grupper af agre, dels af hele fald og store grupper af agre. Da
gården var udlagt til præstegård, er der antagelig tale om gamle
kirkestuv, som enten var samlet i bestemte fald eller lå på
deres oprindelige pladser i bymarken eller på pladser, som til
kom de gårde, fra hvilke de var skilt ud (se indledningen s. 25).
Det lader sig ikke gøre at bestemme de gårde, disse stuvagre
oprindelig har tilhørt.
Bolene i Hasle.
De samlede arealer af de agre, der tilhørte gårdgrupperne I-VI,
de gårde, som indgik i disse gårdgrupper, samt gårdene C og
G, er anført i nedenstående tabel.
Gårdgruppe II:
Gårdgruppe I:
46,9 tdr. land Gården E
21,0 tdr. land
Gården B
Gården I
48,1 tdr. land
23,7 tdr. land Gården D
I alt
69,1 tdr. land
70,6 tdr. land
I alt
Gårdgruppe IV:
Gårdgruppe III:
16,4 tdr. land
Gården K
18,8 tdr. land Gården K
18,1 tdr. land
54,9 tdr. land Gården I
Gården J
Gården L
32,9 tdr. land
I alt
67,4 tdr. land
73,7 tdr. land
I alt
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Gårdgruppe
Gården M
Gården H
Gården F

I alt
Gården C

V:
34,4
19,0
20,1
73,5

tdr.
tdr.
tdr.
tdr.

land
land
land
land

73,3 tdr. land

Gårdgruppe;
Gården O
Gården H
Gården N
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VI:
34,2 tdr. land
20,0 tdr. land
20,2 tdr. land

I alt

74,4 tdr. land

Gården G

72,5 tdr. land

Da der kun er 7 tdr. lands forskel på det største og det
mindste af de 6 gårdgruppers samt gårdene C og G’s tilliggen
der, må det formodes, at Hasle bymark var delt i bol, og at
hver af de 6 gårdgruppers samt gårdene C og G’s tilliggender
udgjorde et bol.
Uden for gårdgrupperne havde gården A 25,4 tdr. land,
B 4,9, D 1,6, E 1,5, I 1,4, J 3,3, K 0,7, L 0,4, M 1,9, N 1,4 og
O 0,2 tdr. land agerjord. De 25,4 tdr. land, der tilhørte gården
A, var som ovenfor omtalt antagelig et gammelt kirkestuv.
Resumé.

Hasle bymark bestod af 8 bol (I-VIII) og to gamle stuv, et stort,
der utvivlsomt har tilhørt sognets egen kirke, og et lille, der
har tilhørt Tiist kirke. Bolene II +V kan have udgjort en
enkelt gårds tilliggende, Y, og bolene III 4- IV + VI + VII og
I + VIII + Y har muligvis oprindelig udgjort to gårdes eller
selvstændige bebyggelsers tilliggender.
I 1683 var bol I delt mellem gårdene B og I, bol II mellem
gårdene E og D, III mellem K og J, IV mellem K, I og L, V
mellem M, H og F og VI mellem O, H og N. Bolene VII og VIII
var identiske med henholdsvis gården G’s og gården G’s tillig
gende. Til forskel fra bolene II-VI er bol I antagelig først ble
vet udstykket og fordelt på flere gårde efter den sidste om
rebning af bymarken. De 17 bol og bolsparter tilhørte de 14
gårde B-O, af hvilke to, M og N, havde to fæstere hver. Hasle
kirkes stuv udgjorde den 15. gårds, gården A’s, tilliggende, og
Tiist kirkes stuv lå til annekspræstegården i Tiist.
Af gårdene i Hasle har to, K og M, tilhørt Århus bispestol,
medens domkapitlet har ejet de øvrige. En del af kapitlets gods
i Hasle testamenterede biskop Peder Vognsen til kannikerne
i 1203.
Kasted, Kasted sogn.

Efter hvad Århus kannikebords jordebog ca. 1315 oplyser (S.
R. D., VI, s. 433), var Kasted delt i to bol. Kannikebordet ejede
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de syv ottendedele af det ene bol, som var fordelt på en stor
brydegård og tre landbostavne, hvis jordtilliggende efter deres
fæsteres landgilde (se nedenfor) at dømme var meget lille1).
Den resterende ottendedel af bolet tilhørte Helligåndshuset i
Århus, som i alt fald senere hen var annekteret Helligåndspræbendet (C. J. T. Thomsen: Aarhus Hospital, s. 9f.). Hvor
ledes Helligåndshuset er kommet i besiddelse af sin ottendedel
af bolet, ved vi ikke. Derimod fremgår det af et brev, der er
indført i Århusbogen, at kannikebordets brydegård er skænket
domkapitlet af Ebbe, som var biskop i Århus 1215—1224 (S.
R. D., VI, s. 406 f., jvnf. Thorkelins Diplomatarium, I, s. 153)2).
Hvad det andet af de to bol angår, fremgår det af neden
stående analyse af landskiftet, at en ottendedel af dette bol
sammen med ovennævnte ottendedel af det første bol i 1683
var tilliggende til en gård, Helligåndspræbendet havde ejet, me
dens om ved tre ottendedele af bolet hørte til en gård, som i
1544 lå under Århusgård len (lenets jordebog fra dette år).
Da Århusgård len i 1544 vistnok ikke omfattede andet gods
end det, bispestolen havde ejet før reformationen (se Jyske
Samlinger, 5, VI, s. 181 ff.), må det formodes, at gården på de
tre ottendedele af bolet har været de katolske bispers ejendom.
Resten af det andet bol erhvervede Alling kloster, antagelig i
tiden om ved 1339, da grev Gert udstedte et »tilladelsesbrev«
på klosterets gods i Kasted (Æ. D.A., II, s. 179, F 8). I 1397
fik Alling kloster låsebrev på »en gård, kaldes Østergård, i
Kasted i Hasle herred med tre gårde i Kasted« (Æ.D.A., II,
s. 179, F 5). Da klosteret i det 16. århundrede ikke ejede flere
end to gårde i Kasted3), og da udtrykket Østergård med tre
gårde kun ville være forståeligt, hvis Østergård havde været
en (adelig) hovedgård, er tre gårde muligvis fejl for tre gård
sæder, d.v. s. beboere af indsidderhuse med eller uden jord.
Forholder det sig således, bestod klosterets gods i Kasted lige
som kannikebordets besiddelser i denne by af en større gård
og tre små ejendomme.
En af gårdene i Kasted tilhørte i 1306 en mand ved navn
Asser Rampi, som samme år skænkede den til domkapitlet til
D Muligvis lejede landboerne jord af bryden. Jvnf. Jvske Samlinger, 5,
VIII, s. 89.
2) I jordebogen ca. 1315 står der, at kannikebordet ejede et bol i Kasted
»bortset fra en otting, og denne otting tilhører Helligåndshuset i År
hu s«. Oplysningen om Helligåndshusets ejendomsret til den ene af
bolets ottinger viser, at alle kannikebordets ottinger var dele af det
samme bol.
3) Udelukket er det dog ikke, at den gård, som på reformationstiden var
bispestolens ejendom, har tilhørt Alling kloster i 1357.
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oprettelse af et alter for Jomfru Maria og apostelen Jacob (S.
R. D., VI, s. 480). Dette alters jordegods omtales ikke i andre
breve. Man kan derfor ikke afgøre, om det var Helligånds
husets, bispestolens eller Alling klosters ejendomme, der har
tilhørt Asser Rampi.
I det 14. århundrede var det almindeligt, at landsbyernes
jorder var fordelt på nogle få store gårde og mange små ejen
domme. I løbet af dette og de følgende århundreder fandt der
imidlertid ofte en udligning sted, således at de store gårde
måtte afgive en del af deres tilliggender til de små. Dette er
også tilfældet for Kasteds vedkommende. I det 16. århundrede
bestod Alling klosters gods nemlig ikke af en større gård og
tre små gårde eller huse, men af to lige store gårde, og kannikebordets brydegård og tre landbostavne var blevet til fire
gårde, hvis fæstere betalte det samme i landgilde.
Ved reformationen fik kongen rådighed over den katolske
kirkes jordegods, som han i vid udstrækning solgte eller mage
skiftede bort. Bispestolens gård i Kasted afstod han ved et i
1553 afsluttet mageskifte til hospitalet i Århus (C. J. T. Thom
sen, Aarhus Hospital, s. 56 og 69), og kornlandgilden og smør
afgiften af den ene af Alling klosters gårde overlod han i 1574
til præsten i Brabrand, der havde Kasted som anneks (K. B.,
21. marts og 10. oktober 1574). Herligheden og resten af land
gilden af denne gård samt den anden af Alling klosters gårde
afhændede han i 1579 til Hans Brun, som samtidig fik skøde
på Kærbygård i Kasted sogn (K. S., 8. februar 1579, jvnf. K. B.,
9. januar samme år).
Medens bispegodset blev inddraget straks efter reformatio
nen, og klostrene blev nedlagt i løbet af Christian Ill’s og Fre
derik II’s regeringstid, fik domkapitlet længe lov til at bestå
som en selvstændig institution. Afgifterne af Helligåndshusets
ejendom, der som ovenfor anført blev indlemmet i Helligåndspræbendet, og afgifterne af kannikebordets gårde, der ved fæl
lesgodsets udskiftning i 1427 blev tildelt St. Olafspræbendet
(S. R. D., VI, s. 469), blev derfor langt ned i det 17. århundrede
oppebåret af de to præbenders indehavere. Først i 1682 blev
St. Olafspræbendets fire gårde afhændet til ejeren af Kærby
gård (K. S., 11. juli 1682), som samtidig erhvervede den gård,
der siden 1553 havde tilhørt hospitalet i Århus (C. J. T. Thom
sen, Aarhus Hospital, s. 56 og 75, K. S., 11. juli 1682). Helligåndspræbendets gård var en tid udlagt til ryttergods, men blev
i 1695 mageskiftet til den daværende besidder af Kærbygård
gods (K. S., 22. juni 1695). Siden 1695 var der altså ikke andre
lodsejere i Kasted end præstekaldet og Kærbygårds ejere.
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Ifølge kannikebordets jordebog ca. 1315 beløb de tre land
boers samlede fæsteafgifter sig kun til 1 mark penge, som var
prisen på et par tønder byg. Bryden derimod plejede at betale
kannikerne 11 øre korn, hvad der svarer til 491A td. byg (S. R.
D., VI, s. 433). Da kornlandgilden blev sat ned til ca. en trediedel mellem 1315 og 1350, og da 1 ørtug er % øre, stemmer det
udmærket overens hermed, at fæsteafgiften af kannikebordets
fire gårde i 1427 var 12 ørtug korn (S. R. D., VI, s. 469). I tiden
efter 1427 blev kornlandgilden af de fire gårde, således som
det var tilfældet med kornlandgilden af mange andre af kapit
lets gårde (se Jyske Samlinger, 5, VI, s. 178 f.), sat op med en
ørtug af hver gård til 16 ørtug i alt.
I nedenstående tabel anføres størrelsen af gårdenes agertilliggender 1683, deres hartkorn 1688 og deres landgilde ifølge de ældste
kilder, der er bevaret fra tiden efter reformationen. Landgilden af
gården G er således opgivet efter Århusgård lens jordebog 1544,
landgilden af gården B efter skødet af 8. februar 1579 (Jyske Re
gistre, II, fol. 358), landgilden af gården E efter sognejordebogen
1661 og landgilden af gårdene A, C, D, F og H efter domkapitlets
jordebog 1648. Oplysningerne om kapitelgodsets gæsteri, som i det
16. århundrede tilfaldt kongen, er dog hentet fra Århusgård lens
jordebog 1579 (?), og gæsteriet af gården B er opgivet efter sogne
jordebogen 1661. Gæsteriafløsningen (3 skpr. byg eller malt af hver
hovhests gæsteri) af gården G, som i det 17. århundrede er slået
sammen med byglandgilden, antages at være identisk med diffe
rencen mellem byglandgilden i hospitalets jordebog 1651 (se C. J.
T. Thomsen: Aarhus Hospital, s. 104) og i lensjordebogen 1544, som
ikke medtager gårdenes gæsteri. I tabellen betyder Tdr. 1. tønder
land agerjord 1683, Hartkorn tdr., skpr., fjerdingkar og album hart
korn 1688, Ør ørtug rug à 10 skpr., Øb ørtug byg à 12 skpr., Øh ørtug
havre à 20 skpr., Fs fjerding smør, Ps pund smør (1 pund smør er
i Åbo syssel det samme som % fjerding, se Svend Aakjær i Nordisk
Kultur, XXX, s. 188), S (brænd)svin, L lam, G gæs, H høns, Hg
hovheste gæsteri, Pg gæsteriafløsning i penge, Lv læs ved, Pr præbende.
Ejer 1536

A
B
C
D
E
F
G
H

St. Olafspr. . .
Alling kloster
St. Olafspr. . .
St. Olafspr. . .
Alling kloster
St. Olafspr. . .
Bispestolen . .
Helligåndspr.
4)

Tdr. I.

Hartkorn

32,56
33,98
32,11
33,62
33,40
33,76
55,20
38,94

4-3-0-1
4-4-2-1
4-2-2-1
4-4-1-1
4-3-0-0
4-4-3-0
7-l-2-l%
5-0-3-0

Ør Øb ØhFs Ps S L G H Hg Pg

.V

5
2i %
i 1 1 2 4
1 rdlr.
3 1
3 1 1 1 2
5
i 2 i y2 i 1 1 2 4
5
1 2 i y2
i 1 1 2 4
1 skilr
3 1
3 1 1 1 2
5
12 1%
1 1 1 2 4
2 2 2 1
’) 1 1 2 6%
1 1 1 %
1 1 1 2 2

i

Jordebogen 1544 omtaler aldrig ydelser af brændsvin.
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Desuden havde to husmænd henholdsvis 1,63 og 2,07 og
mølleren i Rødemølle 2,09 tdr. land af bymarken i 1683. Et
stykke eng tilhørte Halduni kirke, der havde været inkorpo
reret i et af domkapitlets præbender (se ovenfor s. 36).
NB: Ifølge markbogen 1683 var der to mænd, der havde
fæstet gården E, og tre, der havde fæstet gården G. I matriklen
1664 behandles gården G som to selvstændige gårde.

Af markbogen 1683 fremgår det, at gårdene i samtlige fald
havde fået agre anvist i rækkefølgen HCDFAHBEG reg
net fra syd eller fra øst. Den mulighed foreligger således, at
Kasted bymark har været solskiftet. Da H, C, D, F og A er de
fem gårde, der havde tilhørt St. Olafs- og Helligåndspræbendet,
og som havde afløst de gårde, hvis tilliggender udgjorde det
ene af byens to bol i 1315, lå de agre, som tilhørte det samme
bols gårde, altså altid sammen og fulgte efter hinanden i en
bestemt rækkefølge. Snarere forholder det sig derfor således,
at bymarken har været bolskiftet, men på den måde, at man
aldrig havde tildelt hverken det ene eller det andet bol to eller
flere stykker af samme fald, som grænsede op til hinanden (se
indledningen s. 14, note 5, og s. 27 f.).
Ene af alle gårdene havde gården H to sæt af agre, et, der
lå syd eller øst for gården G’s agre, og et, der lå syd eller øst
for gården B’s. Det samlede areal af det første sæt af disse agre
var 19,61 tdr. land, og det samlede areal af det sidste sæt var
18,99 tdr. land. Regnes agrene, som lå syd eller øst for gården
B’s agre, med til domkapitlets bol, bliver dette på 170,65 og det
andet bol på 122,58 tdr. land. Regnes de pågældende agre der
imod med til bispestolens og Alling klosters bol, bliver dette
bol på 141,57 og domkapitlets bol på 151,66 tdr. land. Da bolene
i samme by plejer at være omtrent lige store, kan der ikke være
tvivl om, at gården H’s agre, som lå syd eller øst for gården
B’s agre, har hørt til bispestolens og Alling klosters bol. I så
fald bliver Helligåndspræbendets andel i dette og i domkapit
lets bol henholdsvis 18,99 og 19,61 tdr. land eller en ottendedel
af hvert af de to bol. Dette stemmer udmærket overens med,
at Helligåndshuset ca. 1315 ejede netop en ottendedel af dom
kapitlets bol. Uagtet der lå lidt mere agerjord til gården H end
til St. Olafspræbendets gårde, var gårdens kornlandgilde en ør
tug mindre og gæsteriet kun halvt så stort. Det må derfor for
modes, at halvparten af gården H’s tilliggende engang har væ
ret en øde gårds jorder, af hvilke der ikke betaltes fuld korn
landgilde og slet intet gæsteri.
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Resumé.

Kasted bymark bestod af to bol, et, der i 1683 var delt mellem
gårdene H, C, D, F og A, og et, der var delt mellem gårdene
H, B, E og G. De 9 bolsparter tilhørte altså 8 gårde, af hvilke
to, E og G, havde henholdsvis to og tre fæstere.
Gårdene A, C, D og F’s tilliggender tilhørte i 1315 en stor
brydegård og tre små landbostavne, som domkapitlets kannikebord ejede. Gårdene B og E’s tilliggender har muligvis tilhørt
en gård med tre gårdsædehuse, som Alling kloster har ejet.
Gården G var i middelalderen bispestolens ejendom, og gården
H har tilhørt Helligåndshuset. Kannikebordets gods i Kasted
var skænket domkapitlet af Ebbe, der var biskop i Århus 12151224.
Brendstrup, Tiist sogn.
Gårdenes størrelse 1683 og 1688, adkomstdokumenters og
jordebøgers oplysninger om deres historie.
I 1683 var der 6 gårde i Brendstrup, som i det følgende beteg
nes med bogstaverne A-F. Størrelsen af de seks gårdes agertilliggender ifølge markbogen 1683, deres hartkorn i matriklen
1688, deres ejere 1648 og de afgifter, selvejere og fæstere skulle
betale i henhold til de ældste kilder, der er bevaret fra tiden
efter reformationen, er anført i nedenstående tabel.
I tabellen betyder pr. præbende, vik. vikariat, Td 1. tønder land
1683, Hartkorn tdr., skpr., fjerdingkar og album hartkorn 1688, Ør
ørtug rug, Sr skæpper rug, Øb ørtug byg, Sb skæpper byg, Øh ørtug
havre, Fs fjerding smør, S (brænd)svin, F får, L Lam, G gæs, H
høns, Hg hovheste gæsteri, GI grot leding, Mp mark penge. De afgif
ter, der blev svaret af gården B, er opgivet efter Århusgård lens
jordebog 1544, som imidlertid ikke omtaler en række ydelser, der
kendes fra de yngre lensjordebøger, såsom brændsvin og gæsteri. Af
disse ydelser er gæsteriet tilføjet efter lensjordebogen 1579 (?).
Gæsteriet af gårdene D, E og F, som i 1579 tilfaldt kongen, er lige
ledes opgivet efter lensjordebogen fra dette år, medens oplysnin
gerne om de andre afgifter, der blev betalt af disse gårde, og om alle
de afgifter, der blev svaret af gårdene A og C, er hentet fra dom
kapitlets jordebog 1648.
Ejer 1648

A Kannikernes
fællesgods .. .
B Selvejer.......... .

Tdr. 1.

Hartkorn

73,96 12-6-2-2
27,76 5-0-3-iy2

Ør Sr Øb Sb Øh Fs S 1? L G H Hg GI Mp

4

2
3

3

4 2 1 1 1 1 2 51)
1
1 2

) Af denne gård skulle der desuden svares 15 skæpper vedbyg.
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Ør Sr Øb Sb ØhFs S F L G H Hg GI Mp

C Corporis Christi
2
2 1 1 1 1 1 4 3
49,63 9-0-1-2 y2 2
Pr.....................
D Pr. Kolkot........
1
18,03 3-2-0-1
1 y21
1 1 2 1
E Pr. Kolkot........
4 i i 1 1 1 4 4
4
64,38 11-7-0-1 y2
F St.Margretes vik. 35,01 6-3-2-2% 2
2
2 i i
1 1 2 2
A-F i fællesskab
0,82 o-i-o-2y2
Pr. Årslev.........
0,52 lå til anmekspræstegården i Tiist.
Århus Hospital2)
0,14 0-0-3-1
Domkirken og
Hasle kirke3).
3,03 0-4-0-1
Gården B hørte med til Tiist eller Skejby lægd. Ejerne af de
gårde, der udgjorde et lægd, skulle i fællesskab betale % td.
smør samt en anpart af de 2 køer, 2 fede okser, 34 får og lam
og 5 mark penge, som det påhvilede alle herredets selvejere
at udrede.
Bortset fra gården B, som var jordegen, har Århus dom
kapitel ejet alle gårdene i Brendstrup. Som det fremgår af et
af de breve, der er indført i Århusbogen, havde en del af ka
pitlets gods tilhørt biskop Skjalm Vognsen, der havde arvet
det efter sin broder Jens Vognsen og overdrog det til kannikerne engang i tiden mellem 1204 og 1215 (S. R. D., VI, s. 406).
Efter hvad et andet brev, der ligeledes er indført i Århusbogen,
oplyser, solgte væbneren Kjeld Mogensen i 1392 en halvgård i
Brendstrup til ærkedegnen Peder Gylling, der senere hen over
lod den til kapitlet som betaling for en årlig sjælemesse (S.R.D.,
VI, s. 478).
Foruden af de seks gårdes tilliggender bestod Brendstrup
bymark af nogle agre, der tilhørte samtlige bymænd, præbendet Årslev, Århus hospital og Domkirken og Hasle kirke. Præbendet Årslevs agre lå til annekspræstegården i Tiist, hvis øv
rige tilliggende til dels bestod af Tiist kirkes tidligere stuv i
sognebyens mark (se Jyske Samlinger, 5, VI, s. 193). Det må
derfor formodes, at disse agre er identiske med det stuv, Tiist
kirke ejede i Brendstrup i 1315 (S. R. D., VI, s. 428). Tiist kirke
og dens jordegods havde domkapitlet fået overdraget af Ebbe,
der var biskop i Århus 1215—1224 (S. R.D., VI, s. 406 f.).
Gården D har tilhørt kannikernes fællesbord, men blev ved
bordgodsets udskiftning i 1427 tildelt præbendet Kolkot (S. R.
2) Se C. J. T. Thomsen: Aarhus Hospital, s. 56 og 104.
3) Disse agre var i 1664 såvel som i 1688 overladt den nederste kapellan
ved domkirken, men tilhørte, efter hvad markbogen oplyser, de to
kirker.

%
1
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D., VI, s. 469). Gårdens kornlandgilde androg i 1427 som i 1648
2 ørtug. Om størrelsen af de øvrige gårdes landgilde i middel
alderen indeholder kilderne ingen oplysninger.
Bestemmelse af de gårdgrupper, hvis agre plejede at ligge ved
siden af hinanden, og af de med gårdgrupperne ^sideordnede
enkeltgårde*).

Nedenstående figur viser, hvor mange gange de forskellige
gårde havde agre, der lå syd eller øst for hinanden (se indledningen s. 12 f.).
A

A
B
c
D
E
F

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

3
83
3

B

c

D

E

F

5

32
6

1
51
1

19
7

29
2
2
4
15

5
3
2
52

20
30
2

25
2
3

3

Af figuren fremgår det, at det antal gange to gårde havde
agre, der lå ved siden af hinanden, ikke altid er proportionalt
med det antal gange, de to gårde havde agre, der lå ved siden
af andre gårdes agre. Der kan derfor ikke være tvivl om, at
byens landskifte har været regelbundent (se indledningen s.20).
Af tal, der angiver, hvor ofte to eller flere gårde havde agre,
der fulgte efter hinanden i en bestemt rækkefølge regnet fra
syd eller fra øst, kan man danne to figurer, nemlig fig. I og
fig- H, og kun disse to figurer, som tilhører den i indledningen
s. 12 fig. 3 viste type, og hvis tal i den nederste linie er større
end 30.
4) 5 Faids måleretning er ikke opgivet i markbogen; men deres agres
fordeling på gårdene viser, at Nogle smaa Blocher, kaldis Maaen, var
målt fra vest, at Nogle Blocher, ligger norden for Gaardene, var målt
fra nord eller vest, at Die Blocker imellem Langhøys Fald og Brobeck var målt fra nord, at 4:re Blocker, ligger wed Store Langhøys
Fald, var målt fra øst, og at de 8 første agre af Vorre Blocher var
målt fra syd, medens resten af faldets agre var målt fra nord. Væster
Skousbiergs Faids og faldet Boeholms måleretning er opgivet i mark
bogen, men gårdenes agre følger kun efter hinanden i regelmæssig
rækkefølge, hvis man behandler alle agrene i det første fald og de
8 første agre i det andet fald, som om de var opmålt i den modsatte
retning af den, markbogen anfører. Undersøgelsen af landskiftet i
Brendstrup forudsætter ikke, at man kender den nøjagtige størrelse
af agrenes arealer. For denne bys vedkommende er det derfor ikke
nødvendigt, at man efterregner markbogens arealberegninger.
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22

27

25
83

C

50

83
A C A
fig I
32

51
B D
«g H

52

F

I Brendstrup har der altså været to gårdgrupper, C A og
F B D, hvis agre plejede at følge efter hinanden i denne række
følge regnet fra syd eller fra øst. Den ene af disse gårdgrupper,
C A, havde ofte to sæt agre, der lå umiddelbart ved siden af
hinanden.
Går man ud fra, at alle gårdene C og A’s agre tilhørte gård
gruppen G A (i det følgende betegnet ved romertallet I), og at
alle gårdene F, B og D’s agre tilhørte gårdgruppen F B D (i
det følgende betegnet ved romertallet II), og undersøger man,
hvor ofte de to gårdgrupper og gården E, som ikke hørte med
til nogen af gårdgrupperne, havde agre, der lå syd eller øst
for hinanden, finder man de i nedenstående figur anførte tal.
I

I ...........
II .........
E .........

II

E

43

19
45

32
33 19

Figuren viser, at gården E indgår i landskiftet på lige fod
med de to gårdgrupper, og at der var en tendens til at lade E
og gårdgrupperne have agre, som fulgte efter hinanden i række
følgen E, I, II.
Det samlede areal af de agre, der tilhørte gården E og de
gårde, som udgjorde gårdgrupperne I og II, er henholdsvis
64,38, 123,59 og 80,80 tdr. land. Da de tre arealer svarer til
hinanden omtrent som 3 til 6 til 4, har Brendstrup mark næppe
været delt i bol. Derimod er det højst sandsynligt, at byen en
tid har bestået af tre gårde, hvis tilliggender svarede til gården
E’s og de to gårdgruppers.

Resumé.
Engang i middelalderen har der antagelig ligget 3 gårde i
Brendstrup, I, II og E. I blev udstykket i gårdene C og A, og
II blev udstykket i gårdene F, B og D. B var en selvejergård,
medens alle de øvrige gårde har tilhørt domkapitlet. En del
af kapitlets gods er skænket kannikerne af biskop Skjalm
Vognsen, der havde arvet det efter sin broder Jens Vognsen.
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Yd e r u p, Tr u e (s e n e r e B r a b r a n d), nu Ly n g b y s o g n.

I 1683 var der 4 gårde i Yderup, som i det følgende betegnes
med bogstaverne A-D. Størrelsen af de fire gårdes agertilliggender ifølge markbogen 1683, deres hartkorn i matriklen 1688,
deres ejere 1648 og de afgifter, selvejere og fæstere skulle be
tale i henhold til de ældste kilder, der er bevaret fra tiden efter
reformationen, er anført i nedenstående tabel.
I tabellen betyder pr. præbende, Td. 1. tønder land agerjord 1683,
Hartkorn tdr., skpr., fjerdingkar og album hartkorn 1688, Ør ørtug
rug, Sr skæpper rug, Øb ørtug byg, Sb skæpper byg, Sk skæpper byg
kongestud, Øh ørtug havre, S (brænd)svin, L lam, G gæs, H høns,
Hg hovheste gæsteri, GI grot leding, Lv læs ved. De afgifter, der blev
svaret af gårdene A, C og D, er opgivet efter Århusgård lens jorde
bog 1544, som imidlertid ikke omtaler en række ydelser, der kendes
fra de yngre lensjordebøger, såsom brændsvin og gæsteri. Af disse
ydelser er gæsteriet tilføjet efter lensjordebogen 1579(7). Gæsteriet
af gården B, som i 1579 tilfaldt kongen, er ligeledes opgivet efter
lensjordebogen fra dette år, medens oplysningerne om de andre af
gifter, der blev betalt af denne gård, er hentet fra domkapitlets jorde
bog 1648.
Ejer 1648

A
B
G
D

Tdr. 1.

Hartkorn

Ør

Sr

Øb Sb Sk Øh S

L G H Hg GI Lv

Selvejer ....
Helligåndspr.
Selvejer ....
Kongen .......

2%
3 3
2 1
4 4 10
48,09 7-1-2-1
1
1
11112 4
5
40,74 6-l-0-2y>
2%
3 3
2 1
3 2 10
30,07 4-6-0-2V2
38,98 5-6-1-0
111
2
Gårdene A, C og D (eller måske kun de to første gårde)
hørte med til True (eller Tiist) lægd. Ejerne (og fæsterne)
af de gårde, der udgjorde et lægd, skulle i fællesskab betale
y2 td. smør samt en anpart af de 2 køer, 2 fede okser, 34
får og lam og 5 mark penge, som det påhvilede alle herredets
selvejere at udrede.

Gården B tilhørte domkapitlet og gårdene A og G var selv
ejergårde. Afgifterne viser, at gården D var en fæstegård,
men desuagtet er den i Århusgård lens jordebog 1544 opført
mellem de jordegne gårde. Muligvis har den ligesom gårdene
J og M i Skejby været en fæstegård, som kongen afstod til
bispestolen sammen med selvejergårdenes herlighedsafgifter,
og som han generhvervede ved reformationen (se ovenfor s.
35 f.). Ingen af ejendommene i Yderup omtales i middelalder
lige adkomstbreve eller jordebøger.
Af markbogen fremgår det, at gårdene i samtlige bymar
kens fald havde fået deres agre anvist i rækkefølgen ....
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A D B C A B .... regnet fra syd eller fra øst. Landskiftet
var altså et solskifte, et etbolskifte eller et tobolskifte, der
var således indrettet, at det samme bols gårde aldrig havde
to eller flere stykker af et fald, der grænsede op til hinanden
(se indledningen s. 14, note 5 og s. 27 f.).
Lyngby og Lyngbygaard, Lyngby sogn.

Af Skanderborg lens jordebog 1573 fremgår det, at Ring
kloster, som i 1571 var lagt ind under lenet, havde ejet 10
gårde i Lyngby. Af en af klosterets hidtidige gårde oppebar
kongen kun herlighedsafgiften, 1 svin og 3 mark gæsteripenge, medens resten af gårdens landgilde var tillagt præsten
i Borum, der havde Lyngby sogn som anneks (jordebogen
1573 og K. B., 7. november 1573). Herlighedsafgiften af præ
stens anneksgård og de 9 andre gårde afstod kongen ved mage
skifteskøde af 24. marts 1579 til Anne Skram (Kronens Skø
der). Da det i kongens brev til de mænd, der skulle besigtige
det gods, han ville mageskifte bort, udtrykkeligt hedder, at det
bl. a. bestod af en by kaldet Lyngby (K. B., 24. februar 1579),
lå der på den tid næppe flere gårde i Lyngby end de 10, som
havde tilhørt Ring kloster.
I nedenstående tabel er de afgifter opført, der skulle svares af
gårdene i Lyngby i 1573. Ør betyder ørtug rug à 10 skpr., Øb ørtug
byg à 12 skpr., Øh ørtug havre à 20 skpr., Fs fjerding smør, S svin,
L lam, G gæs, H høns og Mg mark gæsteripenge.
Ør

Øb

Øh

Af 1 gård
3
3
3
Af 1 gård
2
2
2
Af 2 gårde 2
2
2
Af 2 gårde 2
1
1
Af 3 gårde 1
1
1
Af 1 gård
y2 y2
Af alle gårdene eller
snarere af de 8 sidste

Fs

S

L

G

H

Mg

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
2
1
y2

2

Kornlandgilden, 1 lam, 1 gås og 2 høns af den ene af de gårde, af
hvilke der blev betalt 2 ørtug rug, 2 ørtug byg og 2 ørtug havre, var
tillagt sognets præst.

Gårdene i Lyngby har sandsynligvis været i Ring klosters
besiddelse allerede i begyndelsen af det 14. århundrede. Af
Århus kannikebords jordebog ca. 1315 fremgår det nemlig, at
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dengang byen Rætebøl i Årslev sogn1) blev nedlagt, blev halv
delen af byens mark, som tilhørte Ring kloster, skilt ud og
indlemmet i Lyngby mark og sogn (S. R. D., VI, s. 435). Denne
indlemmelse og omlægning af grænsen mellem de to sogne kan
kun være foretaget, fordi klosteret ejede i alt fald en del af
gårdene i Lyngby. Før Lyngby sogn i 1811 blev udvidet med
Yderup by, som havde hørt til Brabrand sogn, dannede Amhøj
gårds jorder et fremspring på sognets østside. I sin afhand
ling om Lyngby sogns historie (Aarhus Stifts Aarbøger 1951,
s. 112 ff.) antager August F. Schmidt derfor, at Amhøjgårds
mark har udgjort den nordlige halvdel af Rætebøl. I denne del
af sognet lå i øvrigt den Blankager, på hvilken Ring klosters
prior fik lavhævd i 1455 (Æ. D. A., I, s. 274, Y 5, jvnf. Y 1—3).
1 1540 blev der afholdt en markskelsforretning mellem Lyng
by og Lyngbygård (Æ. D. A., I, s. 274, Y 4), som altså allerede
på den tid har haft et enemærke, i hvilket ingen andre gårde
havde andel. Lyngbygård kan være identisk med den store
gård, hvis fæster skulle betale 9 ørtug korn i 1573, og har i
så fald antagelig ligget i selve byen Lyngby. Udelukket er det
dog ingenlunde, at den har været en gammel enestegård, som
Anne Skram ejede, før hun i 1579 erhvervede kongens gårde i
Lyngby.
Efter at hele Lyngby var kommet i Anne Skrams besid
delse, blev Lyngbygårds jorder udvidet med fem gårdes tillig
gender. Lyngby bestod herefter af nogle jordløse huse og 5
gårde, som i det følgende benævnes A, B, C, D og E. I 1661
skulle fæsteren af gården B foruden brændsvin, lam, gæs, høns,
fodernød og pengegæsteri betale 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1
ørtug havre og 1 letpund smør (d.v. s. Vis tønde, se Svend
Aakjær i Nordisk Kultur XXX, s. 189), medens fæsterne af de
øvrige gårde skulle svare dobbelt så meget i landgilde (sognejordebogen 1661). Gårdene B, C, D og E tilhørte Lyngbygårds
ejere, der også oppebar herlighedsafgifterne af gården A.
Resten af landgilden af denne gård, som i 1573 var anneks
præstegård, tilfaldt sognets kirke.
Af markbogen 1683 fremgår det, at gårdene C, D og E 52,
49 og 40 gange havde agre, der lå syd eller øst for agre, som
tilhørte henholdsvis gården A, gården E og gården C. Gården
A havde 33 gange agre, der lå syd eller øst for gården D’s agre,
medens ingen andre gårde flere end 28 gange havde agre, der
O Om den søndre halvdel af Rætebøl mark hedder det i jordebogen, at
den attinet adhec parochie Arslæf, d. v. s. den hører stadig væk til
Årslev sogn. Hele Rætebøl mark har altså oprindelig ligget i dette
sogn.
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fulgte efter hinanden i samme rækkefølge. Der har altså været
en tydelig tendens til at anvise gårdene D, E, C og A agre i
denne rækkefølge regnet fra syd eller fra øst. Gården B’s agre
lå praktisk talt lige ofte syd eller øst for hver af de øvrige går
des agre. Landskiftet 1683, som ikke kan være ældre end de
fem gårdes nedlæggelse efter mageskiftet i 1579, er et modi
ficeret solskifte og giver ingen oplysninger om byens oprinde
lige inddeling i grupper af gårde, hvis agre lå ved siden af hin
anden.

De øvrige byer og gårde i Hasle herred.

Landskifterne og gårdenes historie i de byer i Hasle herred,
som ikke er omtalt i det foregående, er tidligere behandlet
i den lokalhistoriske litteratur. Disse redegørelser for de for
skellige bebyggelsers historie er i det store og hele så udtøm
mende, at man — i alt fald så længe de fleste andre byers
og gårdes ældste historie slet ikke er undersøgt — må kunne
nøjes med at henvise til de steder, hvor de er offentliggjort.

Vedrørende Vejlby i Vejlby sogn se Henrik Larsen: Vejlby
Sogns Landbohistorie, Aarhus Stifts Aarbøger 1927, s. 94—145
(og Jyske Samlinger, 5, VI, s. 184—186).
Åby i Åby sogn se August F. Schmidt: Aaby Sogns Historie,
I, s. 26—71, og II, s. 7—24.
Årslev (Rætebøl og Ugesbol) i Årslev sogn se August F.
Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes Historie, III, s. 106—133,
cg Jyske Samlinger, 5, VIII, s. 24—27 og 59—71.

Brabrand (og Sindrup) i Brabrand sogn se Østjydsk Hjem
stavn 1946, s. 31 f., og August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev
Sognes Historie, V, s. 2—5, og VII, s. 15—18.
True i Brabrand, tidligere i True sogn se August F. Schmidt:
Brabrand og Aarslev Sognes Historie, V, s. 5—8 (og III, s. 134,
Jyske Samlinger 5, V, s. 89 f.).
Gellerup i Brabrand sogn se August F. Schmidt: Brabrand
og Aarslev Sognes Historie, III, s. 133—134, og V, s. 8.
Holmstrupgård i Brabrand sogn se August F. Schmidt:
Brabrand og Aarslev Sognes Historie, II, s. 9—22.
Todderup i Tiist og (eller) True, senere Brabrand sogn se
Jyske Samlinger, 5, VIII, s. 57 f.
Tiist i Tiist sogn se Jyske Samlinger, 5, VI, s. 190—196.
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Koldkærgård i Kasted sogn se Jyske Samlinger, 5, V, s.
87—891).

NING HERRED
Ning Herreds grænser i middelalderen falder så vidt vides sam
men med de nuværende. Dog hørte Harlevholm, som nu ligger
i Framlev herred, oprindelig med til Ning Herred (se Henrik
Larsen i Jyske Samlinger, 5, II, s. 94).
S t a u t r u p, K o 11 sogn.
Gårdenes størrelse 1683 og 1688, adkomstdokumenters, jordebøgers og matriklers oplysninger om deres historie1).

1 Stautrup lå der i slutningen af det 16. og i det 17. århundrede
7 gårde, som i det følgende betegnes med bogstaverne A—G.
Gården A, der har nr. 1 i matriklen 1688, havde i 1683 et
dyrket tilliggende på 52,04 tdr. land og blev ansat til 9 tdr., 2
fjerdingkar og 1 album hartkorn i 1688. Gården var en gam
mel selvejergård, hvis herlighedsafgifter i 1579 bestod af IV2
skilling leding, P/2 stød, 10 hestes gæsteri, 2 skpr. rug, 3 skpr.
byg, 5 skpr. havre, 1 svin, 1 lam, 2 høns samt 2 skpr. rug,
3 skpr. byg, 5 skpr. havre, 1 gås og 2 høns i vinterskat. I 1599
var ledingen forhøjet til 4/3 af den gamle ledingsafgift eller til
2 skilling, og i 1664 var hvert stød afløst med 3 og hver hests
gæsteri med 6 skpr. havre. Desuden var landgilden forøget med
28 skilling brødbagningspenge. I 1656 solgte kongen herligheds
retten til gården til Gunde Rosenkrantz (K. S. 7. maj 1656),
som senere afhændede den til Gabriel Marselis. Som påvist i
Østjydsk Hjemstavn 1942, s. 65 ff., og 1944, s. 42, note 1, er
hvervede Gabriel Marselis’s søn og dennes efterfølger som be
sidder af Constantinsborg også gårdens bondeeje, således at
den herefter var en almindelig fæstegård.
*) Af domkapitlets jordebog 1648 fremgår det, at Koldkærgård på den
tid tilhørte præbendet Kolkot. Der kan således ikke være tvivl om, at
det »Kaldækot«, Peder Vognsen testamenterede til domkapitlet i 1203,
er identisk med Koldkærgårds tilliggende. Kaldækot blev udlagt til
særgods for præbendet Kolkot og har givet præbendet navn.
*) Oplysningerne om gårdenes størrelse 1683 og 1688 og om de afgifter,
selvejere og fæstere skulle betale i 1544, 1579, 1599, 1648 og 1664, er
hentet henholdsvis fra markbogen 1683, fra matriklen 1688, fra Århus
gård lens jordebøger 1544, 1579(?) og 1599, fra domkapitlets jordebog
1648 og fra matriklen 1664. NB: Gårdenes hartkorn 1688 er ager og
engs hartkorn. Deres skovhartkorn medregnes ikke.

Landskifterne og gårdenes historie

69

Gården B, der har nr. 2 i matriklen 1688, var på 55,80 tdr.
land i 1683 og blev ansat til 9 tdr. 1 skp. 2% album hartkorn
1 1688. Gården tilhørte Vor Frue præbende, som kongen i 1558
overlod sognepræsteembedet ved Vor Frue kirke i Århus (K. B.
og K. S. 6. december 1558). I 1579 og 1599 oppebar kongen de
3 hestes gæsteri, der blev svaret af denne gård, men i 1648 til
faldt de 18 skpr. havre, hvormed gæsteriet var blevet afløst,
præbendets indehaver. Den øvrige landgilde, gårdens fæster
måtte betale, bestod i 1648 og i 1664 af 1 ørtug rug, IV2 ørtug
byg, P/2 ørtug havre, % tønde smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås og
2 høns.
Gården C, der i matriklen 1688 har nr. 3, var på 109,69 tdr.
land i 1683 og blev ansat til 17 tdr. 2 skpr. 3 fjerdingkar og
2% album hartkorn i 1688. Ligesom gården A var den en selv
ejergård, hvis herlighedsafgifter i 1579 bestod af 2% skilling
leding, 2% stød, % tønde honning, 18 hestes gæsteri, 4 skpr.
rug, 5 skpr. byg, 7 skpr. havre, 1 svin, 1 lam, 2 høns samt 4
skpr. rug, 5 skpr. byg, 7 skpr. havre, 1 gås og 2 høns i vinter
skat. I 1599 var ledingen forhøjet til 4/3 af den gamle afgift
eller til 3 skilling 1 album, og i 1664 var landgilden forøget
med 28 skilling brødbagningspenge. I 1664 var hvert stød des
uden afløst med 3 og hver hests gæsteri med 6 skpr. havre. I
1656 solgte kongen herlighedsretten til gården til Gunde Rosen
krantz (K. S. 7. maj 1656), der afhændede den til Gabriel Marselis. Som det fremgår af stamhuset Constantinsborgs jordebog
17032), erhvervede Gabriel Marselis’s søn Constantin Marselis
tillige gårdens bondeeje. Gården G er den eneste af gårdene i
Stautrup, som, efter hvad markbogen 1683 og matriklen 1688
oplyser, blev drevet af 2 mænd.
Gården D, der har nr. 4 i matriklen 1688, var på 17,51 tdr.
land i 1683 og blev ansat til 3 tdr. 4 skpr. 2 fjerdingkar og 1
album hartkorn i 1688. Borset fra herlighedsretten, som kon
gen afstod til Gabriel Marselis i 1661 (K. S. 5. april 1661), til
hørte denne gård Kolt kirke. Til kirken skulle gårdens fæster
betale 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre og 2 mark eng
penge i 1664, og til kongen skulle han svare 5 hestes gæsteri
og 1 svin i 1579 og i 1599. I 1664 var gæsteriet afløst med 16,
ikke, som man skulle have ventet, med 5x6 eller 30 skpr.
havre.
Gården E, der har nr. 6 i matriklen 1688, var på 20,37 tdr.
land i 1683 og blev ansat til 3 tdr. 5 skpr. 2 fjerdingkar og 2
2)Jordebogen er indført i protokollen Dc 22 i Århus byråds arkiv (god
set Marselisborgs arkivalier).
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album hartkorn i 1688. Navnet på gårdens fæster og de afgif
ter, han skulle betale, er indført i Århusgård lens jordebog
1544, som kun medtager gods, der havde tilhørt Århus bispe
stol i middelalderen (se ovenfor s. 35 f.). Ved reformationen til
faldt den kongen, som i 1587 overdrog den til Vor Frue præbende (K. S. 30. marts 1587), der i forvejen ejede gården B.
I 1579 og i 1587 (Jyske Registre, IV, fol. 218) bestod gårdens
landgildeafgifter af 4 ørtug byg, 1 svin, 1 gås, 2 høns og 6
hestes gæsteri. To af disse afgifter, svinet og gæsteriet, om
tales ikke i jordebogen 1544. I 1648 og 1664 var gæsteriet afløst
med 6 skpr. havre af hver hest3).
Gården F, der har nr. 7 i matriklen 1688, var på 22,48 tdr.
land i 1683 og blev ansat til 4 tdr. 2 skpr. 1 album hartkorn i
1688. Gården tilhørte lige til 1654 private jorddrotter. I 1654
mageskiftede Mogens Friis den imidlertid til kongen, som i
1661 afhændede den til Gabriel Marselis (K. S. 1. juli 1654 og
5. april 1661). I 1654 og 1661 bestod de landgildeafgifter, går
dens fæster skulle betale, af 2 ørtug byg, 1 ørtug 2 skpr. havre,
V2 fjerding smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 5
rigsort landgildepenge og 1 rigsort gæsteripenge (Jyske Re
gistre XII, fol. 288, og Skødebog K, fol. 21).
Gården G, der har nr. 5 i matriklen 1688, var på 15,98 tdr.
land i 1683 og blev ansat til 3 tdr. 2 fjerdingkar hartkorn i 1688.
Gården var ligesom gården E en af de fæstegårde, der havde til
hørt bispestolen i Århus, men som kongen overtog ved reforma
tionen. Sammen med sine øvrige besiddelser i Stautrup afhæn
dede kongen den til Gabriel Marselis i 1661 (K. S. 5. april 1661).
I 1579 betalte gårdens fæster 2 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 svin,
12 skilling engpenge og 5 hestes gæsteri. To af disse afgifter,
svinet og gæsteriet, omtales ikke i jordebogen 1544. I 1599 var
de 12 skilling engpenge ligesom selvejergårdenes leding sat op
til 4/a af den gamle afgift, nemlig til 16 skilling, medens land
gilden i øvrigt var uforandret. I 1661 (Skødebog K, fol. 21) og
1664 beløb kornafgifterne sig derimod kun til 1 ørtug byg og
1 ørtug havre, uagtet gæsteriet i mellemtiden var blevet afløst
med korn. Da hver hests gæsteri plejede at blive afløst med 6
skpr. havre, var gårdens kornafgifter altså på samme måde
som gæsteriet af gården D nedsat til om ved det halve af afgif
ten 1579. Foruden afgifterne til kongen og Marselis skulle
3) I Østjydsk Hjemstavn 1942, s. 64, identificeres det stykke skov, der
kaldtes Kannikeskoven, med den skov, som i 1587 hørte til gården E.
Da den anden af Vor Frue præbendes gårde i Stautrup, gården B, i
1664, men ikke i 1683 og 1688 havde et mindre skovtilliggende, kan
kannikeskoven dog også være denne gårds skovlod.
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fæsteren af gården G i 1648 og 1664 svare V2 ørtug havre og
1 otting smør til indehaveren af St. Laurentii alters vikariat.
Havren og smørret var antagelig fæsteafgift for noget jord og
et stykke skov, der tilhørte vikariatet, og som stiftsprovsteembedet, der havde fået vikariatet overladt, i 1752 fik kongens
tilladelse til at afhænde til besidderen af stamhuset Constantinsborg (se Østjydsk Hjemstavn 1944, s. 42). Da den jord,
stiftsprovsteembedet solgte til stamhusets besidder, lå syd for
søen og øst for Constantinsborgs enemærke, og da vi ved, at
St. Laurentii alter havde haft en gård i den nedlagte by Østerstad, af hvis tilliggender en del var indlemmet i Constantins
borgs enemærke (se Østjydsk Hjemstavn 1942, s. 58 ff.), er
det ikke udelukket, at denne jord også har hørt til gården i
Østerstad.
I 1478 pantsatte Laurids Pedersen Kruses enke, hans søn
Peder Lauridsen og hans svigersøn Nørregård i Stautrup til
Øm kloster. I 1484 skødede Peder Lauridsen gården til Stig
Nielsen i Vengegård, som året efter mageskiftede den til Øm
kloster. Klosteret beholdt gården til 1508, da det mageskiftede
den til bispen i Århus. (Æ. D. A., I, s. 256, O 14—16, og s. 173,
A 101). Da gårdene E og G, som er de eneste, der i 1536 til
hørte Århus bispestol, er opstået ved udstykning af en enkelt
gård (se nedenfor s. 73), er det antagelig denne gård, som i
1478 hed Nørregård og tilhørte Laurids Kruses enke og søn.
Gården er med andre ord først blevet delt i to efter år 15084).
Bestemmelse af de gårdgrupper, hvis agre plejede at ligge ved
siden af hinanden5).
Nedenstående figur viser, hvor mange gange de forskellige
gårde havde agre, der lå syd eller øst for hinanden (se indled
ningen s. 12 f.).
4) Af markbogen og skov- og engtaksationsprotokollen 1683 fremgår det,
at bispeembedet ejede et skovskifte i Stautrup. Dette skovskifte kan
imidlertid ikke gå direkte tilbage til de katolske bispers besiddelser
i denne by, men må have hørt med til det jordegods, kongen i 1558
overlod superintendenten i Århus. Måske har det ligget til den gård
i Hasselager, som superintendenten fik overdraget ved denne lejlighed
(K. B. og K. S. 6. december 1558).
5) Da man kan foretage en til bunds gående analyse af landskiftet i
Stautrup uden at have kendskab til den (så vidt muligt) nøjagtige
størrelse af agrenes arealer, er det for denne bys vedkommende ikke
nødvendigt, at man undersøger, om markbogens arealberegninger er
rigtige. Vedrørende de fald, der formodentlig skal behandles, som om
de var opmålt i den modsatte retning af den, markbogen opgiver, se
nedenfor s. 73.
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Af figuren fremgår det, at det antal gange, to gårde havde
agre, der lå ved siden af hinanden, ikke står i forhold til det
antal gange, de to gårde havde agre, der lå ved siden af andre
gårdes agre. Der kan derfor ikke være tvivl om, at byens land
skifte har været regelbundent (se indledningen s. 20).
Af tal, der angiver, hvor ofte to eller flere gårde havde agre,
der lå ved siden af hinanden i en bestemt rækkefølge regnet
fra syd eller fra øst, kan man danne 3 figurer af den i ind
ledningen s. 12 fig. 3 viste type, nemlig fig. Ia, fig. Ib og fig. Ila,
og kun disse 3 figurer, når man i de nederste linier ikke med
tager tal, der er mindre end 14, og i de øvrige linier ikke med
tager tal, der er mindre end 10.
10

32

13

E

C

10

42
:

16
b

fig- Ib

A

A

15

29

21 19
C
B
F G
fig- Ia
13 12
19 19 17 12
29 60 27 28 16
B C A
B
D B
fig Ila.

44

60

14

10

21

12

42

Som det fremgår af figurerne Ia og Ib, havde gårdene C og
og B 15 gange agre, der lå syd eller øst for agre, som tilhørte
gården F, og 10 gange agre, der lå syd eller øst for agre, som
tilhørte gården A. Det ligger derfor nær at formode, at gården
F’s agre og de af gården A’s agre, der lå nord og vest for går
den B’s agre, oprindelig har udgjort en enkelt gårds tilliggende.
Regner man med, at det forholder sig således, bliver figurerne
la og Ib slået sammen til figuren Ic. Da denne figur har flere
og større tal end figur Ia, er det utvivlsomt rigtigt, at gården
F’s agre og en del af gården A’s agre engang har tilhørt den
samme gård (se indledningen s. 22 f.).
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10
10 16 11
12 21 19 12
25 14
13 32 29
14 60 44 42 37 19
E C
A C
B
F G
A-F
A
fig- Ic

Behandler man faldene Neden for Slattenbierg, Inden Gillehuus Leye, Skiffte Agre, Øfuerste Søe Agre, Ruelherschaf Fald,
Wed dj trende Høfueder (eller Ved trind Høfd), Det Fald ved
Koltrup Beck, Kag Høys Fald, Kattelends Fald, Trende Støcker
ved Gildhøy, Asback, Haspel Høfue Fald og de første 12 agre
af faldet De agre i Lang Høys Krog, som om de var opmålt i
den modsatte retning af den, markbogen angiver, bliver land
skiftet endnu mere regelmæssigt (se indledningen s. 10 f.). I
så fald kan man nemlig danne 3 figurer — Id, le og Ilb —
hvis tal i de nederste linier er større end 13, medens tallene
i de øvrige linier er større end 9. De to af disse figurer svarer
nøje til figurerne Ic og Ha, men deres tal er gennemgående
større.
10
10

23

12

32

13

14
E

C

21

A

12

17

27

28

40

42

62

11

17

C

fig- Id

44
B

23
F G
A-F
17
A
F E
fig- le

14

13
20 17 12
31 62 28 25 19
B C
A B D B
fig. Ilb
20

Som figurerne Id og le viser, havde såvel gården E som går
den G ofte agre, der lå nord eller vest for agre, som tilhørte
gården F. Antager man derfor, at gårdene E’s og G’s agre op
rindelig har udgjort en enkelt gårds tilliggende, og medtager
man i figurernes nederste linier kun tal, som er større end 24,
bliver figurerne Id og le slået sammen til figuren If, og figuren
Ilb bliver til figuren Ile. Da disse figurer danner to næsten
helt regelmæssige pyramider med store tal, kan der ikke være
tvivl om, at gårdene G og E er opstået ved udstykning af en
enkelt gård.
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Både som en af gårdgruppen If’s og som en af gårdgruppen
lie’s gårde havde gården A agre, der lå nord eller vest for går
den C’s agre. Dette kan som omtalt i indledningen s. 31 skyl
des, at de to gårde er opstået ved deling af en enkelt stor gård.
Gården A var en gammel selvejergård, hvis herlighedsafgifter
bl. a. bestod af P/2 skilling leding, IV2 stød, 2 skpr. rug, 3 skpr.
byg, 5 skpr. havre samt 2 skpr. rug, 3 skpr. byg og 5 skpr. havre
i vinterskat. Gården C var ligeledes en selvejergård, hvis her
lighedsafgifter bl. a. bestod af 2% skilling leding, 2% stød, 4
skpr. rug, 5 skpr. byg, 7 skpr. havre samt 4 skpr. rug, 5 skpr.
byg og 7 skpr. havre i vinterskat (se ovenfor s. 68 f.). Det hører
til sjældenhederne, at der mellem de afgifter, der skulle svares
af en gård, findes halve skillinger leding, halve stød og korn
afgifter, der hverken udgjorde hele eller halve ørtug eller tøn
der. Lægger man imidlertid de to gårdes afgifter sammen, får
man runde tal som 4 skilling leding, 4 stød, IY2 td. rug, 2 tdr.
byg og 3 tdr. havre. De to gårdes afgifter tyder altså på, at det
virkelig forholder sig således, at deres agre engang har udgjort
en enkelt gårds tilliggende. Tønden blev først almindeligt korn
mål omkring år 1500, medens man før den tid sædvanligvis
regnede med ører, pund og ørtug korn (se Svend Aakjær i
Nordisk Kultur, XXX, s. 201). Når kornafgiften af den gård,
hvoraf gårdene A og C er opstået, åbenbart er pålignet i tøn
der, ikke i ørtug korn, kan det skyldes, at denne gård var en
gammel hovedgård (se nedenfor s. 79), som først blev sat i
skat, efter at den var kommet i ufrelse bønders eje6).
Som en af gårdgruppen lie’s gårde havde B både agre, der
lå syd eller øst for de agre, som tilhørte gården C, og agre, der
lå syd eller øst for de agre, som tilhørte gården D. Gården B’s
anpart af gårdgruppens samlede tilliggende er større end de
6) Ufri mænd kunne ganske vist ikke købe og måske heller ikke arve
frit jordegods (se Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie, s. 389);
men der var intet til hinder for, at en adelsmand, der f. eks. giftede
sig med en ufri kvinde, opgav sit adelskab og blev selvejerbonde.
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andre gårdes anparter, men mindre end gårdene A og C’s an
parter tilsammen. Hvis den sidste omrebning af bymarken
fandt sted, efter at A og C var blevet selvstændige gårde, var
gården B’s andel af gårdgruppens tilliggende så stort i forhold
til de andre gårdes, at det var naturligt at tildele den dobbelt
så mange agre. I modsat fald må det formodes, at de af gården
B’s agre, der lå syd eller øst for gården C’s agre, oprindelig har
tilhørt en anden gård end de agre, der lå syd eller øst for går
den D’s agre (se indledningen s. 31).
Som resultat af ovenstående analyse af landskiftet i Stau
trup kan man fastslå, at der har været to gårdgrupper i denne
by, hvis agre var fordelt på de enkelte gårde efter bolskiftets
principper. Den ene bestod af en gård X, hvis anpart af gård
gruppens agre blev delt mellem gårdene C, A og C, gården B,
en gård, hvis tilliggende blev delt mellem gårdene F og A, og
en gård, hvis tilliggende blev delt mellem gårdene E og G. Den
anden bestod af gården B, gården X, hvis anpart af gårdgrup
pens agre blev delt mellem gårdene C og A, samt gårdene B
og D. Gården B’s andele af den sidstnævnte gårdgruppes til
liggende har muligvis engang tilhørt to forskellige gårde.
Bestemmelse af de to gårdgruppers andele af bymarkens fald.
I nedenstående tabel er de tal, der står i rubrikkerne mærkede A
faldenes numre, når man nummererer dem i overensstemmelse med
den rækkefølge, hvori de er opmålt i 16837). Fald, i hvilke kun en
eller to gårde havde agre, er dog ikke medtaget. Hvad de x’er an
går, der står i de øvrige rubrikker, må man tænke sig, at man for
7) Fald nr. 1 er faldet Blaabertorn Agre, nr. 2 Ofuen paa Slattenbierg, nr.3
Neden for Slattenbierg, 4 Neden for Maschels HøysFald, 5 Inden Gillehuus Leye, 6 Braadenhøys Fald, 7 Holbechs Fald, 8 Lung Bis Fald,
9 Skiffte Agre, 10 Nederste Søe Agre, 11 Øfuerste Søe Agre, 12 Ofuerdyed, 13 Ruelherschaf, 14 Lunghuus Leds Fald, 15 Wed dj trende
Høfueder (eller Ved trind Høfd), 16 Et Fald, som løber ned till Søen,
17 Wden den store Gaard, 18 Schiennestens Fald, 19 Pilemaes Fald,
20 Koltrups Fald, 21 Tornhøys Fald, 22 Det Fald ved Koltrup Beck,
23 Koltrup Høys Fald, 24 Kaallychis Fald, 25 Kag Høys Fald, 26
Wlhafue Fald, 27 Kattelends Fald, 28 Wlhaufue Banche, 29 Slatten
bierg, 30 Det side Fald, 31 Leer Grafs Fald, 32 Huilebiergs Fald, 33
Sund Høys Tofft, 34 Gydens Jord, 35 Rov Biergs Fald, 36 De Agre i
Lang Høys Krog, 37 De Agre imellem Gaarderne, 38 Trende Støcker
ved Gildhøy, 39 Asback, 40 Piil Maad Støckerne, 41 Klocke Grafuen,
42 It Støcke synden for Klocke Grafuen Agere, 43 Lille Fald wed Marckeskiæl, 44 Stackit Fald ofuer Limme Wey, 45 Laade Høfwis Fald,
46 Zielagers Fald, 47 Nar Ager Fald, 48 Krogen, 49 Boste Biergs Fald,
50 Stenbechs Fald, 51 Tornrods Fald, 52 Røekiers Fald, 53 Duems
Høys Fald, 54 Moglhøys Fald, 55 Gade Agre, 56 Haspel Høfue Fald,
57 Steen Knøsen.
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hvert faids vedkommende har talt op, for det første hvor mange
gange to gårde, der følger efter hinanden i den fordoblede gård
gruppe If (altså gårdene C, A, C, B, F eller A eller A-F, G eller
E, C, A, C, B o. s. v.), havde agre, der lå ved siden af hinanden i den
sædvanlige rækkefølge, for det andet hvor mange gange to gårde,
der følger efter hinanden i den fordoblede gårdgruppe Ile (altså
gårdene B, C, A, B, D, B, C, A, B, D), havde agre, der lå ved siden
af hinanden, for det tredie, hvor mange gange to gårde, der følger
efter hinanden i den fordoblede gårdgruppe If, men ikke i gårdgrup
pen Ile, havde agre, der lå ved siden af hinanden, og for det fjerde,
hvor mange gange to gårde, der følger efter hinanden i den for
doblede gårdgruppe Ile, men ikke i gårdgruppen If, havde agre, der
lå ved siden af hinanden i den sædvanlige rækkefølge. Hvis det andet
tal er større end det første, står der et kryds ud for faldets nummer
i rubrikken B. Hvis det tredie tal tillige er 0, står der et kryds i
rubrikken C. Hvis det tredie tal er 1, står der et kryds i rubrikken D.
Er det derimod det første tal, der er større end det andet, står der
et kryds i rubrikken E. Hvis det fjerde tal tillige er 0, står der et
kryds i rubrikken G. Hvis det fjerde tal er 1, står der et kryds i
rubrikken II. Har en eller flere af gårdene E, F og G agre i faldet,
står der et kryds i rubrikken F. (I faldet nr. 1 i Indelukket havde
gårdene således agre i rækkefølgen D, B, C, A, B, D, B, C, A, B reg
net fra øst. Det første tal bliver altså 2 (C-A, C-A), det andet tal
bliver 9 (D-B, B-C, C-A, A-B, B-D, D-B, B-C, C-A, A-B), det tredie
bliver 0, og det fjerde bliver 7 (D-B, B-C, A-B, B-D, D-B, B-C, A-B).
Ud for dette faids nummer i tabellen kommer der således til at stå
kryds i rubrikkerne B og C)8).

Indelukket
Østermarken
Vestermarken
A B CD E F G H A B CD E F G H A B CD E F G H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8)

X X
X X
X X
X X
X X X

X X X
X X X
X X X
X X X

X X X
X X X
X X X

X X X
X X X

X

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

X X

X X
X X
X X
X
X X
X
X

X X
X X
X
X

X

x

X
X

X

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

XX

X

X
X X
X X

XXX

XX

X

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XX

X

Agrene i de 13 fald, der omtales ovenfor s. 73, er behandlet, som om
de var opmålt i den modsatte retning af den, markbogen angiver.
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Indelukket

A
15
16

Vestermarken

Østermarken

BCD E F G H A
X X X
31
X X X
32
33
34
35
36
37
38

B CD E F G H
X

X
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X
X X

X
X X
X X X
X X X

X

A
53
54
55
56
57

B CD E F G H
X X X
X X X
X X X

X X X
X X X

X
X X X

Tabellen viser, at bortset fra nogle få fald som nr. 30 og
nr. 31 har samtlige agre i de forskellige fald tilhørt enten gård
gruppen If eller gårdgruppen Ile. Endvidere fremgår det af
tabellen, at de fald i hver af de tre marker, der tilhørte samme
gårdgruppe, er opmålt umiddelbart efter og vel altså har græn
set op til hinanden.

Nedlagte og sammenlagte bebyggelser.
Som påvist i det foregående afsnit har hver af de to gårdgrup
per If og Ile haft samtlige agre i en række fald, der åbenbart
grænsede op til hinanden og således udgjorde sammenhæn
gende stykker af marken. Da et sådant landskifte netop er
karakteristisk for de bymarker, der var dannet ved sammen
lægning af to byers eller enestegårdes marker, og som ikke var
rebet om efter den tid (se indledningen s. 32), må man for
mode, at gårdgruppen If’s og gårdgruppen lie’s gårde har været
to selvstændige bebyggelser, der er blevet slået sammen til en.
Gården B’s andel af gårdgruppen lie’s tilliggende var rela
tivt betydeligt større end dens andel af gårdgruppen If’s til
liggende, hvorimod gårdene A og C’s andele af gårdgruppen If’s
tilliggende var relativt betydeligt større end deres andele af
gårdgruppen lie’s tilliggende. Da gården D kun hørte med til
gårdgruppen Ile, medens gårdene E, F og G kun hørte med til
gårdgruppen If, kan der ikke være tvivl om, at hvis Stautrup
har været delt i to bebyggelser, har gårdene B og D ligget i den
ene og gårdene A, C, E, F og G i den anden.
Gårdene C og A, der som ovenfor påvist er opstået ved ud
stykning af en stor gård, havde samtlige agre i nogle fald på
48 tdr. land i alt. Største parten af disse fald lå i den mark,
der kaldes Indelukket, og grænsede åbenbart op til hinanden.
Formodentlig har de altså udgjort et af de ornum, der ofte
hørte til en gammel hovedgård, hvis agre lå i en landsbys mark.
Af de fald i Indelukket, hvis agre alle tilhørte gården C, hed
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Gården Gammel Stautrups voldsted.
Opmålingsskitse, tegnet af civilingeniør Th. Rasmussen.
Gårdens hovedbygning har antagelig ligget længst mod nord ved brinken
ned mod Brabrand sø. Da Bodstedgård er opført netop på dette sted, vil
det utvivlsomt være formålsløst at foretage udgravninger eller at forsøge
at rekonstruere voldstedet.
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et Det Fald inden Ledet udj gal. Staurup, et andet hed Rispe
Kiers Fald udj gal. Staurup, og et tredie hed Dett Fald paa
Banchen udj gal. Staurup. Da Indelukket omfattede faldene i
den nordligste del af bymarken, er banken i Gammel Stautrup
antagelig det voldsted nord for Stautrup, på hvilket gården
Bodstedgård nu ligger. I så fald må det imidlertid formodes, at
den gård, der har ligget på dette voldsted, og som hed Gammel
Stautrup, var identisk med den gård, der senere hen blev delt
i de to selvejergårde A og C.
Gården F og den gård, der blev udstykket i gårdene E og G,
tilhørte gårdgruppen If, den gårdgruppe, af hvis agre gården
Gammel Stautrup har haft relativt betydligt flere end gården
B. Det er derfor højst sandsynligt, at de oprindelig har været
landbostavne under denne gård. Måske har de fra første færd
ligget på det sted, hvortil de øvrige gårde blev flyttet, dengang
de blev slået sammen til én by.
Som omtalt ovenfor s. 71 tilhørte gården, der blev udstyk
ket i gårdene E og G, i 1478 Laurids Pedersen Kruses Enke,
hans søn Peder Lauridsen og hans svigersøn. Da gården an
tagelig har været en landbostavn under Gammel Stautrup, er
det højst sandsynligt, at Laurids Kruse også har ejet denne
gård. I 1579 var Gammel Stautrup delt i to selvejergårde, og
ejeren af hovedparcellen, gården C, hed Peder Lassen eller
Lauridsen. Navneligheden mellem ham og Laurids Pedersen
Kruses søn er et, ganske vist svagt, indicium på, at han var en
ufrelse efterkommer af Peder Lauridsen Kruse.
De fald, der tilhørte gårdgruppen Ile, den gårdgruppe, af
hvis tilliggende gården B har haft en forholdsvis langt større
del end gården Gammel Stautrup, lå bortset fra et enkelt fald
i Østermarken og i den østligste del af Indelukket og Vester
marken. Et af disse fald hed Koltrups Fald, et andet hed Det
Fald ved Koltrup Beck, og et tredie hed Koltrup Høys Fald. Da
Koltrup antagelig er et gammelt by- eller gårdnavn, ligger det
nær at formode, at den bebyggelse, der har bestået af gårdene
B og D, har heddet Koltrup og ligget øst for den nuværende
landsby Stautrup.

Resumé.
Stautrup bymark er utvivlsomt dannet ved sammenlægning af
to marker, der tilhørte de selvstændige bebyggelser Stautrup
og Koltrup. Det oprindelige Stautrup bestod antagelig af en
hovedgaard Gammel Stautrup, der lå på det voldsted, hvorpå
gården Bodstedgård nu ligger, og to landbostavne. Gammel Stau-
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trup blev, vistnok efter år 1500, udstykket i gårdene A og C, og
den ene landbostavn blev, formodentlig efter år 1508, udstyk
ket i gårdene E og G. Den anden landbostavns tilliggende blev
delt mellem gårdene A og F. Koltrup bestod af gården B, der
måske er opstået ved sammenlægning af to gårde eller gårds
parter, og gården D. Efter delingerne og sammenlægningerne
lå der 7 gårde i Stautrup, A-G, af hvilke en, gården C, blev
drevet af to mænd i 1683 og 1688. Af markbogen fremgår det,
at agrene i nogle af bymarkens fald var fordelt på gårdene C,
A, C, B, F eller A-F eller A, E eller G i denne rækkefølge reg
net fra syd eller fra øst, medens agrene i andre fald var for
delt på gårdene B, C, A, B, D. Gården B havde altså også agre
i de fald, der hovedsagelig tilhørte gårdene i det oprindelige
Stautrup, og på samme måde havde Gammel Stautrup også
agre i de fald, der hovedsagelig tilhørte gårdene i Koltrup.
Lige til slutningen af det 15. århundrede ejede private
adelsmænd alle gårdene i det oprindelige Stautrup. Den gård,
der senere blev udstykket i gårdene E og G, tilhørte i 1478
Laurids Pedersen Kruses enke og arvinger, som muligvis også
har ejet Gammel Stautrup. Af gårdene i Koltrup tilhørte B År
hus domkapitel, medens Kolt kirke ejede gården D.

Niels Ebbesen og Norringris.
Af Knud Prange.

Spørgsmålet om, hvilken slægt Niels Ebbesen tilhørte, og
hvor han havde hjemme, har flere gange været genstand for
undersøgelse og diskussion, uden at noget sikkert resultat vel
er nået. To traditioner og to opfattelser har stået overfor hin
anden: enten at Niels Ebbesen var af slægten Strangesen,
eller at han hørte hjemme på Nørreris (Norringris) i Sabro
herred. I en afhandling: »Niels Ebbesen« i »Aarhus stifts år
bøger« 1940, side 140—168, har lektor Regnar Knudsen imid
lertid søgt at forene disse to opfattelser.
Regnar Knudsen skriver (side 162—163) : »Der bliver da
sikkert ikke andet at gøre, end at betragte det som det sand
synligste, at Thy- eller Vendelboen Niels Ebbesen også har
haft Gods i Aabo Syssel........ Også denne Udvej kender dog
»Slægtstavle-Gymnastikeren« Thiset, idet han påviser, at Fru
Marie Below, der i 1651 bor på Lisbjerggaard Nord for Aar
hus, og i 1647 sælger til Hr. Oluf Parsberg til Jernit, Gods
i Sabro Herred med Noring-Ris Hovgaard........selv indirekte
hører til Strangesønnernes Slægt igennem Skram’erne...........
Selvom Traaden er spinkel, er det dog en Traad i Retning
af, at Niels Ebbesen kan have ejet Norringris og boet der.«
Det sted hos Thiset, som Regnar Knudsen her støtter sig
til, er sikkert Thisets afhandling i Historisk Tidsskrift 6.
række, 2. bind, side 644—665: »Er Niels Ebbesen en Strangesøn eller ikke?« Thiset skriver her (side 663—665): »Som
sagt, fremfor af Hensyn til Norringris eller Nørreris at for
kaste Traditionen om, at Niels Ebbesen var en Strangesøn,
turde det ligge nærmere at drage Beretningerne af hans Be
siddelse af Nørringris i Tvivl, saa løst et Grundlag hvile de
paa. Men har jeg saaledes den største Lyst til at berøve det
gamle Voldsted med »Niels Ebbesen «s ærværdige Eg i Sabro
Herred Retten til den Sagnglorie, der omgiver Stedet i den
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almindelige Bevidsthed, saa skal jeg til Gengæld levere et
virkeligt Bidrag til Stedets Historie......... Mit Bidrag .... bestaar .... i, at Fru Marie Below til Hr. Oluf Parsberg solgte
en Del Gods i Sabro Herred, nemlig .... Noring Risz Hoffgaard .... men gaar jeg ud fra, at Fru Marie Below har arvet
dette Gods efter sin Moder Lisbet Skram, denne atter efter sin
Fader Lauritz Skram og Farfader Erik Skram, som kan have
fået det efter sin Moder Anne Olufsdatter Gyrstinge, hvis
Fader Oluf Mortensen mulig har arvet det efter sin Moder
Johanne Nielsdatter, der atter kan have haft dette Gods efter
sin Fader Hr. Niels Christiernsen til Kjølby, hvis Fader igen
var Hr. Christiern Nielsen, saa gør jeg ikke blot den mærke
lige Opdagelse, at Nørreriis Besidderinde 1647 stammer ned
fra en Niels Ebbesen, der levede i det 14. Aarhundrede, men
jeg faar ogsaa paa een gang den hele Ejerrække for dette
berømte Sted lige fra 1340 til 1647, thi ovennævnte Hr. Chri
stiern Nielsen er den samme, som 1390 med sin Fader Niels
Ebbesens Efterleverske Kirstine og sin Broder Jens Nielsen
fik visse Fiskerettigheder i Rinds Herred.................. Imidlertid
er denne Niels Ebbesen, der maa have været af Slægten Munk,
alt før optraadt som Konkurrent til Niels Ebbesen Strangesøn, men er blevet vejet og fundet for let, og skulle han nu,
i Kraft af den ovennævnte Mulighed for, at han kan have
ejet Nørreris, ville optræde en Gang endnu, er det ikke van
skeligt at paavise, at han slet ikke egner sig til at gøre Niels
Ebbesen Strangesøn Pladsen som Grev Gerts Bane stridig.
Det er nemlig allerede mere end tvivlsomt, om han virkelig
hed Niels Ebbesen; i et, i Samlinger til jydsk Historie og
Topografi IX S. 335 ff. trykt Tingsvidne af 1483 kaldes han
Niels »jebbisøn«, og selv om man paa Grund af dette Brevs
gyselig slette Gengivelse af Navne nok tør forudsætte, at dette
»jebbisøn« er urigtig gengivet, saa kommer han dog ikke til
at hedde Niels Ebbesen for det, men derimod Niels Sebbesen;
saaledes kaldes han i en Vidisse af et Brev af 1392, og her er
ingen Fejllæsning sandsynlig, thi i et endnu bevaret Brev
udstedt af Enken efter Hr. Palle Jonsen (Munk), hvilket han
har beseglet til Vitterlighed, kaldes han ogsaa »Nicholaus
sebbisøn«. Og saa viser dette Brev til Overflod, at samme
Niels Sebbisøn endnu levede 1365 og altsaa paa ingen Maade
kan gøre Krav paa at være Grev Gerts 1340 (eller senest
1342) faldne Banemand.«
Uden iøvrigt at gå ind på spørgsmålet om Niels Ebbesens
slægt og hjemsted, vil jeg blot gøre opmærksom på den mis
forståelse, der må foreligge, når Regnar Knudsen anfører
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Thiset som autoritet for ordene: »Selvom Traaden er spinkel,
er det dog en Traad i Retning af, at Niels Ebbesen kan have
ejet Norringris og boet der.« Thiset mener jo netop, at Grev
Gerts banemand ikke kan have ejet Norringris, og at det på
denne tid rimeligvis tilhørte en Niels Sebbesen, der endnu
levede 1365. Thiset gør udtrykkelig opmærksom på, at tradi
tionen om, at Niels Ebbesen ejede Norringris er uforenelig
med traditionen om, at han var en Strangesøn. Det er også
forkert, at Thiset skulle have påvist, at fru Marie Below gen
nem Skram’erne hører til Strangesønnernes slægt; Thiset
skriver jo, at det er slægten Munk, Marie Below nedstam
mer fra.
Man må altså stadig vælge mellem de to nævnte traditioner
og opfattelser, det er ikke muligt at forene dem, og derfor
mener jeg, at det er rigtigt, at der bliver gjort opmærksom
på misforståelsen.

Fund af jordgrave fra dyssetid
i Tåning sogn.
Af C. Asschenfeldt Frederiksen.

Den sidste rapport om fund til arkæologen og hjemstavns
forskeren overretssagfører Chr. Holtet, Skanderborg.

Det sidste arkæologiske fund, som Chr. Holtet kom til at be
skæftige sig med, var nogle stenaldergrave ved gården Fre
densholm i Tåning sogn. Jeg glemmer ikke den eftermiddag,
da telefonen ringede, og Chr. Holtet spurgte, om jeg ikke kunne
tænke mig at deltage i en udgravning i Tåning. Selv kunne han
på grund af sit dårlige hjerte ikke arbejde med, men han ville
dog overvære arbejdet. Jeg havde på det tidspunkt været ca.
et år på egnen, men havde dog nogle gange haft lejlighed til
at dele arkæologiske og historiske interesser med Chr. Holtet.
Han var således en af de første, der »rykkede ud« for at bese
det store jernalderfund, som jeg få måneder efter min ankomst
til egnen kom på sporet af, da udgravningen af grund til RisTebstrup ny skole tog sin begyndelse. Allerede da fik jeg det
indtryk af overretssagføreren, at han var en vågen og kyndig
arkæolog, og senere erfarede jeg, at han i årevis havde udført
et stort og uegennyttigt arbejde ikke alene for at klarlægge old
tidskulturernes udbredelse og karakter, men også for at frem
drage minder om livet i historisk tid på Skanderborgegnen.
Chr. Holtet magtede kun at overvære udgravningen ved Fre
densholm den første dag. Siddende på en stol fulgte han vort
arbejde med usvækket interesse, og efterhånden som det ud
gravede tog form, prøvede han at opbygge en teori om, fra hvil
ken tid den grav kunne stamme, som vi var stødt på. Løsnin
gen blev nu ikke fundet den dag, dertil var udgravningsbilledet
ikke klart nok. Først nogle dage senere, da vi havde fået hele
graven afdækket og endda i tilgift fundet en grav mere, blev
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vi klar over, at det var jordgrave fra dyssetid. Chr. Holtet
nåede at blive bekendt med dette resultat, inden sygdommen
forværredes. Få dage efter satte døden punktum for hans virke.
Skanderborgegnen havde mistet en betydelig og markant per
sonlighed og den arkæologiske og historiske forskning en varm
beundrer og kyndig ven.

Beskrivelse af udgravningen.

Udgravningen blev foretaget af et amatørhold bestående af
markens ejer gdr. Jens Chr. Madsen, uddeler H. Jacobsen,
Tåning, overlærer Gjesing og fabrikant Randlev, Skanderborg,
samt denne artikels forfatter. Arbejdet blev af betydelig større
omfang end først antaget, men anstrengelserne belønnedes da
også med et for disse egne sjældent fund.
Det hele begyndte med, at gdr. Chr. Madsen under efterårs
pløjningen i 1951 stødte på nogle sten i marken. Da han ville
fjerne disse og derfor begyndte at grave om dem, opdagede han,

De østjydske jordgrave i Aarhus Stift. Taaninggravene er fundet 1951.
De to øvrige har været kendt flere år før.
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at de lå på en sådan måde, at der kunne være tale om grav eller
hustomt fra oldtiden. Denne antagelse fik han snart bekræftet,
idet han ved videre gravning fandt en tyndnakket, slebet flint
økse mellem stenene. Under sin søgen efter flere oldsager op
gravede han et helt lag mindre sten, der ganske lignede skær
ver. Således var tingenes tilstand, da Chr. Holtet blev under
rettet, og vi kom til at deltage i undersøgelsen af det fundne.
Fundet blev nu helt udgravet, opmålt, aftegnet og fotograferet.
De sidst tre nævnte foranstaltninger er lige så nødvendige som
den første, om det fundne skal blive af nogen værdi for den
arkæologiske forskning.
På marken, hvor fundet blev gjort, hvælvede sig en lav,
langstrakt højning med retning nordvest-sydøst. I denne højnings østligste del fandtes den første grav. Den lå ca. 35—40
cm under jordoverfladen. Gravens retning var som højens, altså
nordvest-sydøst. At dømme efter de jordfaste sten var den 3,10
m lang. Bredden var vanskeligere at bestemme på grund af det
noget rodede udseende, hvilket — efter ejerens oplysning —
skrev sig fra, at der for mange år siden var taget sten fra om
rådet til støbning af grund ved opførelsen af ny bygning til

Grav I set fra syd
øst. I gravens ne
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gården. Men bredden var i hvert fald ikke over 80 cm. Allerede
inden vi begyndte udgravningen, havde ejeren vist os øksens
placering i graven. Den lå — som vist på fotografi og kort
skitse — i gravens sydøstlige halvdel. Desuden fandt vi yderst
i gravens sydøstlige ende nogle få ornamenterede skår.
Den næste grav blev fundet nogle dage senere på højningens midte. Den havde samme retning som den første og var
anbragt ca. 8 m nordvest for denne. Grav II var også forstyrret.
Navnlig de store sten, som sandsynligvis i sin tid havde været
dynget op over graven, lå spredt over et større areal. Men den
vestlige ende af selve gravens bund med skærvebelægningen var
nogenlunde bevaret, og ved udpenslingen af denne fandtes to
store og meget smukke ravsmykker. Derimod var ingen økser
eller lerkarskår at finde, men ejeren fortalte, at han for mange
år siden havde fundet en tyndnakket slebet flintøkse netop på
dette sted i marken, og da han endnu var i besiddelse af øksen,
fik vi den at se.
Flintøkserne, lerkarskårene og ravsmykkerne afgav holde
punkter for en datering af fundet, og de viste hen til dyssetid,
altså ca. 2500 år før Kristi fødsel, fra hvilken tid de øvrige

Grav II set fra nordvest. Buridbelægningen af skærvelignende sten ses
i billedets midte.
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Stensætning III set
sydfra. En del af
gruben er afdækket
nærmest stenene.
Et stykke af lerbalken ses i bille
dets venstre side.

jordgrave i Danmark også stammer. Det var i øvrigt umuligt
at fastslå målene på grav II. Af bunden var et stykke på 130
gange 32 cm bevaret, men stendyngen, der engang havde været
opkastet over graven, var — som før nævnt — spredt viden om.
Endelig udgravedes på højningens vestlige del en forment
lig rest af en jordgrav med retning nord-syd samt en stensæt
ning, som på flere måder afveg fra grav I og II. Den var så
ledes omgivet af en lerbalk, som tegnede sig meget tydelig i
den stærkt sandede grund, og manglede i øvrigt ganske den
belægning af skærvelignende sten, som fandtes i Grav I og II.
Jeg skal senere komme nærmere ind på denne del af udgrav
ningsfeltet.
Den 20. okt. 1951 var udgravningsarbejdet i det store og
hele afsluttet. Dagen formede sig i øvrigt festligt, idet profes
sor Glob og magister Bibby, Aarhus, sammen med en række
amatørarkæologer fra Skanderborg-Horsensegnen aflagde be
søg på fundstedet.
Særlige iagttagelser.
Ved grav II og stensætning III fandtes tydelige brandpletter i
den stærkt sandblandede jord, Brandpletternes placering ved
grav II giver anledning til eftertanke, idet de, som kortskitsen
viser, lå på hver sin side af graven. Har disse brandpletter
nogen forbindelse med jordfæstelsen af den døde? Jeg mener
det og har da også i fundmaterialet fundet holdepunkter for
en begrundelse af min antagelse: Gravlejets bund, både i grav I
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og II, er som før omtalt dannet af en flise- eller skærvebelæg
ning. Disse fliser, som er dannet af marksten af forskellige
bjergarter, bærer alle spor af ildpåvirkning. Det vil derfor være
nærliggende at antage, at man ved opsætningen af graven har
skørnet markstenene på store bål i gravens nærhed for der
efter så meget des lettere at kunne omdanne dem til de fliser,
hvoraf gravens bund er dannet.
Med hensyn til stensætning III, som ikke havde nogen lig
hed med gravene, så fandtes der under denne en lerforet grube,
fyldt med askeblandet sand. Gruben, der havde form som en
omvendt keglestub, var 60 cm dyb og havde ved overfladen en
diameter på 105 cm. Lerkappens tykkelse var ca. 10—12 cm.
Denne grubes tilstedeværelse virkede efter min formening som
en hund i et spil kegler, for den passede ikke sammen med
jordgrave fra dyssetid. Den hørte meget snarere hjemme i
keltisk jernalder, da den fremviste de træk, der er typiske for
en jernudsmeltningsgrube. Da vi få meter vest for gruben fandt
en jernslagge, kunne vi med nogenlunde sikkerhed fastslå, at
der virkelig var tale om en udsmeltningsgrube, som ganske vist
aldrig havde været i brug. Som det også fremgår af kortskitsen,
er der på denne del af udgravningsområdet et forhold, som
gør det helt indlysende, at stensætning III med grube må være
yngre end jordgravene, nemlig dette, at grubeanlægget har
ødelagt den tredie jordgrav så grundigt, at kun den sydlige
ende af denne er tilbage. Da det endelig gennem flere fund i
de sidste fire år er konstateret, at der på disse egne har fundet
en omfattende jernudvinding sted i keltisk jernalder, er der
således intet til hinder for, at jernalderfolket kan have grebet
forstyrrende ind på den da 2000 år gamle begravelsesplads.
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Fundets betydning.
I dr. Brøndsteds arkæologiske storværk Danmarks Oldtid fin
des en fortegnelse over hidtil fundne jordgrave fra dyssetid.
Det viser sig ifølge denne, at der endnu kun er påvist 25 grave
af denne art. Heraf er 9 fundet i Vendsyssel, 4 ved Limfjor
dens sydvestlige egne, 3 ved Ringkøbing, 2 ved Esbjerg, 2 i
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Sønderjylland, 3 på øerne og endelig 2 i Østjylland, begge i
Aarhus stift, idet den ene er fundet i Aarslev sogn og den
anden i Tem sogn ved Salten Langsø.
Som det fremgår af denne fundoversigt, var jordgravene
ved Aarslev og Salten Langsø de eneste, der indtil 1951 var
konstaterede i Østjylland.
Dr. Brøndsted skriver imidlertid i »Noter til yngre sten
alder«: »At jordgravenes udbredelse indtil videre er over
vejende vest- og nordjysk, bør der sikkert ikke lægges nogen
vægt på............Det er overvejende sandsynligt, at fremtidige
fund vil vise dem udbredt over det hele land (med undtagelse
af hedefladerne).«
Fundet af 3 jordgrave i Tåning sogn, et relativt stort antal
i forhold til det hidtil kendte, er således af ikke ringe inter
esse, da det dels bekræfter dr. Brøndsteds antagelse, og dels
åbner nye perspektiver for kendskabet til stenalderfolkets bo
sættelsesformer ved det midtjyske søområde. Det må nemlig
i denne forbindelse bemærkes, at de hidtil fundne jordgrave i
Aarhus stift alle er beliggende ved sø og å.
Da gravene imidlertid er uanseelige og derfor let unddrager
sig landmandens opmærksomhed, især på traktordyrkede om
råder, må man regne med, at flere jordgrave er gået tabt i
disse egne. Så meget mere må man være den opmærksomme
jorddyrker, der rapporterer eventuelle fund, taknemmelig, for
uden hans interesse og forståelse får vi næppe de brikker i
hænde, hvoraf oldtidskulturernes mosaikbilleder opbygges.
Denne beretning om jordgrave fra dyssetid kan derfor pas
sende slutte med at fastslå, at den sidste rapport, som over
retssagfører Chr. Holtet, Skanderborg, modtog om et oldtids
fund, viste sig — som så mange andre af de rapporter, han
modtog i årenes løb — at dække over en værdifuld brik til
Aarhus stifts oldtidsmosaik.

Borgen Tranholm i Klovborg sogn.
Af Chr. Heilskov.

I den sydvestlige del af Skanderborg amt strækker sig i retning
nordvest til sydøst den naturskønne, afsides beliggende Mat
trup ådal, der for størstedelen danner grænsen mellem Klov
borg sogn i Vrads herred og Grædstrup og Tyrsting sogne i
Tyrsting herred. Denne dal gennemstrømmes af Mattrup å, der
kommer fra Torup sø og efter at have gennemløbet Halle og
Stigsholm (Stisholm) søer flyder ud i Gudenå ved den nedlagte
Bjerre mølle.
I denne dal lå fordum på et såre ensomt sted borgen Tran
holm, i ældre tider mest kaldet Traneholm, et navn, der vel er
umiddelbart forklarligt som en holm, hvor traner holdt til.
Nær sydenden af Stigsholm Sø går langs dalens vestside en
græsgroet markvej i retning mod Tirsvad. På en del af denne
strækning fører denne vej gennem Tranholm plantage. Hvor
der i denne åbner sig frit udsyn mod øst, fanges øjet af en
langagtig bakke ude i vestsiden af en mose omtrent midt mel
lem Stigsholm sø og Tirsvad. Et svagt kendeligt og vanskeligt
farbart vejspor (forhen afmærket med pæle) fører over det
dyndede terræn ud til denne bakke, borgbanken, der i fortiden,
da mosen var sø, hævede sig op over denne som en ø. Når man
med fare for våde fødder endelig er kommen på fast grund der
ude, forbavses man over det ret anselige terræn (c. 2 à 3 td 1.),
hvorpå borgpladsen ligger. Noget sådant venter man nemlig
ikke, når man ser det fra fastlandet. »Øen« falder tildels brat
ned mod mosen. Den borgherre, som residerede her, var vel
forvaret. Museumsinspektør Otto Norn har i 1940 afgivet en
beretning til Nationalmuseet om sine undersøgelser af borg
pladsen. Herom skriver han bl. a.:
»Mod vest er banken ret stejl, nord- og sydsiden er også ret
skarpt afgrænset, medens banken mod øst går mere regelmæs
sigt over i det omgivende terræn. I bankens søndre del er der
et stort, dybt skår forårsaget ved, at den sidste beboer af den
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gård, som lå på banken, har gravet mergel her. Der er endnu
tydelige rester af den bondegård, som indtil for c. 40 år siden
lå herude. Stuehusets syld af kampesten er meget tydelig midt
på banken i retning syd—nord. Nord for den findes en ret
dyb kælder af kampesten, bygget af den sidste ejer som mælke
stue. Også udlænger er der bevaret betydelige rester af, særlig
de nordre. I alle mure fandtes en sand rigdom af flækkede
kampesten. Øst for denne bondegårds gårdsplads afdækkedes
en del af et murstensgulv, hvis sten var en del større end mo
derne mursten.«
Museumsinspektør Norn udtaler, at der »ikke umiddelbart«
ses rester af den gamle borg. Syd for bondegårdens stuehus fin
des såvel mere som mindre tydelige fundamenter af bygninger,
formentlig de nævnte udlænger. Men der findes svage spor af
andre bygningsrester, som synes ligeså godt at kunne stamme
fra borgen. Men jordsmonnet er så omrodet af den senere tids
beboere på stedet, at en lægmand må melde pas. På østsiden af
den nedbrudte bondegårds stuehus findes en mur af store gra
nitblokke, som utvivlsomt er taget af borgens materiale. På
pladsen ses stumper af munkesten. Endelig kan nævnes, at der
i juni 1953 sammesteds blev fundet en guldfingerring. Den var
skudt op af jorden med et muldvarpeskud. Nationalmuseet op
lyser, at ringen antagelig stammer fra renæssancen — »middel
alderlig er den i hvert fald ikke«. Den har altså ikke haft noget
med selve borgen at gøre, og den nævnes kun her for kuriosi
tetens skyld.
Om denne borgs fortid findes nogle fantasifulde sagn. Histo
rikeren og romanforfatteren prof. Tyge Alexander Becker for
tæller, at herren til Tranholm lå i langvarig strid med en vis
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ridder Stig, som residerede på en lille ø i Stigsholm sø (hvor
dog ingen bygningsrester er fundne). Tranholmsmanden måtte
efter en lang belejring af Stigs borg trække sig tilbage med
uforrettet sag. (Se nærmere Aage Simonsen i Aarhus Stifts
Aarb. 1921, s. 144). Også med en senere ejer af Stigsholm,
>'Sivert Lykke«, skal herren til Tranholm have fejdet. Og så
fortælles der endvidere, at disse to røverriddere drillede hin
anden af karsken bælg. Således fandt Sivert engang på at dæm
me op for åen ved dens udløb fra Stigsholm Sø, indtil vandet
stod så højt i søen, at den var nær ved at løbe over. Det var
netop i høslettens tid, og herren til Tranholm havde fået alt sit
hø sat i stak, da slog Sivert løs for vandet, som overskyllede
hele dalen og bortrev alt høet. Men dette er i mere end én for
stand en røverhistorie, for dalen var på den tid, da dette er
tænkt foregået, ikke eng, men sø.
Skønt alt dette kun er gamle fabler, er det dog ikke utænke
ligt, at det kunne indeholde dunkle og forvanskede traditioner
om en fortid, der forlængst er sunket i glemsel.
Det første historiske vidnesbyrd om Tranholm fortæller os,
at borgen tilhørte »de vilde Skarpenberger«, en tysk slægt, hvis
våben var en skaktavlet pileod. Denne slægt var tilligemed flere
andre tyske adelsslægter kommen her til landet i Christoffer
II’s og grev Gerts tid efter at være bleven forjagede fra deres
fædreland på grund af landevejsrøverier. I begyndelsen af det
15. århundrede ejedes Tranholm af ridder Johan Skarpenberg
(et fordansket navn for Scharff enberg). Han var søn af Gott
schalk Skarpenberg og Else eller Elisabeth Nielsdatter (en dat-
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ter af den berømte Niels Bugge på Hald). Gottschalk ejede gods
på Mors og i Salling; men om han også har haft Tranholm, er
ubekendt. Sønnen Johan havde foruden sidstnævnte flere andre
borge, bl. a. Lund (Gammellund), Højris på Mors og Spøttrup.
Den sidstnævnte borg afhændede han til Viborg bispestol, rime
ligvis for at få gravsted i domkirken. På hvilken måde han er
kommen i besiddelse af Tranholm, om ved arv, køb eller ad
anden vej, vides ikke.
T. A. Becker omtaler, at de fleste af de fordrevne tyske
røverriddere fik bolig ved kysterne, hvorfra de på en simpel og
naturlig måde kunne skaffe sig rigdomme på havet. På land
jorden var der ikke så meget at plyndre. »Imidlertid havde en
sådan herre indenfor Tranholms faste mure en betydelig for
del over bønderne i de omliggende sogne, thi han kom med sine
velberedne følgesvende, når man mindst ventede det, og kunne
have stukket ild i mangen gård før naboerne kom til hjælp;
man behøver derfor ikke at antage, at han ved arv eller køb
havde fået alt det gods, der lå til hans borg, skønt dette iøvrigt
ikke var stort.« (Orion II, 79).
Aage Simonsen nævner Tranholm som »en stærk og uind
tagelig fæstning, der var opført af en tysk røverridder, Skarpenberg, som kom her ind i landet under Christoffer II«. Hvor
fra Aage Simonsen har den oplysning, at Skarpenberg (her
menes vel Johan) har opført borgen, lader sig vel næppe efter
spore, den kan være løbet ham i pennen. Men skulle det være
rigtigt, så rammes hermed en pæl gennem fablerne om herremænd på Tranholm før Joh. Skarpenberg — hvis ikke sagnene
netop har udspundet sig om nævnte person.
Om denne vides en del. Han nævnes første gang 1350 og
kom til at spille en stor rolle på dronning Margrethes og Erik
af Pommerns tid. I 1364 plyndrede han lybækkerne, og 6 år
efter klagede hansestæderne over hans røverier overfor ind
byggerne i Stralsund; 1397 blev han ridder og senere rigsråd. I
1405 var han høvedsmand på Trøjborg og blev da i Ribe lyst
i band for vold mod Løgumkloster; to år efter fik han Skive
hus og len i pant. Da han 1410 var hærfører på et krigtogt i
Sønderjylland, blev han fanget i slaget paa Sollerup mark og
måtte løskøbe sig for den efter de tider anselige sum af 10,000
lødige mark. I følge sagnet skal han have måttet rømme land
og rige og forbrudt sit gods til kronen, fordi han havde af
brændt et kongeligt slot, der var forlenet til Peder Pykstrud.
Burman Becker siger derimod, at det er Henrik Skarpenberg,
dette gælder. (Efterretningen om de gamle Borge, 3. saml., s.
11). Det lader sig let forklare, for Johan Skarpenberg er også

96

Chr. Heilskov

ble ven kaldt Henneke; således nævnes han 1380 som »Henneke
Scharpenberch Gotzschalkes sone«, da han med sin broder
Vicke solgte gods i Kronskamp til biskoppen af Ratzeburg.
(Danmarks Adels Aarb. 1915, s. 484).
Johan Skarpenberg døde ca. 1421 og blev begravet i Viborg
domkirke. Han var gift med en kvinde med fornavn Eybe; men
om han har efterladt sig afkom, vides ikke. Dette er hoved
trækkene af denne vidtløftige og gevaldige herres liv og levned.
Med Johan Skarpenberg trådte Tranholm ud af borgenes
række. Dette skete, da han solgte borgen til dronning Mar
grethe, som straks lod den nedbryde. Hendes bestræbelser gik
jo ud på at knække adelens vold og selvrådighed ved at ned
lægge dens faste borge. Hun straffede, siger T. A. Becker, uden
skånsel lovovertrædere, »og da især ved at betinge sig ned
brydelsen af en eller anden borg, kort sagt, hun var efter borge
som fanden efter en sjæl, og i Jylland undgik hende yderst få.«
Skødebrevet til dronningen er udateret. Tiden for dets affat
telse var man længe i vildrede med. Først mente man (Gram
og siden Molbech og Petersen i »Udvalg af gi. danske Diplomer
cg Breve«, s. 7), at det måtte være c. 1383, medens Becker an
tager 1407; i »Danmarks Adels Aarb.« siges c. 1406. Det rig
tige årstal findes dog i »De ældste danske Archivregistraturer«
I, s. 4, hvor der under året 1411 står: »Item eth breff at
her Johan Skarpenbiergh skøtte og selger Droning Margrethe
Traneholm oc mere gotz som staar neffnd i breffuith.« Dette
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falder godt i tråd med denne håndskrevne tilføjelse i Viborg
landsarkivs eksemplar af »Udvalg af gamle danske Diplomer
og Breve«: »Da Vidnerne Hr. Jæp Truelsen først blev Ridder
1406 og Hr. Henning van Podbusk endnu var Væbner 14[09]
maae dette D[ocument] være udstedt imellem 1409 [og] 28.
Oct. 1412 (o: Margrethes Dødsdag).«
Skødet lyder, oversat på moderne dansk (med undtagelse
af egennavnene) :
»Jeg Johan Scarpenbergh ridder kendes med dette mit åbne
brev, at jeg efter mine venners og frænders råd og efter min
berådne hu og godvilje haver solgt min nådige frue dronning
Margreta denne efterskrevne gård og gods, såsom er Traneholm
gård og Traneholm møllested ved ålegården i Kloburghsokn lig
gende. Item en øde gård i Tiiswach i den samme sogn. Item en øde
gård og en bygt [gård] i Skadet i den samme sogn. Item en øde
gård i Kloburgh. Item to bygte gårde i Grybstorp og en øde bol i
den samme sogn. Item en bygt gård i Rindh i Kirkebyen, item en
øde gård i Nymdorp i Wynnyndsokn. Item en bygt gård i Wællyng
i Brædorp sogn. Item en øde gård i Tynunerby sogn i kirkebyen.
Item en øde gård i Bardas i Snede sogn og en ødemark hedder
Wællæ mark i den samme sogn. Item en bygt gård i kirkebyen i
Snedæ og en øde gård i litlæ Snedæ i den samme sogn. Item en
bygt gård og to øde gårde i kallæ marti i Nykirke sogn. Item en
øde gård i [Trætsk]ogh i Thøring sogn. Item en øde gård i Ylwich
i Hwixel sogn. Item en bygt gård i Thøringskogh i den samme
[o: Tørring] sogn. Item en øde gård i [Wrskogh i den samme sogn].
Item tre øde gårde i Syltwm sogn i kirkebyen. Item to øde gårde i
Pathorp i den samme sogn, [en øde gård i Tørsting] sogn i kirke
byen og en toft i den samme sted. Item to øde gårde i Syø i den
samme sogn, [fire øde gårde i Folriis synden bæk]ken i den samme
sogn. Item to bygte gårde og en øde gård i Folriis nor [den bækken
i] Græstorp [sogn, to gårde i Wingum] i Græstorp sogn, alt dette
forskrevne med dets tilliggelse såsom er ager og eng, fiskevand, fæ
gang, mølle, møllested, vådt og tørt, øde og bygt, intet undtagen i
hvad det helst hedder eller er............«

Brevet er medbeseglet af hr. Niels Iversen, hr. Johan v.
Powisch, hr. Predbjørn v. Podebusk, hr. Erik Nielsen, hr. Niels
Strangesen, hr. Jep Truelsen, unge hr. Henning v. Podebusk,
riddere samt Claus Limbek, Erik Nielsen af Bratskov, Brun
Erik og Peter Falk, væbnere.
Dokumentet er defekt trykt i »Udvalg af danske Diplomer
og Breve«, s. 7—9. Men i Orion II, 85, har Becker efter vidisse
fra 1475 i arkivet på Mattrup suppleret de defekte steder, hvilke
jeg ovenfor har sat i skarp parentes.
Hvad stednavnene angår bemærkes følgende: Tiiswach er
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fejlskrift for Tiiswath = Tirsvad; Skadet — Skade; Grybstorp
•= Gribstrup, Klovborg sogn (ikke Græstrup); Rindh = Ring;
Nymdorp = Nimdrup; Wynnyndsokn = Vinding sogn; Wællyng
= Velling; Brædorp = Bryrup; Bardas er vist Boest (1551:
Börse); Wællæ mark, nu Velgårde; Lille Snede kendes ikke
mere; Kallæ Marti = Kollemorten; Ylwich = Ildved, Hvejsel
sogn. Syltwm er ikke, som Molbech og Petersen formoder,
Saltum i Vendsyssel, men Salten, som her fejlagtigt kaldes en
kirkeby. Her falder det mærkeligt at læse, hvad den ellers så
lokalkendte og velunderrettede T. Becker bemærker: »Syltwm
er Salten, og såvel denne by som Temmerby kaldes kirkebyer,
skønt begge hører til Them sogn; da sognets kirke ligger for
sig selv, langt fra nogen by [.’ ], er det let forklarligt, at sognet
kunne benævnes afvekslende efter en af de større byer, og så
dant er heller ikke ualmindeligt, men jeg skulle dog snarere
tro, at Tømmerby, der nævnes ganske for sig selv, virkelig hen
regnedes til et eget sogn, det samme som hørte under den efter
reformationen nedbrudte Brand kirke, der uden tvivl lå ved
Brandgård; iøvrigt kunne man også meget vel tænke sig en
tredje, senere nedbrudt, kirke i nærheden af Tømmerby. (Orion
II, 85—86).
Becker vidste ikke, hvad vi i vore dage ved, at der er fundet
fundamenter af en kirke i Tømmerby såvelsom ved Brande
gård. Så når Molbech og Petersen vil flytte Tømmerby op til
V. Han herred, da er det naturligvis et mislykket eksperiment.
Endelig må vi anholde Beckers mærkelige påfund, at Them
kirke ligger langt fra nogen by. Den har sikkert altid ligget
(og lå da også på Beckers tid) midt i Them by, som er af
anselig alder. Endnu skal tilføjes, at Pathorp er Pårup, Them
sogn; Syø kendes ikke, og Folriis skrives nu Fuglris.
Den øde mølle, der nævnes under Tranholm, er aldrig senere
bleven opført, hvorimod Ålegården, som Becker vil anbringe
nordøst for gården, længe var i brug; »nu [1851] er den lige
ledes afbrudt, men man kan dog endnu se, hvor den har stået«.
Som et minde om borgen nævner Becker »Borremark«, hvor
med betegnedes en del af de tilstødende marker oppe på høj
sletten. (Orion II, 87—88).
Sagnet om, at Johan Skarpenberg faldt i unåde hos regerin
gen, er dog mere end et sagn; man ved blot ikke, når det skete.
Nok er det, at hans ejendomme blev beslaglagte og omtales
senere som »det forbrudte skarpenbergske gods«. Af dette, der
bestod af 37 bøndergårde, oprettedes et kronlen, kaldet Tran-
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holm len. Det er rimeligt at tænke sig, at herunder også er lagt
det allerede til dronning Margrethe overdragne gods. Den første
lensmand, der kendes, er Las Dan. Han efterfølges af Svend
Torbernsen (Udsen) i Rimsø, der var hofsinde hos Christian I
og 1467 blev lensmand og panthaver på Tranholm. Dokumen
tet med oplysningerne er dateret Sølvesborg 11. eller 18. juli
og lyder:
»Vi Christian konge vederkender os skyldige at være Svend Thorbiørnsen vor mand og tjener 1000 mark i lybske penge, som nu
gængs er i Lübeck og Hamburg, for hvilke vi pantsætter ham vor
og kronens gård og len Traneholm, som Las Dan det i værge har,
at beholde uafløst i hans dage, og når han død er, skal hans arvin
ger beholde Traneholm, så længe det afløses dem for de 1000 lybske
mark.« (Danske Breve fra Middelald.).

Pantebrevet på Tranholm blev allerede indløst i Svend Torbernsens levetid af Erik Styggesen Rosenkrantz til Mattrup.
Dette skete 1490. Fra samme år findes et »Tingswedne, att
Worcloster haffuer iij dele i aldt Slaballj [Slagballe] marck
och skouff, och den fierde thill Tranholm«. (Ældste danske
Archivreg. I, s. 4). Når og hvordan denne fjerdepart er kom
men under Tranholm len, vides ikke. Erik Styggesen havde
forleningen til sin død 1535. Samme år fik rigshovmester Ejler
Hardenberg til Mattrup stadfæstelse på det til hans afdøde
svigerfader Erik Styggesen udstedte livsbrev på Tranholm gods.
I en kancelliskrivelse fra 10. okt. samme år hedder det, at da
Erik Styggesen er død, har kongen pro servitio facto et faciendo
(på grund af tjeneste, som er eller vil blive ydet) tilladt, at
han må udkvitte sin hustrus medarvinger for den del, der er
tilfaldet dem, og siden tage samme gods til sig som frit pant,
indtil det indløses af kongen (Danske Kancelliregistranter s.
8—9). Ejlers søn Erik Hardenberg til Mattrup havde derefter
lenet til 1565; men 10. juli 1573 skødede kronen ved mageskifte
Tranholm tilligemed en del af det tilliggende bøndergods til
samme mand (Kronens Skøder I, 134).
Senere kom Tranholm gård tilbage til kronen, thi 4. maj
1689 fik amtsskriver Søren Sørensen brev om, at han på kon
gens vegne skal tage noget jordegods, som var bleven udlagt til
kongen med den ham tilfaldne hovedlod ved kommissionen
over afgangne Jacob Ulfeldts (til Våbensholm, forh. Mattrup)
dødsbo, hvoriblandt i Tranholm »by« 2 gårde à hartk. 7 td., 5
skp., 2 fdk. (Kron. Skød. III, 28). Kronen solgte atter Tran
holm 1695 til Tyge Jespersen til Mattrup. Gården må dog være
vendt endnu en gang tilbage til kronen, thi 14. apr. 1721
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skødede denne til Chr. Fischer til Allinggård noget kronens beboldne gods, bl. a. gården Tranholm, i gammel matrikel delt i
2 gårdsparter af hartk. 13 td., 3 fdk. (Kron. Skød. IV, 234).
Efter borgens nedlæggelse 1411 blev stedet fæstet bort til
bønder og boliger opført på tomten. Man har et par navne på
beboere her i middelalderen. Fra 1455 til 1462 nævnes en vis
Isak (Ysaach, Ysik) af Tranholm som vidne ved Vrads her
redsting; og 1511 forekommer sammen med andre bønder fra
egnen Nis Jensen i Tranholm som vidne ved tinget. (Damn.
Riges Breve fra Middelald.).
De to ovenfor nævnte gårde på borgøen lå her begge i for
rige århundrede. Den ene, der var opført af borgens sten, blev
først nedbrudt og gården flyttet op på fastlandet. Dette må
være sket mellem mellem 1845 og 51, thi ifølge folketællingen
1845 hed de to gårdes beboere Jens Sørensen og Hans Peder
sen; og Becker omtaler i Orion 1851 den ene gård som bort
flyttet. Folketællingen 1860 nævner da også foruden Peder Jen
sen (antagelig søn af Jens Sørensen) flere beboelser under
navnet Tranholm. Den anden gård på borgbanken er allerede
nævnt. Den blev først nedrevet 1906. Fundamenterne af stue
huset ses tydeligt i hele dens udstrækning med en trappe på
tre trin op til hoveddøren. Det må være en af disse to gårde,
der i 1826 ejedes (?) af den Chs. Lorentzen i »Tranholmgård«,
der gjorde tjeneste ved sandflugtens dæmpning i Vrads herred.
(Aarh. Stifts Aarb. 1946, s. 102). Borgøen tilhører nu ejeren af
Mattrup.
❖

Til slut vil jeg gerne redegøre for et ejendommeligt tilfælde,
der indirekte har tilknytning til Tranholm. Min i det foregå
ende så ofte nævnte hjemmelsmand T. A. Becker omtaler, at
i begyndelsen af det 18. århundrede boede der på en bondegård
i Klovborg sogn en ætling af de gamle røverriddere i fattigdom
og trange kår. Hun hed Cecilia Elisabeth Scharffenberg og var
enke efter en oberstløjtnant Zeuerkelles. (Orion II, 41). Hun
levede mange år på gården Sønderskov, få kilomter fra den
borg, som hendes formodede slægt havde besiddet. På samme
tidspunkt boede to andre adelige damer i Klovborg sogn, nem
lig Margrethe og Anna Margrethe Ulfeldt, begge ugifte. De var
døtre af den før nævnte Corfitz Ulfeldt, der fik Mattrup 1646.
Godset blev ødelagt under svenskekrigen, og med Ulfeldt gik
det mere og mere tilbage; han flyttede fra Mattrup ca. 1687
overladende godset til panthaverne (Richardt og Becker: Pro
specter af danske Herregaarde, XIV). De to ovennævnte døtre
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blev boende i sognet. De ansøgte Christian V om understøttelse,
da de var i yderste armod, hvorfor kongen 1694 skænkede dem
lo øde gårde i Nørskov, som ligger ganske nær Sønderskov.
Her levede de stille og ubemærkede, indtil den yngre, Mar
grethe, døde 1713, medens Anna Margrethe først døde 21 år
efter og blev begravet i Klovborg kirke 15. maj 1734, 75 år
gammel. Hun var veninde med fru Cecilie Elisabeth Zeurkelles,
f. Scharffenberg. Becker mener ikke, at sidstnævnte var be
slægtet med Anna Margrethe, hvem hun dog arvede, altså ved
testamente.
Men hvem var denne Cecilia Elisabeth Scharffenberg? Adels
årbogen kender hende ikke, jeg har forgæves eftersøgt hendes
dødsfald i Klovborg kirkebog, og i »Stifts-Relationer indsendte
til Klevenfeldt« (om adelspersoner) (Personalhist. Tidsskr. VI)
findes ingen af navnet Scharffenberg i Tyrsting-Vrads herreder
1748. Jeg har dog truffet på et enkelt lille spor af denne gamle
dame i kirkebogen. Ved juletid 1737 døbtes et pigebarn Elisa
beth, datter af Anders Sørensen og Anne Sørensdatter i Nør
skov, og blandt fadderne nævnes Maren Sørensdatter (rimelig
vis barnets moster) »tjenende Frue Cecilia Scharfenberg i Søn
derskov«. Det er sidste gang denne ensomme gamle adelsdame
røber sin tilværelse. Hvorfra hun kom og hvorhen hun gik, det
er gåden, som hun har taget med sig ud i det ukendte.

Efter Geodætisk Instituts generalstabskort.

Træk af „Flaaris" Historie.
Af Elna Ulvbjerg.

»Flaaris« er fra gammel Tid en »Enestegaard« i Klovborg Sogn
i Vrads Herred i Midtjylland, nu under Skanderborg Amt, tid
ligere under Silkeborg Len og Amt.
Saa langt tilbage som Historie haves fra Klovborg Sogn,
træffes Gaarden »Flaaris«, men med Navnet stavet lidt for
skelligt, »Flaaris«, Flaarits«, »Flaariis«, »Florris«, »Floris«,
»Florits«, »Florrits« og »Floritz«, i ældste Tid fortrinsvis med
»aa«, senere med »o«, nu i allernyeste Tid mere og mere med
»aa« igen, muligvis for at gaa tilbage til det oprindelige, særlig
da den stedlige Udtale stadigt er med »aa«.
Saa længe en fast Matrikel har eksisteret, har »Flaaris« haft
egen Matrikel, »Flaaris« eller »Flaarisgaard« Nr. 2, mens en
Nabogaard »Dalsgaard« har haft Mt.nr. 1. I gammel Tid synes
begge Gaardene at have været »Enestegaarde«.
I Dag bestaar Flaaris dels af Hovedgaarden Flaaris, Matr.
Nr. 2 a, dels af de derfra udskiftede større og mindre Ejen
domme paa Flaaris Mark, der tidligere for Størstedelen henlaa som udyrkede Udmarker, Hedegrunde og Smaasøer og -mo
ser under »Flaaris«. De to største og først udskiftede Ejendom
me fra »Flaaris« var 2 b, en Gaard længst ude mod Sønder ved
Linnerup Skel (den sidste Snes Aar ejet af Per Zeuthen, Johs.
Sørensen, og for nylig købt af Karl Hansen), og den nærmere
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liggende »Teglgaard« eller »Teglbrændergaard«, Flaaris 2d
(siden 1900 ejet af Jens Peter Sørensen, John Hansen, Søren
Hansen, Chr. Bruun og nu siden 1942 af Elna Ulvbjerg). Fra
begge disse saavelsom fra Hovedgaarden, 2 a, er der saa efterhaanden frasolgt enkelte Parceller, der enkeltvis eller lagt til
anden Jord igen blev til mindre Ejendomme. Ialt ca. en halv
Snes Ejere har Jord af det oprindelige »Flaaris«.
»Flaarisgaard« ejes i Dag af Johan Kjeldsen, der 1938 købte
den af Chr. Bruun, nu Klovborg By, og som i 1913 havde købt
den af Martin Sørensen Flaaris og dennes Mor, Marie Carlsen,
Enke efter Martin Flaaris’ Far, Søren Nielsen Flaaris. Ved dette
Køb gik »Flaaris« ud af den gamle Slægt, der gennem mange
Slægtled, ja saa længe Slægtskabsforholdene kan følges sikkert
gennem Mandtalslister, Kirkebøger m. m., har været Ejere eller
Fæstere af »Flaaris«.
Følger vi »Flaaris« tilbage i Tiden, kan vi finde mange Op
lysninger om den lige til Middelalderen. Tidligst findes den
vist nævnt Aar 1455 (Repertorium diplomaticum regni Danici
mediævalis). Da hedder det i Trap (1926), at »Væbneren
Mikkel Nielsen (Tornekrans) skrev sig 1455 til »Flaariis«. Og
baade denne Trap og den ældre Trap fra 1859 nævner »Flaaris«
og »Dalsgaard« blandt »enlige« Gaarde i Klovborg Sogn (1560
»Floris« og »Dalsgaard« 1664).
I følgende »Tingsvidner fra Matrup Godsarkiv« og »Vrads
Herreds Ting« (R.A.) findes Flaaris omtatl i Middelalderen:
1455 24/Marts [Vrads Herredsting 68].
Christian Pæthersen, Herredsfoged i Wrats H., Jens Kannæ,
Prior i Ring Closter, Thorloff Hwall af Føgligh V. V. (Væbner),
Isaac af Tranholm, Mates Brouksen af Kloburgh, Anders Hofflund,
Nis Knutsen. Den tingdag før Vor Frue Dag paa Wrats Herredsting
fik beskeden Mand Christiern Jensen af Kloburgh et Tingsvidne af
8 Dannemænd: Anskarius i Gripstropp, Mates Brunksen i Kloburgh,
Per Kold sstds., Isik i Tranholm, Anders Hoffloff, Jes Stirmesen,
Per Nielsen i Snethe og Oluff Ywsen i Bergh vidne, at de hørte og
saa samme Dag paa fornævnte Ting, at Michel Nielsen af Floriis
skødede Christiern Jensen, Floriis, som kun er ham paakommen
med saadanne Vilkaar, at Michel Nielsen skal have et ørtug Land
af Jorden i sin Tid og sin Husfrues (Pergament med 7 Segl).
Matrup (Vrads Herred) 1455 20/4 missericordia.
Sognevidne.
Pæther Laurensen, Sognepræst i Bryderup (Bryrup), Johan
Finclie, Sognemand sstds., Isaac i Tranholm og Anders Burre i
Grestropp. Den Søndag »næsom synges missericordia dei« paa Brydropp Kirkemøde fik beskeden Mand Las Nielsen af Stigsgordh et
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Sognevidne paa sin Morbroders Vegne Michel Nielsen af Floriis af
(8 Dannemænd: Michel Thordsen, Johan Finche, Severin Matesen,
Nis Jensen i Wælingh, Nis Twesen, Per Sunesen, Jes Therkelsen,
Clemen Severinsen, hvilke vidnede, at de hørte og saa samme Dag
paa fornævnte Kirkemøde, at Per Michelsen af Windingh vedkendte
sig, at han havde solgt beskeden Mand Michel Nielsen af Floriis
sit Arvegods og sin Søsters, som dem tilfaldet efter Fader og Moder
i Kloburgh S., skødede Michel Nielsen, som er Floriis med al sin
Tilliggelse uden 4 Agre, hører til Mattrop, ligger mellem Lunden og
Gaarden, og 3 Agre har Therkel Jensen i det samme Enemærke, alt
det andet fri for alle Mænds Paatale; item 4 Otting Jord over Kloborgh Mark, 4 Otting over Madelung Mark, en Broderdel paa Gripstrupp Mark, halvt det, som Therkel Jensen og Per Michelsen til
falder paa Skadet Mark. Og vedkendte Per Michelsen sig sin Nøje
at have opbaaret af Michel Nielsen (Sigillis nostris. Datum et actum
etc. Perg. med 4 Segl).

Mat rap (Vrads Herred) 7455 21/4.
Ghristiern Persen, Herredsfoged i Wratz, Pæther Laurensen,
Sognepræst i Snethe, Isik i Tranholm, Christian Jensen, Snethe,
Mates Brwuksen i Kloburgh, Anders Graversen i Tøringh og Anskarius i Kloburgh. Den Tirsdag før Georgii Dag paa Wrats Herreds
Ting fik beskeden Mand Christiern Jensen et Tingsvidne af beske
den Mænd: Storm Gerlofsen, Nis Perssen i Snethe, Las Sommersen,
Christiern Perssen sstds., Per Lerki, Anders Graversen, Jes Pughe,
hvilke 8 Dannemænd vidnede, at de hørte og saa samme Dag paa
fornævnte Ting, at Per Michelsen af Windinghe fuldelig tilstod
Michel Nielsen af Floriis alle de Artikler, som det Sognevidne lød
paa der paa Bryderup Kirkemode var givet om Floriis, om ingen
Artikel imodstod i nogen Maade (Perg. med 7 Segl).

Matrup [Vrads Herred 77] 7462 3jMaj Mandag før Laurentii.
Therkel Jensen, Herredsfoged paa Wrats H.s Ting, Per Lauren
sen, Sognepræst i Snethe, Christian Jensen, sstds., Isik i Tranholm,
Mates Brunksen, Jes Lassen, Foged paa Enghelholm, Per Strib og
Oluff Jensen af Hovetgorth. Den Tingdag efter Philippi et Jacobi
Dag paa Wrats H.s fik beskeden Christian Jensen et Tingsvidne af
8 Dannemænd: Anders Sture, Christian Perssen i Snethe, Therkel
Ywersen, Mouens Hansen, Per Jensen i Hundshowet, Oluff Jensen,
Therkel Nielsen og Ywsen Nielsen i Snethe — hvilke vidnede, at
de hørte og saa samme Dag paa fornævnte Ting, at Therkel Jensen
fornævnte skødede Christern Jensen alt sit Arvegods i Kloburgh S.
med den Gaard, som Mates Jensen iboer, 4 Otting Jord over Klo
burgh Mark, Wigstofft halv til Enemærke med al den Del, som han
havde over Skadet Mark og Gripstroppe Mark med 4 Ottinger over
Madelung. (Perg. med 8 Segl).
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Matrup (Vrads Herred 71) 1462 3/5.
Vidne af Vrads Herredsting, at Terkel Jensen lovlig »lavbød«
sin Gaard og Gods i Kloberg Sogn 3 samfulde Ting, førend han
skødede det til Christian Jensen. (Perg. m. 5 Segl).
Matrup [Vrads Herred 72].
1469 Vs Mand, før Laurentii.
Anders Ywdke, Herredsfoged paa Vrås H.s Ting, Svendh Terbernsen, V., Mates Brunksen i Kloborg, Per Haule, Chresthern Jen
sen i Snede og Anders Sture i Purup, Mandag før Laurens Dag paa
Vrås H.s Ting fik Chresthern Jensen i Flaariis et Tingsvidne af 8
Dannemænd: Esbern Scredher i Thøring, Nis Stroh sstds., Seyman
i Nortvopgh, Jes Ipsen i Græptrop, Jon Lassen i Snede, Mons Han
sen i Gristrop, Jes Michellsen sstds. og Trøgels i Klobore, hvilket
vidnede, at dem vitterligt var, at den Gaard i Klobore, som Therkel
Jensens var, som Mates Koldh i boede, med al hendes Tilligelse, som
han havde i Klobore S., lovbød han 3 Ting, førend han skødede
Chrestern Jensen det fornævnte Gods. (Perg. med 6 Segl).

Matrup (Vrads Hrd. 74-) U71 Va
Anders Ywdhe, Herredsfoged i Vras H., Henrik Skram, Væbner,
Las Pygh, Chrestern Jenssen i Snede og Jep Ebbissen. Mand, efter
Vor Frue Dag i Faste fik fornævnte Ting Chrestern Jensen af Floriis
et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Las Pygh, Jep Ebbesen, Jep Niel
sen i Tøringh, Per Kodh, Jes Michelsen, Severin Skoninghsen, Mons
i Klobore og Jes Smydh i Mattrop, hvilke vidnede, at dem vitterligt
var at den Tid Gripstrop Mark »vordh« skiftet, vilde Chrestern Jen
sen ej lade sig nøje med Skifte, førend Nis Skram udlagde ham 2
Agre »neer sole« i hver Skifte af den Gaards Jord, som Jes Jenssen
da i boede, og et Læs Eng paa »lyllæ Grønbere«, og dermed lod
alle Ejere sig nøje.
Item var Henrek Skram paa fornævnte Ting og stadfæstede »alle
skyffthe, som aa Gristorp Mark varth gjort paa den Tid«. (Perg.
med 5 Segl).

Matrup (Vrads Hrd. 73) U71 Va.
Mandag efter Vor Frue i Fasten.
Anders Ywdke, Herredsfoged i Vrås H., Chrestern Voghensen,
Las Pygh, Chrestern Jensen i Snede og Jes Ebbissen, Mandag efter
vor Frue Dag i Fasten fik velbyrdig Svend Hejnrik Skram af Mat
trop paa fornævnte Ting et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Las Pygh,
Jes Ebbyssen, Jep Nielsen i Tøringh, Per Kodh, Jes Michelsen, Sevren Skonighsen, Mons Hansen og Jes Smydh, hvilke vidnede, at de
hørte og saa samme Dag den Tid Gripstrop Mark »vorth« rebet og
skiftet, da udlagde alle Ejermænd Niels Skram af Mattrop, hvis
Sjæl Gud have, Jord paa Gristrop Mark til 2 fulde Redselsgaarde,
som Johan Clausen og Jep Jensen da i boede og skulde de 2 Gaarde
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blive uforkrænket uden 2 Agre, som Chrestern Voghen skulde have
»nærre sole« i den Gaard, som Jes Jensen da i boede. Dermed lod
alle Ejere sig nøje. (Perg. m. 5 Segl).

Matrup (Vrads Hrd. 44) 1503 2/5 — Mand, før Frue nativ.
Vidne af Vrads Herredsting, at Mads Christensen skødede Peder
Jensen en Broderdel udi Floris i Klaaborg Sogn. (Perg. m. 5 Segl).
Matrup 25 (Vrads Hrd.) 150 b Sept. 2.
Per Jebsen, Tinghører til Vrats H.s Ting, Hr. Niels Esbernsen,
Provst ibidem, Oluff Eskildssen i Daffdingh, Nis Vognsen ibid.,
Christern Polssen, Per Esgissen og Jon Michelssen. Mand, før Vor
Frue Dat. nativit, for os og andre Dannemænd som Tinget søgte,
fik Per Jensen et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Per Esgissen, Staf
fen Perssen, Velom Kold, Nis Jebssen i Søl, Jep Pedersen, Sevren
Jebssen, Pol Oissen og Terkil Tommessen, hvilke vidnede, at de
hørte og saa paa fornævnte Ting, at Nis Cristernssen gjorde Per
Jenssen Skøde paa en fuld Broderdel i Floris, en fuld Broderdel i
Ælsgordh i Kloberg, en fuld Broderdel i 8 Otting Jord paa Madeluntz Mark, en Broderdel i det, som han kan falde til i Gripstrup
Mark, og en Broderdel i det, som han kan falde til paa Skadert
Mark, og en fuld Broderdel i alt det Jordegods, som han kan falde
til i Kloberg Sogn. Og kendte Nis Cristernssen sig at have oppebaaret Penge og fuld Værd af Per Jenssen for fornævnte Broder
del og »worthe« fornævnte Gods »lovlig« tilbuden til Herredsting
i 3 Ting. (Perg. med 7 Segl).

Af disse »Tingsvidner« ses, at en Skødning Bønder imellem
angaaende Flaaris har fundet Sted saa sent som i 1504, men
engang mellem 1504 og 1560 maa Flaaris være gaaet over fra
Selveje til at blive Fæstegods under Kronen; thi i 1560 mage
skifter Ejeren af Matrup, Ejler Hardenberg, noget Gods med
Kronen og faar bl. a. Flaaris som Fæstegods under sig. Meget
Bondegods gik paa den Tid over til at blive Fæstegods under
Kronen, f. Eks. paa Grund af resterende Skatter og Afgifter
eller nogle Steder som Straf for Oprør. Saaledes gik det mange
Bønder i det nordlige Jylland, efter at de under Skipper Ele
ment havde gjort Oprør og var bleven slaaet.
Ved Mageskifter med Herremændene kom derpaa meget
Bondegods under en nærliggende Herregaard som Fæste.
Saaledes kom Flaaris som saa meget andet Bøndergods i
Klovborg og omliggende Sogne som Fæstegods under den nær
liggende Herregaard Matrup, da Hardenbergerne dér i 16. Aarh.
mageskiftede Gods med Kronen for at faa sit Bondegods saa
nær Hovedgaarden som muligt. For Flaaris’ Vedkommende
skete det i 1560. Det hedder saaledes i »Kronens Skøder« og
»Kancelliets Brevbøger« om dette Mageskifte:
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24. Juli 1560. Hr. Eyller Hardenberg til Mattrup, Hofmester, faar:
i Nørrejylland, Wradts Herred, Klaaberg S. 1 Gaard, kaldet Floris,
i Grifstruppe 1 Gaard, i Klaaborg By 1 Gaard, kaldet Elsgaard —
for i Vradts H., Thømme Sogn i Salten 1 halv Gaard. (Kronens
Skøder).
24. Juli 1560. Aabent Brev om Mageskifte mellem Kronen og Hr.
Eiler Hardenberg til Mattrup, Hofmester, hvorved sidstnævnte faar
3 Kronens Gaarde i Klaaberg Sogn, i Vratz Herred, den ene kal
det Floriis (Flaaris), den anden i Gribstrup, den tredie, kaldet Els
gaard i Klaaberg By mod at udlægge Kronen en halv Gaard i Salten
i Thøme (Tem) Sogn, og hvad Kronens Gods er bedre end den
halve Gaard, skal Hr. Eiler udlægge Fyldest for. (Kancelliets Brev
bøger).

7. Febr. 1562. Hr. Eiler Hardenberg til Mattrup, Hofmester,
faar: i Nørrejylland, Vrats H. Klaabierig S. Kronens Rettigheder i
3 jordegne Bg. (Bøndergaarde), den ene kaldet Frøris, den anden
Gribstrup, den tredje Elsgaard i Klaabierig By — for: i Vrats H.,
Thømme S., Salten By, 1 Halvgaard. Befinder Kronens Gods at være
bedre end Hr. Eiler Hardenberigs, skal denne gøre Fyldest derfor.
(Kronens Skøder).

Flaaris er nu aabenbart under Matrup som Fæstegods som
saa meget andet Bøndergods der i Egnen indtil Ulfeldternes
Fallit, og Matrup og dets tilliggende Bøndergaarde gennem Ja
cob Ulfeldtz Dødsbo overgaar i Statens Eje. Det sker i 1689
gennem en Rentekammerskrivelse til Amtsskriveren om at tage
en Del Jordegods af Jacob Ulfeltz Dødsbo i Besiddelse paa Kon
gens Vegne. Det hedder saaledes i »Kronens Skøder«:
R. K. Skr. 1689 (Rentekammerskrivelse) til Amtsskriver Søfren
Søfrensen, at han skal tage følgende Jordegods, som er bleven ud
lagt til Kongen med den ham tilfaldne Hovedlod ved Kommissionen
over afg. Jacob Ulfeltz Dødsbo (og hvis Htk. (Hartkorn) efter gi.
Matrikel er som anført), i Besiddelse paa Kongens Vegne: Silkeborg
A., Vrads Hd., Nørre Sne S. og By 1 G., Htk. 4-4-0-0-, i Arreskov
Bv 1 G., Htk. 4-4-0-0-, i Nørrehovet By 1 G., Htk. 1-1-0-0-, i Klouborg
S. og By 10 G., hhv. Htk. 6-1-0-2-, 6-6-0-0-, 2-4-1-1-, 5-3-3-1-, 4-7-3-1-,
5- 2-2-0-, 6-1-0-0- og 2 å 1-2-0-0-, Gaardene Dalsgaard, Floris og
Maalund, hhv. (henholdsvis) Htk. 6-1-0-2-, 5-3-3-1- og 4-6-3-1-, i
Gribstrup By 2 Gd., Htk. 4-G-2-2- og 6-6-0-0-, i Skaade By 2 G., Htk.
6- 4-0-0- og 4-5-0-0-, 1 H. (Hus) Htk. 6 Skp.; i Tranholm By 2 G. å
Htk. 7-Ö-2-2-.

Men Flaaris og andre Gaarde er kun under Kronen nogle
faa Aar, til den ny Ejer og tidligere Forpagter af Matrup, Tyge
Jespersen fra Skjerring Munkgaard, køber Bondegods tilbage
under Matrup i 1695. Det hedder saaledes i »Kronens Skøder«
Bd. III, S. 164:
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11. Juni 1695: Skøde til Tygge Jespersen — for 1244 Rd. 11 —
paa: i Silkeborg Amt, Vrads Hd., Kloeborg S. og Bv 5 G. [hhv. Htk.
3-2-2-0-, 2-5-3-Ï-, 4-7-1-1-, 1-2-0-0- og 2-4-3-2, dien“ tredie øde, den
fjærde halv ved Magt], Gaarden Floris [Htk. 3-4-3-2-, halv ved Magt],
1 Gribstrup 1 G. [Htk. 4-2-3-1-, delt i to Halvdele, den ene halvt ved
Magt den anden øde]), 1 G. og 1 halv G. [HtkJ 3-4-1-2- og 1-3-2-0-,
begge halvt ved Magt] 1 G. [Htk. 4-1-2-0-, øde], i Schade 2 G. [Htk.
5-5-1-2- og 3-4-3-0, den sidste øde], i Nør Sneede S. Nørhoffuet 1 G.
og 1 H. (Hus), [Htk. 2-1-0-0- og 2 Fdk., begge! øde], Gaarden be
fandtes siden at være udlagt til Ryttergods sc^ni og derved efter
Garner Collegie Skrivelse forbliver, hvorved Tygge Jespersen ved
Betaling til Amtsstuen er refunderet), i Friisbech 1 halv G. [Htk.
1-1-1-0-, øde], i Hammer S. Koutrup, 1 G. [Hik. 2-5-2-2-, øde], i
Skanderborg Amt, Tyrsting Hd., Grædstrup S., Halle By 1 G. [Htk.
3-7-0-2-, øde. Ialt Htk. 14-2-2-2-, besat og ved N^agt å 40 Rbd. Td.,
er 573 Rd., 2 Mk., Htk. 12-0-1-0-, halvt ved Magt, å 35 Rd. Td., er
421 Rd. 9 Sk., og Htk. 24-7-3-0, øde, å 10 Rd. Td., er 249 Rd. 4 Mk.
2 Sk.].
1
Godset sælges frit for alle Restancer af Skatter og Landgilder,
men Kronen forbeholder sig Jagtretten i Vildtbanen.
Saa er Flaaris altsaa fra da af Fæstegods under Matrup, tli
det i 1836 købes til Selveje af daværende Fæ:ster Søren Thomsen. Endnu gør det Forhold, at Dalsgaard benævnes Nr. 1 over
for Flaaris som Nr. 2, sig ikke gældende. Og man kunde tro, at
det først er i Matriklen af 1844, at det er Tilfældet, her, hvor
de faste Matrikelnumre, som senere følger Ejendommene, er
forhaanden. Men i 1721 synes det dog allerede at eksistere for
Dalsgaard—Flaaris, som ellers begge fra ældste Tid af træffes
som »Enestegaarde« hver for sig. I et Skøde 1721 til Anne Michelsdatters Stedsøn Chr. Fischer over noget: Gods i Klovborg
Sogn hedder det som Følge i »Kronens Skøder« Bd. IV:
1721. 14. April — (i et Skøde til Christen Fischer til Allinggaard
over noget Gods i Vrads Hd.) : »i Claaborg S. N^rschou By [M.-Nr.
2 og 4, Htk. 3-3-1-2- og 3-3-3-2-, Dalsgaard (M.-tfr. 7), Htk. 4-1-0-1.
Alle tre å 36 Rd. Td., er 397 Rd. 5 Mk. 4 Sk. . . . iGaarden Tranholm
i gi. Matr., delt i 2 (Gaardpartier), Htk. 13-0-3-0^ [å 35 Rd. Td., er
458 Rd. 1 Mk. 11 Sk.].«
i

Da Flaaris altsaa har været Fæstegods under Matrup lige
fra 1560 til 1836 paa faa Aar nær, kan man naturligvis vente
at finde Gaarden nævnt i Matrups Jordebøger, Matrikler og
Regnskabsbøger o. s. v. Og det er da ogsaa Tilfældet. Der fin
des i Landsarkivet i Viborg en Pakke »Matrup Papirer«, og
deri findes adskillige Matrikler, Jordebøgerj Regnskabsbøger
og »Diverse Papirer« vedrørende Bøndergodset lige fra omkring
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Aar 1720 til op omkring 1800, og i alt dette nævnes Flaaris den
ene Gang efter den anden med sit Navn, sin Bruger og sit Hart
korn. Matriklerne er dels daterede, dels udaterede, men de
sidste kan for nogles Vedkommende dateres eller omtrent da
teres ved Hjælp af de andre, f. Eks. ved at have samme Bruger
som nogen af de daterede.
Der er to Matrikler, indgivet til Randers Amtsstue fra Herren
paa Matrup. Den første er fra 1731. Heri findes under »Kloborg Bye
No 8«: Flaarits — Anders Sørrensen, Htk. 3-4-3-2- og Dalsgaard —
Niels Erichsen. Den anden Matrikel er fra 1214 1790.

Under »eenlige Gaarde« i Klovborg Sogn nævnes her:
Gamle Gaarde:
Nol—Malund — Sørren Laursen, Eier Matrup Gods, Htk.
No 2 — Sønderdall — Børge Laursen, Eier ditto Gods
—
No 3 — Dalsgaard— Christen Christensen, Eier ditto Gods —
No 4 — Florritz — Thomas Hansen, Eier ditto Gods
—

5-0-0-13-3-0-04-1-0-13-0-3-1-

I en speciel Extract af 1735:
Kloborg Bye:
No 8 — Flaaritz — Anders Sørrensen og Rasmus Svendsen, Htk.
3-4-3-2-. Dalsgaard — Niels Erichsen.

En Extract fra 23. Okt. 1739:
Flaaritz — 3-1-3-2-.
Dalsgaard — 4-1-0-1-.

I »Specielt Extract om Bøndergods i Silcheborg Ambt« sidst paa
Aaret 1741, indleveret til Randers Ambtstue:
Flaaritz (No 8 under Klovborg Sogn) Anders Sørensen — 3-0-3-0Dalsgaard — Eske Pedersen — 4-1-0-1I en Oversigt over Hartkorn hedder det 25. Aug. 1744:
Aid Kloborg bye og Flaaritz — 22-1-3-2Dahlgaard — 4-1-0-1-

I en Specification 1. May 1758, underskrevet af N. Thygesen:
Flaarits — Anders Rasmussen — 3-0-3-0(anført lige efter de andre Gaarde i Kloborg Bye, men ikke med
Nr. bl. disse)
og Dalsgaard — Eske Pedersen — 4-1-0-1I Matrikler over Matrup Gods findes Flaaris nævnt i en Speci
fication af 14. Aug. 1788 mellem »enlige Gaarde« i KlobOrg Sogn:
4 Florritz — Thomas Hansen — Htk. 3-0-3-03 Dalsgaard — Christen Christensen — 4-1-0-0-

I en udateret Specification:
Flaaritz — Anders Sørensen, Htk. 3-0-3-0Dalsgaard — Hans Pedersen — 4-1-0-1-
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I en anden udateret Specification:
Flaaritz — Anders Rasmussen, Landgilde 7 Rd. 4 Sk.
(Ikke her nævnt under Kloborg Bye).
Dalhgaard — Eske Pedersen — 4-1-1-0-

Endnu en udateret Oversigt over Hartkorn:
Kloborg By — 22-1-3-2(her Flaaris sikkert indeholdt, jvf. 1744, der har det samme med
Flaaris).
Dalgaard — 4-1-0-1Endnu en udateret Liste:
Flaaritz — Anders Sørensen — 3-0-3-0
(staaende lige efter Gaardene i Cloborg Sogn og Bye, men som
sædvanligt under eget Navn).
Dalsgaard — Hans Frandsen.
Desuden nævnes Flaaris adskillige Gange i »Diverse Papirer«
fra Matrup, i Regnskabsbøger og Jordbøger, med eller uden
Datering: Saaledes »Diverse Papirer«:
Florits — Anders Sørensen, Hartkorn, 3 Td., 3 Fdk., Penge:
1 Rd. 4 Sk.

I en Regnskabsbogs Jordebog, gaaende fra 1. Mai 1721 til 1. Mav
1722:
Floris — Anders Sørensen. (Resterer en Del mere, nemlig mere
end en foran nævnt, der resterer 1 Bøtte Smør og 1 Svin).

Et andet Sted i en Jordebog, underskrevet af N. Thygesen.
Matrup, 8. Juli 1721.
Heri: Floris — Anders Sørensen, Htk. 2-5-1-2.

Af »Diverse Papirer fra Mattrup fra 1560—1844« bl. a.:
Florits — Søren Thomsen, Htk. 3-0-3-0.
Ligeledes af »Diverse Papirer Mattrup fra 1560—1844« findes
blandt de yngre en Jordebog, underskrevet »Mattrup 11. Juni 1814.
Lindenpalmer«.
Heri bl. a.: Florits — Søren Thomsen, Htk. 3-0-3-0-.
Af »Diverse Papirers Jordebog om Mattrups og Mindstrups Gods
findes under Kloborg Bye, Kloborg:
Floritz — Anders Sørensen —
underskreven Mattrup, 30. Juni 1727.
N. Thygesen.
Ifølge en Jordebog over Matrup 1724 havde Flaaris 2 Td., 5 Skp.,
1 Fdk., 2 Alb.
I Landgilde til Godsejeren betaltes 1 Ørte Rug, 1 Ørte Byg, IV2
Pund Smør, 1 Svin, 1 Gaas, 1 Skp. aure, 2 Høns (1 Ørte Rug =
10 Skp., 1 Ørte Byg = 12 Skp.).
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Og i de gamle Landsmatrikler møder vi ogsaa Flaaris lige fra
den ældste af 1662 til den sidste af 1844.

Matriklen 1662.
Dalsgaard — øde — Htk. 6 Td.
Afgift: 1 ørte roug, 1 ørte biug, 2 harboe pund smør, 1 brendsvin,
1 schip gaase aure, 2 høns.
Kand saaes: 11 schip roug, 4 schip biug, 2 schip boghvede og
2 læs høe.
Floris — Niels Nielsøn — Htk. 4 Td., 2 schip, 2% Alb.
Afgift: 1 ørte roug, 1 ørte biug, 2 pd. smør, 1 brendsvin, 1 schip
gaase aure, 2 høns.
Kand saaes: 11 schip roug, 4 schip biug, 2 schip boghvede.

Matriklen 1664.
Dalsgaard: Poffuel Poffuelsøn — Htk. 6 Td. 1 Schipp, 2 Alb.
Afgift: 1 ørte rug, 1 ørte biug, 2 pund smør, 1 brendsvin, 1 gaas,
1 schipp aure, 2 høns.
Floris: Niels Nielsøn — 5 Td., 4 Schip, 1 fj., 1 Alb.
Afgift: 1 ørte rug, 1 ørte biug, 2 pund smør, 1 brendsvin, 1 gaas,
1 schipp aure, 2 høns.
Ejer af begge Velb. Corfits Ulfeltz thil Mattrup.

Matriklen 1688.
Dalsgaard: Ejer Korfits Ulfeld og forrige (Tyge Jespersen).
Bruger: Erik Nielsen, gi. Htk. 6-1-0-1-, ny Htk. 4-1-0-1-.
(Og under Klovborg Sogn og By) :
Flaaris: Niels Nielsen, Floris, 5-3-3-1-. Ny Htk. 3-4-3-2-.
Ejer: Korfits Ulfeld.

Matriklen 1705.
Dalsgaard, Ejerret: Kongens, Bruger: Erik Jensen, Htk. 4-1-0-1-.
Floris (under Klovborg Matrikel) »Kloborgh«.
Ejer: Mattrup, Bruger: Rasmus Pedersen, Htk. 3-4-3-2-.

Matriklen 1844.
Dalsgaard 1 — Ejer: Holger Ulrichsen, Htk. 4-1-0-1-, Nv Htk.
4-2-1-1-, Skyld 28 Rbd. 25 Sk.
Flaarisgaard 2a — Ejer: Søren Thomsen, Htk. gl. 2-0-0-0-, Ny
1-3-3-1 y4-, Skyld 13 Rbd. 64 Sk.
Flaarisgaard 2b — Ejer: Holger Ulrichsen, Htk. gl. 1-0-3-0-, Ny
0-3-2-%-. Skyld: 7,45 Rbd.

Efter altsaa at have været Fæstegods fra i hvert Fald før
1560 til 1836, dels under Kronen, dels og længst under Matrup,
købes Flaaris saa i 1836 til Selveje af daværende Fæster Søren
Thomsen, der var af den gamle Slægt, der ejede Flaaris til 1913,
og som aldeles sikkert kan følges tilbage til Søren Thomsens
Bedstefader, Søren Jensen, om hvem det i 1754 meddeles i
Klovborg Kirkebog, at »Enkemand Søren Jensen bliver gift
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med »forrige Amme paa Matrup, Mette Pedersdatter«, og i en
Bemærkning siges paa Latin, at Enkemanden har været gift 1
Gang før »dog ikke hos os, men i Ullum Sogn, hvorfra han
kom« (—»bis flegmat, non tamen apud nos, sed in Parocia
Ullum, unde venit«).
Af Søren Jensens og Mette Pedersdatters Børn bliver Søn
nen Peder Sørensen gift ind i »Skadegaard« i Skade i samme
Sogn med Datteren dér, Karen Lassdatter, af den gamle Skade
slægt, og dermed bliver Slægterne i Flaaris og Skadegaard to
Grene af samme Slægt. Søren Jensens Datter, Johanne Sørens
datter, og hendes Mand, Thomas Hansen, gift 1779, faar der
imod Flaaris. Moderen, Mette Pedersdatter, er som Enke hos
dem i 1787, 78 Aar gi., men i 1801 er hun hos Sønnen, Peder
Sørensen i Skade, 90 Aar gi. (jvf. de to Mandtalslister). Og af
Klovborg Kirkebog ses, at Johanne Sørensdatter dør som Enke
i Flaaris 1832, 74 Aar gi. Hendes og Thomas Hansens Søn.
Søren Thomsen, født 1788, død 1857, gift med Mette Kirstine
Nielsdattcr, f. 1792, død 1849, faar Flaaris i Fæste efter For
ældrene, og det var altsaa Søren Thomsen, der købte Flaaris
til Selveje 3. Sept. 1836 fra Godset Matrup i Thyrsting Sogn.
Skødet udstedtes af Proprietær Thyge de Thygesen til Matrup.
Gaardens Hartkorn var 3 Td. 3 Fkd. (3-0-3-0-). Købesum 700
Rbd. rede Sølv. Ifølge Købekontrakten af 2. Marts 1836 skulde
Køberen i Juni Termin 1836 betale 300 Rbdl. rede Sølv, medens
400 Rbdl. rede Sølv blev staaende som 1. Prioritet i Gaarden
og skulde forrentes med 4 % p. A. Køberen skulde være plig
tig, naar det forlangtes, at afgive Klappere til Jagt i Skovene.
I Udeblivelsestilfælde skulde han bøde 1 Rdl. Sølv i Mulkt.
Køberen skulde aarligt forrette en 4 Mils Rejse, regnet fra
Matrup, saa længe Sælgeren ejede Matrup. I Udeblivelsestil
fælde skulde han bøde 2 Rbdl. Sølv i Mulkt. Sælgeren forbe
holdt sig Jagten. (Se Skødet i Landsark. i Viborg). Da Søren
Thomsen i 1845 skøder Flaaris til sin Søn, Niels Sørensen, gift
med Maren Sørensen fra Thyrsting, hedder det saaledes: »Sø
ren Thomsen af Florits skøder 10. Dec. 1845 sin Gaard til sin
Søn Niels Sørensen med de samme Rettigheder, som han selv
fik den af sit Skøde 3. September 1836, dog at Jagtretten er
forbeholdt de Thygesen til Matrup«. Dernæst omtales Aftægt
til ham selv.
I 1873, 27. Nov. skøder nævnte Niels Sørensen derpaa Flaa
ris til sin Søn Søren Nielsen (altid kaldet »Flaaris«), Martin
Flaaris’ Far, og med Martin Flaaris og hans Mor, Marie Carl
sen, er vi saa (jvf. Indl.) ved de sidste af den gamle Slægt, der
ejede Flaaris til 1913.
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I Niels Sørensens Skøde til Sønnen nævnes følgende Punk
ter:
1) Bankhæftelsen, 2) Jagtretten har Thygesen forbeholdt
sig og Ejerne skal assistere med Klappere til Jagten. Og des
uden omtales en Forandring af 12. Juli 1850 mellem Niels Sø
rensen m. fl., hvorefter »Græsretten, men ikke Tørveskærs
retten i den i Ejendommen beliggende saakaldte »Thyrsting
Mose« tilhører Ejerne af Matt. Nr. 2 a.« »Thyrsting Mose« er
den lille, nu næsten helt opdyrkede Mose, som for Størstedelen
ligger Øst for Banelinjen, der afskar den vestlige Ende af den.
En anden Mose, »Sømosen«, ligger Vest for Banen, noget
sydligere og nærmere Linner up Dal og Skel. Mens »Thyrsting
Mose« vist havde sit Navn efter, at Flok fra Thyrsting skal
have haft Tørveskærsret i den, saa havde flere af Klovborg Bys
Ejendomme engang Tørveskærsret i »Sømosen«. Men disse
Klovborg »Bys’ Medejere«, som det hed, forspildte helt deres
Ret i nævnte Mose under Teglgaard, da denne Gaard var til
Tvangsauktion kort efter 1900, og de ikke i Tide meldte deres
Ret i Mosen.
I samme Niels Sørensens Skøde til Sønnen Søren Nielsen
1873 af »det han selv havde faaet ved Skøde af 10. Dec. 1845«,
staar en Bemærkning med Omtale af Florits 2 d, d. v. s. »Tegl
gaard«, nemlig: »Det bemærkes, at 2 d’s paa den tidligere hver
vede Ejendom, hvoraf den herved solgte Ejendom udgjorde en
Del, heftende Lejekon tragter (eller Forpligtelser) angaaende
noget Tørve- og Hedejord ,tinglæst 15. Septbr. 1841, ikke ved
kommer den her solgte Ejendom«.
Heraf at udlede en bestemt Tid for »Teglgaard«s Udskil
lelse fra Hovedgaarden 2 a er vist ikke muligt, thi de »heftende
Lejekontrakter eller Forpligtelser« kan jo være indgaaede un
der det samlede Flaaris og saa fulgt Teglgaards Jord automa
tisk ved Udskillelsen, fordi det angik Jord, som kom herunder.
Teglgaard behøver altsaa ikke at være udskilt før 1841, men
derimod afgjort før 1873, da nærværende Skøde udstedes.
Paa anden Maade fremgaar det nu, at Teglgaards Udskil
lelse fra Flaarisgaard temmelig sikkert er sket mellem 1844
og 1846 eller et af de Aar; thi i Landsmatriklen 1844 er Tegl
gaard endnu ikke at finde som selvstændig Gaard (jvf. denne
Matrikel som foran anført), dér er kun 2b udskilt og ejes af
Dalsgaards Ejer. Men paa et Kort over Klovborg Sogn m. m.
fra 1846 er Teglgaard nævnt ved dette sit Navn som selvstæn
dig Gaard, saa da maa Udskillelsen være foregaaet.
Med Hensyn til Kort, da har jeg i Rigsarkivet kunnet op
spore tre ældre Kort over Klovborg og omliggende Sogne:
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1) O. Warbergs af 1787.
2) Em. Bærentzens og Co. litt. Just, af 1846,
3) samt et Kort fra 1873, hvorpaa det hedder »for Ekspe
ditionskontoret for Toldsager i Maj 1873 (1869, corigeret 1872 i Kommission hos Gad; Wimmelskaftet i Kø
benhavn).
Paa Kortet af 1787 nævnes Flaaris blandt de enlige Gaarde
og angivet ved Tegnet herfor (et Hus med et Kors paa), lige
ledes »Dahlsgaard«. Paa dette Kort synes Landevejen NørreSnede—Klovborg og videre at have gaaet lidt anderledes paa
Vej stykket Klovborg—Sønderdal end nu, da den gaar næsten
snorlige herimellem. Kortet af 1787 giver her Vejen en ret stor
Bøjning eller Bue mod Syd-Sydvest. Derved kommer Flaaris til
at ligge Nord for Vejen, mens den jo nu ligger Syd for, jvf.
Chr. Carlsens gamle Ejendom, som nu ligger Nord for Vejen,
og som nogen har ment ligger paa Flaaris’ oprindelige Plads
og derfor undertiden er kaldt »gammel Flaaris«. Dette passer
ikke efter de gamle Kort, og det skulde heller ikke være Til
fældet efter nulevende Slægtninge af den gamle Ejerslægts Me
ning. Det er dog efter deres Mening ikke blot Vejen, som har
gaaet sydligere, men ogsaa Gaarden, som er flyttet mod SydSydvest, dog var Flaaris’ oprindelige Plads ikke nævnte Ejen
dom Nord for Vejen nu, men derimod skulde Pladsen have
været en Del nordligere, i Nærheden af Dalen og Krattet paa
Dalens Skraaning, i Retning af Dalsgaard og næsten overfor
Klovborg Kirke modsat »Klovborg Dal«.
Det samme Forhold angaaende Vejens Gang og Flaaris’ Be
liggenhed findes endnu at være til Stede paa Kortet af 1846, ja
Vejen bøjer i en næsten mere afgjort Bue i Syd-Sydvest fol
den nuværende Vej. Og Flaaris, der her skrives »Flaariis«, lig
ger næsten lige ved »Klovborg Dal« ned mod Dalsgaard Krat,
ligesom Tilfældet er paa Kortet af 1787, saa »Flaariis« ligger
paa Kort 1846 paa en lige Linie mellem Klovborg By og Dals
gaard, der paa Kort 1787 skrives »Dahlsgd.«.
Men det er paa disse Kort tydeligt, at »Flaariis« ligger saa
langt mod Nord og Øst, at det næppe kan have ligget, hvor det
nu ligger, selv om Landevejens Flytning tages i Betragtning
og at Flaaris’ nuværende Beliggenhed Nord for Vejen ikke
blot skyldes dennes anderledes Løb. Det sandsynligste er, at
Vejen er bleven rettet ud, da den er bleven Amtsvej, og ført
helt til Horsens, hvad den oprindelig ikke gjorde, men kun
s]<al have gaaet til Matrup Skov.
Horsensvejen har derimod i ældre Tid ført op over Skade
og ned over Skade Aadal efter Thyrstinggaard eller dengang
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Thyrsting By, hvis det er sket før 1844, da Thyrstinggaard blev
sammenlagt af de oprindelige Gaarde eller Dele deraf i Thyr
sting By.
Paa dette Kort af 18^6 over Klovborg Sogn findes saa »Tegl
gaard« og angivet »Teglgd.«, saa den maa altsaa da være ud
skilt fra Flaaris inden eller senest 1846.
Ligeledes nævnes paa dette Kort: »Klouborg«, »Mattrup«,
»Sønderdal«, »Dalsgaard«, »Skade«, »Tyrsting« (By), »Heft
holm«. (Paa Kortet 1787 »Høytholm«, betegnet ved Tegnet for
»enlig Gaard«), »Mattrup eller Mattrups Ladegaard«, »Maalund«, »Biishedegaard«, »Enighed«, »Velgaarde«, »Stidsholm
Sø«, »Halle Sø«, Taarup Sø«, og Søerne østfor, »Kong (el.
Køng) Sø«, »Kalgaard Sø«, »Lang Sø«, »Ræv Sø«. Her paa
Kortet findes »Breinholm Mølle« og »Breinholmgd.«, derimod
i 1787 kun Møllen.
Det tredie Kort af 1869, korrigeret 1872(73), trykt i Em.
Bærentzens og Qo. litt. Just. Paa dette Kort gaar Nørre SnedeKlovborg Vejen — og videre efter Mattrup — nogenlunde som
nu fra Klovborg til Sønderdal. Her nævnes ikke nær saa mange
Gaarde og Bebyggelser som paa tidligere Kort. Efterhaanden
er der vel ogsaa kommen saa mange, at det vilde forstyrre Kor
tet for meget.

De her nævnte to ældste Korts Forhold angaaende Vejen
Nørre Snede-Klovborg og videre stemmer med, hvad den nu
levende ca. 80-aarige tidligere Ejer af »Søndergaard« i Klov
borg, Jens Jensen, kan huske og har fortalt mig. Da gik denne
Vej ud af Klovborg østerpaa mellem det saakaldte Friis’ Hus,
det gamle Vrads Herreds Tinghus, og Markedspladsen (nu
værende Tømmerplads) med Købmandshandel og Pakhuse paa
Hjørnet, derpaa over »Søndergaard«s Toft og Gaardsplads og
fortsatte mere sydlig end nu ad den nuværende Vej op efter
Teglgaard og andre Ejendomme paa Flaaris Mark, men fulgte
kun dennes nuværende Løb forbi Chr. Bruuns lille Lund, hvor
den bøjede mod Øst, følgende det nuværende Dige mellem
Flaarisgaards og Johs. Sørensens Mark, men kun til Diget bøjer
i Syd igen. Da tog den gamle Hovedvej en endnu østligere Ret
ning ned mod Flaarisgaard, hvor den løb umiddelbart syd for
det nuværende Flaaris, over dennes Marker østpaa mod Herluf
Højs Mark, løb Nord om dennes Gaard og kort efter i Sønder
dal Vejen. Hvor Hovedvejen afveg i østlig Retning fra den nu
værende nævnte Vej, fortsatte denne som mindre Vej sydpaa
til Flaaris Marks Ejendomme, men i Skellet mellem Flaaris
gaards Mark og disse, og østligere end den nuværende.
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Flaarisgaard set fra syd.

Naturligvis finder vi Flaaris nævnt i alle Mandtalslisterne
over Klovborg Sogn lige fra de ældste af. Saaledes i de tre
ældste fra 1787, 1801 og 1834 og fremdeles i de efterfølgende
op til den nyere Tid. Her er de tre ældste:
FlaarritsgaarcL
I 1787 — Mandtalsliste for Klovborg Sogn.
Thomas Hansen, Husbonde, 37 Aar, Bonde, Gaardbeboer.
Johanne Sørensdatter, Madmoder, 28 Aar, begge i 1. Ægteskab.
Søren Thomassen
Hans Thomassen
Jens Thomassen
Anne Marie Thomassen

7
5
2 ► Deres Børn.
4

Mette Christensdatter, Tjenestepige, 12 Aar.
Mette Pedersdatter, Konens Moder, 78 Aar, gift een Gang, nyder
Aftægt hos sin Svigersøn.
Af Mandtalsliste 1801 for Klovborg Sogn.

Flaarits:
Thomas Hansen, Husbond, 51. Bonde, Gaardbeboer.
Johanne Sørensdatter, 42, begge i første Ægteskab.
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Søren Thomassen
Jens Thomassen
Mette Thomassen
Carl Thomassen
Thyge Thomassen
Terkel Thomassen
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20 1
14
10 >- Deres Børn.
8
6
3 J

Af Folketalsliste for Klovborg Sogn 1834.

Flaarits:
Søren Thomassen, 54, gift, Gaardfæster.
Mette Kirstine Nielsdatter, 42, gift, hans Kone.

Niels Sørensen, 19 Aar, ugift
Johanne Marie Sørensdatter
Thomas Sørensen
Maren Sørensdatter
Søren Sørensen
Rasmus Sørensen

17
12
9
6
1

Deres Børn.

Og saaledes fremdeles i alle senere Folketalslister kan den
gamle Slægt følges i Flaaris.
Den i Mandtalslisten for 1834 nævnte Thomas Sørensen,
12 Aar gi., er temmelig sikkert den samme som i 1853 lejer
et Stykke Jord paa Skade Mark for halvtreds Aar. Herom hed
der det i Kontrakten saaledes: Hr. Niels Hansen, Gaardmand
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i Skade, bortlejer herved et Stykke Jord af min tilhørende
Ejendom, som begrænses i den østre Side med det, som Hof
jægermester Trygesen har forbeholdt sig af Lars Pedersens
Gaard i Skade, og paa den søndre og vestre Side med Kirke
vejen fra Skade til Tirsvad og ligeledes et Stykke vesten for
bemeldte Kirkevej, som begrænses i den nordre Side til Plantagedigen af Tirsvad Mk. og derfra 11 Agere i Syd og Vester
efter den gamle Kirkevej efter Tranholm, hvilken Ejendom
bemeldte Thomas Sørensen og Hustru maa i Leje have, bruge
og beholde i 50 Aar — siger hele halvtredsinstyve Aar (o. s. v.
med nogle Paragrafer).
Skade Mark 1. Aug. 1853.
Niels Hansen.
Thomas Sørensen.

I Mandtalslisten for 1855 nævnes han da under Skade som
boende i et Hus: Thomas Sørensen, 30 Aar, Husmand; Mette
Kirstine Pedersen, 25 Aar, hans Kone samt en Datter: Lerine
Kirstine Thomsen, 2 Aar.
Blader vi i Klovborg Sogns Kirkebøger fra deres Begyndelse
i 1723, træffer vi Flaaris den ene Gang efter den anden.
Saaledes:
25. October 1726. Trolovede — Anders Sørensen af Flaaritz med
Maren Andersdatter i Klouborg.

Død 1729, 14. Oct.: Rasmus Pedersen Flaarits, Indsidder hos Anders
Christensen i Gribstrup, 74 Aar gi.

1730, Marts 9., fød blev Anders Andersen og Hustru Maren Andersdatter af Flaaritz — et Barn, døbt 15. navnlig Niels.
Faddere: Peder Laursen, Gaardmand i Gribstrup, Johanne
Christensdatter, Christen Christensen, Gaardmand i Gribstrup,
Anders Andersens Hustru i Kloborg, Jens Jensen, Gdm. ibidem,
Maren Jensdatter, Niels Laursens, Gaardmandens Hustru ibidem,
Gribstrup.

1730, 27. Juni, træffes Anders Sørensen af Flaarits som Fadder ved
en Daab i Gribstrup hos Peder Laursen og Hustru Johanne Jens
datter, da deres Barn Maren døbes.

1730, 18. Juli, død Søren Laursen i Flaarits.
1736, 10. Frue Søndag. Trolovet — Christen Sørensen af Flaaritz
med Johanne Erichsdatter i Nørschou.

1737, 14. Nov. født Jens Nielsen og Maren Laursdatter i Kloborg en
Søn, døbt Lars.
Blandt Fadderne er Anders Sørensen i Flaaritz.
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1743, 4. July, født for Christen Sørensen Flaaritz og Hustru i Nørshou, døbt Johanne.
Blandt Fadderne: Anders Sørensen Flaaritz og Herredsfoged
Hans Vilsted.

1745 fød blev Christen Sørensen Flaaritz og Hustru i Nørschou,
navnlig Søren.
Bl. Fadderne: Herredsfogedens Kone Karen Vilsted af Sønderdal.

1745 er Anders Sørensen i Flaaritz Forlover, da Christen Andersen,
tjenende Corfits Michelsen i Schade, og Maren Andersdatter i
Gribstrup blev trolovede.

1749, 17. Febr. født blev Christen Sørensen Flaaritz og Hustru i
Nørschou 1 Datter, i Fasten døbt navnlig Karen.

1752, 2. Aug. fød blev Anders Rasmussen og Hustru i Flaaritz, døbt
samme Dag for Svagheds Skyld, navnlig Else Karen.

1754, 16. Jan. fød Anders Rasmussen og Hustru i Flaaritz et dødt
Barn.

1757, 3. Febr., død Anders Rasmussen i Flaaritz, 43 Aar.

1769, 4. Aug. Trolovet Ungkarl Laurits Jensen og Anders Flaaritzes
Stifdatter af Flaaritz, navnlig Ingeborg Andersdatter.
Forlovere: Jens Jensen og Søren Jensen, begge af Kloborg.
Cop. 7. October.

1773, 27. Juli, trolovet Niels Hansen, tjenende i Præstegaarden, og
Holger Bremers Stifdatter i Dalsgaard, navnlig Anne Therchelsdatter.
Forlovere: Søren Jensen, Flaaritz, og Lauritz Jensen i Klo
borg. Cop. 12. Sept.

1777, 2. Mai, trolovet Ungkarl, som er Forpagter med Hr. Sørensen
i Hiortsvang, navnlig Christen Sørensen og Pigen af Flaaritz,
navnlig Zidsel Sørensdatter.
Forlovere: Rasmus Sørensen og Niels Tranholm i Kloborg.
9. Aug. copuleret.

1779, 3. Aug. troloves Ungkarl Peder Sørensen fra Flaaritz med
Pigen Karen Lassdatter af Schade. Ved deres første Barns Daab
i 1781 benævnes Faderen Peder Flaaritz, ellers Peder Sørensen,
senere i 1783, 1785, 1788, 1790 og 1795.
Ved hans Død i 1842: Peder Sørensen, født i Flaaritz.

1779 bliver Johanne Sørensdatter i Flaarits gift med Thomas Han
sen i Gribstrup, og baade ved den Lejlighed og ved deres Barns
Daab nævnes Gaarden »Flaaritz«. Ligeledes, da 1832 Johanne
Sørensdatter, Enke efter Thomas Hansen, Aftægtsmand paa
Gaarden Flaarits, bliver begravet, 74 Aar.
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1780, 20. Okt. begraves gi. Jens Andersen i Flaaritz i sit Alders
81. Aar.

1783. Ved en Daab hos Peder Sørensen og Hustru Karen Lassdatter
i Schade nævnes Fadder Thomas Hansens Hustru i Flaaritz, Jo
hanne Sørensdatter, og Barnet blev baaret af Forpagter Christens
Hustru i Hiortsvang Præstegaard. Zidsel Sørensdatter, der aabenbart er Søster til Johanne Sørensdatter og altsaa fra Flaarits,
Datter af Søren Jensen og Mette Pedersdatter.

Og efter denne Tid kan vi saa følge den samme Slægt op til den
nyere Tid, til Søren Flaaritz’ og Martin Flaaritz’ Tid som omtalt i
Artiklens Begyndelse, de sidste af den gamle Slægt i Flaaris.

I en Hvervningsliste fra 1713 nævnes i Lægdsrullen (i Viborg)
for Klovborg Sogn en »Rasmus Floris, gamle Mand haver en Søn
Marqvar Rasmussen, 26 Aar gi., har nylig faaet sin Faders Gaard i
Fæste, er og trolovet nylig til en Pige«.

OVERSIGT

Prøver vi til sidst paa at finde Sammenhæng i Flaaris’ Hi
storie gennem alle disse Optegnelser og Vidnesbyrd, da ser
vi, at der i Middelalderen har været en Selvejertid, derpaa fra
engang i Midten af 16. Aarh. til 1836 en Fæsteforholds Tid, og
endelig fra 1836 en Selvejertid igen.
De enkelte Ejere og Fæstere, vi træffer gennem Tiderne,
er da:
Selvejertiden i Middelalderen.

libo er første gang, vi finder Flaaris nævnt i Historien.
Før H5o har Per Mikkelsen og hans Søsters Forældre ejet
den, derpaa Per Mikkelsen selv, der solgte den til Michel Niel
sen, der i Aaret 1455 skøder den til Christian Jensen.
1455: Christian Jensen, Ejer, men, men en Therkel Jensen
har dog en Broderdel deraf til 1462.
H62: Christian Jensen faar da denne del tilskødet af Ther
kel Jensen, der var eller blev Herredsfoged.

1503 (1504): Ejeren Mads (el. Nis) Christensen skøder da
sin Broderdel til Peder Jensen.
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Fæsteforholdstiden begyndte engang mellem 150b og 1560.
Af Fæstere nævnes:
1662 Niels Nielsøn.
1664 Niels Nielsøn.
1688 Niels Dynesen Floris.
1705 Rasmus Pedersen (1729 dør Rasmus Pedersen Flaarits som Indsidder i Gribstrup).
1713 Rasmus Floris.
1713 Rasmus Floris og Sønnen Marquai’ Rasmussen (der
nylig har overtaget Gaarden).
1721 Anders Sørensen.
1721 og 1722 Anders Sørensen (gift med Maren Andersdatter 1726).
1726 Anders Sørensen.
1727 Anders Sørensen.
I en udateret Matrikel Anders Sørensen.
1930 0/a Anders Andersen (formodentlig en Søn — eller en
Fejl for Anders Sørensen).
1730 27/e Anders Sørensen (Fadder ved Daab i Gribstrup).
[1730 18/7 dør Søren Laursen i Flaarits (muligvis Anders
Sørensens Fader].
1735 Anders Sørrensen og Rasmus Svendsen (muligvis en
Svigersøn).
1737 Anders Sørensen.
1741 Anders Sørensen (det samme Aar nævnes en »und
vigt« fra Krigstjeneste Niels Jensen Flaarits).
1743 Anders Sørensen (er Fadder ved en Daab i Nørschou).
1745 Anders Sørensen (er Forlover ved en Trolovelse i
Gribstrup).
1752 Anders Rasmussen.
1754 Anders Rasmussen.
1758 Anders Rasmussen (t 1757, men trods det altsaa ikke
omgaaende slettet af Matrup Matrikelliste).
[1769 troloves Laurits Jensen med Anders Flaarits’ Stifdatter Ingeborg Andersdatter, Forlovere Jens Jensen og Søren
Jensen, Kloborg. Muligvis hans Fader og Broder].
1773 træffes Søren Jensen som Fæster i Flaaris (da For
lover i Dalsgaard). 1754 gift med Mette Pedersdatter. (1779
deres Datter Johanne gift med Thomas Hansen fra Gribstrup).
1787 Thomas Hansen.
1801 Thomas Hansen. (1832 dør hans Kone, Johanne
Sørensdatter i Floris).
1834 Sønnen Søren Thomsen, der køber Flaaris til Selveje
1836.
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Selveje i nyere Tid fra 1836.
Selvejerne var:
1836 og 1844 Søren Thomsen, Ejer til 1845.
1845—73 Sønnen Niels Sørensen.
1873—1907 Sønnen Søren Nielsen (kaldet Søren Flaaris).
1907—1913 hans Enke Marie Carlsen og Sønnen Martin
Sørensen Flaaris.
De sælger til Chr. Bruun (og dermed er Flaaris ude af den
gamle Slægt).
1913—38 Chr. Bruun (nu boende Klovborg, var Svoger til
Martin Flaaris).
1938 og fremdeles — Johan Kjeldsen — en helt anden
Slægt.
❖

Den gamle Slægts
sidste Ejer af
Flaarisgaard, med
Familie, 1892.

At den gamle Slægt, der slutter med Martin Flaaris i 1913,
har Slægtskabsforhold længere tilbage end til den direkte Stam
fader Søren Jensen, er højst sandsynlig som antydet, i hvert
Fald til Anders Rasmussen. Hvorvidt der skulde være det til
de tidligere langvarige Fæstere, Anders Sørensen og Rasmus
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Pedersen, kan ikke ses af det anførte, men derfor er det ikke
udelukket.
Ser vi paa Middelalderen, saa har Ejerne af Flaaris aabenbart været en Slags Storbønder, thi de har ogsaa ejet Jord (d. e.
Gaarde, thi der nævnes tit, hvem der bebor dem) baade paa
Klarborg, Malund, Gribstrup og Skade Mark. Ikke saa mærke
ligt, at Væbneren Michel Nielsen er kommen i Besiddelse af
Flaaris, og hans Efterfølger synes endog at have faaet samlet
endnu mere til ved Køb af Broderdele de nævnte Steder, f. Eks.
af Therkel Jensen i 1462. Naar en Søn fik Hjemmet, fik andre
Arvinger aabenbart de andre Ejendomme eller Dele af dem.
Af det foregaaende kan det ses, at Flaaris’ Historie kan
følges ualmindelig langt tilbage. Næppe mange Bøndergaarde
kan i den Henseende kappes med Flaaris.

En Storm i et Glas Vand.
Af F. Elle Jensen.

1760 blev den da ca. 50-aarige hidtidige Præst ved Hospitals
kirken i Horsens og Sognepræst for Torsted, Samuel Boufein1)
udnævnt til residerende Kapellan i Byen, efter at store Kredse
af Borgerskabet, støttet af Magistraten, havde ansøgt Kongen
om at faa netop ham ansat.
I den første Tid var man da ogsaa vel fornøjet med ham
og havde intet at udsætte paa hans præstelige Virksomhed.
Han var en dygtig Prædikant, der forstod at vække sine Til
høreres Opmærksomhed, og han passede sit Arbejde til sin
nærmeste Foresattes, Sognepræst Frimodts-), fulde Tilfreds
hed; iøvrigt holdt han sig meget hjemme og deltog kun i sel
skabeligt Samvær, naar han var nødt dertil. Var der imidlertid
et eller andet i Menigheden at paatale, var han ikke bange for
at gaa til vedkommende og sige ham sin Mening om Tingene
rent ud, og ved saadanne Lejligheder kunde han nok frem
komme med stærkere Udtalelser end egentlig paakrævet —
men Følgen heraf blev da ogsaa, at han efterhaanden fik nogle
afgjorte Modstandere i Byen.
Hvad der imidlertid især kom til at svække hans Position
i Horsens, var, at man, da der var gået nogle Aar, havde van
skeligt ved at faa fat i, hvad det var, han sagde paa Prædike
stolen, ligesom man ankede over, at han tidt lod en af Hørerne
ved Latinskolen, Toldorph3), prædike for sig til Aftensang.
Begge Dele skyldtes nu, at Baufein ikke var rask, men plagedes
af Stensmerter, hvad der bevirkede, at han, naar han under sin
Prædiken blev blev overfaldet af dem, ikke var i Stand til at
beherske sin Stemme. Dette tog hans Modstandere dog kun
lidet i Betragtning, og Følgen blev, at de fik oparbejdet en
Stemning i Byen mod ham og Toldorph, som ikke var nogen
fremragende Taler, og som man ikke brød sig om at høre. Først
prøvede de ved en Henvendelse til Boufein at faa ham til at
afskedige sin Medhjælper og antage en anden, som de da vilde
lønne, men da det blev blankt afslaaet af Præsten, der mulig-
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vis ved den Lejlighed har ladet nogle mindre vel betænkte Ord
falde, fordi han mente, der intet var at bebrejde ham, førte
det til, at de i Sommeren 1769 indsendte en Klage over ham
til Stiftsøvrigheden i Aarhus. I den besværede de sig imidlertid
ikke blot over hans Uhørlighed i Kirken, men fremkom ogsaa
med en Række Beskyldninger mod ham for at misrøgte sit
Embede, skønt han fik sin Løn for at passe det: Han væltede
sine kirkelige Forretninger mest muligt over paa Sognepræsten,
forsømte Messe ved Aftensang, kom for sent til Gudstjeneste
eller blev helt borte og katekiserede ikke, som han skulde, lige
som han mod Loven lod en Latinskolehører prædike for sig
og derved forsømme sin Skolegang.
Klagen havde en Mængde Underskrifter. Dens Forfatter
og Lederen af Aktionen mod Kapellanen var en tidligere For
valter (Ridefoged) paa Herregaarden Fusingø, Chr. Kollin, der
nu boede i Horsens, desuden havde 6 Oldermænd underskrevet
paa deres Laugs Vegne, ligeledes mange private, blandt hvilke
man især maatte lægge Mærke til Byens første Mand, Kancelliraad Lichtenhjelm*), der dog mente, han i Forvejen havde søgt
at mægle, men uden at opnaa noget ved sine Henvendelser til
Bo u fein.
Biskop Bildsøe5) lod Klagen gaa til Erklæring hos Sogne
præst og Provst. Frimodt svarede derpaa, at Boufein var en
eksemplarisk og kristelig Embedsmand, der kun forsømte,
naar han var syg. Hans Anklagere derimod var ikke drevet af
Kærlighed til Guds Ord, men af Giftighed mod ham, og de
burde have en Irettesættelse. Til Uforstaaeligheden maatte han
selv tage Stilling. Provst SchijtteQ), Nim, mente heller ikke,
man med Rette kunde klage over Boufeins Levned og Embeds
førelse, men nok over, at han paa Grund af sin Sygdom under
tiden kunde være noget uforstaaelig paa Prædikestolen. Maaske
han alligevel kunde bevæges til at tage en anden Medhjælper.
Derefter blev Klagen sendt til Boufein til Erklæring, og her
med begyndte et skriftligt Tovtrækkeri, hvorved ingen af Par
terne nægtede sig noget, og som varede i omtrent halvtredje
Aar7). Boufein, der var opirret over de efter hans Mening al
deles uberettigede Beskyldninger, indlede med en Svarskrivelse,
der formede sig som et voldsomt Angreb paa hans Modstan
dere, hvoraf dog de fleste, troede han, var forførte ved Løgn
og Bagvaskelse af en 3—4 ondsindede Personer, der i deres
fjendtlige Efterstræbelser søgte at komme ham til Livs. Forfat
teren af Klagen, som han iøvrigt syntes, havde vist sin Dumhed
og begaaet en Dosmerstreg ved ikke at rette den direkte til
Biskoppen, stemplede han som en »Dagdriver af Profession«,
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der levede af, hvad han i sin Tid som en uretfærdig Husfoged
havde lagt til Side; ham blev han Uvenner med, da han engang
efter sin præstelige Pligt paatalte hans Opførsel, hvorover han
var blevet vred og uforskammet. Paa samme Maade forholdt
det sig med en anden af Underskriverne, mens en tredje var
blevet fornærmet over en af hans Prædikener. Af dem, de havde
foreslaaet ham til Medhjælpere, var den ene uduelig og den
anden en liderlig Landstryger, som ikke engang var Student.
Han benægtede at være uforstaaelig for enhver, der vilde høre,
men maaske manglede de naturlig Hørelse eller havde Ulyst til
Ordet (»den gamle Adam vil ikke forstyrres i sit liderlige Køds
Rolighed«), eller det kunde skyldes Kedsomhed, Søvnagtighed,
Vrede mod Præsten, og hvor man sad i Kirken, der var van
skelig at tale i, eller at »N. N. er et uomvendt Menneske og
Djævels Barn, som den Onde har frataget Ordet«. Beskyldnin
gerne for Embedsforsømmelse afviste han ganske, og tilsidst
vendte han sig mod Lichtenhjelm, som han ansaa for en af
sine Hovedmodstandere. Naar han havde talt om sin Kirkelig
hed og henvist til sine kærlige Breve til Boufein, stolede denne
ikke paa ham. Han dyrkede snarere Selskabelighed end Kirke
gang om Aftenen, og han havde med bittert Had understøttet
Klagen. Han hørte til de skammelige Myrdere, der dræber med
Forgift, blandet i Honning, og var en Kolumniant (Æreskæn
der), der under Kærligheds Maske udøste sit Hjertes Galde i
afskyelige Bagvaskelser! (d. 4/s 1769).
Efter at have modtaget dette unægtelig noget ejendomme
lige Forsvar skrev Biskoppen til Lichtenhjelm og bad ham
meddele Klagerne, at da de ikke havde ført Bevis for deres Paa
stande, som Boufein nægtede, og som iøvrigt modsagdes af Er
klæringer fra Frimodt og Rektor Tetens8), maatte han afvise
Sagen, som dermed efter hans Mening skulde være afsluttet.
Men det var den ikke, thi da Ordlyden af Kapellanens Svar
blev kendt i Horsens, vakte det forstaaeligt nok den største
Forbitrelse i Byen, især naturligvis hos dem, der følte sig sig
tet, og for at godtgøre Rigtigheden af deres Beskyldninger lod
de ved Byretten først i Oktober et stort Antal Borgere ind
stævne for at aflægge Vidnesbyrd om deres Klages Troværdig
hed. Ogsaa Boufein blev indkaldt, men nægtede at møde, da
han mente kun at have med gejstlig Ret at gøre9).
Vidneudsagnene gik Boufein imod, især med Hensyn til hans
Uforstaaelighed, og 5 almindelige Borgere + 6 Oldermænd paa
deres Laugs Vegne henvendte sig da igen til Stiftsøvrigheden,
idet de erklærede sig villige til at lade Sagen falde, naar han
vilde tage en anden Medhjælper og tilbagekalde sine uanstæn-
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dige og ukristelige Udtalelser, der voldte dem en saadan For
træd, Hjertegræmmelse of Forargelse, at de ikke mere kunde
gaa til Skrifte hos ham. Ogsaa Kollin og Lichtenhjelm, de haardest angrebne, var, skrev de til Biskoppen, rede til Forlig mod
at faa Æresoprejsning. Men en saadan nægtede Boufein at give.
Vidneafhøringen, hævdede han, havde man haft den Dumdri
stighed at tilskrive Biskoppens Ønske, og den havde været par
tisk, da mange af de afhørte, hvoraf nogle var afdankede Un
derofficerer o. desk, i Forvejen havde underskrevet Klagen,
ligesom han ankede over, at Oldermændene ikke havde haft
Laugenes Samtykke til at angribe ham. Ogsaa han vilde dog
gerne Fred, selv om han ansaa Kollin, der havde søgt at vælte
sig ind paa ham, for et Menneske, der burde mødes med For
agt, men han bad om, hvis den ikke kunde opnaas, at Sagen
da maatte blive paadømt ved gejstlig Ret.
Biskoppen svarede, at en Proces kun kunde føre til Tab af
Helbred og Penge og til yderligere Vrede og Forargelse i Menig
heden, mens et Forlig befordrede Guds Sag, for hvilken vi bør
ofre selv de største Fordele i Verden. Vidnerne havde dog godt
gjort, at Boufein var vanskelig at forstaa; han raade ham der
for til at faa en anden Medhjælper og i et høfligt Brev tilbage
kalde sine for haarde og fornærmelige Ord om Klagerne. Det
første Raad fulgte Boufein, idet han udskiftede Toldorph med
Apotekerens Huslærer, Student Tønder10), og da han ogsaa syn
tes, hans Helbred og dermed hans Udtale blev bedre, mente
han, at nu var Menigheden helt »fornøjet«, dog med Undtaglse
af »Forførerne«.
Dem vilde han nemlig ingen Undskyldning give. Juledag
skrev skrev da Lichtenhjelm til ham, ønskede ham en glædelig
Fest, mindede ham om sine tidligere velmenende Breve og bad
ham om med Guds Naade ændre sine hastige og ubetænksom
me Tanker om ham samt derpaa efter den allerhøjeste Guds
Befaling til enhver Kristen, der forhaster sig mod sin Næste,
skriftligt erkende sin begangne Fejl; han, Lichtenhjelm, skul
de da som en oprigtig Kristen al sin Tid findes og forblive hans
velvilligste Ven og Tjener.
Boufeins Svar, der først kom d. 16. Febr. (1770), var imid
lertid en i høflige Vendinger formet kølig Afvisning: Han øn
skede at leve i Fred med Gud og Mennesker, følgelig ogsaa med
Lichtenhjelm, men af Abrahams Ord til Loth: »Lad der ikke
være Trætte mellem os«, som han tilføjede »til Overvejelse og
Efterfølgelse«, fremgik det tydeligt nok, hvem han ansaa for
den skyldige Part.
Lichtenhjelm var vist egentlig en velmenende Mand, men
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som Storborger og adelig ønskede han ikke at blive traadt over
Tæerne, mindst af en, han mente havde fornærmet ham. Han
skrev øjeblikkelig igen til Præsten, henviste ham selv til Skrift
stedet og mindede saa »den kære Hr. Boufein« om, at Betin
gelsen for Syndernes Forladelse er Anger og Bekendelse, samt
bad ham atter som en Guds Ords Tjener overveje sin ubetænk
somme Opførsel mod ham, hvormed han ogsaa har fortørnet
den Allerhøjeste. Hvis Boufein blot vil sende ham et Par Ord
med Bøn om Tilgivelse, skal han nok blive fornøjet med Gen
svaret og se, at han, Lichtenhjelm, vil opfylde sin Del af Skrift
stedets Formaning. Men sker det ikke, maa han selv tage Føl
gerne.
Men Boufein svarede ikke, og heller ikke hjalp det, at Lich
tenhjelm en Maaned senere bad Biskoppen gennem Provsten
lade Præsten forestille hans »kristelige og mindelige Tanker
til Forlig«. Lige saa ringe et Resultat opnaaede Borgerne, der
i Februar havde stævnet Boufein for Bytinget for Injurier; han
indskød sig nemlig igen under gejstlig Ret, og Dommeren gav
ham Medhold i hans Paastand. Han erklærede forøvrigt, at det
var Kollin, der burde straffes.
Først i April blev Kollin atter — desværre — nødt til at
ulejlige Biskoppen og bede ham befale Boufein at udlevere de
Dokumenter, der var blevet sendt ham til Gennemsyn af Prov
sten. Denne havde lovet at gøre sit til, at der blev Fred, men
han gjorde det ikke, kom kun med Udflugter om, at Kapella
nen var rede, men hindredes i at foretage sig noget af sit Hel
bred og sine Forretninger. Han havde dog Tid til at gaa til Bryl
lupper og Begravelser og kunde nok finde en Lejlighed, om
han vilde. Gid han maatte huske sin dyre Ed og Kristi Eksem
pel og Lærdomme, og at Kærlighed og Forligelighed især var
præstelige Dyder!
Herpaa svarede Biskoppen imidlertid kun, at Sagen nu
maatte være afgjort med Student Tønders Antagelse, og han
frabad sig yderligere Henvendelser om den.
Men Kollin var ingenlunde til Sinds at lade den falde, og
hans næste Skridt var da i Juni at henvende sig til Kirkeinspek
tionskollegiet i København, Landets øverste gejstlige Myndig
hed, med Bøn om, at Kongen gennem det enten vilde befale
Boufeins Forflyttelse eller tilholde ham at tilbagekalde sine Be
skyldninger mod Borgerne samt lade ham betale en Mulkt til
de fattige og »noget« til Sagens Omkostninger.
Først et halvt Aar efter svarede Kollegiet i en Skrivelse til
Stiftsøvrigheden, til hvilken det henstillede ved Besøg i Hor
sens at mægle i Striden. Dette førte dog heller intet til, og Kol-
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lin havde oven i Købet den Tort, at de høje Herrer og mange
andre vilde høre en af Kapellanens »uforstaaelige« Prædike
ner. Efter fra Aarhus at have modtaget Referat om Forhol
dene, forlangte Kollegiet saa, at Boufein maatte tilbagekalde,
ellers skulde en Kommissionsdomstol træffe en Afgørelse, men
da Kapellanen erklærede, at han maatte først have at vide,
hvem det egentlig var, han skulde undskylde, og da Kollin ikke
ønskede nogen gejstlig Retssag, var man lige vidt.
En af Grundene til Boufeins Vægring ved at slutte Fred med
Kollin har nok været, at han i Mellemtiden havde faaet en
stærkere Position i Byen, efter at hans Helbred var blevet bedre
og dermed hans Stemme kraftigere, saa nu ingen kunde tale
om hans Uforstaaelighed. Derfor var det ogsaa lykkedes ham
at komme tilrette med de fleste af dem, der før havde besværet
sig over ham, og med dem slutte en skriftlig Overenskomst om
»Venskab og dets Vedligeholdelse«. Kun nogle faa, ledet af Kol
lin, vilde ikke være med, og da de nu ikke mere kunde sige, at
de ikke kunde høre Præsten, ankede de i Stedet for over, at
hans Prædikener var for korte, kun 3 Kvarter, men hængte sig
iøvrigt stadig i hans Erklæring til Biskoppen d. 4. August 1769.
Da Henvendelsen til Kirkekollegiet saaledes ikke havde ført
til noget, prøvede Kollin som en sidste Udvej at gaa direkte til
Kongen i en gennem Kancelliet indsendt Skrivelse (d. 2/? 1771).
»Paa egne og vedkommende Horsens Indvaaneres Vegne« frem
stillede han Sagen, set fra sit Synspunkt, hvorunder han ogsaa
beskyldte Biskoppen for ikke at have gjort sin Pligt ved at an
melde Kapellanens Ulovligheder, men afvise Klagen paa Grund
lag af Frimodts og Toldorphs usandfærdige Erklæringer, og
Provsten for ikke at have skaffet ham hans Dokumenter til
bage: de, der skulde være Eksempler for andre, havde saaledes
nu paa tredje Aar chikaneret Borgerne, saa Folk maatte sige,
at naar Gejstligheden kunde overtræde Guds og Kongens Love,
maatte det ogsaa være dem tilladt! Han bad da Kongen »deci
dere« og træffe en god Afgørelse i denne klare Sag, som Kapel
lanen saa længe havde forsinket ved sin Opsætsighed og Ufor
ligelighed, samt dekretere, at det var ulovligt at tilbageholde
andres Dokumenter, at den Dommer, der afviste en Sag herom,
straf fedes med en Bøde, at gejstlige i Almindelighed kan stæv
nes for en verdslig Ret, og at vidtløftige Prokuratorindlæg og
Retsskrivelser, som alle sukker under, forbydes.
Før videre foretoges, ønskede Kancelliet gennem Stiftsøvrig
heden at faa oplyst hos Magistraten, hvor mange Borgere der
stod bag Klagen. Et stort Antal af Byens Indbyggere blev desaarsag stævnet til Møde paa Horsens Raadhus, men de erklæ-

130

F. Elle Jensen

rede fra en Kant, at de intet havde med den at gøre; kun Kol
lin vedstod sin Underskrift og opgav 3 Mænd, deriblandt Lichtenhjelm, som dem, paa hvis Vegne han havde skrevet — hvad
imidlertid disse ikke vilde godkende, om end de nok var enige
i Indholdet. Magistraten indberettede dette med Tilføjende, at
Kollin ofte havde blandet sig i ham uvedkommende Ting og ved
saadanne Lejligheder tidt havde faaet »en og anden« til at
sætte sit Navn under, hvad han »kunde finde paa at skrive
sammen«.
Ikke sært, at Boufein herpaa triumferende kunde skrive til
sin Biskop, at Kollins Tilhængere nu var gaaet ned til 4, »en
liden Trup at være Chef for«. Med dem vilde han ikke slutte
Forlig, bl. a. fordi det da vilde blive vanskeligere for Biskop
pen at faa Oprejsning for de mod ham rettede Beskyldninger.
Efter dette tilskrev Biskoppen (d. 26/u 1771) Kancelliet, at han
mente, Hovedskylden for Striden laa hos Kollin, der var en
Kværulant, hvis Ord ikke var til at lide paa, selv om paa den
anden Side Boufein havde brugt for haarde og nærgaaende Ud
talelser — hvad dog i nogen Grad kunde undskyldes med hans
Sygdom, og at det var sket i Overilelse. Hvad de tilbageholdte
Dokumenter angik, var de nu udleveret; det havde kun drejet
sig om Kopier. Kapellanens Forhold til Borgerne var atter godt;
alene med Kollin var det ikke muligt at faa sluttet Forlig, saa
hvis Kongen ikke vilde afgøre Sagen, maatte den henvises til
en Domstol. Beskyldningerne, som Kollin havde rettet mod
ham selv, Provsten, Præsten og Høreren, afviste han.
Det varede noget, inden Kancelliet svarede, men da det en
lig skete (d. 7/3 1772), blev der derved sat et endeligt Punktum
for »denne fortrædelige Sag«, som Kirkekollegiet havde kaldt
den. Kancelliets Skrivelse, der var stilet til Stiftsøvrigheden,
indeholdt en absolut Afvisning af Kollins Klage, der stemple
des som ubevist, mens han henvistes til, om han vilde have
Oprejsning af Boufein, da at gaa Rettens Vej. Samtidig paalag
des det Stiftamtmanden at lade ham tildele en alvorlig Irette
sættelse for hans urigtige og utilbørlige Skrivemaade mod Bi
skoppen. Denne skulde paa sin Side advare Kapellanen, der i
sin Erklæring havde brugt »haarde og upassende Ekspressio
ner«, om i Fremtiden at vogte sig for at give Menigheden Aarsag til de Fornærmelser, nogle i Byen syntes at have været
Genstand for.
Dermed endte Striden. Der havde været Ret og Uret paa
begge Sider, dog næppe mere end at den med en bedre Vilje
hos Parterne og en fastere Optræden af Myndighederne med
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Lethed kunde være afsluttet paa lige saa mange Maaneder, som
den nu tog Aar. En Storm i et Glas Vand!

N OTER

1) Samuel Boufein, f. c. 1711 i Aarhus, Hospitalspræst, Præst f. Torsted
1750—60, res. Kap. i Horsens 1760—82. 2) Niels Mikkelsen Frimodt, f. 1718
(1749—85). 3) Matthias Toldorph, f. Horsens 1723, Student Horsens 1744,
Kand. 1746 (non), Hører c. 1760—80, Præst Ry 1780—88. 4) Jochum de
Lichtenhjelm (1701—75), Søn af Vinhandler Hans Høgsbro og Lene Jochumsdatter Rodenborg. Storkøbmand i Horsens, 1753 Kancelliraad, 1753
ved Ægteskab med Etatsraad Lichtenbergs Datter optaget i Adelsstanden.
Ejede fra 1761 Norringgaard. (I. K. Jensen i Horsens Bys Historie, S.
182 ff.). 5) Poul Matthias Bildsøe, Biskop i Aarhus 1764—77. °) Hans
Jørgensen Schytte (1748—89), Provst f. Nim Herred 1762. 7) Aktstykker
i Aarhus Bispearkiv (Landsark. i Viborg): Reversal 5, Folio 120, S. 62
samt Biskoppens Kopibøger. 8) Peter Jacobsen Tetens, Rektor i Horsens
1756—73. derefter Stiftsprovst i Ribe, 1781 Biskop i Viborg. 9) Horsens
Justitsprot. 3/10 1769 (Landsark. Viborg). 10) Jens Christoffer Tønder, f.
Skjolde 1749, Student Horsens 1768, Kandidat 1773, Præst v. Friisenborg
Kapel 1775—78, derefter i Haurum.

De gamle Gaarde i Boulstrup, Bjergager
Sogn, Hads Herred.
Af Maja Hyldgaard Revenskov.

Godt tre Mil fra Aarhus ud mod Kattegat ligger det frodige
Bjergager Sogn, der bestaar af Byerne: Bjærgager, Rørt, Dyngby og Boulstrup med Hylken. Faa Steder i Danmark finder
man saa prægtige Gaarde omgivet af hyggelige Haver og frugt
bare Marker. Den sorte Muld fortæller, at her har Ploven gaaet
i Aarhundreder. Slægt efter Slægt har ydet sit, før Jorden blev
saa yderig, som den nu er. Men ikke alene Mulden kan fortælle
om de henfarne Slægter. Midt i Sognet ligger den skønne Bjerg
ager Kirke, som vore Forfædre byggede paa allerede i det 12.
Aarhundrede.
Hvis vi forstaar at lytte til Historiens Røst, kan de raa Gra
nitsten, som endnu findes i Kirkens Mure, fortælle os mangt
og meget om Tiden, der svandt. Kor og Skib er blevet til alle
rede i den romanske Tid, Taarnet, der er bygget af Munkesten,
er af senere Oprindelse — fra Middelalderens yngre Dage. Og
inde i Kirken har Sengotiken sat sit Spor i de lave Hvælvinger.
Af skriftlige Dokumenter er der desværre kun bevaret faa,
der kan fortælle om Boulstrup i gamle Tider, men dog nok til,
at vi kan forstaa, der har boet Stormænd paa Hovgaardene i
Bjergager og Randlev Sogn. Alene Navnet: Hovgaarden fortæl
ler os en Del — den Gaard, hvortil Omegnens Bønder var plig
tige at gøre Hovarbejde. I 1444 boede der en Væbner ved Navn
Johan Nielsøn i Bjergager.
I gammel Tid har Bjergager Sogn tilhørt Kronen; men
Svenskekrigene for haardt hen over Danmarks Jord, og for at
dække de store Tab, Krigen havde forvoldt, maatte Kongen
sælge ud af sit Jordegods.
IFølge Kronens Skøder fik Jakob Rollufs (Roulofs) af
Hamburg den 15. Mai 1667 Bevilling paa at faa udlagt en Del
Gods i Hads Herred (Bevilling af 6. Mai og Skøde af 15. Mai
1667) for en Fordring paa Kongen paa 20.459 Rigsdaler. Skø-
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det oplyser, at Jakob Rollufs fik i Hundslund Sogn, Tvenstrup
9 Gaarde, 1 Hus to Steder, 1 Gadehus, Glibing Mølle; i Sondrup
9 Gaarde, Elhuset; i Torup 3 Gaarde; i Ougdrup 2 Gaarde; i
Hundslund 3 Gaarde; i Hølken 3 Gaarde; i Boulstrup 8 Gaarde
og i Dyngby 14 Gaarde.
I Jordebogen fra 1667 finder vi altsaa de 8 Boulstrupgaarde
opført; men da Hartkornsopgivelserne fra dette Aar ikke helt
stemmer med Opgivelserne fra 1688, kan man ikke med Be
stemthed identificere de forskellige Gaarde. Men fra Matriklen
1688 faar vi et fast Holdepunkt. Matriklen 1688 oplyser: Nr. 1.
Madtz Rasmussen 7 Tønder 4 Skp. 0 Fir. 0 Alb. Hartkorn efter
gammel Matrikel og 4 Tdr. 5 Skp. 0 Fir. 0 Alb. nye Matrikel.
Nr. 2. Rasmus Jørgensen og Boddel Simensen 8-2-0-0 gl. M.,
5-3-3-2 ny M. Nr. 3. Jens Andersen 8-0-0-0 gl. M., 4-5-0-0 ny M.
Nr. 4. Rasmus Søfrensen 6-2-0-0 gl. M., 3-5-2-0 ny M. Nr. 5.
Knud Jensen 5-7-0-0 gl. M., 7-3-2-2 ny M. Nr. 6. Søren Jensen
3-0-0-0 gl. M., 5-3-1-3 ny M. Nr. 7. Peder Clemmidsen og Søren
Rasmussen 9-0-0-0 gl. M., 5-4-2-0 ny M. Nr. 8. Christopher
Clemmidsen 4-3-0-0 gl. M., 2-7-1-2 ny M., til denne Gaard nogit
Stubs Jord 2-0-0-0 Hartkorn. Og som Ejer af alle de 8 Gaarde
staar anført Salig Jacob Roulfs Arvinger.
Nu vilde det have været af overordentlig stor Værdi, om der
havde været bevaret en Kirkebog fra Bjergager Sogn, saa man.
kunde have søgt Oplysninger om de 8 Boulstrup Gaardes Be
boere der, men en saadan findes desværre ikke før 1749; de
gamle Kirkebøger gik tabt ved Randlev Præstegaards Brand,
hvorom St. St. Blicher fortæller i sin Novelle: En jydsk Mord
brænderhistorie. Ej heller findes der Skattelister eller lignende
over Beboerne i dette Tidsrum, saa man er nødsaget til at søge
andre og mere besværlige Veje, om man vil følge Boulstrupgaardene frem i Tiden. Men noget finder vi af stor Værdi i
Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol Nr. 38, Folio 528 f.
1725 faar Claus Cordsen Skøde paa Gods i Hads Herred, Boul
strup m. m. af Enken efter Johan Bailli i Hamburg, Johanne
Lucretia Werborcht. I dette Skøde finder vi Navnene paa Gaardfæsterne, og da Hartkornet er bevaret uændret fra 1688 og det
er forskelligt for de 8 Gaarde, er det let at identificere disse.
I de tilsvarende Nr. som i 1688 findes da følgende Mænd paa
Gaardene: Nr. 1 i 1725: Søren Rasmussen. Hartkorn 4-5-0-0.
Nr. 2. Jens Sørensen og Jens Jensen 5-3-3-2. Nr. 3. Jens Ander
sen 4-5-0-0. Nr. 4. Søren Clementsen 3-5-2-0. Nr. 5. Søren Ibsen
og Søren Bendixen 7-3-2-2. Nr. 6. Peder Nielsen 5-3-1-2. Nr. 7.
Rasmus Mogensen 5-4-2-0. Nr. 8. Knud Michelsen 2-7-1-2 Hart
korn.
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Godsejeren i 1725, Claus Cordsen, var Købmand i Horsens,
og han var gift med Gertrud Hofgaard. Godset i Boulstrup gaar
i Arv til deres Søn, Konferensraad og Højesteretsassessor Ste
phan Hofgaard Cordsen, der var gift med en Brinch Seidelin.
Stefan H. Cordsen var født 1727 i Horsens. Af Jordebogen 1790
faar vi atter noget at vide om Gaardene og deres Fæstere i Boul
strup. I 1790 staar Stefhan Hofgaard Cordsen opført som Ejer
af Boulstrup ,og Listen ser saaledes ud: 1. Rasmus Pedersen
4 Td. 5 Skp. Hartkorn. 2. Steffen Rasmussen: 5-3-3-2-. Nr. 3:
Rasmus Thomasen: 4-5-0-0. 4. Rasmus Rasmussen: 3-5-2 0.
Nr. 5. Rasmus Sørensen: 3-5-3-1. Nr. 6. Poul Pedersen: 3-5-3-1.
Nr. 7. Niels Jørgensen: 5-3-1-2. Nr.8. Anders Jørgensen: 5-4-2-0.
Nr. 9. Rasmus Simonsen: 2-7-1-2.
Da der ingen Egalisering har fundet Sted, er det let at iden
tificere Gaardene fra 1688 og 1725. Som det vil bemærkes, er
Gaard Nr. 5 i den mellemliggende Tid blevet delt i 2 lige store
Dele, nemlig hver paa 3 Tdr. 5 Skp. 3 Fjk. og 1 Album Hart
korn; der er altsaa nu 9 Gaarde i Boulstrup.
Kort efter 1800 sælger Cordsens Enke Godset i Boulstrup
og Fæsterne bliver Selvejere. Skøderne findes ved Hjælp af
Hads-Ning Herreds Skøde- og Panteregister 1796-1809, Folio 11.
Udfra dette faste Skema er man i Stand til at opbygge hver
enkelt Gaards Historie, og det viser sig da, at Ejerne af de for
skellige Gaarde næsten alle var i Slægt med hinanden, og flere
af de gamle Slægtsgaarde er endnu paa samme Slægts Hænder.
Hvordan gik det da disse Gaarde? Saadan spurgte jeg mig selv,
da jeg for mange Aar siden hørte Far fortælle om Slægten i
Randlev-Saksild-Kysing og Boulstrup.
Jeg gav mig til at arbejde med Boulstrups Historie, og en
skønne Dag oplevede jeg at staa i den gamle Bjergager Kirke
og lytte til Mindernes Røst. Epitafiet over Slægtens Stamfar,
Thomas Madtzen og Hustru, Anne Nielsdatter, hænger endnu
paa Væggen i Kirken og fortæller, at det er ophængt der »Gud
til Ære og Kirken til Beprydelse«.
Hos Amtsraadsmedlem A. P. Frederiksen i Boulstrup faar
jeg Lov at studere det gamle Byudstykningskort, og vi taler
længe om de henfarne Slægter, der har sat sit Spor paa Egnen
og været med til at danne dens Historie. I Forening prøver vi
at følge Slægterne frem i Tiden.
Gaard Nr. 1, der i 1688 var beboet af Mads Rasmussen, er
desværre udstykket i 1909. Peder Frederiksen fortalte mig, at
det var Sognets bedste Gaard. I Folketællingslisten for 1787
finder vi paa denne Gaard Rasmus Pedersen, der da var 58 Aar
gammel og gift tredie Gang. Hans Kone hed Kirsten Peders-
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datter og var 49 Aar, gift første Gang. Konens Søstersøn, Peder
Frandsen, født 1764 paa Gaard Nr. 5 i Boulstrup, faar i 1801
Skøde paa Gaarden Nr. 1, han er gift med Margrete Sørens
datter fra Boulstrup, Hylken, der da er 20 Aar gammel. En
Søn af disse to, Rasmus Pedersen, født i Boulstrup 10.-11.-1799,
faar Gaarden efter dem, og han bliver gift med Anne Rasmusdatter, en Datter af Rasmus Kjærsgaard og Anne Rasmusdatter
i Kjærsgaardminde i Bjergager, hun var født 26.-9.-1802. Ægte
parret faar ikke mindre end 10 Børn, der alle bliver Gaardfolk
i Omegnen af Boulstrup.
1. Peder Rasmussen bliver Gdm. i Ondrup. 2. Margretha
Rasmusdatter blev gift med Gdm. Jens Pedersen Nygaard i
Boulstrup. 3. Rasmus Rasmussen blev Gdm. i Spøttrup, Halling
Sogn. 4. Sejr Rasmussen, født 1830, fik Gaarden og var gift
med Anne Jensdatter. 5. Anne Rasmusdatter blev gift med
Gdr. Andreas Rasmussen i Rørt, Bjerager Sogn. 6. Johanne
Rasmusdatter, født 1838, blev gift med Andreas Hessellund i
Dyngby. 7. Cecilie Rasmusdatter blev gift med Gdr. Peder Jen
sen i Fensten, Gosmer Sogn. 8. Hans Rasmussen Hessellund
blev gift med Kirsten Andreasen Hessellund i Dyngby. 9. Anton
Rasmussen blev bosat i Fensten Overgaard og Broderen, 10
Kuur Rasmussen, blev Gaardmand i Gylling. Af disse ti Børn
blev det Hans Hessellund, der overtog Fædrenehjemmet i Boul
strup og som udstykkede Gaarden i 1909.
Gaard Nr. 2, som Rasmus Jørgensen havde i 1688, tilhørte
efter Folketællingslisten 1787 Steffen Rasmussen, der da var
32 Aar og gift første Gang. Hans Kone hed Maren Rasmusdat
ter og var 22 Aar. Deres Søn, Steffen Rasmussen, der var født
1786, faar Gaarden efter sin Far og findes paa Folketællingen
1801, han er da 14 Aar gammel. Steffen Rasmussen og Maren
Rasmussen havde flere Børn: Knud Steffensen, født 1796, Anne
Steffensdatter, født 1789, Kirsten Steffensdatter, født 1791 og
Maren Steffensdatter, født 1799. Desuden var der en Tjeneste
karl, Jens Madsen, 20 Aar gammel, paa Gaarden. Det blev den
ældste Søn, Rasmus Steffensen, der overtog Gaarden efter
sin Far.
Gaard Nr. 3, som Jens Andersen beboede i 1688. Paa Folke
tællingen 1787 finder vi nu Rasmus Thommesen, 51 Aar, og
hans Hustru Maren Sørensdatter, 47 Aar gi. Med dette Ægte
par forholder det sig saaledes, at Maren først var gift med en
Mand, der ogsaa hed Rasmus Thommesøn, sikkert en Fætter til
Rasmus Thommesøn Nr. 2. Rasmus Thommesens Forgænger var
født 1725 og døde 6.-4.-1768. Maren gifter sig efter sin første
Mands Død med Rasmus Thommesøn, der var født i Bjergager
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1736, som Søn af Thomas Nielsen og Hustru Margrethe Jens
datter. {Thomas Nielsen var en Dattersøn af Thomas Madtzen
og Hustru i Bjergager, og hans Hustru var Datter af Jens An
dersøn i Rude, en Søster til Rasmus Jensen i Rude Hovgaard
og til Maren Jensen, der var gift med Ingild Andersøn i
Saksild).
Med sin første Mand havde Maren Sørensen to Børn: Tho
mas Rasmussen, født 1765, der senere blev Gaardejer i Dyngby,
Stamfar til en udbredt Slægt. En Datter Anne Mari Thomasdatter, født 1763. I andet Ægteskab med Rasmus Thomesøn
fra Bjergager havde Maren Sørensdatter følgende Børn: Mar
grethe Rasmusdatter, født 1768, Rasmus Rasmussen, født 1771,
Rasmus Rasmussen, født 1772, Karen Rasmusdatter, født 1777,
senere gift med Gaardejer Poul Pedersøn i Boulstrup, Nr. 5,
Søren Rasmussen, født 1778, død som lille. Rasmus Thomesøn
døde i Boulstrup 14.-12.-1806, 70 Aar gi., og hans Enke, Maren
Sørensdatter, døde 13.-4.-1818, 80 Aar gi. Det blev Sønnen, Ras
mus Rasmussen, der fik Slægtsgaarden. Han var født 1772 og
blev gift med en Slægtning til ham, Anne Jensdatter, fra Rørt,
en Datter af Gaardejer Jens Rasmussen Hougaard og Hustru
Karen Poulsdatter Fensten i Rørt; Anne Jensdatter var saa
ledes Halvsøster til Gaardejer Poul Pedersen i Boulstrup og
Søster til Gaardejer Peder Jensen i Rørt. Rasmus og Anne er
paa Folketællingen 1801 29 og 21 Aar gammel. Ægteparret fik
følgende Børn: Rasmus, født 1801. Karen, der blev gift med
sin Fætter Mikkel Pedersen, Søn af Peder Jensen i Rørt. Mik
kel blev Gaardejer i Dyngby. Maren, der blev gift med sin af
døde Søster Karens mand, Mikkel Pedersøn i Dyngby. Jens
Rasmussen, født 19.-4.-1810, der blev gift med sin Kusine, Jo
hanne Pedersdatter fra Rørt. Anne Marie Rasmusdatter, født
1814. Desuden var der paa Gaarden en Tjenestedreng Niels
Jensen, 13 Aar, og en Pige Mariane Jensen, 15 Aar. Rasmus
Thomesøn var i 1801 gaaet paa Aftægt paa Gaarden.
Det blev Jens Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter,
der overtog Gaarden, og siden er denne Gaard gaaet i Arv fra
Far og Søn op til vore Dage og er altsaa en meget gammel
Slægtsgaard.
Gaard Nr. 4, som Rasmus Sørensen havde i 1688. I 1787
finder vi paa Folketællingen Rasmus Rasmussen, 39 Aar gi.,
og Hustru Johanne Nielsdatter, 30 Aar gi., begge gift første
Gang. Johanne Nielsen var født i Assendrup, Vedslet Sogn, Dat
ter af Gaardmand Niels Rasmussen og Hustru Anna Jacobsdatter, der var fra Bjergager. Hun var Søster til Zidsel Nielsdatter
i Hølken, der var gift med Gaardejer Søren Nielsen, og begge
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var de Fastre til Anders Christensen i Boulstrup, Nr. 6, og til
Edel Christensen, gift med Peder Poulsen i Boulstrup, Nr. 5.
Johanne Nielsens Broder, Rasmus Nielsen, var Lærer i Raunholt, Thiset Sogn. Med Rasmus Rasmussen havde Johanne føl
gende Børn: Rasmus Rasmussen, 16 Aar i 1801, Anne Rasmusdatter, 8 Aar, Anna Marie, 3 Aar og Niels Rasmussen, 10 Aar
i 1801. Men da er Johanne blevet Enke, og hendes Søn Niels
opholder sig hos Søsteren Zidsel i Hylken. Gaarden overgaar
da til Hans Frandsen, en Broder til Peder Frandsen paa Nr. 1.
Gaard Nr. 5 (den halve af Knud Jensens Gaard fra 1688).
I 1787 er Poul Pedersøn 25 Aar og Hustru, Karen Rasmusdatter, 23 Aar paa Nr. 5. Poul Pedersen var født i Kysing 1762,
Søn af Peder Knudsen og Hustru, Karen Poulsdatter Fensten.
Da Peder Knudsen døde, giftede Karen Fensten sig anden Gang
med Selvejergaardmand Jens Rasmussen i Rørt (Søn af Ras
mus Jensen Hougaard og Hustru Anne Eskesdatter fra Rude
Hovgaard), altsaa i Slægt med Thomas Nielsens Hustru i
Kjærsgaardsminde og Rasmus Thommesøn i Boulstrup. Poul
Pedersen var først gift med Karen Rasmusdatter, der var en
Datter af Gaardejer Rasmus Mogensen og Hustru Anne Thomasdatter i Hylken; men da hun døde 22. Juni 1795, giftede
han sig igen anden Gang med Karen Rasmusdatter, Datter af
Rasmus Thomesøn i Boulstrup. Nr. 3. Der blev altsaa dobbelt
Slægtskab mellem de to Gaarde; thi Karens Broder, Rasmus
Rasmussen, var jo gift med Poul Pedersens Søster, Anne Jens
datter fra Rørt.
Poul Pedersen købte Gaarden til Selveje og blev Stamfar til
en stor Slægt, der endnu har mange Efterkommere paa Aarhusegnen.
Poul Pedersen havde i sit første Ægteskab en Datter, Maren
Poulsen, der blev gift med Gaardejer Peder Jakobsen i Spøttrup, og deres eneste Datter, Maren, blev gift med Rasmus Pe
dersens Søn fra Boulstrup, Nr. 1, Rasmus Rasmussen (dobbelt
Slægtskab, da hans Mor var fra Kjærsgaardsslægten i Bjerg
ager). Maren Pedersen og Rasmus Rasmussen havde fire Børn:
Karen Marie Rasmussen, der blev gift med Chr. Eriksen i
Fillerup (en Datter af disse gift med Ingeniør Thorvald Frede
riksen), Annine Rasmussen, gift med Ludvig Gammelgaard i
Aarhus, Peder Rasmussen fik Fødegaarden i Spøttrup og Ras
mus Rasmussen i Grindsnab. Af andet Ægteskab havde Poul
mange Børn: 1. Karen. 2. Peder Poulsen, født 1798. 3. Mar
gret, født 1800, gift med Smeden i Boulstrup. 4. Rasmus Poul
sen, gift med Maren Knudsdatter i Randlev, bosat i Over Rand
lev. 5. Jens Poulsen, gift med Enken Ane Grete Mikkelsdatter
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fra Odder, bosat i Randlev Nørskov. 6. Thomas Poulsen, gift
med Maren Rasmussen, Datter af Gaardejer Rasmus Nielsen
og Hustru, Ingeborg Mikkelsdatter af Dyngby (hun var Datter
af Mikkel Simonsen og Maren Kjærsgaard i Dyngby), Thomas
blev bosat i Spøttrup, hvor han døde ung, og hans Hustru gif
tede sig igen med Jens Skrædder. 7. Karen Marie Poulsdatter, der blev gift med Anders Sejersen i Gosmer, der var Søn
af Gaardejer Sejer Jørgensen. 8. Anne Poulsdatter var først
gift med Enkemand Jens Sørensen i Rude, men efter hans
Død i 1848 gift med en Broder til Broderen Thomas Poulsens
Hustru, Niels Rasmussen fra Dyngby (Søn af Rasmus Nielsen
og Ingeborg Mikkelsdatter). Og endelig 9. Anne Kirstine (kal
det Stinne) Poulsdatter, der blev gift med Gaardejer Frands
Thomesøn paa Halling Mark, en Søn af Gaardejer Thomas
Jensen i Dyngby. Læge Emil Frandsen, Kolding, er af Stinnes
Slægt. Poul Pedersen selv døde ung 1817, men hans Hustru
Karen Rasmusdatter styrede Gaarden og døde først som Af
tægtskone hos Sønnen 17. Marts 1854. Hun blev Stammoder
til en stor Slægt.
Det blev Sønnen, Peder Poulsen, døbt 7.-7.—1798, der over
tog Slægtsgaarden. Han blev gift 30.-11.-1827 med Edel Christensdatter, Datter af Gaardejer Christen Nielsen og Hustru,
Karen Andersdatter fra Assendrup i Vedslet (en Søster til
Anders Christensen paa Gaard Nr. 6 i Boulstrup og en Søster
til Anne Christensen, gift med Rasmus Laursen i Thiset Bygaard). En Broder til Edel var Gaardejer Peder Christensen
i Torrild og en anden Broder var Gaardejer Mikkel Christen
sen i Raunholt, Thiset. En Slægtning af denne er Gaardejer
Marius Mikkelsen, Solbjerg. Endvidere havde hun er Broder,
Jacob Christensen, der var Gaardejer i Ormslev, og en Broder
Rasmus Christensen, Gaardejer i Aabo Skovgaard, Ormslev
Sogn, Som man vil forstaa, havde Peder og Edel Slægtninge
udbredt i Hads og Ning Herred, hvor disse endnu har talrige
Efterkommere.
Peder Poulsen døde som Aftægtsmand hos sin Datter Stinne
i Thiset Bygaard 8.-5.-1878, og Edel døde i Boulstrup 13.-3.1867.
Peder og Edel havde følgende Børn: 1. Poul Pedersen, født
1828. 2. Chresten Pedersen, født 1829, død 1833. 3. Karen Pe
dersen, født 1831, gift i Thiset 1869 med Smed Søren Chr. Niel
sen. En Datter af disse, Anne Nielsen, blev gift med Rasmus
Esbersen. Efterkommerne udvandret til Canada, hvor ogsaa
Datteren, Nielsine Johanne Nielsen, i 1893 rejste. En Søn,
Peder Edvard Nielsen, blev uddannet som Smed og ejede Ma-
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skinfabrikken i Faarup, Hobro. Edvards Datter, Ester, er gift
med Karl Palkjær i København, og Datteren, Karen Nielsen,
gift med Max Fuchs, København.
4. Karen Marie Pedersen, født i Boulstrup 1833, gift med
Kromand og Høker Laurs Kristensen i Hasselager. De ejede
Hasselager Kro. Karen Marie havde kun en Datter, Karoline
Lauersen, født i Kolt Sogn 1867. Hun blev gift med Søren Pe
dersen, en Søn af Gaardejer Eske Sørensen i Spøttrup, Halling.
En stor Slægt efter Karoline og Søren Pedersen er bosat i Viby
og Odder.
5. Christine Pedersen, født i Boulstrup 1834. Hun blev første
Gang gift med sin Fætter, Gaardejer Rasmus Rasmussen i
Thiset Bygaard, Søn af Gaardejer Rasmus Lauersen i Thiset.
Stinne havde følgende Børn: 1. Anne Rasmussen, født 1857,
gift med Gaardejer Peder Mikkelsen Kaae fra Astrup. Børn:
Annine, Line, Søren, Christian og Johannes Kaae. Søren Kaaes
Sønner er: Læge Peder Kaae i Odense og Sigvard Kaae i Aarhus.
2. Kirsten Marie Rasmussen, født 1860, gift først med Ove
Peder Rasmussen fra Blegind og anden Gang med Rasmus Jen
sen fra Hvilsted. En Datter af Kirsten og O. P. Rasmussen er
Fru Anne Henriksen, Nørregade, Odder, hvis Søn, Kristian
Magnus Bergenhammer Henriksen er Bogholder i Odder. En
Søn, Hans, og en Datter, Margrete, er bosat paa Sjælland ved
Hedehusene.
3. Rasmus Rasmussen, født 1863, er den kendte Købmand
Ras Rasmussen i Hou, gift med Lærer Bjørns Datter fra Vam
men ved Viborg. Børn: Jens, Købmand i Hou, Ellen hjemme i
Hou, Harald i København, Edvard, gift og bosat i Fredericia.
4. Peder Rasmussen, født 1869. Bosat i Raunholt Skov, var
først gift med Smedens Datter Anne fra Tranbjerg. Anden
Gang gift med Karen fra Ingerslev, hvor de havde en stor
Gaard. Tredie Gang med sin afdøde Broders Enke, Sørine Pe
dersen fra Yding. Peder Rasmussen var i mange Aar Medlem
af Sogneraadet i Thiset.
5. Jacob Carl Rasmussen, født 1871. Blev Tømmerhandler
i Hovedgaard, gift med Marie Rasmussen fra Hou. De fik tre
Børn: Asta, Helga og Emil Rasmussen. Emil er Overtrafik
assistent i Vamdrup.
6. Chresten Rasmussen, født 1973. Uhrmager i Solbjerg.
Sønnen Tage fører Forretningen videre. En Datter Ella bosat
i Aarhus og en Datter bosat i Solbjerg.
7. Edelline Rasmussen, født 1875, gift med Sergent Niels
Leth Ingvardsen fra Jeksen. Deres ene Søn, Karl Adolf,, født
1904, er bosat i Canada, den anden Søn, Vagner, i Sverige.
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Poul og Edels yngste Datter, Anne Pedersen, var født i
Boulstrup 13.-1.-1836. Hun blev gift i Tulstrup med Laurs Jen
sen, Skrædder og Husmand. De boede først nogle Aar i Pederstrup, Tulstrup, men flyttede saa til Ikast Præstegaards Mark
i Ringkøbing Amt. Annes ældste Søn, 1. Jens Peder Jensen,
blev Forvalter i Aarhus, flyttede derefter til København, hvor
hans Enke, Kristiane, endnu lever hos Datteren, fru Anna
Rostrup, Enke efter cand, theol. Aage Rostrup.
2. Peder Jensen, født 1864, blev Malermester i Herning. Af
hans Sønner er Niels Chr. Estrup Jensen Kontorchef i Landbo
banken i Herning, Alfred Jensen, Sekretær i Ministeriet, Aksel
Jensen, Arkitekt i Odense, Harald Lærer i Kær, Sønderjylland
og Datteren Anne, Organist i Herning.
Af Edel og Peters Børn var det Poul Pedersen, født 12.-11.
1828, der fik Slægtsgaarden i Boulstrup. Poul Pedersen var
med i Krigen baade i 1848 og 1864. Han var en høj statelig
Mand, der holdt af at sysle med Bog og Pen. Han blev gift med
Nielsine Pedersdatter, en Datter af Gaardejer Peder Eriksen
og Hustru Mette Sofie Hansdatter i Svorbæk. Hendes Farbro
der, Peder Sørensen Paasgaard, havde Gaarden og Kroen i
Boulstrup lige over for Peder Poulsens Gaard. Poul og Signe
havde 10 Børn, hvoraf fem endnu er i Live. Den ældste Søn,
Peder Poulsen, blev født i Boulstrup 1859 (han blev senere
Bryggerier i Valby, København. Bedstefar til Kaptajn Trauelsen, nu bosat i Aarhus, Jydske Division), Sofie Grønholdt, født
i Boulstrup 1863, bosat i Aarhus, Pelene Poulsen, gift med
Skrædder Veie i Aarhus, Datteren Poula gift med Revisor Sejer
Pedersen i Risskov. En Søn, Ejnar Veie, er ansat paa Raadhuset i Aarhus. En anden Søn, Johannes Poulsen, ejede »Fred
høj« i Herning. (Fire af hans Sønner er Lagerchefer i Her
ning). En Datter, Jacobine Poulsen, blev gift med Niels Chr.
Damgaard i Aarhus, der endnu lever og har fem Børn bosat
i Aarhus.
Edel Poulsen, født i Boulstrup 1862, blev gift med Carsten
sen i Kolding, hendes eneste Søn, Chr. Carstensen, er Trafik
assistent i Fredericia. Marius Poulsen, født 1878, er bosat i
Holstebro og Far til 13 Børn, der er bosat i Jylland. Eskild
Poulsen, født i Boulstrup 1868, er bosat i Herning og har 18
Børn. En af disse er Forstanderinde for »Børnely« i Fjelle
rup. Poul Hyldgaard Pedersen havde Slægtsgaarden til 1860,
da han solgte den til Gaardejer Knud Michelsen og selv flyttede
til Hyldgaard i Ikast. Gaarden Nr. 5 blev senere solgt til Jo
hannes Jensen, og denne solgte igen til Gaardejer Erik J. Niel
sen, der endelig solgte til Jacob Olesen, som endnu har Gaar-
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den, der er ny og smukt opbygget og ligger midt i Boulstrup
Landsby og nu kaldes »Bisgaard«.
Den anden Halvdel af Gaard Nr. 5 i 1688 er den Gaard, som
Amtsraadsmedlem A. P. Frederiksen nu har og som drives af
hans Søn. Ogsaa denne er en meget gammel Slægtsgaard, Nabogaard til Jacob Olesens Gaard i Boulstrup By. I 1787 træffer
vi Rasmus Sørensen, 36 Aar gi. (født i Kysing) og Hustru
Karen Pedersdatter, 53 Aar. Det er en noget aldrende Kone,
den unge Rasmus Sørensen har; men Karen P. har ogsaa
været gift en Gang før, nemlig med Gaardejer Frands Jesper
sen, der døde 4.-3.-1777, 51 Aar gi.
Karen og Frands Jespersen havde to Sønner, Peder og Hans
Frandsen, der begge var Gaardejere i Boulstrup. I andet Ægte
skab med Rasmus Sørensen havde hun en Datter, Maren, der
var født 1779.
I 1801 er det Christen Jørgensen, 43 Aar, og Hustru Anne
Rasmusdatter 54 Aar, der har faaet Gaarden. De har flere Børn,
bl. andre Rasmus Christensen, 13 Aar, og Gjertrud Christensen,
16 aar i 1801. Sønnen, Mogens Christensen, har i 1803 over
taget Gaarden, og da hans Søn, Chresten Mogensen, i 1814 kom
hjem fra Napoleonskrigene overtog han Gaarden. Han var gift
med Kirsten Pedersdatter og havde blandt andre Børn en Dat
ter, Margrete Christensdatter, født 1837; hun blev gift med
Peder Andersen, Søn af Gaardejer Anders Christensen i Gaard
Nr. 6 i Boulstrup og Brorsøn til Edel Christensen i Nr. 5 a.
Peder Andersen havde 8 Børn: Johannes Andersen, rejste til
U. S. A., Kresten Andersen blev Husmand i Randlev, Anders
Andersen blev Detaillist i Aarhus, Peder Andersen blev Bød
ker i Oldrup og Datteren Karoline blev gift med Grosserer Thykjær i Aarhus. Da Margrete Christensen døde i 1868, giftede
han sig med Kirsten Rasmussen, og med hende fik han 3 Børn:
Rasmus Andersøn, der blev Stationsforstander i Boulstrup.
Stationsforstanderen lever endnu og er bosat i Odder. Han har
6 Børn: Anker Andersen, nu Stationsforstander i Tranbjerg,
Viggo Andersen, Skovfoged i Skanderborg Dyrehave (dennes
Søn, Poul, er Bogholder i Skanderborg), Ellen Andersen er
gift med Alf Jackson, Trafikassistent i Odder, Ingeborg An
dersen, gift med Skovfoged Peder Hjerrild, Rathlousdal, Asta
Andersen, gift med Gaardejer Alfred Jensen i Boulstrup (den
gamle Slægtsgaard Nr. 3), Gunnar Andersen.
Søn Nr. 2 efter Peder Andersens andet Ægteskab: Niels
Andersen, blev Skovfoged i Tinbæk, Bjerregrav. Datteren, Mar
grete Andersen, var gift med Forpagter Gjersterup paa Lange
sø Hovedgaard, Fyn.
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Da Peter Andersen døde i Boulstrup 1875, giftede hans
Enke, Kirsten Rasmussen, sig med Anders Frederiksen, og
med ham havde hun Sønnen Anders Peder Frederiksen, der
nu ejer Slægtsgaarden. (Det er efter de nuværende Matrikel
numre Nr. 4 a).
Gaard Nr. 6. Den Gaard, som Søren Jensen beboede i 1688.
Paa Folketællingslisten 1787 finder vi som Fæster paa Gaar
den Niels Jørgensen, 40 Aar, og Hustru, 24 Aar, samt Mad
moderens Moder, Maren Pedersdatter, 62 Aar, anden Gang
gift. Meget kan tyde paa, at Maren er en Datter af den Peder
Nielsen, der i 1725 besad Gaarden, og hun maa først have
været gift med en Mand ved Navn Søren, der altsaa er Far
til Inger Sørensdatter. Desuden er der ogsaa paa Gaarden en
Tjenestekarl, Rasmus Jensen, 21 Aar gi. Ogsaa paa Tællings
listerne 1801 finder vi Niels Jørgensen og Inger; nu er han
angivet at være 56 og hun 38 Aar. De har følgende Børn: Else
Nielsdatter 12 Aar, Karen Nielsdatter 7 Aar samt en Tjeneste
karl Søren N. 18 Aar gi.
Det er Datteren Else, der overtager Gaarden, da hun gifter
sig med Mikkel Johansen; men efter hans Død bliver Else gift
med Anders Christensen den 18.-2.-1820. Anders Christensen
er Søn af Gaardejer Christen Nielsen og Karen Andersdatter i
Assendrup, Vedslet Sogn. Han arvede sammen med sine Sø
skende en større Pengesum efter sin Farbror, gamle Skole
lærer Rasmus Nielsen i Raunholt, Thiset Sogn, og var en ret
velstaaende Mand. Anders Christensen havde med Else Niels
datter to Børn: Karen Andersen, født 1825, og Maren Ander
sen, født 1827. Da Else Nielsen dør, gifter Anders sig igen og
denne Gang med Kirsten Pedersdatter, Datter af Gaardejer
Peder Jensen i Rørt (Halvbroder til Poul Pedersen i Boulstrup
Nr. 5 og Broder til Anne Jensen i Boulstrup Nr. 3. KjærsgaardsFensten-Rude- og Boulstrup-Slægterne forenes derpaa atter,
og da Anders og Edel Christensen i Boulstrup jo er Helsøsken
de, er der dobbelt Svogerskab). Med Kirsten Pedersdatter fra
Rørt har Anders følgende Børn: Kristen Andersen, født 1831,
der blev Gaardejer i Malling, Slægtning af denne er Købmand
Smedegaard-Nielsen i Aarhus, Peder Andersen, født 1833, der
blev Gaardejer i Gaard Nr. 5 a i Boulstrup, Rasmus Andersen,
Gaardejer i Fensten, født 1834, Else Andersen, født 1836, gift
med Gaardejer Niels Rasmussen i Hylken (af den gamle Slægt
fra Assendrup), atter dobbelt Slægtskab-Sønnen, Rasmus Niel
sen overtog Gaarden i Hylken »Elses Minde«. En Svigersøn af
denne har nu Gaarden (Holger Rasmussen).
Kirsten Andersen, f. 1839, blev gift m. Gaardmd. Peter Baat-
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trup, Kysing, Saxild. Man da nu Anders Christensen dør, sker
der det mærkelige, at hans Enke, Kirsten Pedersdatter, gifter
sig med Johan Mikkelsen, en Søn af Else Nielsens første Ægte
skab med Mikkel Johansen og altsaa en Stedsøn af hendes
afdøde Mand. Johan Mikkelsen var en dygtig og meget betyde
lig Mand for sin Egn. Han blev Sognefoged og for sin Gerning
som saadan hædret med Dannebrogskorset. I 1876 solgte Jo
han Mikkelsen Gaarden i Boulstrup til sin yngre Broder, Jens
Mikkelsen, der havde en Gard paa Boulstrup Mark. Altsaa har
denne Gaard lige fra Peder Nielsen i 1725 vandret fra Mand
til Mand i samme Familie. Men den mærkelige Slægtsforbin
delse fortsættes; thi Johan Mikkelsen flytter til Randlev, og
da hans Kone, Kirsten Pedersdatter, døde, giftede han sig med
hendes Søster, Margrete Pedersdatter fra Rørt, der havde væ
ret gift I. med Gaardejer Thomas Andersen, Randlev, der var
af Munkslægten fra Halken. Den ældgamle Slægtsgaard i Boul
strup staar endnu med sit smukke, stilrene BindingsværksStuehus og med de pragtfulde Lindetræer paa Gaardspladsen.
Den nuværende Ejer hedder Alfred Sørensen.
Vi er nu naaet til Gaard Nr. 7 i Boulstrup, den, der i 1688
blev beboet af Peder Clementsen og Søren Rasmussen. Paa
Folketællingen 1787 finder vi Anders Jørgensen Nygaard, 43
Aar, og Hustru Maren Mogensdatter, 67. Hun er uden Tvivl i
Slægt med Fæsteren i 1725 Rasmus Mogensen og vel nok en
Søster til Rasmus Mogensen i Boulstrup, hvis Datter Karen
var gift med Poul Pedersen i 1786. Anders Jørgensen er ofte
Fadder til Poul Pedersens Børn. Anders Jørgensen og Maren
har en Datter, Mette Andersdatter, der i 1787 er 23 Aar gam
mel. Desuden er der en Tjenestekarl, Peder Rasmussen, 22
Aar, og en Pige, Margrete Pedersdatter, 10 Aar. I 1801 er det
stadig Anders Jørgensen og Maren Mogensdatter, der sidder
ved Gaarden, 59 og 83 Aar gamle. De har en ung Karl, Rasmus
Nielsen Nygaard, 24 Aar, og en Dreng, Mikkel Johansen, 16
Aar, samt en Pige, Margrete Pederdatter, 25 Aar, til Hjælp
paa Gaarden.
Jeg formoder, det er den samme Gaard, som Peder Jensen
Nygaard, der var født 1769, overtager; han var gift med Jo
hanne Pedersdatter. Deres Søn, Jens Pedersen Nygaard, født
1821, blev i 1864 gift med Margrete Rasmusdatter, en Datter
af Rasmus Pedersen paa Nr. 1 i Boulstrup og Hustru, Anne
Rasmusdatter fra Kjærsgaardsminde i Bjergager.
I Gaard Nr. 8 træffer vi i 1688 Christoffer Clementsen og
i 1725 en Knud Michelsen. Og paa Folketællingen i 1787 hed
der Fæsteren Rasmus Simonsen, 57 Aar, og Maren Bendix-
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datter, 49. De har en Tjenestedreng, Rasmus Michelsen, 19
Aar gl. I Jordebogen 1790 er samme Ægtepar ved Gaarden,
men i 1801 hedder Gaardmanden da Thomas Michelsen, 37
Aar, gift anden Gang, og hans Hustru, Margrete Sørensdatter,
20, gift første Gang. De har følgende Børn: Mette Thomasdatter, 7 Aar, og Maren Thomasdatter, 4 Aar. Paa Gaarden
findes desuden en Tjenestedreng, Søren Mortensen, 23 Aar,
og en Pige, Kirsten Sørensen, 20 Aar.
En af Gaardene blev kaldt Krogaarden, og i Hvilsted Kirke
bog kan man læse følgende: Ungkarl Peder Sørensen, tjenende
i Hvilsted, 24% Aar, Pige Amalie Christensdatter, Gaardmand
Christen Christensens Datter i Onsted, 23 Aar. Forlovere Sog
nefoged Paasgaard og Gaardmand Christensen i Onsted. Viede
i Hvilsted Kirke 6. Mai 1836.
Supplementbindet til Kirkebogen oplyser, at disse to efter
Brylluppet flyttede til Boulstrup i Randlev-Bjergager Sogn.
Peder Sørensen var Søn af afdøde Gaardmand Søren Pedersen
Paasgaard og Johanne Pedersdatter fra Randlev, Søster til
Niels Pedersen, Randlev Hulgaard.
Peder S. Paasgaard havde i mange Aar Krogaarden i Boul
strup.
Foruden de 9 Gaarde har der i mange Aar været en Smed
og en Smedie i Boulstrup. I 1760erne kaldes han Mikkel Smed
af Boulstrup, og paa Folketællingen 1787 finder vi en Smed
Rasmus Rasmussen, gift med Johanne Nielsdatter, og i Hjem
met er der flere Børn med Efternavnet Mikkelsen — det maa
vel være Børn af den gamle Mikkel Smed, som den nye Smed
har overtaget Forsørgerpligten af.
Ja, det er da, hvad jeg gennem Aarene har samlet af Op
lysninger om Gaardene og de Mennesker, der er udgaaet fra
de smukke, gamle Gaarde. Mange Mennesker i Østjylland vil
nikke genkendende til flere af disse Navne.

Fra Århus mølle i 1864.
Ved Kjeld Elkjær.

De herunder meddelte breve er skrevet af fru Bertha Mag
dalene Weis (1828—1902), gift med ejeren af Århus mølle
Andreas Severin Weis (1815—89). Et enkelt er rettet til hen
des svoger, overretsassessor Ernst Marcus Weis (1807—73),
de øvrige til hendes forældre, byskriver i Odense Frederik
August Schønheyder (1801—72) og Maren Schønheyder, f.
Bruun (1797—1886).
Bertha Weis fortæller på en smuk og hjertelig måde om
livet i møllen, hvor man nok levede i fornem tilbagetrukken
hed fra byen, men alligevel fulgte med i tidens store begiven
heder. Straks fra årets begyndelse har man ivrigt taget del i
fremskaffelsen af uldne sager og »forfriskninger« til solda
terne. Man følger med ængstelse slægtninge og venner, der er
direkte med i krigsbegivenhederne. Den politiske indstilling er
nærmest moderat nationalliberal og meget loyal mod regerin
gen. Da okkupationen kommer, bærer man med godt humør sin
part af byrderne. Det fremgår for øvrigt tydeligt af brevene,
hvor lemfældig, næsten idyllisk, denne okkupation har formet
sig i sammenligning med besættelsen under den anden verdens
krig. Man holder nok en vis afstand fra de indkvarterede
tyskere, men omgås dog høfligt, til tider næsten venskabeligt,
med de preussiske officerer. De ret beskedne indskrænkninger
og tvangsforanstaltninger kommenteres med stor forargelse.
Det daglige liv går sin gang ret uforstyrret. Der er god tid til
at beskæftige sig med omsorgen for børnene, med ombygning
af møllens stuehus og med kunst og musik, der altid dyrkedes
med begejsting i Århus mølle.
Brevene hører til familien Weis’ privatarkiv, der opbevares
i Rigsarkivet. For tilladelse til at benytte dem takker jeg fru
Eva Weis Bentzon, Hellerup. Brevene er gengivet med den
originale retskrivning, men med let normaliseret tegnsætning.
Rent private meddelelser uden interesse for en større kreds er
udeladt. I noterne har jeg væsentlig ved hjælp af trykte kilder
søgt at give supplerende oplysninger om de forekommende per-
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soner og begivenheder. Her skylder jeg overbibliotekar E. Sejr
tak for hans altid beredvillige hjælp. De fleste meddelelser om
forholdene i Århus er hentet fra M. Wilnau: Aarhuus under
Occupationen (1864), hvortil een gang for alle henvises. End
videre har jeg haft meget udbytte af Vilh. la Cour: Stemnin
ger og Standpunkter under Krigen 64 (1917), til hvis frem
stilling disse breve efter min opfattelse giver et interessant,
lokalt supplement.

Fru Bertha Weis med
Sønnen Ernst. Foto
efter daguerreotypi
i »Den gamle By«.

Aarh. Mølle d: 6te Jan. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Det kniber næsten med at lægge Strikketøiet tilside, og det maa
dog iaften vige for Pennen, thi rigtignok har I kjære Venner en
gang i denne Uge hørt fra mig, men derfor ville I dog vel neppe
miste Eders Onsdagsbrev, om det ogsaa dennegang bliver et Tors
dagsbrev, og tilmed har jeg et Forslag at gjøre Eder, som ikke
gjerne maa vente. — Da jeg idag var ude paa Jægergaarden for
at sige Onkel og Magdalene1) Farvel før deres Reise til Rigsdagen,
traf jeg der Gottlieb Bruun, eller, som Fader kalder ham, »Gott
lieb Lange«2). Talen kom naturligviis paa vore Soldater og paa
Strikning af uldne Sager til dem; da jeg yttrede, at jeg ogsaa havde
sat saadant i Arbejde, men ikke vidste, til hvem jeg helst skulde
sende mine Sager, da det fornødne til vort Regiment allerede
sagdes at være bragt tilveie. Gottlieb udbrød da meget bestemt,
»Du skal sende det til Christian3) ; der er Intet, der stiller en
Officeer saa godt ligeover for sine Folk og gjør ham saa afholdt
af dem, som Omsorg og Omhu for dem. Han fortalte, at hans
Moder under den forrige Krig havde faaet samlet en Deel uldne
Strømper, som hun forsynet med Tælleklude havde sendt til en
Officeer af hendes Bekjendtskab (Myrer)4), og at han med megen
Glæde havde taget imod dem. — Jeg fandt den Idee, at forsyne
Christians Compagni med uldne Sokker etc., som skulde sendes
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ham selv til Uddeling imellem dem, meget fortræffelig, og satte
den da jeg kom hjem strax igang. Min kjære Husbond syntes
overmaade godt om den og gav mig 15 Rd. til Indkjøb i nævnte
Øiemed, min Svigerinde5) og Clara6) ville ogsaa bidrage, Reinholdine7) ligeledes, og jeg har saaledes det Haab om ikke længe
at skulle kunne have ca. 50 Par Sokker og Skafter istand til Afsending. For at vinde Tid tænkte vi at kjøbe enten lange Strøm
per (islandske, hvoraf her findes stort Oplag til 3 Mk. 8 Sk. pr.

Møller A S. Weis,
efter foto tilh.
fru Eva Weis Bentzon.

Par) og dele dem i Skafte og Sokker, hvilket ved lidt Tilstrikning
vil kunne ordnes, eller færdige Sokker. Af Muffedisser tænker
jeg nok at kunne selv strikke nogle og faae nogle strikkede. —
Jeg vil iaften sige Lica8), hvorledes jeg tænker at indrette det,
da jeg antager, at hun ogsaa gjerne sender sin Skjærv til Christian.
Hvis I kjære Venner ville gjøre det samme, saa siig mig det, jeg
vil da naar jeg, som jeg haaber, om kort Tid kan sende min Skjærv,
kunne sige ham, at han ogsaa kan vente noget fra Eder til Dæk
ning af det Manglende, og saa vil jeg bede Eder, naar I skrive
ham til, at anmode ham om at telegraphere til en af os, naar han
forlader Slesvig og hvor han saa gaaer hen, at ikke Forsendingen
skal forfeile ham. For Infanterister antager jeg at Sokker er det
Hensigtsmæssigste, og tænker derfor særligt at sætte mine Penge
deri; de stakkels Soldater skulle jo lide adskilligt af saarede Fød
der, enten det nu er Slid eller Frost.........
Aarhuus Mølle d. 19de Jan. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Gudskelov for Sydvestvinden, det siger I vel og hos Eder. De
sidste Dage have her været meget barske, en bidende Østenvind,
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og lis baade paa Aa og Hav, det var nedtrykkende Forhold til at
modtage Preusserhæren i, og det er derfor med sand Taknemlig
hed, at vi idag see det iøvrigt smukke Frostveir afløst af Graaveir
og mild Luft. — Vi leve i disse Dage endnu mere end ellers med
Tankerne hos vore brave Soldater, thi i disse Dage have vi dem
midt imellem os. En stor Mængde (flere Tusinde) Forstærkningsmænd ere komne her til Byen for at gaae med Dampskibene til
Sjælland, men paa Grund af lis i Aarhuus Havn ere disse holdte

Hospitalsforstander
Carl Møller, efter foto
i »Den gamle By«.
A. Fritz fot.

tilbage, og Byen har derved endnu en Dagstid beholdt sine Gjæster0). For at de ikke som andre Steder i denne Kulde skulde
være nødte til at vandre om paa Gaden om Natten, var før deres
Ankomst Byens Indvaanere onmodet om (frivilligt) at give dem
Qvarteer, desforuden blive de offentlige Localer opvarmede og
stillede til deres Brug, og mange, som ikke kunde logere dem, tog
dem til Bespisning; der skal i det Hele taget være vist dem megen
Velvillie, og fra flere Steder har jeg hørt varme Lovtaler over de
flinke kraftige Bøndermænd, som, skjøndt mange af dem for
lader Kone og Børn og Huus, dog freidigt og modigt gaae Krigen
imøde. Frøken Raben10) fortalte mig, at der i Søndags, da Stifts
provst Boesen11) prædikede i Domkirken, var kommen en stor
Deel af de indkaldte Soldater derind; Boesen havde i sin Tale
henvendt sig til dem, og da han gik ud af Kirken, vare de stimlede
om ham og havde takket ham; ved Gudstjenestens Slutning, da
Orgelet spilte Slutnings Præludiet, havde een af Forstærkningsmændene istemt Psalmen »Saa vil vi da sige hverandre Farvel«,
som han uden Psalmebog havde sunget tilende fulgt af adskillige
Andre. Jeg troer der er meget smukt, fromt og godt ved vort dan
ske Folk, og det er egentlig dertil jeg sætter mit Haab; Gud vil
ikke lade det gaae under. — Her have vi idag faaet 2 Mand indqvarteret i »Præstegaarden« (et af Haveværelserne). Kunde vi blot
ligesaagodt sørge for dem ved Dannevirke, min Trang til at skjænke
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dem en Kop varm Kaffe og rede dem en luun Seng er stor; maatte
jeg enda snart høre, at mit Uldtøi, som for over 8te Dage siden blev
dem sendt, er naaet til dem, men endnu har jeg ikke hørt nogen
Tøddel derom. — Fra Reinholdine kan jeg bringe en frisk Hilsen.
Hun er nu daglig lidt oppe og synes i det Hele taget at have det
godt12). — At I faae dette Brev en Dag senere end ellers, ligger i
Dampskibets Udebliven igaar. Idag er her igjen aabent Vande,
saa vi haabe snart igjen at være inde paa den gamle Orden. —

Fru Reinholdine
Møller, efter foto i
»Den gamle By«.
J. E. Bøgh fot.

Skulde du min søde Mama høre noget fra Christian og mit Uldtøi,
saa faaer jeg det jo nok snarligt at vide, ikke sandt? — Og nu lev
vel Alle I kjære. Mange kjærlige Hilsener til min dyrebare Fader,
Moder og Tonni13) fra
Eders Bertha.
Jeg hørte igaar, at Bertel Bruunshaab14) skulde have en meget
betydelig Leverance til Armeen, som han nok faaer godt betalt.
Aarh. Mølle d: 25. Jan. 1864.
Det var deiligt engang igjen at faae et langt Brev fra Dig min
søde Moder, og mange, mangeTak skal Du have for det. — Hvad
mit sidste Brev til Eder indeholdt, erindrede jeg neppe mere;
mine Breve ere i Reglen saa hurtigt skrevne, at de vist i Almin
delighed ikke have noget Værd for Andre end Fader og Moder,
men have I kjære Venner fundet Noget i mine sidste Meddelelser,
som I meente kunde interessere Andre, saa har Benyttelsen deraf
naturligviis staaet Eder frit for. — Var det ikke et rart Brev fra
Christian? Jeg havde skrevet til ham, at jeg længtes efter at vide,
om han ved Modtagelsen af min Sending vilde sige »Bertha kunde
gjerne være bleven mig fra Livet med al det Uldtøi«, eller om han
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holdt saa meget af sin Jens, at han gjerne vilde gjøre ham lidt
tilgode, det er sandsynligviis herpaa, at han svarer, at han vel
i Begyndelsen havde tænkt paa Besværlighederne ved Uddelningen, men at han senere havde havt »megen Fornøielse« af den.
Han har ogsaa, synes mig, haaret sig fornuftigt ad ved at lade
hver Sectionsfører undersøge sin Afdelings Trang, og vil, haaber
jeg, nok faae en og anden venlig Tanke af sine Undergivne, naar
de varme sig paa de gode islandske Strømper. — Dalgas15) skal
have skrevet meget fornøiet hjem fra Slesvig, hvor han er beskjæftiget med at reise en ny Skandse, og jeg troer bygge en
Hestestald, han har uhyre meget at bestille, har maattet arbeide
til langt ud paa Natten, men det virksomme Liv convenerer ham,
der her hjemme næsten idelig skrantede............

Aarh. Mølle d: 4de Febr. 1864.
Inderlig Tak min elskede Fader og Moder! for Depechen i For
middags. Jeg var, da den kom her til Huset, i Byen, og der havde
jeg erfaret, at der igaar ved Bustrup havde været et Angreb; at
Christian havde sin Plads der i Nærheden, vidste jeg; Aviserne
iaften melde jo ogsaa at 9de Regimentet deltog i Kampen, og at
mange ere faldne og saarede, saa det vilde have været en piinlig
Spænding for Alle at gaae i, havde ikke det kjære Menneske været
saa betænksom at sende Eder Bud16).
D: 5te. Nu leve vi da atter i Rygternes Tid, igaar Eftermid
dags blev telegraphieret hertil, at der sloges over hele Linien; igaar
Aftes berigtigede samme Meddeler fra Slesvig, at det Hele havde
indskrænket sig til en Artillerikamp. — Lieutenant Meulengracht,
som nu siges at være død efter at hans Arm var amputeret, er Søn
af en Enkefru Meulengracht her i Aarhuus; hendes Nærmeste havde
ikke turdet fortælle hende, at Sønnen var haardt saaret, fordi hun
er meget nerveus, nu maae de bringe hende den endnu smerteligere
Efterretning17). — Igaar besøgte jeg Marie Dalgas, som endnu boer
her i Byen med sine 4 smaa Børn, som heldigviis give hende saa
meget at varetage, at Tankerne derved lægges i Beslag; hun var
ret rolig, men sagde dog, at hun hele den foregaaende Nat ikke
havde kunnet sove; hendes Mand er ved Dannevirke og hører til
dem der har stor Tiltro til denne Stilling. Han havde forleden
skrevet til hende, at hvis hun i flere Dage ikke hørte fra ham, var
det fordi han havde enormt meget at bestille og var rask; hun
havde nu længe intet Brev havt, men støttede sig til det foran
nævnte Udsagn. Marie sagde, at Jørgensen (Majoren) var ved
Mysunde18). Vide I ved hvilket Regiment Lavrids Bruun er?19) Jeg
antager at Frithias20) Broder polyt. Candidat Carl Schønheyder21)
ogsaa maa være med; han fik forrige Aar sin Embedsexamen med
laud, har senere arbeidet her i Jylland under Andreas’s Ven Justitsr:
Carlsen (Vandbygningsinspecteuren), som til os meget har rost
ham22). — Hvor længes jeg efter Christians Brev. — Vi svælge her
i Kort over Slesvig og Dannevirke, og det er fornøieligt at see, med

Fra Århus mølle i 18(Fi

151

hvilken Iver Børnene, ikke mindst Holger23), opsøge de Landsbyer
og Pladse, som i Aviserne staae nævnede ved de forskjellige Ba
tailler; ja vi følge jo med, saa godt vi kunne, vare vi Slesvig nær
mere, kunde vi i Gjerning vise de kjære tappre Folk, hvor gjerne
vi vilde lindre dem deres Besværligheder, at pleie de Syge paa
Frastand lader sig jo mindre godt gjøre. Her var for nogen Tid
siden i Avisen en Opfordring til tilligemed Uldtøi at give hver
Soldat et Linneds Bind, som han kunde føre med sig, til Stands

Premierløjtnant
Frederik Wilhelm
Meulengracht, efter
foto på Århus folke
bibliotek.
E. Bøgh fot.

ning af Blødning, naar der maatte ventes paa Lægehjælp. Erfarin
ger fra forrige Krig skulde have viist, at Soldaterne undertiden i
Nødens Øieblik havde maattet rive et Stykke af deres Skjorter til
at standse Blodet med. Har man hos Eder tænkt paa det? —
Lev vel min dyrebare Fader, Moder og Tonni.
Eders Bertha.
Nu vil jeg selv bringe mit Brev til Dampskibet, maaske er
farer jeg et eller andet paa Veien. —
Aarh. Mølle d: 8de Febr. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Da indtil iaften Kl. 7 endnu intet Ord var kommen fra Eder,
blev Ventetiden Reinholdine og mig for lang, og heri maa I see
Grunden til en Telegrafdepeche, som I nu maa have modtaget.
For et Øieblik siden: Kik 9 kom omsider det med Længsel ven
tede Brev; hos hvilken Post, eller paa hvilke Veie Skylden for
dets Forsinkelse ligger, veed jeg ikke, og det er jo nu temlig lige
gyldigt; det Vigtigste er, at vi nu have den med Længsel ventede
Meddelelse fra vor »kjære Dreng«; Gudskelov at den lyder godt,
og at der er Haab om, at han er kommen itide fra Flensborg, og
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ikke hvad jeg saameget frygtede, er falden i Fjendehaand. —
Min elskede Fader, jeg har i disse Dage ret følt, at jeg er din
Datter, som har arvet adskilligt af dit varme, bevægelige Sind, thi
jeg har været meget medtaget, ja til sine Tider inderlig bedrøvet;
nu er det bedre. — I min kjære Husbond har jeg i denne som
i saa mange andre Henseender en mægtig Støtte; han tager det
store Budskab om vor Armees Tilbagetog med megen Ro, ja jeg
kan næsten sige med Tilfredshed; thi hans Tillid til Dannevirkestillingen (støttet af vor Armee alene) har altid været ringe,
hans Frygt for Armeens totale Opriven efter et Nederlag der saa
stor, at han i dens ordentlige Tilbagetog seer en stor Beroligelse.
Saa staae vi da nu igjen som i 1849, da Fredericiaslaget kom og
bragte Kraften i det bekymrede Folk til paany at leve op. Lad os
blot ikke tabe Modet og Tilliden og Haabet om bedre Tider; mig
synes, nu gjælder det at samle al sin moralske Styrke og i saa
Henseende at hjælpe paa hinanden gjensidig; derfor kan jeg hel
ler slet ikke gaa ind paa Dagbladets barnagtige, holdningsløse
Sprog i dets Søndagsblad24). At en Armee vælger en anden Val
plads, opgiver en Stilling, efterat en Majoritet af 9 mod 1 af, det
tør vi vel sige, modige og fædrelandskjærlige Mænd raade til det,
det ville vi ikke kalde Feighed, ikke sandt? men troe at meget
vægtige, os ubekjendte Grunde have ledet dem dertil. Uforklarligt
er det jo nu meest, at Stillingen nogensinde har været valgt, jeg
kan kun tænke mig, at der i Planen til den har staaet en svensk
Armee i Ryggen. — Igaar havde jeg Marie Dalgas og hendes lille
Mette Marie25) her henne til Middag; hun er saa ene med sin
Bekymring i denne Tid. Jeg fandt hende dog over Forventning
rolig og resigneret; fra sin Mand havde hun siden Retraiten ikke
liørt. —...........
Aarhuus Mølle d. 12te Febr. 1864.
Tak for Deres Brev kjære Ernst! Underretningen om Christian
har jeg strax benyttet til at skrive ham til. Det er mig en stor
Beroligelse at vide ham udenfor Fjendens Raaderum; i nogle Dage
var jeg bange for, at han skulde være bleven liggende paa Flens
borg Lazareth, da Tydskerne besatte Byen, og det vilde unægte
lig for modig ung Mand have været strengt.
Her i Byen synes Roligheden nu ogsaa at være vendt tilbage.
Her i Huset har den aldrig ganske været borte, fordi Huusherren
intet Øieblik havde tabt den; det har været mig en vægtig Støtte,
thi paa mig gjorde Efterretningen om Danevirkestillingens Opgiven et ubeskriveligt smerteligt Indtryk. .. . Andreas skrev strax
efter at have læst Dagbladets Søndagsblad til Elmquist20) for at formaae ham til ikke at overføre dets rasende Udtalelser til Aarhuus
Avis (Fædrelandet havde han dengang endnu ikke læst). Elmquist
har vel dog meent, at hans Blad vilde tabe for meget ved at miste
dette Kryderi, og optog vel ikke hele Artiklen, men dens værste
Punkter27). Jeg veed nu ikke bedre, end at vi maa holde det Exem-
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piar af Avisen tilbage, som ellers tilligemed Ugens øvrige Nummere
kommer ud til en Bondemand paa Landet om Lørdagen; jeg vilde
dog nødig være med at udbrede slige modløse og usle Udtalelser . . .
Her ere vi alle Store og Smaa meget optagne af Øieblikkets Alvor
og Betydning, om end naturligviis i forskjellig Grad og paa for
skellig Maade. Børnene vare komne meget godt ind i Svdslesvigs
Kort. Vi have nu Nordslesvig liggende paa vort Bord og skulle nu
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til at forsvare Dybbøl. Marie28) og Holger pille Charpi, men Iveren
i Fædrelandets Tjeneste hindrer dem dog ikke fra at bygge Sne
huler i Gaarden .. .
Lev vel og hils
Deres Bertha.
Aarh. Mølle d: 16de Febr. 1864.
Tak for de mange kjære Breve, som I igaar sendte mig, kjæreste
Fader og Moder. At det maatte være Laurids Bruun, som Dagbladets
Referent omtaler samtidig med Christian, havde jeg jo nok tænkt
mig; de stakkels Forældre, det maa være strengt at vide ham i
Fjendehaand og maaske haardt saaret. — Jeg tænker, vore unge let
saarede Soldater hvile ret ud og samle fornyede Kræfter ved den
gode Pleie paa Lazaretherne i Kjøbenhavn. Har jeg fortalt Eder, at
her en af Dagene agtes et Skib med Forfriskninger sendt ned til
vore Soldater paa Als. Her har samlet sig en Comité, som kalder
sig »Forfriskningscomiteen«, og som indsamler Bidrag af Pølser,
Viin, 01, Ost, Punschextract, Smør etc: som skulle sendes som en
Slags Tillids og Opmuntrings Adresse til Soldaterne29). Det er jo
meget godt, naar de blot desforuden have nogle solide Fødevarer,
men det synes jo, som de ved Ankomsten til Als i saa Henseende
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formelig have lidt Nød; nu maa det dog vel være anderledes. —
Her begynde de militaire Familier, hvis Mænd ere i Felten, saa
smaat at forlade Byen. Jeg kan ikke tro andet, end at Frygten for,
at Fjenden skulle komme herop, er forhastet; der er dog vist et
stort politisk Spring fra at besætte Slesvig til at gaae op i Jylland,
og da Skinnet jo synes at skulle bevares, kan jeg ikke ret tænke
mig denne Mulighed, ialfald ikke paa det nuværende Standpunkt.
Min Svoger har ikkedestomindre med Højens Bifald ladet vort Bil
ledgalleri, hvis Directeur han er, pakke ind til Forsendelse til Kjøbenhavn30). — Marie Dalgas vilde, hvis hendes ene lille Søn er rask
nok dertil, idag reise til Kjøbenhavn med sine Børn og blive der
indtil Videre. Tante Oline har jeg ikke nylig besøgt, men mig synes,
det stemmer meest med hendes hele Væsen, under mulige vanske
lige Eventualiteter dog at blive, hvor hun er31). — Vi ere nu her
efter den forrige Uges Bevægelser igjen saavidt i Ro, at vi kunne
glæde os over vor hjemlige og huuslige Lykke, der er af en saa
grundfæstet Natur, at med Guds Hjælp ingen ydre Aarsager ganske
skal kunne forstyrre den, om de end for en Tid kunne drage Tan
ken derfra. Det var mig saaledes paafaldende, hvorlidt lille Johan
nes’ Elskværdigheder bleve paaagtede i de første Dage efter Danne
virkes Rømning; han syntes selv ganske forundret over den Mangel
paa Opmærksomhed, der vistes ham; nu er han igjen kommen til
sin Ret og bliver atter leget og tumlet med og smiilt til, naar han
i sin Gangkurv løber om her i Stuen . . . .32)
Aarh. Mølle d: 22de Febr. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Saa have vi da nu Fjenden i Jylland. Overgangen over Kongeaaen, det Skridt, som jeg troede ikke kunde skee uden ny Notevexel etc. er gjort, og der er altsaa fra den Side Intet til Hinder
for, at vi en skjøn Dag see Preusserne foran Aarhuus; vi vide jo
af tidligere Erfaring, at det kan lade sig gjøre. Om han dennegang
vover sig saa langt op, er dog vist meget tvivlsomt, ialfald skulle
vel de sydligere Amter først udspises; vi ere her ved godt Mod og
haabe at skulle beholde det, om vi og komme til at føle Trykket af
en lang Occupation. Weiss mener stadigt, at det gjælder at trække
Krigen i Langdrag, at det er den eneste Maade, hvorpaa vi kunne
haabe en gunstig Afgjørelse, og han er med et prægtig, freidigt Mod
rede til at bære sin Deel af Byrden. Naar Fjenden rører sig lidt
mere Nord efter, pakker jeg rimeligviis en Kuffert med værdifulde
Sager sammen, som saa kan staae parat til Afsendelse, om det skulde
vise sig, at han vil gjæste os; vi bo jo her adskilligt udsat og vide
af tidligere Erfaring baade, at Folkene i de fjendtlige Geleder, inden
de komme i Ro paa Stedet, ere mere tøilesløse udenfor end indeni
Byen, og at i Tilfælde af Bataille (hvad dog vel neppe vil ske) Møl
lens hele Beliggenhed med de omværende høie Bakker gjør Stedet
særdeles egnet til at komme med ind i Kampen. Dertil vente vi dog
som sagt imidlertid ikke, at det skal komme, men det er jo godt at
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være forberedt. — Et Par Herrer her fra Aarhuus reiste i forrige
Uge ned ad Grændsen til for at besøge vort Dragonregiment, som
de ogsaa efter endeel Søgen fandt. Hensigten var nok deels at bringe
nogle gode Sager, som de havde med sig, deels at faae at vide, hvad
Regimentet ønskede og trængte til; paa dette sidste Spørgsmaal fik
de det Svar, »giv os Mad, vi trænge ikke til Penge, men til Mad.«
Er det ikke ufatteligt, at disse »Intendanturmennesker« dog ikke
endnu ere bragte til at gjøre deres Pligt, jeg kan forstaae, at der
riiaa gaae nogen Tid hen, inden de orientere sig i de ubekjendte og
vanskelige Forhold, men dette er dog for længe. — Her er nu fra
Aarhuus sendt et Skib med mange solide Forfriskninger ned til Als,
og om kort Tid afgaaer et lignende til Fredericia. — Jeg var for et
Par Dage siden ude paa Jægergaarden hos Tante Oline, som havde
travlt med at ordne Huset til den mulige fjendtlige Indqvartering.
Hun vil, som jeg nok havde tænkt mig, ikke forlade sin Post, om
endog Onkel Mads Pagh og Magdalene have opfordret hende dertil.
»Her vil jeg kunne gjøre Nytte«, svarede hun mig, og deri har hun
jo sikkerligt Ret, det vilde ikke være godt, om et saa afsides lig
gende Sted laae uden Control og Regimente. Hun sagde om Onkel
Mads Pagh, da jeg spurgte til ham, at han var i høi Grad oprørt (jeg
antager paa vore falske Venner), men modløs eller forknyt er han
ikke. — Der staaer i Fædrelandets Lørdagsnummer et kraftigt og
smukt Stykke til »det troløse Albion«33). Have I læst det? — Jeg
har tænkt adskillig paa den elskværdige Mr. Cridland i denne Tid,
er han ikke i England nu?34) Han maa dog kjende adskilligt til
vore Forhold og kunne oplyse, om og kun en snever Kreds, der
om ....
Eders Bertha.
Aarh. Mølle d: 8de Marts 1864.
Min søde Mama!
Jeg har idag en lille Comission at udrette for min kjære Hus
bond, og du faaer derfor et Extrabrev. Weis samler i denne Tid
paa et Album med gamle Minder, Ungdoms og Barndoms Venner af
Onkel Ernst og agtbare Borgere og Borgerinder her fra Aarhuus,
NB fra en svunden Tid, alt i Photographi (tildeels efter gamle Male
rier og Daguerreotypier) ; det skulde være en Foræring til Onkel
Ernst, altsaa en Hemmelighed35). — Et af Bladene i Bogen inde
holder de 4 Weiser som unge Mennesker30), ved Siden deraf Edvardine med Clara som 3—4 Aars Barn, som Sidestykke til dette vilde
han nu gjerne have et Ungdomsbillede af mig, og det var i den An
ledning, jeg skulde bede dig søde Moder at laane ham, hvad du af
den Slags maatte være i Besiddelse af; om Holbechs Billede37) er
der ikke Tale, men saavidt jeg ved maa du have et Daguerreotypi
af mig som ung Kone med lille Ernst38) i Armen; jeg troer nok ikke,
I have fundet særlig Behag i det, men deels er jo Smagen ogsaa med
Hensyn til Portraiter saa forskjellig, deels kan mulig en Photographi
efter det blive heldigere end selve Daguerreotypien, jeg vil derfor
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bede dig søde Moder laane os det, tilligemed det lille Billede af
Ernst alene, og naar du vil være os meget god, ogsaa Daguerre
otypien af Angelica som ung Kone med Kaaben og den lille hvide
Kappe paa (hvis du har noget endnu yngre Billede af Lica, maatte
det jo helst følge med). Weis er nu næsten færdig med sin for
træffelige Samling, som jeg haaber vil glæde den kjære Onkel Ernst,
som lever saameget i gamle Minder; han vil gjerne snarest muligt
have Bogen sendt til ham, særlig er det nødvendigt nu, da Fjenden
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rykker os nærmere; vi bede dig derfor at sende os Billederne med
første Post. Vil du det søde Moder?
D. 9de. Jeg skrev iaftes i Dagligstuen, medens Døren til Spise
stuen, hvor Maries unge Selskab tumlede og legede, stod aaben, du
maa derfor undskylde, om det skulde være noget usammenhængen
de. Vore unge Gjæster synes at have moret sig fortræffeligt og vore
egne kjære Glutter ligesaa, de legede, udførte Ord og dandsede.
Blandt de smaa Gjæster var Carl Lillienskjolds ældste Datter30).
Hans Kone flyttede ved Krigens Begyndelse med, jeg troer 7 Børn,
her til Byen. — Igaar Eftermiddags vare Ernst og Holger nede ved
Dampskibet for at tage imod vor Kronprinds, som blev modtaget
med kraftige Hurraraab40), hans Vogn holdt nede ved Skibsbroen
og kjørte ham strax ned til Veile, til Hegermann Lindencrones
Stab41). Mon nu Dybbel Beleiringen opgives? Jeg hørte forleden,
at Steinmann42) havde skrevet til en Bekjendt her, at tage Preus
serne Dybbel, vilde det blive den blodigste Kamp i den preussiske
Krigshistorie; muligt ere de af samme Mening og foretrække der
for at presse Jylland. — Nu — jeg troer, de ville her paa Halvøen
i det Hele taget finde en kraftig Befolkning, som det ikke vil være
let at forknytte ....
Eders Bertha.
Hvis Christian kommer igjennem Aarhuus, naar han gaaer til
Hæren, maa jeg endelig vide det.
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Kik. 6 Morgen.
Aarh. Mølle d: Ilte Marts 1864.
Min elskede Fader og Moder!
»Saa vil vi da sige hverandre Farvel«, thi om dette skal blive
det sidste Brev, jeg for en lang Tid skal skrive til Eder, eller om
endnu mange Dage skulle gaae hen, inden der lukkes for os Aarhusianere, er saa uberegneligt, at jeg mener, man maa være fattet
paa Alt og ordne sine Sager, og til dette sidste regner jeg da ogsaa
det at sende Fader og Moder endnu en Hilsen. Denne hurtige Frem
rykning af Fjenden er kommen os Alle meget uventet, den er saa
forskjellig fra hans langsomme Fremskriden 1849 og gjør saa al
deles vore Raisonnementer og Beregninger af hans Planer tilskam
me; hvor langt han er paa denne Side Horsens, vide vi her endnu
ikke; saavidt mig bekjendt er Hegermann Lindencrones Stab endnu
ikke kommen hertil, dog tør jeg ikke indestaae derfor, da vi her
ude mærke saare lidt til, hvad der foregaaer i Byen. En stor Deel
Syge og Saarede fra Horsens Lazarett, Marodeurer fra Veilekampen,
Heste og Bagage ere i de sidste Dage dragne her til Byen; og ende
lig er igaar Aftes 7de Regiment kommen hertil. — Saa har jeg da
faaet min Længsel efter at dægge lidt for vore brave Soldater stillet.
Vi redte igaar saa mange Senge, som vi kunde skaffe tilveie, Weis
gav sine Møllefolk Penge til selv at skaffe sig Natteqvarter for eller
til at trøste sig med, hvis de intet fik, for at ogsaa deres Senge
kunde komme Soldaterne tilgode; der var imidlertid i Byen saa
mange, som gjerne vilde tage imod dem, saa vor Indqvartering blev
indskrænket til en Compagnicommandeur og 6 Menige. Jeg havde
en prægtig varm Stue til at modtage disse i, varm Mælk over Ilden,
Boeuf og Kartofler ligesaa og dertil Smørrebrød og Brændeviin,
hvad da ogsaa ret smagte dem. Desværre fik de ikke engang her
Lov til at sove ud, men skulde vækkes Kik 4 imorges for at »stille«
og afgaae med Dampskibe, som ligge her til at modtage dem. Det
lod dog til, at det havde gjort dem godt at faae denne, om end ikke
lange Hvile; siden Julen var det først den 2den Nat, de var afklædte
og i ordentlige Senge. Da de imorges havde drukket Kaffe, faaet
deres Lærker fyldte med Brændeviin, og en god Deel Smørrebrød
med til Reisen, vare de heroppe for at sige Farvel; det var ret en
Fornøielse at see dem, flinke, muntre og trods al deres Strabadse
kraftigt udseende Karle, inderlig skjønsomme over den Venlighed,
der vises dem. Officeren saae mere anstrængt ud, det var tydeligt,
at den Mangel paa Nattero, som den stadig fornødne Paapassenhed
kræver, var ham meget piinlig, det aldrig at faae Lov til at sove ud
maa jo tilsidst tage stærkt navnlig paa Nerverne, og det er vist og
saa denne nødvendige Hvileløshed, som er den gnavende Orm i vor
lille Armee. — 7de Regiment var allerede naaet Horsens paa Veien
hertil, da det fik Ordre at vende skyndsomst tilbage til Veile for at
understøtte Kampen der; saavidt jeg forstod, naaede det den kæm
pende Afdeling Nord for Veile og deeltog der i Kampen. Hvad jeg
fik at høre derom, var saa lidt, da vi maatte have alle Hænder igang
med at sørge for Beværtningen, og der saaledes ingen Tid var til
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at sidde hen som Tilhører. — Jeg spurgte Kaptain Nielsen43) om
9de Regiment, han vidste ikke sikkert, hvor det var, da, som han
sagde, Alt Armeen vedkommende blev holdt meget hemmeligt, vi
fik imidlertid ved at lægge vore Kundskaber sammen fundet ud,
at det dog maatte være i Fredericia .Efter Licas sidste Brev at døm
me vil det vel vare længe endnu, inden vores Christian kommer
med. — Vi pakke idag vore bedste Malerier ind og ville forsøge
at faae dem med et Dampskib til Korsøer, hvor Weis har en Comissionair, som vil kunne tage sig af dem; en lille Æske med forskjel
lige Smaasager af Affectionsværd sender jeg mulig, hvis der endnu
imorgen gaaer Dampskib, og Posten ikke er altfor overfyldt, til dig
min søde Moder med Bøn, at du vil gjemme den til roligere Tider.
Vi tænke ellers ikke at sende Noget bort; da vi rimeligviis faae en
stor Indqvartering, vil det være vanskeligt at undvære Sølvtøi og
Linned, og tilmed synes det mig i Tilfælde af en mulig europæisk
Krig tvivlsomt, hvor man er sikkrest. — Siig Charlotte44), at der
paa mit Staffeli staaer en Lampeskjærm til hende, som blev be
gyndt i Julen og som jeg nu i disse Dage vilde lægge den sidste
Haand paa; kommer Tydsken ikke i de første Dage, kan den maaske
endnu komme til hende; hvis ikke, maa hun indtil videre tage til
takke med den gode Villie. Tiden siden Juul har været optaget af
saa megen andenslags Arbeide og Tanker, ellers var den for længe
siden kommen til hende. — Vi skulde idag have stor Svineslagtning.
Weis havde paa Magdalene Mølle45) 2 Grise, som han nødig vilde
skulle falde i Fjendens Hænder, vi have derfor foretrukket at tage
dem selv, det kan jo ogsaa være ganske godt at have Huset for
synet. — Naar I skrive til Christian, hils ham da ret meget fra mig;
jeg havde glædet mig til mulig her at skulle see et lille Glimt af
ham, men deraf bliver altsaa Intet for det Første. —
Lev nu rigtig vel min dyrebare Fader og Moder, Tonni, Gottlieb
og Charlotte. — Gud lade os engang igjen samles glade.
Eders Bertha.

d. 13de Marts 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Det hedder sig, at de Østerrigere og Preussere, som idag gjæste
Aarhuus, ere komne herind for at undersøge Terrainet og bestille
Qvarteer for en større Styrke, samt at de iaften igjen forlade Byen
med deres Oplysninger, rimeligviis for saa imorgen at komme
mandstærkere og besætte Byen. Der er saaledes en Mulighed for,
at den Fragtmand, der imorges kom hertil for at hente Meel, iaften
uhindret kan kjøre tilbage til Randers, og det er ad denne Vei, at
jeg vil forsøge endnu engang for maaske lang Tid, at lade Eder
høre fra os.
Allerede i et Par Dage har man her ahnet Fjendens Nærhed,
Jernbanen har i flere Dage kun været til militairt Brug og blev
igaar aldeles standset, alle dens Locomotiver, Vaggons etc. ere i
Randers, Posthuset har i et Par Dage ikke modtaget Pakker og
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Penge til Forsendelse, Skibene ere forlængst ude af Havnen, og
igaar Aftes forlod den sidste danske Dragon os. Saa kjært det ellers
er os at see vore egne kjære, brave Soldater, saa tilfredse troer jeg
dog, Alle her ere ved at de ere dragne ud af Byen saa betimeligt
før Fjendens Indrykning, at ingen Kamp kan finde Sted; kunne
de dog ikke hindre Byens Besættelse af Tydskerne, tjene de os
utvivlsomt meest ved at lade denne skee saa uforstyrret som muligt.
Der er, saavidt jeg har kunnet mærke, langt fra den Ophidselse
hos Tydskerne idag som i 1849, da de fandt Byen barrikaderet,
Broen afkastet, Kanonbaadene kastende Bomber efter dem og det
danske Militair trækkende sig tilbage umiddelbart foran dem.
Det var idag noget hen ad Formiddagen, at 3 Østerrigere kom
ridende herind for at erfare, om der var dansk Militair i Byen;
den ene af dem kunde tale Dansk og antages af Nogle at være en
af de sydslesvigske Dragoner, som før have ligget indqvarteret her
i Byen, dog veed jeg ikke, om dette er andet end løs Formodning.
Senere fulgte Østerrigere og nogle faa preussiske Husarer. Vi have
her idag Intet havt med dem at bestille. En Husar var her inde i
Gaarden for at søge Staldrum til sine Heste, men da han af An
dreas erfarede, at Pladsen her kun var knap til saa mange, men at
en Kaserne fandtes her i Nærheden, forlod han os igjen efter at
have opført sig høfligt og net. Fra vore Vinduer have vi havt baade
Forposter og Feldtvagter for Øie, at disse sidste have taget Maden
ud af de nærboende Arbeidsfolks Gryde og sendt en stakkels Kone
ind til Byen efter Viine til sig uden at betale hende Viinen, er vel
Krigsbrug, som man taalmodig maa finde sig i.
Søndag Eftermiddag. — Nu ere de borte, vi have nu seet dem
drage forbi vore Vinduer, hvidkappede østerrigske Kavallerister,
derefter et underligt Corps Infanterister eller Jægere, klædte i lange
graa Frakker, sorte høipullede rundskyggede Hatte med en umaadelig stor sort Fjerbusk ved Siden, derefter igjen Cavalieri i graa
Frakker med høie Huer, og senest Cavallcrister paa smaa fine Heste,
førte af Officerer med Pikkelhuer, vel altsaa Preussere. — De Øster
rigere ere en forunderlig Blanding af Nationaliteter, i Reglen kraf
tigt udseende Karle med brune Ansigtsfarver, men Nogle blonde
som Nordboere, andre sorte som Tatere, ja vistnok Taterne selv;
jeg bilder mig endog ind i en af dem at skulle gjenkende en om
reisende Skjærslipper eller Lirekassedreng.
Vor unge Huuslærer kom hjem fra Torvet og fortalte, at der
sagdes at være bestilt Qvarteer til 6000 Mand, at der var reqvireret
Læder til 3000 Sko eller Par Sko, 100 Tdr. Brændeviin, 100 Tdr.
Cognac, 50 Tdr. 01 etc.
Imorgen kunne vi vel altsaa vente dem igjen. Vi ere ved godt
Mod og skulle med Guds Hjælp nok holde ud, det er jo den Deel,
som er os givet at udrette af det store Arbeide, som fortiden paa
hviler vort kjære lille Land. Børnene ere flinke og uforsagte. Lille
Holger satte sig til Klaveret, da de rede her forbi, og det blev »den
tappre Landsoldat«, som hans smaa Fingre begyndte..............
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Aarh. Mølle d: 15. Marts 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Nu begynder jeg igjen at skrive, det er godt at have et Brev
liggende parat, thi det er kun med meget lidt Varsel, at vi i disse
Dage have faaet Underretning om »Ledighed« eller Post til Ran
ders, og det er jo nu den Vei vore Breve gaae46). Vi have siden
iforgaars ingen Tydskere seet, muligt kan jeg, naar Weis kommer
tilbage fra Byen, give Eder Underretning om, hvad der for Tiden
vides om dem; indtil da ville vi holde os til vore mere private
Anliggender. — At det sandsynligt vilde vare længe, inden Christian
kunde blive fuldkommen helbredet eller combattant, det sagde min
Svoger Christian mig strax, da han af Angelicas Breve til Eder er
farede Saarets Beskaffenhed eller navnlig dets Sted, jeg udtalte for
ham igaar, at I tænkte paa at faae ham til at ligge hos Eder istedetfor paa Lazarethet; han meente, at Planen baade var meget god og
neppe vilde møde Modstand paa høiere Steder. Da jeg læste lidt af
Licas Brev for ham, hvori Ritmester Scholten af Aarh: Dragoner47)
omtales i Forbindelse med Christian, hvoraf jeg sluttede at han
mulig var hans Stuekamerat, bemærkede han, at S. var et meget
daarligt Selskab, han har nok tidligere været Gardeofficeer, og hvad
vel jevnligt følger dermed en Roué. Saavidt han vidste, er det som
syg og ikke som saaret, at Scholten ligger paa Lazarethet. Jeg vil
jo gerne have denne Meddelelse benyttet med Forsigtighed, men
vilde ikke holde den tilbage, da den synes mig at være en Grund
mere til at ønske Christian flyttet...........
Jeg vil bede Dig min elskede Moder at forsøge at skrive os til,
naar Brevet sendes paa sædvanlig Viis til Korsøer, antager jeg, at
det over Randers vil komme til os; der gaaer for Tiden daglig en
Post Stafet imellem Aarhuus og Randers.
Nu er Kik mange. Lev vel I kjære Alle.
Eders Bertha.

Andreas er nu kommen tilbage fra Byen. Hvad han der har er
faret, han han tildeels optegnet paa indlagte Seddel; efter hans
Udregning er det for circa 6000 Rd. Naturalier, som Horsens dag
lig maa udrede; samme Gjæstgiver Larsen48), som har gjort Ud
draget af Protokollen, er inat kommen fra Horsens og har med
bragt den Underretning, at Horsens By er meget stærkt belagt med
Tydskere, Skanderborg derimod ikke meget, og at de tydske For
poster stode ved Stilling (imellem Skanderborg og Aarhuus). Jeg
hører nu, at det i Geheimestatsraadet er bestemt, at der ikke skal
opbringes tydske Skibe i rum Søe, for at hæve den foregivne Grund
til Jyllands Occupation; saa maa altsaa Preusserne enten gaae ud af
Jylland eller »finde paa en ny Løgn«. — En ung Mand, som for
leden i et militairt Ærinde kom hertil fra Fredericia, skal have
sagt, at der var gaaet 40.000 Mand Tyskere over Kongeaaen. — Jeg
sender indlagt en Beretning om Tydskernes Besøg i Søndags, som
jeg maa ansee for paalidelig; naar de Reqvisitioner, som deri staae
omtalte, ere væsentlig mindre, end der først meddeltes os, saa kan
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dette maaske noget ligge i Rygternes Overdrivelse, men ogsaa deri,
at de gode Tydskere have ladet sig Betydeligt afprutte; det er saa
ledes fortalt, at der først endog forlangtes det fornødne Læder til
3000 Par Støvler (Sko), og at man, da Comiteen havde udtalt sig
om Umuligheden af at skaffe dette tilveie, havde svaret dem, saa
maa vi tage d:Herrers egne Støvler; det var altsaa ikke umuligt
at man, naar Occupationen var endt, havde fundet de gode Aarhuus
Mænd alle med Træsko. — Der siges, at flere Officerer i preussiske
Uniformer have kunnet tale Dansk, vel altsaa været Slesvigere; dog
maa jo dette som saa Meget troes med Forsigtighed. Hvad der fra
mange Sider bekræftes, er hvad jeg iforgaars fortalte Eder, at den
ene af de Husarer, som først kom her til Byen og viste de andre
Vei, er en Sydslesviger, som for længere Tid siden (i 1846) har
gaaet Cavalleriskolen igjennem her og været straffet for Tyveri;
han skal have været nævnt ved Navn og tiltalt af Folk her, som
fra den Tid kjendte ham40). — Vore Autoriteter skulle, som Avisen
jo ogsaa meddeler, være bievne meget brusque begegnede af den
fjendtlige Fører i Søndags; da nogle af disse senere som Gidsler
matte følge ham50), skal han i Stilling have gjort dem en Slags Und
skyldning, sagt dem, at der vel vare faldne adskillige haarde Ord,
men at Krigen førte det med sig etc: — Der skal i Søndags af de
tydske Soldater være sunget Smædeviser over de Danske; jeg har
i den Anledning bedet vor unge Lærer at lade Børnene lære vore
smukke fædrelandske Sange, ikke for dermed at tirre Tydskerne,
men til indre Bestyrkelse og Modvægt. Vore Vindmøller51) have i
Søndags begge havt Besøg af Tydskerne, som dog der i det Hele
taget have opført sig godt; de havde viist Folkene deres Baglad
nings Geværer, som de mene at kunne lade langt hurtigere end
Danskerne deres, og sagt dem, at de vare bange for de danske Dra
goners lange Sabler og tunge Heste. Andreas modtog ogsaa det Ind
tryk, at vort Cavalieri var langt sværere end deres, ja jeg troer han
mener, at idet hele taget (ogsaa Infanteriet) vilde, efter hvad vi
have seet, Lige om Lige, Mand imod Mand, Tydskerne ikke kunne
staa sig mod vore kraftigere Folk, men desværre, vi ere jo ikke
Lige mod Lige, men Mange mod Een. — Adskillige af Byens Kasser
bleve af Tydskerne undersøgte, men der fandtes naturligviis Intet. —
Min Svoger Christian bragte nu det Bud, at de tydske Forposter
ogsaa skulle have forladt Stilling.
Aarh. Mølle d: 5. Apr: 1864.
............... Vi længes her efter klare, lyse Nætter og efter milde
Dage, thi vore Tanker ere jo stadig ved Dybbøl med Ønsker om alt
Godt for dem, der der maa stride. Børnene derimod vide at tage
deres Glæde af Veiret, hvordan det saa end er. Holger kom før ind
med kolde, fugtige Hænder, han havde været med i en Sneebataille
med sin Fætter Gerhard52), og jeg troer nok, han fandt denne Sneedag i April at være en reen Gevinst. — Jeg havde et rart Besøg af
Onkel Mads Pagh iforgaars; han er nu kommen tilbage fra sin offent-
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lige Virksomhed i Kjøbenh: for, hvis Tydskerne tillade det, at hvile
lidt ud paa Jægergaarden. Han syntes mig ved nogenlunde godt
Mod, om han end som alle Andre maa indrømme, at den endelige
Udgang paa disse Tiders Trængsel ikke er mulig at beregne. Han
vttrede, at de skandinaviske Sympathier i Kjøbenhavn havde lidt
et saadant Skaar, at det vel nu egentlig kun var Ploug og maaske
Clausen, som nærede dem; efter de Oplysninger, han gav, er der
jo rigtignok ogsaa af den svenske Regjering handlet skammeligt med

Maleren Janus Andreas
Bartholin la Cour,
efter foto på Århus
folkebibliotek.
A. Fritz fot.

os. Grev Hamilton skal ogsaa med Taarer i Øinene have taget Afsked
fra Kjøbenhavn og yttret, ja jeg har min Samvittighed fri53). — Af
Moders Brev igaar seer jeg, at virkelig et af mine Breve til Eder,
skrevet kort efter Tydskernes Besøg her, er gaaet tabt. I denne Tid
ere disse Uordner i Postvæsenet særligt uheldige, da let et og andet
kan komme i tydske Hænder, som der vil være slet gjemt. Fru
Gædeken fra »Asylet«54) fortalte mig igaar, at hun fra sin Fader,
som er Officeer i Fredericia, havde modtaget et Brev, der indeholdt
adskilligt Fæstningen vedkommende, hvorom hun nok havde spurgt
ham, det var meget gammelt og kom over Lübeck til hende, men
synes dog forunderligt og heldigt nok ikke at have været aabnet;
nei man maa vist i disse Tider være meget forsigtig med, hvad man
betroer Papiret..............
Aarh: Mølle d: 12te April 1864.
Min elskede Fader og Moder!
laftes havde vi Trio her i Møllen. Vi have i den senere Tid hver
Mandag musiceret med Doctor Gædekens fra Daareanstalten, skifteviis hos Doctor Weis’s og her. Gædeken er gift med en Datter af
den afdøde Botaniker Salomon Dreyer, en elskværdig og nydelig
Kone, han er selv en vakker Mand, og deres begges Selskab er saa
ledes behageligt, i Reglen musiceres af begge Doktorerne og Clara,
og vi andre ere saa Tilhørere. — Nu kom la Cour, vor unge Ven55),
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jeg skal see hans medbragte Skitzer og lave Kaffe. Fader og Moder
maa saa tage tiltakke for idag. Mange venlige Hilsener til mine
Sødskende baade i Odense og Kjøbenhavn fra
Eders Bertha.
Aarh. Mølle d: 18de April 1864.
Her har jeg i disse smukke Foraarsdage meget tænkt paa hvor
yndigt det vilde være, om Fjenden vilde lade os saalænge i Fred,
at vi kunde faa det Besøg af Fader, Moder og Tonni, som jeg saa
inderligt glæder mig til. Vi have faaet en ny Spadserevei nede ved
Havnen, hvor man kan gaae i Solskin i Læ af Husene og see Han
delen florere, ret en Vei for Fader50), ikke at tale om hvad vi her
hjemme af Nyt kunne vise frem..............
Her arbeides i denne Tid blandt Ungdommen i Familien paa en
Concert til Indtægt for Sønderborgerne. De store Drenge spille jo
nu ret godt, saa jeg haaber, at bliver den end ikke nogen egentlig
Nydelse, saa skal den dog ikke blive nogen Lidelse for Tilhørerne

Aarh. Mølle d. 26. April 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Jeg havde for nogle Dage siden ikke troet, at jeg i denne Uge
skulde kunne skrive mit Onsdagsbrev til Eder. Vi have havt vore
Fjender paa l1/* Miils Afstand, og ventede dem i Søndags noget nær
hver Time, men de kom ikke, siges derimod at være dragne til
Silkeborg en masse og derfra ad Viborg til; Hensigten maa vel være
at see at faa fat paa Hegermann Lindenkrone, Gud lade det ikke
lykkes dem at tage endnu mere fra os. Det hedder sig forresten,
at de Danske, i det mindste de os nærmeste Afdelinger, vide Besked
om Fjendens Bevægelser, og jeg vil haabe, at Hegermann ikke af
Dagbladet og Fædrelandet har ladet sig rokke fra at følge sin hid
tidige Forsigtighed. — Igaar Aftes kom lille Holger med et straalende Ansigt ind til mig og udbrød »Moder nu faaer vi Hjælp, hele
Torvet vrimler af Svenskere« — han havde selv været der og glæ
det sig ved Synet. At det var Svenskere, deri havde han jo nok Ret,
men det var ikke svenske Hjælpetropper sendt af Kong Carl, men
endeel svenske Frivillige, som havde taget Tjeneste i den danske
Armee57). — Jeg har med Dig kjære Moder været taknemmelig, at
Christian ikke var med ved den haarde, blodige Dyst ved Dybbøl;
jeg seer af et Brev fra Lica, at den kjære Dreng selv gjerne havde
været der og deelt sit Regiments Hæder, thi hæderfuldt i høi Grad
skal jo 9de Regiment have opført sig, det maa jo være en Fornøielse
at have saa brave Kamerater.............
Aarh. Mølle d: 29. April 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Om disse Linier nogensinde komme til Eder, er vist tvivlsomt,
men skrive dem vil jeg dog; man kan aldrig vide, om i et af Puste-
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rummene imellem de forskjellige fjendtlige Afdelingers Kommen og
Gaaen en eller anden Post kunde afgaae herfra. — Igaar drog en
større fjendtlig Styrke herind i Byen og blev indqvarteret i dennes
midterste Dele (her havde vi altsaa ingen); den meldte strax, at
den idag igjen tog bort for at gaae, jeg troer til Randers, men at
den vil blive efterfulgt af en anden, som skulde være her til Kik 2
idag; om denne bliver fast her for en Tid eller ogsaa kun drager her
igjennem for atter at følges af Andre, veed jeg ikke, de der komme
idag skulle være Rhinlændere; igaar havde vi Gardere her, lange
spinkle Folk. Her hos os mærkede vi saa godt som Intet til dem,
først igaar Aftes, da vi vare ved at gaae til Sengs, bleve vi allarmerede ved en stærk Dundren paa en Dør; da Weis havde faaet
nogle Klæder paa sig og faaet de forskjellige Udgangsdøre eftersete,
fandt han endeel Preussere siddende paa Bænkene uden for Have
stuedøren, det var der de vilde have været ind; det var en Vagt for
Slusebroen, som vilde have et Værelse hos os til at opholde sig i;
da han kom ud til dem, sagde de ham »Wir haben uns wieder be
dacht«, istedetfor vor Dagligstue vilde de have Plads i Møllebesty
rerens og Tømrerens Bolig nærmere Broen, det fik de da ogsaa og
opførte sig der meget ordentligt. — I Byen have de nok i Reglen
været skikkelige, enkelte Undtagelser herfra ere ved Officerernes
Mellemkomst let ordnede. Hos vore Skomagere er ved Commandoer
taget endeel Støvler. — Her hjemme have vi det ret godt; jeg er
endnu ikke min Forkjølelse ganske qvit, men har det dog bedre.
Hos Møllers vare de igaar fri for Indqvartering; min Svoger Doctoren søger gjerne at faae en Læge, hvilket da ogsaa igaar lykkedes
ham, han har desforuden 4 Menige, men har nok ikke havt Grund
til Klage. — Den Styrke, som kom hertil, kom Sydfra, er altsaa ikke
nogen Deel af de 10 eller 12.000, som siges at være gaaede Nordpaa
igjennem Silkeborg, det synes altsaa, som Jylland virkelig skal
oversvømmes. — Jeg naaede da ikke, før Postgangen blev afbrudt,
at høre fra Eder, om Gottlieb er bleven paa Als eller har faaet anden
Ansættelse, men dette som saameget andet maa staae for os som
Gisning, indtil der atter lukkes op for os Jyder. Jeg har den Tro, at
Befolkningen her i det hele taget vil være freidig, og at Kongen
ikke for Jydernes Skyld vil behøve at hæve Blokaden, det eneste
Frelsensmiddel, som han med nogenlunde Sikkerhed holder i sin
Haand. — Lev nu vel I Elskede Alle. —
Eders Bertha.
Nu kom 2 Preussere for at see Ledigheden og bestille Qvarteer.
Det lod til, at vore Værelser særlig tiltalte dem, »schöne Stuben,
ganz herrlich«, vi faae nok 3 Officerer, hvormange Menige veed jeg
ikke (2 Underofficere, 4 Heste og 4 Oppassere).

D: 1ste Mai 1864.
Min egen kjære Fader og Moder!
Nu begynder jeg igjen, kommer mit Brev ikke bort idag, saa
kommer det maaske imorgen, hvorledes veed jeg ikke og agter hel-
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1er ikke at efterspore det. — Vi ere da nu midt i Krigen, vor Gaardsplads er fyldt med Bagage, deels Bøndervogne, deels massive preus
siske militaire Vogne med sorte Læder Overtræk, hvorpaa med store
Bogstaver staaer skrevet 4. Garde-Grenad: Regmt etc., altsaa er det
nok Garde Grenadere, vi have i Qvarteer; høie spinkle Mennesker
er det rigtignok, og vi have mange, en Deel flere, end først var
anmeldt. — Vor store grønne Dagligstue, de to Gjæsteværelser og
Entréen beboes af en »Hauptmann« og hans Adjudant, »Præstegaarden« (ud til Haven) af en Herr Zahlmeister, med Officeersrang og
spiser til Middag med Officererne, Møller58) har maattet vige sit
Sovekammer for 2 Skrivere (Underofficere), og et Pulterkammer og
en Lade er Qvarteer for en Geværmager og nogle Menige, om 8 eller
10 eller saa omtrent veed jeg egentlig ikke ret. Af hele denne Besæt
ning maatte jeg skaffe opredte Senge til de 5, de øvrige ligge paa
Halm med Gulvtæppe og andre gamle Tepper over sig. Man har
villet give os endnu flere (en Officeer og hans Opvarter), men da
endog Andreas’s Contoir er taget til Sovekammer (for Ernst), synes
dette jo noget ubilligt, og det er da ogsaa hidindtil lykkedes ham
at holde dem borte; de Menige og Underofficererne faae Naturalforpleining, som de have bedet os koge for sig, vi lave ogsaa deres
Kaffe; hvad de forresten bruge, Smør og Æg, kjøbe de jevnligt af
Jomfruen og betale meget accurat, hvad derfor forlanges; idet Hele
have vi ingen Grund til Klage over deres Opførsel. De 3 Officeere
bespise vi; jeg har endnu ikke seet dem, efter Andreas’s Sigende
er det overmaade artige Folk; Hauptmanden havde beklaget, at han
maatte gjøre ham Uleilighed, han fandt det selv en kjedelig Krig,
men det var som Soldat han kjæmpede etc. De gjøre sig i det Hele
taget kjendelig Umage for at være os til saa lidt Besvær som muligt.
Lieutenanten yttrcde sig ogsaa igaar til Andreas, misfornøiet med
Krigen, og sagde, at efter hans Mening vilde Enderesultatet ikke
bringe Preussen noget Udbytte; Andreas bemærkede hertil, at Ære
kunde den da heller ikke bringe dem, naar 2 Stormagter bekjæmpe
en liden Stat, der kan stille Soldater af saa og saamange Indvaanere,
kan der ingen Ære for dem være at hente, men herpaa vilde han
slet ikke gaae ind, thi de Danske kjæmpe »vorzüglich«. — See for
saavidt er jo alt gaaet meget taaleligt, men nu kommer Udskrivnin
gen. Der er af Aarhus By forlangt en Sum af, der siges 40.000 Rd.50).
Raadet har nægtet at betale, og heri ere nok omtrent alle Byens gode
Borgere enige med det, Følgen deraf skal foreløbigt være, at 10
ansete Mænd heraf Staden skulle sendes til Rendsborg, man er jo
noget spændt paa, hvem dette Lod skal træffe, at Enderesultatet
skulde blive en almindelig Plyndring, nære vi her nogen Tvivl om,
det vilde vel neppe være tilraadeligt at sætte dette ved Siden af
Sønderborgs Bombardement. Jeg troer, her er idet Hele taget baade
Ro og Holdning hos Byens Befolkning, og jeg vil haabe, at denne
vil vedblive, om ogsaa 10 af de virkelig dygtige Mænd skulde sen
des bort00). Her er igaar af de tydske Officeere meddelt Folkene, at
Fredericia er rømmet af de Danske, ogsaa til Byens Indvaanere er

166

Kjeld Elkjær

det nævnet som noget Sikkert, men her næres dog adskillig Tvivl
derom. — Min elskede Fader og Moder, jeg beder Eder at forsøge
at skrive mig til ad sædvanlig Vei, kommer dette Brev til Eder,
anseer jeg det ikke for utænkeligt, at Eders Breve ogsaa kan komme
til mig, men skriv Intet, som ikke en Tydsker maa læse, thi denne
Mulighed er jo unægtelig tilstede. Jeg længes jo endeel efter at høre,
om I ere raske, da jeg sidst fik Brev, var Moder forkjølet. — Hos
Møllers have de det godt, de have havt nogle fredelige Menige, som
atter ere reiste; om de senere have faaet nye, veed jeg ikke. —
Lev vel I kjære Alle.
Eders Bertha
Aarh. Mølle d: 14de Mai 1864.
Det var deiligt min elskede Fader og Moder allerede igaar at
faae Brev fra Eder; det er jo det Gode vi skulle have af den ellers
saa meget problematiske Vaabenhvile, at vi sans gène kunne corre
spondes med hinanden, og det ville vi da og benytte, saa længe
det varer. Naar jeg i et af mine tidligere Breve til Eder bad, at I
vilde forsøge ad ordinair Vei at lade mig høre fra Eder, var det
fordi der i Begyndelsen af Occupationen existerede en hemmelig
Postforbindelse med Øerne, den blev imidlertid opdaget, og senere
vilde der for Eder neppe have været nogen anden Maade end gjennem en eller anden god Ven eller Veninde i Hamborg. —
Denne nuværende Tingenes Stilling have vi jo her ligesaa ondt
ved at forstaa som hos Eder; jeg henter nogen Trøst ved den Tanke,
at vi have en klog og modig Mand ved Roret herhjemme og, som
der siges, i Krieger en Mand med lignende Egenskaber ved Gonferencen i London. Jeg kan ikke tro, at nogen af dem uden den
meest bydende Nødvendighed eller uden at faa en anden væsentlig
Indrømmelse for denne, have kunnet gaae ind paa Vaabenhvilen;
men det forstaaer sig, at skulle bøie sig under en sørgelig Nødven
dighed er jo strengt nok. — Her vil der vel neppe skee stor For
andring i vor Forfatning, vi ville faa skriftlig Freqvents med Øerne,
men om nogen personlig Freqvents vil der neppe blive Tale, da de
fleste jo maa blive hjemme og passe deres Indqvartering.
Vore prægtige jydske Heste have ondt ved at finde sig i det
preussiske Regimente og lægge, som Folk her spøgende kalde det,
et meget dansk Sind for Dagen; her er jo taget mange, men de for
dre, som Andreas mener, en heel anden Behandling end de tydske
Blodshcste, og deri maa vel Grunden ligge til, at Preusserne ikke
kunne styre dem; en af dem har forleden slaaet en Preusser ihjel,
et Par løb løbsk med en Vogn med Tydskere her forbi Vinduerne,
en gik forleden Dag med sin Rytter i Vandet ved vor Slusebro,
til Held for Manden paa den høire Side af Broen, og han kom da
ogsaa op igjen. Weis traf forleden en Preusser tumlende med en
dansk Hest, som han slog og mishandlede, og som derved kun blev
mere stædig; Andreas bemærkede en passant »De skal tage den
med det Gode«, »Nein es soll Prügel haben«, »Nei de danske Heste
ere vante til mild Behandling, det andet gaaer ikke«; omsider troer
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jeg dog, han maatte erkjende Rigtigheden heraf. Der er rørt ved
den danske Bondes ømmeste Sted, idet hans Heste ere ham be
røvede, og det vil være ham et af Krigens føleligste Saar...........
D: 15de Mai. 1000 Tak for Dit andet Brev min velsignede Moder,
det er rigtignok meget yndigt igjen at høre fra Eder, mig forekom
mer det at være saa meget, meget længe siden, og at meget maa
være passeret i Mellemtiden. Siig mig engang, hvor længe I have
havt Christian hos Eder; af hvem bliver han nu udskreven som
combattant. — Vi faae mulig en eiendommelig Indqvartering i den
følgende Maaned. Igaar kom en meget net preussisk Officeer ind til
Andreas og spurgte ham, om han ikke vilde leie ham et Værelse
eller 2. A: sagde ham, at det kunde han ikke, da han var sikker paa
at faae Indqvartering. Off: »Men naar jeg nu kan sikkre Dem imod
anden Indqvartering, vil De saa leie mig Værelset og Staldrum til
4 Heste og en Karl. Sagen er den, jeg er nylig, nogle Uger før
Krigen bleven gift, og vilde nu saa meget gjerne have min Kone
herop under Vaabenhvilen.« Andreas blev rørt, kom ind til mig og
spurgte om min Mening, jeg svarede naturligviis, lad ham faae
hende, det var Synd andet, og Aftalen blev da, at han skulde søge
at ordne sig med Commandanten og Indqvarteringscommissionen,
han har imidlertid ikke været her siden, saa det er jo muligt, at
Sagen ikke har kunnet ordnes. — Bliver det til noget, skulde de have
de 2 smaa Gjæsteværelser, det ene til Sove det andet til Opholds
stue; vi ville da, hvad jo især om Sommeren har stor Betydning
for os, kunne beholde vor store grønne Stue, som vor Indqvartering
hidtil har havt. »Hvor er Deres Land dog skjønt,« have flere af vor
Indqvartering sagt til Andreas; ja derfor ville vi heller ikke miste
det; de synes forresten Alle at længes meget efter at komme hjem. —
Ja du kan troe min kjære Fader, at jeg har glædet mig og været
taknemlig over vore Sømænds Seir ved Helgoland. Vi havde lidt
Nys om det endnu inden Vaabenhvilen, men vare jo bange for at
fæste mere Lid til det end til det Rygte, at Tydskerne vare paa
Fyen og andre lignende Historier, som her vrimlede af...........
Lev vel I kjære Alle, hils Christian, Tonni, Gottlieb og Char
lotte fra
Eders Bertha.
Aarh. Mølle d: 20. Mai 1864.
Tak min velsignede Fader og Moder! for Brevet igaar, det er
saadan en Glæde at høre fra Eder, at jeg er nærved at glemme
Mislighederne ved Vaabenhvilen over den Fryd, Brevene fra mine
Kjære gjøre mig. — Om Tilstanden her i Aarhuus i Almindelighed
vil det ikke være mig let for Øieblikket at give nogen Meddelelse,
da jeg selv i lang Tid ikke har været i Byen og derved ikke er
kommen synderlig i Berøring med Folk; Fabricius, som er Medlem
af Gentralcomitteen61), kommer alt imellem herud, paa ham lader
det, som der nu er kommen nogenlunde Ro i Sagerne. Her er nok
kommen en Comissionair fra Berlin, som skal overtage Naturalfor-
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pleiningen02) ; at forresten Vaabenhvile-Betingelserne i Henseende
til Troppernes Bespisning meget vanskeligt vil blive overholdt, an
tager jeg rigtignok som givet; vel er der omsendt en Seddel til
Huusverterne, som meddeler, at de ankommende Tropper strax
ved Ankomsten kunne erholde deres Provisioner udleverede fra
Provisionsmagazinet; men naar de ofte trætte og mødige efter en
lang Marsch komme i deres Qvarterer, saa ville de Færreste for
lange, at de strax skulle gaae maaske en lang Vei for at hente Varer,

Bankkasserer
L. S. Fabricius, efter
foto i »Den gamle By<
J. E. Bøgh fot.

som saa igjen først efter lang Kogning ere i spiselig Stand; før de
ere i Ro paa de forskellige Steder, men kun passerer Landsbyerne,
vil vanskelig Naturalforpleiningen komme igang; her skal denne
tilmed hidindtil (siden Vaabenhvilen) have været saa utilstrækkelig
og saa slet, at jeg har hørt mange Klager over den, medens den,
da vi maatte sørge for den, forlangtes rundelig i høi Grad. Vort
Overhoved General »Raubvogel«, som han her almindeligviis kal
des, er vist en høist ubehagelig og brutal Person03) ; det er jo ogsaa
naturligt, at det er saadanne Folk, som vælges til Bestillinger, som
ærekjære Folk ikke ville have med at gjøre. Der siges forresten, at
han skal begynde selv at blive noget urolig over sin hidtidige Op
førsel, og jeg troer nok, man af den Grund venter en og anden Ind
rømmelse. — Her ude hos os leve vi i en næsten paradisisk Fred;
her er saa smukt omkring os, Dørene staa aabne ud til Veien, hvor
Træerne nu grønnes, og hvor lille Johannes løber om med Hector
og Hønsene; til Tydskerne mærke vi meget lidt, vi see dem vel af
og til i større og mindre Hobe vandre her forbi, men her i Huset
have vi ingen havt i den senere Tid, indtil igaar 6 Menige kom og
meldte sig til Qvarteer, de skulde efter Holgers og Ernsts Sigende
være skikkelige Folk, dog vil jeg ikke nægte, at Drengenes Udsagn
ikke er ganske upartiskt; Tydskerne lave nemlig nogle ganske for
træffelige Fløiter af Hyldegrene, og dem ville vore Drenge jo meget
gjerne have; Holger fortalte mig igaar Aftes, hvorledes han havde
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haaret sig ad for at naae dette Ønske. — »Jeg satte mig i Vognen,
som stod ligeved den Tydsker, der havde Fløiten, og saa blev jeg
ved at see paa ham, indtil han endelig kaldte ad mig og spurgte
mig, om jeg vilde have den.« — Hos Møllers have de en Lieutnant
i Qvarteer, som skal være yderst ængstelig for at gjøre Familien
nogen Uleilighed.........
Aarh. Mølle d: 23de Mai 1864.
........... Her have vi det ved det Gamle. Andreas’s Fødselsdag i
Søndags blev festligholdt ved Besøg af vore gode Venner, lisbud
ding og andre Rariteter04). Tydskerne vare saa skikkelige den Dag
at la,de os i Ro, først om Eftermiddagen kom der Melding, at vi
den næste Dag vilde faa 2 Lieutnanter i Qvarteer. De ere nu komne
og have indtaget vore smaa Værelser; vi have indtil videre ikke
mærket stort til dem .— Trykkefrihed er her ikke for Øieblikket i
Byen; vore Redacteurer05) have faaet Tilhold at sende deres Blade
til Censur (om af Herr Vogel eller Commandanten veed jeg ikke),
før de udkomme00) ; jeg har det Haab, at de ikke gaa ind herpaa,
dog veed jeg ikke med Sikkerhed, hvorledes de have taget sig i det.
En ny Heste Auction, som Preusserne forleden anordnede over til
militair Tjeneste ubrugelige Heste, faldt for dem uheldig ud. Her

Århus mølle, facaden mod vejen og mølledammen o. 1865,
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har været megen Forbittrelse over, at Folk af Byen ved den forrige
Auction kjøbte Heste, hvilket naturligviis har den simple Følge, at
der for hver preussisk Hest, som sælges, tages en dansk hos Bøn
derne. Denne Gang paatog Folket sig ved Auctionens Begyndelse at
give de Mænd, som bøde eller kjøbte, en ordentlig Afbankning, og
dermed var Historien meget snart til Ende ,...67). Hos Lillienskjolds have de havt den Glæde, at Julius i denne Tid er kommen
hjem som Forstcandidat; jeg veed ikke, om det ikke var en Over
raskelse08). — Her kommer i denne Tid daglig en Mængde hjem
permitterede Forstærkningsfolk til Byen, som imidlertid først anlioldes og maa vise Pas frem for Preusserne, før de faa Lov at
komme videre. Jeg saa igaar en Vogn fuld holde her i Nærheden,
medens 2 preussiske Soldater fik sig en høist gemythlig Passiar
med dem; det endte med, at gamle »Jens« tracterede dem af sin
Feltflaske. — Forstærkningsmændene bringe med sig hjem den Tro,
ja jeg troer endog den Udtalelse fra høiere Sted, at de neppe ville
blive indkaldt mere .... Jeg maler flittigt i denne Tid, da jeg saa
ildt kommer uden Døre ....
Eders Berthæ
Aarh. Mølle d: 29de Mai 1864.
Min elskede Fader og Moder!
.........Det var jo ret fornøieligt igjen at høre fra Christian. Jeg
kan forstaa, at Forandringen fra at ligge paa Lazarethet til at exer-

Preussisk pasvisitation på Korsørdamperen i Århus havn, efter skitse af
Fr. Visby, tegnet af C. Neumann. Illustreret Tidende 1863—64, s. 293.
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cere Soldater under Forhold som de, han nævner, maa være stor,
men et anderledes friskt og fornøieligt Liv maa det unægteligt være
for en ung freidig Mand. Vi finder det her saa ganske i sin Orden,
at Christian søger at komme i Linien, det lader jo virkelig til, at
den militaire Vei er hans rette Hylde, og paa denne maa jo ethvert
Menneske helst søge at komme. — Her ere vi idag i adskillig Spæn
ding om, hvad Efterretning Dampskibet vil bringe om Conferencens
sidste Møde, vi ere jo adskilligt interesserede i Vaabenhvilen og

Politimester J. E. J.
Elmquist, Randers,
efter foto i »Den gamle
By«. J. E. Bøgh fot.

dens Forlængelse. At Stemningen her i denne sidste Maaned er
langt bittrere og Situationen igrunden langt vanskeligere end før
Vaabenhvilen, derom troer jeg, at man er enig. Der er noget Op
rørende i denne hensynsløse Handlen med Vaabenhvilens Betingel
ser fra Fjendens Side, og bliver den forlænget, kan jeg ikke troe,
at det kan skee uden Garantier for Opretholdelsen af de indgaaede
Vilkaar s,aafremt saadanne kunne erholdes. Jeg var igaar hos Doc
tor Weis’s samlet med Overkrigscommissair Elmqvist, hvis Søn, den
flinke Politimester i Randers, som bekjendt sidder arresteret00),
formodentlig fordi han skal have gjort Folket opmærksomt paa, at
det ved at kjøbe Heste af Fjenden begik en ulovlig Handling. Gamle
Elmqvist fortalte, at hans Søn i Arresten havde faaet en Skildvagt
udenfor sin Dør og en indenfor i Stuen hos sig; hver Time bleve
Skildvagterne afløste, og som Følge af den Uro, dermed var for
bunden, havde Fangen aldrig nogen rolig Søvn; Amtmanden i Ran
ders70) begav sig da til Generalen og forestillede ham, at dette var
en Tortur, hvortil denne skal have svaret, at det var ogsaa Hensig
ten (eller Meningen). — Her er man i disse Dage i høi Grad op
rørt over Behandlingen af Justitsraad Møller71). Han havde, som I
maaske vide, beslaglagt et større Parti Kaffe, der af Comissionen,
som besørger de tydske Troppers Bespisning, var indført hertil
uden Erlægningen af Told. Comissionairen var gaaet ind paa at
deponere den af Møller lovmæssig forlangte Sum, Tolden plus en

172

Kjeld Elkjær

Mulct, mod at han fik sin Kaffe udleveret, og Sagen blev overgivet
til Ministeriets (eller Toldkammerets) eller Civilcomisairens Reso
lution. Imidlertid kommer Sagen for Falkensteins Øre, han kalder
Møller op til sig; denne møder i Gala med sine 3 Ordner paa og
saavidt jeg veed Toldloven i Haanden, F. forlanger, befaler Pen
gene tilbagegivne, Møller nægter det, før hans Autoritets Resolution
er falden, der falder nok skarpe Ord paa begge Sider, og Møller
er neppe igjen i Ro i sit Hjem, før en preussisk Vagt kommer og

Toldinspektør J. M. A.
Müller, efter foto i
»Den gamle By«.
J. F. Dresler fot.

arresterer ham, han trues med Vand og Brød, og endelig igaar Aftes
skal denne Straf exeqveres og blev det saavidt jeg veed ogsaa, dog
blev nok, efter at min Svoger i en Attest havde godtgjort, at Møller
er en gammel og svagelig Mand, Brødet naadigst tilladt at være
Hvedebrød og Vandet Seltersvand. — Jeg hører nu, at der fra Dahlstrøm72) skal være kommen Ordre til Pengenes Tilbagebetaling og
Møller altsaa være kommen fri. Da Møllers Datter er gift med Mr.
Scott73), haaber jeg, at denne Behandling af danske Embedsmænd
under Vaabenhvilen vil blive tilstrækkelig bekjendt i England. —
Stemningen hos Befolkningen her er som sagt oprørt mod Preus
serne, men i ingen Maade tung eller modløs, tvertimod; her gaaer
i disse Dage en Adresse til Kongen til Underskrift, som skal sige
ham, at Jyderne have samme Løsen som han, »Udholdenhed« (og
at han ikke af Hensyn til dem skal offre noget af sin Ret osv.). Ja
jeg veed kun saa omtrent dens Indhold, jeg har ikke selv læst den.
(Nu har jeg læst den; det første er dens væsentlige Indhold, det
indcirklede staaer der egentlig ikke74). Det er os nu sagt, at Dahlstrøms Erklæring gaaer ud paa, at Møller, hvis der virkelig var
Fare for, at den ham truede Straf blev iværksat, var bemyndiget til
at tilbagebetale Pengene mod Reservationn af en senere Afgjørelse.
Det er tungt, at en saadan Despot som General Falkenstein skal
faae sin Villie sat igjennem; idethele taget er det jo altid uhygge
ligt at see Retten maatte vige for Magten, det gjør imidlertid godt
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at have modige Mænd imellem sig, og dem mangle vi Gudskelov
ikke. Endog blandt Bønderne fra Veilekanten, de Folk som have
lidt saameget, skal Stemningen være fortræffelig; jeg hørte forleden,
at en eller flere af dem havde sagt: Bliver det ikke værre, kunne vi
endnu prægtigt holde ud. — Hvor det glæder mig, at vor kjærlige
og vist fra Karakterens Side fortræffelige Konge nu i Kjøbenhavn
skal være i høi Grad elsket, hvad han vistnok ogsaa ærligt for
tjener. Fabricius fortalte mig forleden, at hans Svogers Major
Schacks Enke havde skrevet ham til, at Kongen havde givet, jeg
husker ikke ret hvormeget aarligt, til hendes Børns Opdragelse75).
En Læge herfra Byen, en Doctor Hansen70) hvis eneste Broder, Cap
tain, døde af sine Saar i Dybøller Kampen77), gik i Kjøb: op til
Oxholm78) for at bede ham tale hans Broderkones og hendes Børns
Sag i Henseende til Understøttelse. Oxholm havde svaret ham, at
han kunde være ganske rolig. Der blev af Kongen aarlig lagt 40000
Rd. tilside til Krigernes Efterladte. Kongen betragtede sig selv som
den egentlige Anledning til denne Krig, havde han ikke været,
meente han, vilde Krigen ikke være udbrudt, og han ansaa det som
sin ligefremme Pligt at antage sig dem, hvis Forsørgere faldt. Det
er jo meget smukt, at han derved ligesom vil tage det Fortjenstfulde
ved sin Gave bort. — Du spørger min søde Moder »Hvad skal jeg
gjøre med flere Aargange Familiebreve«; da jeg nævnte denne
Yttring for Weis, sagde han strax, »Dine Breve maa Du endelig bede
om at faae tilbage.« De ville vel ogsaa, hvis Du har dem fra en lang
Tid tilbage, kunne fortælle baade en Ungdomshistorie og mange
Ting fra Børnenes Barndom. Vil Du altsaa min kjære Moder ved
Leilighed sende mig dem tilbage. — Vor store Dreng er nu meldt
til Confirmation hos Stiftsprovst Boesen, en meget herlig Mand,
som jeg haaber vil lægge meget godt ned hos Ernst, hvis unge
Hjerte neppe vil mangle Modtagelighed...........
Aarh: Mølle d: 8de Juni 1864.
Min elskede Fader og Moder!
En Telegraphdepeche fra London til en herværende Kjøbmand
bragte igaar det Bud, at Vaabenhvilen ikke var forlænget; her an
tages det tvivlsomt, om der kommer Dampskib fra Korsøer endnu
idag, eller om Postforbindelsen allerede er standset, og der er der
for ingen Tid at give bort, hvis jeg endnu engang før Afspærrin
gen skal lade Eder elskede Venner høre fra os. Det synes her, som
Tydskerne vel respectere Vaabenhvilen til d: 12te, forsaavidt som
de ikke før den Dag vilde begyndte Fjendtlighederne, men de ville
i de sidste Dage før dens Ophør ingen Postforbindelse med de
andre Landsdele tilstede. Adskillige af vore Handlende have nok i
de sidste Dage sendt endeel af deres Lagere bort tilsøes, det siges,
at Preusserne have noteret dem, og de ville vel nok senere paa en
eller anden Maade lade det gaae ud over dem. — Jeg har da faaet
Lov til at blive her hjemme, eller rettere sagt jeg har ikke faaet
noget bestemt udtalt Forlangende om at reise, kun Yttringer af
Weis’s Ønske i saa Henseende, og da saameget forener sig om at
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gjøre mig det vanskeligt at tage bort, lukker jeg denne Gang mit
Øre for Ønsket, saameget mere som jeg veed, det væsentligst ud
springer af Ønsker for mig. Lille Johannes, som i disse Dage bliver
vænnet fra, er betydelig vanskelig, hans fortræffelige Amme er
endnu, omend i god Bedring, ikke rask nok til at reise med, jeg
maatte saa lade hende tilbage og tage en anden Pige med; den
mulige lange Afskjæring fra Weis og Ernst og al Meddelelse fra
dem vilde jeg ogsaa frygte, og hvem veed saa, hvis vi, som der

Ingeniør John Cridland, efter foto i
»Den gamle By«.
E. Rye fot.

siges, faae en europæisk Krig, hvor mon egentlig er sikkrest79). —
Dampskibet er nu kommet, og der siges, at vi maa snarest sende
derned, hvad vi vil have med, saa maa jeg nok snart slutte; eet
maa jeg dog endnu sige Eder. — Da Fader meldte os Tonnis For
lovelse, blev jeg strax meget glad, fordi Cridlands Ansigt og Væsen
den korte Tid, jeg var sammen med ham i Odense, meget tiltalte
mig, senere kom for den rolige Betragtning Ønsket om dog at kjende
eller vide noget mere og nøiere om den Mand, som skulde hjem
føre vor Tonni. Weis gik da op til den vakkre Mr. Scott, Forman
den her paa Stedet for det engelske Selskab; han kjendte ikke selv
Cridland, men svarede Weis paa hans Ønske at erfare noget om
ham, »Jeg vil skrive til Watson«. Idag bragte han synlig fornøiet
Watsons Brev, der i Udtalelserne om Cr: var meget tilfredsstillende;
jeg har faaet Lov at beholde det og kan ved Ledighed vise Eder
det; da det er skrevet til Mr. Scott, var det maaske bedst, at I ikke
omtalte dets Tilværelse. Scott selv sagde til mig, jeg har selv kun
talt med Mr. John et Par Gange, men jeg sagde dengang til mig
selv, det er sikkert et (vakkert eller) rart Menneske. Broderen Cr:
er eller har været ansat hos Scott og er nok meget godt lidt af
denne. — Weis vil have mit Brev, saa lev da vel i elskede Venner
Eders Bertha.
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D: 1ste Juli 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Det blev mig rigtignok sagt igaar, at der ikke nu som tidligere
kunde sendes private danske Breve med den tydske Feltpost, og
der er saaledes, da Veien tilsøes ved Confiscation af Baadene ogsaa
er spærret, ikke stor Sandsynlighed for, at dette Brev vil komme
til Eder, før den ordinaire Brevforsendelse atter engang aabnes,
men jeg vil dog skrive det, deels var det jo dog muligt, at en eller
anden Vei kunde vise sig, deels ere Tiderne nu saa eiendomme
lige for os, at jeg nok kunde ønske at knytte dem til Papiret, og det
skeer dog rettest i et Brev til Eder min elskede Fader og Moder.
Vi levede her de første Dage efter Krigens Gjenudbrud i en complet
fredelig Tilværelse, vi saae endog mindre til Tydskerne end før,
fordi de nu vare beskjæftigede og ikke som under Vaabenhvilen
havde god Tid til Fiskeri og anden fredelig Haandtering; havde
vi ikke seet de mange store Læs Fourage til Fjendens Magaziner
kjøre her forbi og alt imellem hørt om hans Reqvisitioner, saa
kunde vi næsten til sine Tider have glemt, at vi havde en fjendtlig
Armee i vor umiddelbare Nærhed (takket være vor afsondrede Bo
lig). Vi begyndte da ogsaa at indrette vor lille Verden inden vore
egne Vægge saa hyggelig som mulig og havde mange gode Forsætter
til at gjøre os dette stille Liv saa indholdsrigt, som gode Bøger
(hvormed mine Svogre i Kjøbenhavn havde forsynet mig) og gode
Samtaler og gode Haandarbeider kunde gjøre det. — Igaar Morges
blev imidlertid denne indre Ro adskilligt rystet. Fabricius kom
herud og fortalte os med et meget bekymret Ansigt, at nu havde
Tydskerne taget Als; der var Aftenen i Forveien kommen et Tele
gram (til Comandanten)80), som lød paa, at det var lykkedes at
tage Als, at de Danske forfulgtes ad Hørup til etc. Musik paa Torvet
havde været en Udtalelse af Tydskernes Glæde derover. Det var jo
tungt nok at høre, særlig da det syntes, som at Øen ikke var »røm
met« af den danske Armee, men at denne var flygtet og vel altsaa
havde efterladt adskilligt Materiel og maaske kun for endeel var
undsluppen tilsøes, vi trøstede os dog noget med, at den jo havde
maattet vente dette Angreb og vel altsaa dog havde maattet tage
sine Forholdsregler, og navnlig trøstede vi os med den for Tyd
skerne usædvanlig spagfærdige Tone, der gik igjennem Depechen,
den talte ikke i seiersberusede Toner; men længselsfulde vare vi jo
efter at vide, hvorledes »Forfølgelsen« af de Danske var endt, om
de havde naaet deres Skibe etc. I denne Forventning gik Dagen hen,
indtil Fabricius igaar Aftes kom igjen. Hvad jeg har at melde, er
saa godt, sagde han, at vi maa være forsigtige med at fæste Lid
til det. Als skal være taget tilbage af Vore, efter at vore Skibe have
gjennembrudt Broerne. Det var jo saa glædeligt, at vi næsten fryg
tede for at fæste Lid til det, det var dog umuligt andet end klynge
sig til Haabet, at Gud dennegang havde givet vor lille Armee Seiren,
og et Glas maatte vi drikke til Ære for den lille Armee, som, det
vidste vi, enten den havde seiret eller tabt, dog i fuldt Maal for
tjente vor Tak. — Idag tales der jo allevegne om Onsdagens Be
givenheder, men alle maa jo føie til »Der siges saa, med Bestemt-
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hed vide vi Intet«; see det er det Pinlige ved Tiden, vi ere saa
ganske henviste til Rygter, indtil engang de tydske Aviser komme,
og saa er Spørgsmaalet, hvormeget kunne vi stole paa dem. At der
i disse Dage er passeret Noget, som ikke huer vore Fjender, det
synes dog temlig klart; flere Yttringer høres om, at det første
Telegram var forhastet, at deres Tab har været meget stort etc.,
men hvem der har Als, det staaer endnu for os som en Gaade. —
D: 2den Juli. Det var en bitter Skuffelse, efter saa stort et Haab
en saa sørgelig Virkelighed. Endnu igaar Eftermiddags levede vi i
glædelige Forhaabninger. Da vore Officerer efter en lang Marsch
i Regnveir kom hjem og bade om noget Toddy at varme sig paa
og fik dette, bragte de os gjennem vor Stuepige deres Tak derfor
med Tilføining, at de drak en Skaal for Danskerne paa Als. —
Senere gik Weis i Byen og hjembragte derfra Underretninger, som
syntes at hæve al Tvivl om, at det var den første Meddelelse fra
Als og ikke den sidste, som var den rette, og endelig imorges har
en Depeche til Elmqvist fra Hamborg betaget os al vor glade For
ventning. — Hvor bliver Du dog haardt prøvet, Du lille danske
Folk! Min Bekymring er i disse Dage meget hos Eder I elskede
Venner, nu staaer jo Fyen for Tour. Hvor er jeg glad, at jeg saae
Eder inden al denne Elendighed .— Jeg kan ikke sige Eder, hvor
jeg i denne Tid paaskjønner min trofaste Husbonds Ro og Holdning,
det er mig saa piinligt af Andre at høre den ene haarde og umoti
verede Dom efter den anden, baade over Landets Ledere og de
militaire Autoriteter; han raader altid til at suspendere Dommen,
til man veed, hvorledes Sagen virkelig forholde sig, og til ikke,
medens vi her sidde luunt inden Døre, at rive ned paa dem, som
offre deres Liv og bedste Kræfter for os. —
D: 3die. Endnu eller igjen idag tales der om, at Resultatet af
Kampen paa Als endnu ikke vides; det er en piinlig Uvished, og
dog er jeg næsten bange for Visheden; hvad vi havde haabet var,
at der ved Afskjæring af Broerne var bleven en Deel Tydskere i
Fangenskab paa Als, thi om selve Øen er i den ene eller anden
Armees Hænder, er vel ikke nu af stor Væsentlighed. — Nu synes
der at være en Udvei til at faa mit Brev bort, og den maa jo be
nyttes. Her have vi del ved det Gamle, de samme 2 Officerer med
deres Oppassere, som under Vaabenhvilen vare her, ere her endnu,
men ikke flere. Her plyndres ikke fortiden, derimod er vor Stift
amtmand81) meget høfligt indbuden af Falkenstein til et Møde i
Randers for, da nu den øverste Bestyrelse af Jylland er givet i hans
Haand, at afhandle Et og Andet med ham. — Da jeg begyndte dette
Brev, var det egentlig uden Tro paa, at det vilde komme bort, før
Fjenden engang igjen var ude af Landet, jeg skrev det da mere
som en Dagbog for mig selv, dette maa I tilskrive dets Vidtløftig
hed. — Lev nu vel I elskede Venner Alle, de kjærligste Hilsener
til de unge Forlovede, til Gottlieb og Charlotte og til vor kjære
Christian, om han skulde komme i Eders Nærhed.
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d: 7de Juli 1864.
Egentlig har jeg vel Intet at fortælle Eder kjæreste Venner,
men i disse Tider har et Par Linier med Underretning om, at vi
leve efter Omstændighederne vel, jo en større Betydning end ellers,
og dem skulle I da ogsaa have, særligt da jeg mulig om kort Tid
vil være indskrænket til at skrive til Eder over Hamborg eller
Lübeck, og det cr jo en langsom Vei. — I vort Liv her er, siden I
sidst hørte fra os, ingen Forandring foregaaet, vi have den samme
lille Indqvartering, som vi ligesom tidligere give Huusly og Mad,
men med hvem vi fremdeles intet andet Samqvem have (det lader
til, at der paa flere Steder i Byen har fra Indqvarteringens Side
været gjort Forsøg paa at spise hos Familierne, men uden Held). —
Jeg gaaer i Reglen hver Aften en Tour med min Mand, kommer
forresten yderst sjældent udenfor vort eget Territorium og er her
hjemme saa flittig, som det lader sig gjøre, naar Sindet er be
væget, hvilket i de første Dage efter Ais’s Indtagelse var Tilfældet.
Vi have her i de sidste Dage levet i nogen Spænding om, hvad vor
høie Øvrighed Herr Vogel v. Falkenstein vilde bestemme med os,
om han vilde betragte Jylland som preussisk Provinds og regjere
os blideligen, eller om vi igjen en af Dagene kunde vente Plyn
dring; det lader til, at det Første indtil Videre tildeels vil blive
Tilfældet, idet han har udtalt, at han indtil Videre kun har Ordre
at inddrive de ordinaire Skatter, dog har han aftvunget Randers
derhos 100.000 Thaler, og man venter her en lignende Fordring.
Det er for vore Embedsmænd meget vanskelige Forhold, og jeg
troer, det piner dem meget at skulle tage Bestemmelse, om de skulle
efterkomme Fjendens Fordringer eller prisgive Landet for Plyn
dring; de skulle aldeles mangle Instructioner fra høiere Steder og
maa derfor selv bære Ansvaret. — Naar jeg siger, at her er en
trykkende Luft, troer jeg, det er det retteste Udtryk for Stemnin
gen; ganske opgivet Haabet om en lykkelig Udgang af denne Qvide
have vi endnu ikke, men det seer os jo mere og mere ud, som
der skulde et Mirakel til for at klare den Tykning, der omgiver os;
det er en underlig usikker og svævende Tilstand at være i; jeg
tør slet ikke ret see frem i Tiden eller ordne Noget for de kom
mende Dage, thi de ydre Forhold, hvorunder disse skulle komme,
er det vel nu neppe noget Menneske muligt at kjende. — Vi saae
for nogle Dage siden atter danske Soldater, men det var jo des
værre som Fanger, at de bleve førte her igjennem og holdt Rastdag
her. Der var af Byens Indvaanere sørget for Bespisning til dem og
samlet en Pengesum til at lindre dem Fangenskabet med. — Paa
Apotheket have de det ret godt — nu kom de begge ind ad Døren
og bade mig hilse Eder meget82). — Lev nu vel I elskede Venner
Alle.
Min elskede Fader og Moder!
*
Nu er det næsten strengt Intet at høre fra Eder. I de første Dage
efter Ais’s Erobring var jeg nærved at være glad ved intet Brev at
kunne faae, mig syntes det kunde kun fortælle mig, at I, navnlig
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Fader, vare meget bekymrede, og det vilde jo have bedrøvet mig
meget at høre; nu synes derimod Eders egen Stilling at være heel
critisk og saa er Længslen efter Efterretning fra Eder jo stor, og
dog maa jeg jo ikke engang ønske, at Eders Brev, om der ogsaa
kunde komme et, indeholdt nogcnsomhelst udførlig Meddelelse om
Tilstanden paa Fyen, thi man kan vist ikke være for forsigtig i
disse Tider, men blot de faa Ord »Vi have det efter Omstændig
hederne godt« vilde jeg jo være meget glad og taknemlig over. —
Her ere af og til komne danske Aviser til Byen, som ere fremlagte
i et Læseselskabs inderste Stue, jeg hører nu, at Preusserne idag
ere mødte i Selskabets Locale og have beslaglagt dette83), saa er den
Kilde stoppet, og vi blive mulig atter henviste til Rygter, som der
altid er nok af; at der har været Ministerkrise og at vi have faaet
et nyt Ministerium, synes nok vist, men hvad der nærmest har frem
kaldt denne, vide vi endnu ikke og heller ikke sikkert, hvem
Ministrene ere. — Jeg havde forleden Dag Brev fra Tante Reinhol
dine, som fremdeles er paa Bruunshaab84), de havde i Viborg og
Omegn en Tid været uden Indqvartering, men ventede denne atter.
Hun skriver, at Christian og Jette i Møllen85) begge havde lidt af
Øiensygdom »som Følge af deres preussiske Indqvartering«. Dctr:
Berg80) haaber nok snart at faae Bugt med den, men piinligt er
det, saa længe det staaer paa; det er efter min Mening Noget, man
med sin Indqvartering ikke kan være for forsigtig med, er det den
ægyptiske Øiensygdom, er Sagen dog vist alvorlig. — Svane87)
havde havt et preussisk Besøg, som under Trusel af at arrestere
ham havde aftvunget ham Mansas Kort88) ; her har man fra Latin
skolens Rector89) taget Kortet baade over Sjælland og Fyen, Jylland
havde han itide skaffet afveien. Hos os er siden jeg sidst skrev
ingen Forandring i vor Tilstand; vi have endnu den samme Indqvar
tering som i de sidste 2 Maaneder og mærke ligesaalidt til den
som før.............

D: 1ste Aug: 1864.
Min meget elskede Fader og Moder!
Endelig har jeg da, efter nicer end en Maaneds Forløb, igjen
hørt fra Eder; igaar modtog jeg et Brev fra Fader af 19de og et
dito fra Charlotte, og idag har jeg faaet et Brev fra Moder af 24de
Juni og et fra Tonni, jeg troer af 12te Juli (det er i dette Øieblik
hos Reinholdine). — Gudskelov at I kjære Venner have det nogen
lunde godt, at min kjære Faders Humeur maatte være trykket af
Tidernes Tyngde, havde jeg jo nok tænkt mig, og det overraskede
mig derfor egentlig ikke, at det ikke var noget fornøiet Brev, jeg
fik; let om Hjertet og egentlig glad kan jo vanskelig nogen for Øieblikket være, og det er maaske næsten umuligere for Eder, som leve
de danske Blade og de politiske Discussioner og Stridigheder saa
nær, end for os, som midt i Fjendens Leir have vort Decameronc,
hvorhen sjælden nogen Ufred naaer, og hvor det i denne Tid, da
Vaabnene hvile, og de diplomatiske Underhandlinger ere os en
lukket Bog, nogenlunde lader sig gjøre ogsaa at bevare Sjælsro. —
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En lille Forstyrrelse i vor Huusfred har imod Sædvane i disse
Dage vor Indqvartering givet os, den var imidlertid heldigviis ikke
af lang Varighed. — Vore Polakker, som i 2 Maaneder have boet
hos os, drog bort i forrige Uge; vi havde da et Par Dage igjen
vor gi: Indqvartering, Hauptmann v: Rosenberg, som udtrykkelig
havde forlangt sit gamle Qvarteer i Møllen. Efter ham, som drog
videre Syd paa, blev der anmeldt 2 unge preussiske Officerer;
Foureren, som bestilte deres Qvarteer og forlangte at see dette,
fandt de to smaa Gjæsteværelser og Entréen, som anvistes ham,
»allerliebst«, og dermed troede vi den Sag i Orden; de unge Menne
sker kom, og kort efter faa vi gjennem deres Oppasser det Bud, at
de ville have et Værelse til. Andreas lader dem svare, at vi intet
kunde give dem, faacr derefter Anmodning om at komme ind til
dem og bliver, da han opfylder denne Begjæring, af den yngste, en
preuss. ung Grevesøn, tiltalt meget brøsigt; han vidste, at han havde
en Salon, den vilde han have, han kjendte sin Ret til to Værelser
for sin egen Person, og hvis Stuen ikke godvillig blev ham over
ladt, vilde han tage den. Andreas, som heldigviis vanskelig taber sin
Ligevægt, svarede ham meget roligt, at han forstod, det var hans
Dagligstue, han vilde have, han havde hidtil ingen Grund havt
til at undersøge sine Rettigheder ligeover for sin Indqvartering,
men vilde nu henvende sig til Indqvarteringscommissionen, imid
lertid vilde han foreslaae en »Vaabenhvile« imellem dem indtil
Aften. Herpaa gik den unge Lieutnant ind (hans Kamerat holdt sig
udenfor Striden). Om Aftenen gik Andreas, som imidlertid havde
været i Byen, atter ind til ham, sagde ham, at han nu troede at
have ordnet Sagen saaledes, at han maatte kunne være tilfreds med
den, og leverede ham en Indqvarteringsbillet til et af Byens Ho
teller, sin Stue kunde han ikke afstaa ham. Nu blev den unge Mand
rød og søgte øiensynlig efter en honorable Retraite, han vilde ikke
have tiltalt Weis, som han før gjorde, hvis han ikke havde følt sig
saaret ved det Bud, hans Tjener bragte fra ham etc. Andreas kunde
hertil kun svare, at han ikke havde sendt ham noget saarende Bud,
at det naturligviis ikke kunde have været hans Tanke at fornærme
ham; hermed var Æren reddet, og Alt skulde nu blive som før. Om
der er kommen de 2 Officerer noget imellem, veed jeg ikke, thi den
fredelige er nu flyttet, hvormod den unge Helt er bleven og nu
synes at gjøre sig al mulig Umage for atter at komme paa en god
Fod med sin Vert; efterat vi efter Sædvane havde sendt vor Indqvar
tering den Göllner Zeitung, som vi i denne Tid faae, blev der først
sendt os een og senere en anden Preussische Zeitung ind, og igaar
Formiddags sendte den unge Herr Greve, efterat han først havde
spurgt vor Stuepige, om hun troede, at Herr Weis var »bösse«, os
ved sin Tjener en Anmodning, om han maatte hilse paa Herren og
Fruen; det blev ham bevilget, og han henvendte sig da strax ved
sin Indtrædelse til mig med mange Taksigelser for »den guten
Empfang«, som var bleven ham tildeel her i Huuset. Saaledes endte
da denne Krig. Jeg veed ikke, om det er Preussernes Natur i Al-
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Fotograf J. E. Bøghs atelier, Klostergade 32, set fra gården o. 1882.
Efter foto tilhørende bogbinder O. Bøgh.

mindelighed, eller om det er en Følge af deres seierrige Fremtrængen her i Landet, at de saaledes undertiden strax træde meget
brøsigt op, men naar de møde en rolig og bestemt Holdning, ligesaahurtigt igjen blive meget spagfærdige og lette at omgaaes. Del
synes forresten, som Byens Comandant støtter dens Indvaanere,
han havde i dette Tilfælde bedet sig underrettet derom, hvis Sagen
ikke bragtes i Orden i Mindelighed, da der her var skeet Qvarteerverten for stor en Uret til, at den burde taales............Ernst havde
haabet i denne Vaabenhvile at kunne have gjæstet Kjøb:, men der
for satte jo Preusserne en Stopper; han gaaer nu jevnligt lange
Toure her i Omegnen og beskjæftiger sig forresten deels med en
Vindmølle, som han længe har arbeidet paa, deels med en Luft
ballon, som skal fabrikeres................ Min søde Tonni maa idag tage
tiltakke med en meget kjærlig Hilsen og Tak i Faders og Moders
Brev, det var meget yndigt at høre fra den unge Brud; ja en sand
Glæde er det mig at tænke paa Dig og min elskværdige nye Svoger,
og jeg vilde ikke undvære det Glimt, jeg i Sommer fik af Eder.
Hils Cridland ret meget fra mig, ogsaa Gottlieb og Charlotte, sidste
takkes meget for hendes Brev, ogsaa til Christian en Hilsen, naar
I see ham. Her er os efter flere Breve fra Fyen fortalt, at Stem
ningen der skulde være ganske fortræffelig iblandt de Militaire. —
Jeg sender dette Brev med den tydske Post over Lübeck eller Ham
borg, denne Vei er vist nu den sikkreste. — Lev nu vel Alle I Kjære,
<og atter Tak for Brevene.
Eders Bertha.
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Aarh: Mølle d: Ilte Aug. 1864.
Min elskede Fader!
............... Vi ville her nu snart faae Byggeri i Huset og altsaa for
en Tid en Deel Tummel og Støi. Andreas vil bygge Soveværelser til
os ovenpaa vor Daglig og Spisestue ud mod Gaarden, altsaa bort fra
Vestenvinden mod Morgensolen. Vi have begge i de senere Aar
været saa hyppigt plagede af Gigt, at det omsider fandtes nød
vendigt at gjøre noget Alvorligt for det; vore Læger ville give den
skarpe Vestenvind med de vaade Dunster fra Søen og Aaen Skyl
den, og da vore Soveværelser jo udelukkende vende mod Vest og
unægtelig ere noget raa, og vi desuden mangle et eget Værelse til
Marie, saa er det nu besluttet at bygge 3 Soveværelser ovenpaa, ja
Tegningen er gjort, og Arbeidet allerede begyndt94) ...............

Aarh: Mølle d: 14de Aug. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
Egentlig skulle vel Tonni idag have havt Brev, men mig synes,
jeg skulde forsøge den nye Udskrift paa Faders og Moders Breve
og gratulere Etatsraaden og Etatsraadinden90) ; min kjære Tonni
skal saa faa Svar og Tak for sit rare Brev, naar jeg sender Photographierne. Jeg var strax igaar hos Bøegh91) og bestilte dem, før

Århus mølle. Møllehuset, køkkenfløjen og stuehuset set fra gården o. 1865.
Efter foto på Århus folkebibliotek.
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Tirsdag eller Onsdag meente han neppe at kunne skaffe dem, der
er i denne Preussertid saa umaadelig meget for Photographerne at
bestille02). Vi faa i denne Tid vore Breve, som komme med Damp
skibet, saa meget seent udleverede, fordi de skulle passere det
preussiske Postcontoir. Tonnis Brev, som var kommen hertil med
Dampskibet Torsdag Eftermiddag, blev saaledes først bragt os seent
Fredag Formiddag........... Igaar Formiddags havde jeg den unge
Fru Brammer født Sophie Rosendahl herhenne til Kaffe93). Du kjender hende vist som Barn søde Moder. Hun er en meget elskværdig
Kone. Hendes Mand hører til de fordrevne slesvigske Præster, og
hun var derfor end mere nedtrykt over disse Tider. Hun fortalte,
at en af de mange Sendinger til Soldaterne, som i Vinter var kom
men fra England, havde været ledsaget af en Seddel med følgende
Indskrift »Til det Folk, som har mistet Alt undtagen Æren, fra det
Folk, som har beholdt Alt undtagen Æren«. Det maa være strengt
at sige om sit eget Folk — mange er der vist ogsaa iblandt dem,
som det gaaer nær til Hjerte...........
Aarh: Mølle d: 30te Septbr. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
............... Mig synes, I skulde dog vide lidt om Situationen her,
som den nu har udviklet sig, da jeg sidst skrev Eder til, havde
vi kun Formodninger om, hvad der vilde komme. — Det var saa

Århus mølle. Stuehuset, laden og kostalden o. 1865, efter foto på Århus
folkebibliotek.
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Århus mølle med fløjen mod haven (»præstegården«) o. 1865,
efter foto på Århus folkebibliotek.

heldigt for os, at en Oberstlieutnant havde fordret hos Indqvarteringscommissionen at faa Qvarteer i Møllen, og det frelste os for
en stor Deel Menige, som nok ellers havde været os tiltænkte; vi
ryddede da vor grønne Dagligstue, som tilligemed Entreen og de 2
Gjæsteværelser ere stillede til Disposition for ham og hans Skrivere.
Igaar kom han, Oberstlieutenant von der Ostersacken; det skal efter
Weis’s Sigende og efter hvad vi have hørt fra de Steder, hvor han
før var i Qvarteer, være en i høi Grad beskeden og flink Mand, som
skal være meget bange forat gjøre nogensomhclst Uleilighed. For
uden ham have vi 4 a 6 Menige og 4 Heste, saa vi ere jo igrunden
slupne billigt. Vi bo nu selv om Natten i »Præstegaarden« og have
saaledes vort forrige Sovekammer og Spisestue til Brug; ved Hjælp
af Blomster etc. skal jeg nok faae dem festlige og smukke til Festen
paa Søndag95). — Inde i Byen ere Tydskerne nok traadte dygtig for
dringsfulde op paa mange Steder, men jeg troer, det har snart sat
sig igjen; ligesom det ogsaa synes, at den Tanke, at det er en Pres
sion, der øves mod Jyderne, noget som Tydskerne jo nu selv aabent
vedgaa, mande disse op til freidigt at bære de Byrder, der ere dem
paalagte.........
D: 20de Novbr. 1864.
.........I denne Morgenstund har vor sidste tydske Indqvartering
forladt os........
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Aarh. Mølle d. 22de Novbr. 1864.
.... Nu ere vi Jyder da igjen Herrer i vore egne Huse. Jeg var
en kort Tid bange for ,at Tydskernes Afreise vilde blive paafulgt af
en død Slaphed her i Byen, som det saa ofte er Tilfældet efter en
stor Spænding, og at efter deres Afreise, naar man fik Tid til Ro
og Eftertanke, det bedrøvelige Resultat af Krigen først ret vilde
staae klart, men jeg har igrunden taget feil; det Indtryk, Byen nu
gjør, er tvertimod et freidigt, som naar en stor Byrde er taget bort,
Brystet aander friere, og Lemmerne atter have Lov at røre sig efter
Behag.
Gaderne have vrimlet af Dannebrogsflag, og endnu igaar saae
jeg ud fra Kjøbmand Gerdes Altan00) et umaadeligt stort Danne
brogsflag veie, som om det af al Magt vilde udslette Indtrykket af
de 2 store tydske Flag, som nu i lang Tid have veiet over samme
Altan (Falkenstein boede der). Det grimme sort og hvide og sort
og gule Flag taaler rigtignok ingen Sammenligning med vort Danne
brog07).
Her er forresten, maa I troe, en Skuren og Vadsken og Gjøren i
Orden baade i det Store og i det Smaa; det gjælder jo nu i de
enkelte Huse at faa den tydske Tabak ud af Stuerne, at faa Dyner
og Madratser i Vadskeballien og hvert Spor af ægyptisk Øiensyge
og andet Ondt fra sine Haandklæder, og i det Store at faa de mange
Sengeklæder, som fra Landet var reqvireret til Byen, igjen leveret
tilbage, det tiloversblevne Flæsk og Kjød solgt etc.
Her venter man nu Kongen med det Første. Jeg troer, han vil
faa en god Modtagelse, og at det vil glæde hans tro Jyder at see
ham imellem sig, her ovre paa den anden Side Kattegat er der
utvivlsomt meget mindre Partistrid og revolutionair Aand end paa
Sjælland og Fyen; her er mere af den gamle Loyalitet....

Aarh: Mølle d: 5te Decbr. 1864.
Min elskede Fader og Moder!
.........Her have vi jo i disse Dage væsentligst været optagne af
vor Konges Besøg. Det er, synes mig, et af de Goder, vi Provinds
boere haye forud for Kjøbenhavnerne, at vi ikke nær saa meget
gaa op i Partier og politiske Agitationer, her er man af den barnlige
Hengivenhed for Kongen, som jeg troer man i gamle Dage havde,
og som jeg finder kjøn, naar den bliver modtaget, som den gives,
med Hjertelighed og Velvillie, mig har det her altid fornøiet, naar
vi have havt Kongebesøg; jeg er sædvanligviis mødt med mine Børn
imellem »Folket« og har glædet mig ved at høre Hurraraabene og
ved at see Byen klæde sig festligt og være i Stemning. — Jeg troer,
Kongens Besøg har dennegang været til gjensidig Glæde. Han har
mødt saamegen Venlighed, at jeg ikke kan troe andet, end at den
ene Bevæggrund til hans Reise, som siges at være Trang til en Op
livelse i hans meget nedtrykte Stemning, maa være tilfredsstillet08).
Her hos os have vi jo paa en Maade været udenfor Festlighederne,
Andreas tager jo ingen Deel i det offentlige Liv og hører tilmed
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ikke til dem, der i nogen Maade trænger sig frem, og havde følgelig
ingensomhelst Functioner ved denne Ledighed. Ernst mødte som
Hurraraaber paa forskjellige Steder og var tilmed tilsagt til at møde
»i bedste Klæder« i Latinskolen til en fastsat Tid; efter at det unge
Danmarks Taalmodighed da var bleven prøvet i circa et Par Timer,
kom omsider h: Majestæt med Søn og Følge og tog Skolen og sine
unge Undersaatter i Øiesyn00). — Ved Illuminationen om Aftenen
havde Børnene og jeg jo ogsaa tænkt at lægge vor Loyalitet for
Dagen; at sætte Lys i Vinduerne her, hvor neppe Nogen kom forbi,
vilde Intet gavne, men Ernsts Idee at hænge couleurte Lamper
mellem Træerne her udenfor var forsaavidt hensigtsmæssig, som
de kunde ses i Frastand, fra Byens Port. Vi satte os da med Iver
til Arbeidet, med nogle unge Veninders Hjælp fik vi i en Fart circa
60 Lamper fabrikerede, grønne Guirlander bundne til at hænge
mellem Træerne, og — da vi saa komme med de tændte Lamper og
ville hænge dem ud, er Blæsten saa stærk, at de efter et Øiebliks
Forløb slukkes; see det var jo en Skuffelse, som det ikke var let at
bære med godt Humeur ovenpaa Dagens anstrengte Arbeide; vi
trøstede os imidlertid med at gaae ud og see paa de Andres Illu
mination og med en Kop Kaffe ved Hjemkomsten. — Jeg stod den
næste Dag med Marie og Holger en Tid nede paa Skibsbroen ved
Kongens Skib og naaede da ogsaa at see baade h: Majestæt og Kronprindsen, som begge vare mig fremmede; jeg havde der ogsaa den
Fornøielse at see Geheimeraad Bræstrup, hvis eiendommelige, in
teressante Ansigt og Skikkelse morede mig meget; der er dog noget
eget fornøieligt ved at see caracteristiske Physionomier; jeg kunde
have stor Lyst til at have bedet ham staa stille, at jeg kunde have
seet lidt nøiere paa ham, men istedetfor at give mig Tid dertil smut
tede han med stor Fart forbi mig100).........
Aarh: Mølle d: 17. Decbr. 1864.
.........Min store Dreng have vi hjemme i denne Tid; den Øiensyge (det er dog vel nok hvad man kalder den ægyptiske), som jeg
i mit forrige Brev omtalte, greb stadig mere og mere om sig i Sko
len, og da der af dennes 200 Disciple kun var 60 ikke angrebne til
bage, fik min Svoger Dctr Weis, som medens Epidemien udviklede
sig havde været paa en Visitatsreise, Skolen lukket. Der skal nu
røges og kalkes og luftes ud til Disciplene efter Juleferien igjen
skulle tage Localet ibrug, og vi ville saa haabc, at alt Smitstof maa
være borte. Jeg er jo meget taknemlig, at Skolen blev lukket, inden
Ernst var smittet, og vil nu haabe, at han fremdeles maa gaa fri for
et Onde, som jo navnlig for en studerende ung Mand maa være
meget hæmmende101).........Vi bleve iaftes overraskede ved et Besøg
af Carl Møller og Reinholdine, som kom for at melde hans Udnæv
nelse til Revisor i Banken med en aarlig Gage af 600 r. Det er ham
jo meget kjært at vide den Sag afgjort, thi ganske sikker paa Em
bedet kunde han dog neppe være, før Udnævnelsen var kommen.
Jeg fik Mælkepunsch og Kager frem, og Revisorens Skaal blev saaledes strax drukken102).........
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NOTER
r) Bertha Weis’ morbroder, fabrikejer og landstingsmand Mads Pagh
Bruun (1809—84). ejer af Jægergården 1857—84, og hans hustru, Bertha
Weis’ kusine Magdalene Barbara Bruun (1821—1901). 2) Bertha Weis’
fætter, landmåler, senere ejer af Asmildkloster Gottlieb Franciscus Schøn
heyder Bruun (1825—1901). 3) Bertha Weis’ broder, løjtnant, senere kap
tajn Christian August Schønheyder (1834—1918), efter krigen udvandret
til Argentina. 4) Formodentlig kaptajn, senere oberst Albert Christian
Johansen Myhre (1817—94). 5) Edvardine Reinholdine Weis, f. Hoff-Rosenkrone (1820—1901), gift med A. S. Weis’ broder, stiftsfysikus Hans
Christian Weis (1811—82). fl) H. C. Weis’ datter Clara Marie (1845—1934),
senere gift med professor, overlæge Carl Georg Gædeken (1832—1900).
7) Bertha Weis’ søster Reinholdine Christiane Møller, f. Schønheyder
(1835—1904), gift med prokurator og hospitalsforstander Carl Johan Fer
dinand Møller (1815—73). 8) Bertha Weis’ søster Marie Angelica Weis, f.
Schønheyder (1829—75), gift med A. S. Weis’ broder, departementchef
Carl Mettus Weis (1809—72). °) Aarh. Stiftst. indeholdt
en opfordring
til at tage godt imod de indkaldte forstærkningsfolk. De første ankom
og de sidste afrejste ført 22/P I Aarh. Stiftst.
er indrykket en tak til
de borgere, der har vist dem gæstfrihed. 10) Har ikke kunnet identificeres.
11 ) Emil Ferdinand Boesen (1812—81), stiftsprovst i Århus 1863—77.
12) Hun var 5/L nedkommet med en søn, den senere landskabsmaler Valde
mar Christian Schønheyder Møller (1864—1905). 13) Bertha Weis’ søster
Antonie Vilhelmine Schønheyder (1841—1913), senere gift med John Ri
chard Leonard Cridland (1837—1913), adm. direktør for Det danske gas
kompagni. 14) Bertha Weis’ fætter Bertel Bruun (1830—1913), ejer af
Bruunshaab klædefabrik. 15) Ingeniørkaptajn, senere oberst Enrico Mylius
Dalgas (1828—94), hedens opdyrker, gift med Bertha Weis* kusine Marie
Magdalene Christiane f. Købke (1832—1916). lö) Christian Schønheyder
blev såret ved Kongshøj 3/2. 17) Frederik Wilhelm Meulengracht (1830—
64), premierløjtnant ved 4. dragonregiment, søn af købmand Lars Chri
stian Meulengracht (1793—1836) og Jakobi ne f. Bech (1797—1882), broder
til brygger Lars Christian Meulengracht (1837—1903). Han blev såret ved
Mysunde 2/2 og døde dagen efter på lazarettet i Flensborg. 18) Major i
ingeniørkorpset, senere generalmajor Carl Thorvald Jørgensen (1819—
1902). 19) Bertha Weis’ fætter, cand. jur. Laurids Muus Bruun (1836—64),
søn af Hans Christian Hansen Bruun (1800—71), postmester i Aarøsund.
Han faldt ved Øvre Selk 3/2 som menig ved 1. regiment. 20) Bertha Weis’
faders kusine Vilhelmine Cathrine Fritzine Schønheyder (1819—76), le
vede ugift i Viborg. 21) Jan Carl Emil Hermann Schønheyder (1837—94),
assistent ved Frederikshavns havn og Limfjordsbroen 1863—64. senere
brandinspektør og vandinspektør i København. 22 ) Vandbygningsinspek
tør, senere vandbygningsdirektør Carl Carlsen (1813—99). 23) Bertha
Weis’ søn Holger Weis (1854—1933), senere ejer af Løvenholt, entomolog.
24) Dagbladet 7/2. 25) Mette Marie Dalgas (1857—1952). Se Århus stifts
årbøger 1954, s. 173—209. 26) Adolph Frederik Elmquist (1788—1868),
boghandler, bogtrykker, redaktør af Aarh. Stiftst. 1811—67 . 27) Aarh.
Stiftst. 0/2. Artiklen slutter således: Er det diplomatiske Hensyn eller no
get endnu værre, som her har raadet, da vil Afregningens Dag blive tung.
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Eet er sikkert: med dette Tilbagetog er enhver Udsigt om Andres Bistand
tilende. Ingen vil hjælpe den, der saa lidet har kunnet hjælpe sig selv.
-’«) Bertha Weis’ datter Marie Magdalene Weis (1852—1928), senere gift
med Frederik Johannes Ingerslev (1842—1924), herredsfoged i Holbæk.
29 ) Komiteens opråb findes i Aarh. Stiftst. 11/2. 30) H. C. Weis var medlem
af kunstforeningens bestyrelse og har vel i denne egenskab haft tilsynet
med malerisamlingen på rådhuset. Højen må være professor, direktør for
den kgl. malerisamling N.L.A. Høyen. 31) Oline Cecilie Bruun f. Plum (1797
—1875), enke efter Bertha Weis’ morbroder, agent og købmand Søren
Wedege Bruun (1794—1826). Som moder til fru Magdalene Bruun boede
hun på Jægergården. Se Århus stifts årbøger 1954, s. 182 fig. 32) Bertha
Weis’ søn Johannes Andreas Weis (1863—65). 33) Fædrelandet 20/2. 34 ) Se
note 13. 35) I Den gamle By findes et fotoalbum (inv. nr. 983), der synes
at være identisk med det her omtalte. 30) Gengivet i: Aarhus gennem Ti
derne. 1941. Bd. 3, s. 346. 37) Portrætmaleren Niels Peter Holbcck (1804—
89). 38) Bertha Weis’ søn Ernst August Weis (1848—1912), senere ejer af
Århus mølle. 30) Johanne Elisabeth Lillienskiold (1853—1918), datter af
oberst Carl Anton Frederik Lillienskiold (1814—70) og hustru Emma af
Gyldenfeldt (1835—82). Senere gift med gcnerallæge Hieronymus Laub
(1838—1910). 40) Besøget refereret i Aarh. Stiftst. 8/3. 41) General Cai
Ditlev Hegermann-Lindencrone (1807—93), chef for det jyske armékorps
i 1864. 42) General Peter Frederik Steinmann (1812—94), senere øverst
kommanderende. 43) Måske Edvard Emil Peter Nielsen (1824—99), pre
mierløjtnant, senere kaptajn ved 7. regiment. 44) Charlotte Vilhelmine
Schønheyder, f. Johns (1845—1944), datter af Bertha Weis’ kusine, gift
med hendes broder Johan Franciscus Gottlieb Schønheyder (1831—71),
læge i Odense, senere i Tyskland. 45) Magdalenemøllen ved Skanderborgvej, opført af A. S. Weis o. 1850, solgt 1869. ,40) Om postforbindelsen med
Århus under krigen se C. F. Møller i: Aarbog for det danske Postvæsen
1919. 1918. S. 325 fig. 47) Casimir William von Scholten (1816—76), rit
mester ved 3. dragonregiment 1860—64. 48) Frederik Larsen, indehaver af
Hotel Royal 1853—73. 40 ) Wilnau kalder ham »en i Flensborg barnefød
Slagtersvend ved Navn Ratzau, der for 6 à 7 Aar siden havde gjennemgaaet 3die Dragon-Regiments Excrcerskole her i Byen«. 50) Om de jydske
embedsmænd i tysk fangenskab se Franz v. Jessen i: Tilskueren. 1914.
Bd. 1, s. 422—38. 51) Vesterbro mølle og Magdalenemøllen. 52) H. C. Weis’
søn Gerhard Weis (1852—1929), senere fuldmægtig i Sø- og handelsretten.
53) Henning Ludvig Hugo Hamilton (1814—86), svensk minister i Køben
havn 1861—64. 54) Ovidia Henriette Jensine Johanne Gædeken f. Drejer
(1840—73), gift med Carl Georg Gædeken (1832—1900), reservelæge ved
Sindssygehospitalet 1857—67. Jfr. note 6. Hendes fader var død 1842, her
må være tale om stedfaderen, ingeniørkaptajn, senere oberst Hans An
dreas Irenius Ravn (1822—95). 55) Landskabsmaleren Janus Andreas Bar
tholin la Cour (1837—1909). 5Ü) I 1863 var Havnegade anlagt langs Skole
gades bagpladser fra dampskibsbroen til Skolebakken. Se H. Sejerholt i:
Demokraten 27/10 1929. 57) 25/4 ankom fra Korsør 70 mand norske og sven
ske frivillige og udlærte rekrutter. Samme aften drog de nordpå, og næste
dag kom de preussiske furerer for at bestille kvarter. 58) En af møllens
funktionærer, har ikke kunnet identificeres nærmere. 59) Tallet er alt for
lille. Wilnau anfører 200.000 rd. 60) Navnene på de 10 gidsler er anført
hos Wilnau (s. 33). De blev arresteret 2/5 og næste dag (med undtagelse
af rådmand Chr. Bang, hvis helbred var vaklende) ført til Horsens. Her
fra blev de dog hjemsendt allerede 5/s. 61 ) Lars Schurman Fabricius (1805
—80), kasserer i Bankkontoret, Nationalbankens Århus-filial. Til ordning
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af forholdene under okkupationen var der allerede i marts nedsat 5 komi
teer under en centralkomite. Fabricius indtrådte i maj som suppleant.
62) Iflg. Wilnau var det Berlinerfirmaet Müller & Lachmann, der havde
overtaget forplejningen af de preussiske tropper i Jylland. 03) Ernst Frie
drich Eduard Vogel von Falckenstein (1797—1885), preussisk general, stabs
chef hos general Wrangel, i maj udnævnt til militærguvernør i Jylland.
04) A. S. Weis’ fødselsdag var lørdag 21/s. °5) Foruden Aarh. Stiftst. udkom
i 1864 Jydske Avis, red. af cand. jur., senere bankbestyrer Henrik Johan
Otterstrøm (1830—85). 66) Iflg. ordre fra politimesteren af 10/5. Komman
danten var indtil sidst i juni major von Barby. 07) Den omtalte heste
auktion fandt sted 21/5. 08) Hans Peter Julius Lillienskiold (1843—1919),
forstkandidat, senere skovtaksator, søn af herredsfoged Hans Christopher
Lillienskiold (1801—66). 00) Johannes Edvard Julius Elmquist (1812—66),
byfoged og politimester i Randers 1850—66. Han sad arresteret 21/5—22/6.
70) Matthias Hans Rosenørn (1814—1902), amtmand i Randers 1850—66.
71) Johan Michael Andreas Müller (1805—81), toldinspektør i Århus 1847
—71. Han sad arresteret 5/5—8/5 og 22/ß—23/5. 72) Frederik Christian Emil
Dahlstrøm (1815—94), stiftamtmand i Aalborg 1856—86, regeringskom
missær for Nørrejylland i 1864. 73) William Angel Scott, det engelske
jernbaneselskabs distriktsingeniør i Århus, gift med Charlotte Sophie
Louise Gyrithe Müller (Aarh. Stiftst. 7/t 1863). 74 ) Adressen afsendtes til
kongen 31/5. 75) Fru Fabricius hed Julie Tabitha Sophie, f. Schack (1814
—91). Hendes broder var maleren, major Sophus Peter Lassenius Schack
(1811—64), såret ved Dybbøl, død i København, gift med Vilhelmine
Bothilde f. Olsen (1826—1900). 70) Anthon Andreas Ditlev Hansen (1826
—91), læge i Århus 1858—91. 77) Kaptajn Hans Julius Valdemar Hansen,
død på Stenderup lazaret 30/4, gift med Julie, f. Sylow. 78) Valdemar Tully
Oxholm (1805—76), kammerherre, overhofmarskal. 70) Det fremgår af et
brev 17/6 fra A. S. Weis til hustruen, at hun alligevel rejste på besøg hos
familien midt i juni. 80) Fra sidst i juni major von Przyborowski. 81 ) Tor
kild Christian Dahl (1807—72), stiftamtmand i Århus 1858—68, fængslet
i Rendsborg fra marts til maj, senere rejst på rekreation til Norge. 82) For
modentlig hospitalsforstander Carl Møller og frue, der har boet til leje
i Løve- eller Svaneapoteket. 83) Læseselskabet Athenæum var stiftet 1855
og havde lokaler i købmand Chr. Schoubys gård, Kødtorvet 1. Det holdtes
lukket 12/t—5/8. 84) Bertha Weis’ faster Reinholdine Wilhelmine Christine
Bruun, f. Schønheyder (1804—83), gift med Bertha Weis’ morbroder,
højesteretsassessor Peter Daniel Bruun (1796—1864). 85) Reinholdine
Bruuns søn Christian Reinhold Anton Bruun (1832—1905) til Søndermølle
og hustru, Bertha Weis’ faders kusine Henriette Caroline Jensinc, f. Schøn
heyder (1834—98). 80) Balthasar Berg (1804—84), distriktslæge i Viborg
1853—78. 87) Hans Jørgen Swane (1821—1903), provst i Hjermind, senere
biskop i Viborg, gift med Bertha Weis’ kusine Magdalena Sørena, f. Bruun
(1827—1909). 88') Litografen, kaptajn Jacob Henrik Mansa (1797—1885)
udsendte 1837—51 »Specialkort over Kongeriget Danmark« i 1 : 160.000, 2.
udg. 1853—64. 80) Christian Frederik Ingerslev (1803—68), rektor ved
Århus katedralskole 1861—68. 00) Frederik August Schønheyder fik sin
afsked som by skriver i Odense 8/8 1864 og udnævntes samtidig til etatsråd.
01 ) Johan Emilius Bøgh (1815—93), malermester og fotograf med atelier
Klostergade 32 . 02) I Den gamle By findes et album med fotograf J. E.
Bøghs billeder af preussere og østrigere i Århus, adskillige forsynet med
navne. 03) Elfriede Sophie Brammer f. Rosendahl (1826—1917), gift med
biskop Braminers søn Chisten Georg Høst Braminer (1827—1904), sogne
præst i Egebæk 1855—64, kst. i Viby og Tiset 1865—73, senere sognepræst
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i Urlev og Stenderup. 04) Den omtalte overbygning på møllens stuehus
blev fjernet ved genopførelsen i Den gamle By i 1927—28. °5) Formodent
lig sønnen Ernts konfirmation 2/10. øc) Købmand Jens Ulrik Gerdes (1818
—93) var ejer af den tidligere Meulengrachtske gård Lilletorv 2, hvor
general Vogel von Falckenstein havde hovedkvarter. 07) Sort og hvidt var
de preussiske, sort og gult de østrigske farver. ØH) Kongen ankom fredag
aften 2/12 fra Frijsenborg og afrejste søndag middag 4/12 til Skanderborg.
Under besøget boede han på dampskibet »Freja« i havnen. Udførligt refe
rat i Aarh. Stiftst. 00) Besøget i Katedralskolen refereret i skolens pro
gram 1865, s. 58. 10°) Geheimekonferensråd Christian Julius Cosinus Bræ
strup (1789—1870), politidirektør og overpræsident i København, i novem
ber 1864 overordentlig kommissarius i Jylland. 101) Epidemien er nær
mere omtalt i Katedralskolens program 1865, s. 21—22. 102) Hospitals
forstander Carl Møller var 1964—73 revisor og kassekontrollør ved Bank
kontoret, Nationalbankens Århus-filial.

Geert Henrik Winther.
Efter festskrift udgivet af Jydsk Brand
forsikring for Løsøre og Bygninger.

Dr. Geert Winther.
Af Frode Aagaard,

Gennem en menneskealder var dr. Geert Winther Odderkred
sens repræsentant i folketinget, idet han 1848 valgtes til med
lem af den grundlovgivende rigsforsamling, og uden afbrydelse
valgtes han derefter til folketinget 1849—84. Kun meget faa
politikere har følt sig rigsdagsvant som han. Til sine sidste
dage — han døde 1905, næsten 92 aar gammel — tog han
baade mundtligt og skriftligt del i politiske forhandlinger.
Geert Henrik Winther var præstesøn, født i Hundslund
præstegaard ved Horsens den 20. november 1813. Begge hans
forældre døde tidligt, hans fader, da sønnen kun var tre aar
gammel, men han fik et andet hjem hos sin morbroder, kam-
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merraad Chr. Rasmussen, der var birkedommer ved baroniet
Vilhelmsborg ved Aarhus. Tyve aar gammel blev han student,
1840 teologisk kandidat. Da han ikke følte nogen særlig trang
til at gaa præstevejen, fortsatte han sine studier. 1844 tog han
magisterkonferens, 1846 magistergraden, der svarer til vore
dages doktorgrad. Titlen dr. phil. fik han 1854.
Hans afhandling for magistergraden handlede om realsko
len. Med sin rationalistiske anskuelse havde han megen sans
for det nyttige og praktiske. Som Lars Bjørnbak priste han
det reelle og fandt, at Grundtvigs højskoletanke og dens virke
liggørelse paa højskolerne havde for liden forbindelse med
virkeligheden. I aandelig henseende følte han sig vel nok mere
beslægtet med tankerne i Frederik VI’s tidsalder end med
Grundtvigs syn paa menneskelivet. Han har forøvrigt engang
fortalt om Frederik VI’s besøg i Aarhus 1825, hvor børnene
skulle overhøres i kongens nærværelse. »Jeg sad øverst i den
nederste klasse,« siger han, »og da nu kongen stod foran mig,
blev jeg saa betaget deraf, at jeg gav mig til at græde. Men
saa tog han mig under hagen og sagde: »Du skal ikke græde,
min lille dreng, jeg vil dig blot vel, vær du ganske rolig«. Saa
kom jeg til hægterne igen, og saa gik det overmaade godt. Jeg
kan huske, hans følge stod og snakkede højt, men saa tog han
sin store ryttersabel, hug den i gulvet og sagde: Stille, og saa
blev der straks ro«1).
I 1847—48 foretog Winther en længere udenlandsrejse.
Under februarrevolutionen 1848 opholdt han sig i Paris og
modtog her stærke indtryk af den nye frihedstid, der var ved
at bryde frem. I Rom affattede han en adresse, der, ledsaget
af en sum penge, indsamlet blandt danske dernede, sendtes
hjem til martsministeriet som et lille bidrag til krigen mod
oprørerne. Hen paa sommeren vendte han syg hjem. Hans læge
tilraadede ham da at tage paa landet, og vi træffer ham i sep
tember hos en slægtning i Hads herred. I slutningen af maaneden indbød provst Weisner, Gosmer, til et valgmøde paa
Rathlausdal i anledning af de forestaaende valg til den grund
lovgivende rigsforsamling. Her blev som kandidater i Odder
kredsen foreslaaet prokurator T. C. Dahl til Moesgaard og overkrigskommissær J. P. C. Holst, Horsens. Winther var mødt og
bad om ordet. Provsten tog meget overlegent paa den unge ma
gister og afbrød hans tale, før han var færdig, og senere næg
tede han ham ordet. Ved dette prøvevalg fik Dahl 117 stemmer
og Holst 100, men da Dahl oplyste, at han havde lovet at stille
sig i Skjoldelev, proklameredes Holst. Winther erklærede, at
han agtede at stille sig. Ved valget den 5. oktober stemte 467
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af 750 indtegnede vælgere eller 62,3 %. Winther valgtes med
260 st., medens Holst fik 207. Ved de følgende 20 folketingsvalg
valgtes han derefter til kredsens repræsentant, ofte ved kaaring, og kun ved de to valg i 1881 havde han nævneværdig
modstand.
Paa den grundlovgivende rigsforsamling sluttede han sig
til venstre og deltog livligt i forhandlingerne. Han var mod
stander af et landsting og erklæret tilhænger af den alminde
lige valgret. Han stemte imod paragraffen om, at kongen skulle
høre til den evangelisk-lutherske kirke, men derimod stemte
han for en bestemmelse om, at ethvert medlem af folkekirken
kunne søge den præst, han ville. Dette forslag faldt, men virke
liggjordes 1855 med loven om sognebaandets løsning. I det op
rindelige grundlovsudkast, som var udarbejdet af Monrad og
Orla Lehmann, fandtes paragraffen om provisoriske love ikke,
men efter enstemmigt forslag fra grundlovsudvalget indførtes
den. Den senere saa skæbnesvangre paragraf fik mærkeligt nok
tilslutning fra alle sider. Tscherning fandt dog bestemmelsen
overflødig, fordi den grundlovsfæstede en selvfølgelighed, men
netop derfor kunne den efter hans mening let forvirre den rette
forstaaelse af statsmyndighedernes indbyrdes forhold. Winther
var den eneste, der af principielle grunde bekæmpede para
graffen, som han foreslog udstemt, men efter en kort og inter
esseløs debat vedtoges den med alle stemmer mod Winthers og
Tschernings.
Bondevennerne — den tids venstre — stod stærkt paa Øer
ne, hvor de ved folketingsvalget 1849 fik ikke mindre end 33
af 46 mandater. I Jyland var bondebevægelsen derimod svag,
og valgdeltagelsen blev ogsaa ringere her. Winther virkede
dog ogsaa uden for sin kreds for frisindede valg, men jyderne
valgte en mængde embedsmænd, særlig præster. Embedsstan
den har aldrig været saa talrigt repræsenteret i folketinget som
ved dette første valg. Af folketingets 100 medlemmer var ikke
mindre end 48 embedsmænd, hvorimod der kun var 17 gaardmænd, 5 proprietærer og 1 godsejer.
Bondevennerne havde flertal i tinget, men det var et meget
uensartet parti, der snart deltes i flere grupper. J. A. Hansen,
Balthazar Christensen og Tscherning var de ledende. Medens
J. A. Hansen var ivrig tilhænger af Ejderpolitikken, gik Tscher
ning helt ind for helstatpolitikken. Winther blev helt og fuldt
Tschernings mand og fulgte ham i tyndt og tykt.
Winther vandt en stærk stilling gennem de økonomiske
selskaber, han stiftede. I fyrrerne var der paa Sjælland opstaaet en stærk bevægelse for at lægge de økonomiske anlig-
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gender i bøndernes og deres tillidsmænds hænder, særlig ved
oprettelsen af brandassuranceforeninger. Winther optog nu
det arbejde i Jylland, dels for at frigøre bønderne fra embeds
mandsvældet, men ogsaa for at skabe sig en fri og uafhængig
livsstilling, der kunne sikre hans økonomiske eksistens og
gøre ham uafhængig. 1851 stiftede han »De mindre landej endomsbesidderes brandforsikring for rørlig ejendom i Nørre
jylland« og 1856 »De mindre landejendomsbesidderes brand
forsikringsforening for bygninger og andre faste ejendele i
Nørrejylland«. For disse selskaber var han formand henholds
vis til 1886 og 1882. Hertil kom, at han øvede en meget be
tydelig indflydelse gennem »Nørrejysk Tidende«, som han fra
1850 udgav (fra København). Det fik for den jyske bondestand
en lignende betydning som J. A. Hansens »Almuevennen« for
øernes bondebefolkning. Det blev organ for Tchernings ven
stre og førte en skarp polemik med embedsmændene. Sammen
blandingen af politik og brandforsikring gavnede ham næppe
som politiker. Fra nationalliberal side haanede man ham sta
dig derfor. Winthers politik lugtede »sveden«, sagde de. Der
var det rigtige deri, at brandkasserne virkelig tjente venstres
politik. Ved sin virksomhed som formand kom han i forbin
delse med mange af bondestandens ledende mænd. De sad i
foreningernes bestyrelse og var tillidsmænd rundt om i distrik
terne. Blandt dem fandt Winther sine folketingskandidater,
og den ene kreds efter den anden erobredes efterhaanden for
venstre. »Geert er ingen ting andet end en brandpolitiker,«
skrev engang den grundtvigske hofjægermester og folketings
mand Carlsen til sin meningsfælle Sofus Høgsbro. Men gennem
disse foretagender lagdes grunden til senere tiders vidtforgrenede andelsbevægelse.
1856 oprettedes Den sjællandske bondestands sparekasse
med den høj tansete overretsprokurator C. C. Alberti, en af
bondebevægelsens dygtigste politikere, som formand. »Det er,«
skrev han 1857, »bondestandens udelukkelse fra indflydelse
paa de hidtil bestaaende sparekasser, den lave rente i en del
af disse, den forkærlighed, hvormed disse penge sattes i køb
stadejendomme og i større landejendomme, samt den ube
skrivelige forsvinden af samtlige sparekassers overskud for
interessenterne, som har bevirket, at vi har oprettet Den sjæl
landske bondestands sparekasse.« Og det egentlige formaal
med sparekassen udtrykte han ved en senere lejlighed saa
ledes: »Grundtanken for sparekassens stiftelse og udvikling
er, at bondestanden bør i pengesager være frigjort for herremændenes og købstadmændenes samt embedsmændenes for-
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mynderskab og raade over sine egne midler, saaledes at spare
kassens indre forhold afgøres efter selvstyrelsens hovedreg
ler«2)Dette synspunkt delte Winther ganske. Det kan derfor ikke
undre, at han 1857 i Nørrejysk Tidende slaar til lyd for op
rettelsen af en sparekasse for mindre landejendomsbesiddere
i Nørrejylland. Det blev til Landbosparekassen i Aarhus, der
stiftedes 1862, men Winther led den tort, at det ved den stif
tende generalforsamling vedtoges, at ingen uden landboere
maatte være aktionærer, hvorved han udelukkedes, men han
fik da indført den demokratiske bestemmelse, at ingen kunne
have mere end een stemme3).
I Østjylland fik Winther en overmaade stor indflydelse.
Den store folketaler var han ingenlunde. Men i den personlige
agitation, mand over for mand, var han fremragende. Han
evnede som C. Berg at tale med folk. Utrættelig og energisk
virkede han for sine anskuelser gennem samtaler og ad andre
veje. Og han havde altid tid til at gøre sine vælgere smaatjenester. Da husmand og kludesamler i Gylling by Christen Poul
sen var blevet idømt en bøde for ulovlig handel, var Winther
straks parat til at besørge en ansøgning om benaadning til
ministeriet.
Da Frederik VII og grevinde Danner den 4. juli 1852 be
søgte Aarhus, sørgede Winther efter aftale med kammerherre
Berling, at det blev et triumftog gennem Jylland. Grevinden
var jo velanset blandt bondevennerne, medens de højere kred
se forargedes over hende. Winther fortæller selv følgende om
kongemodtagelsen: »Jeg sendte cirkulærer til mine distrikts
kommissærer og meddelte: Kongen kommer med sin gemal
inde, vi skal tage godt imod dem. Og saa lagde jeg en rejse
plan, fra Aarhus over Ry og Silkeborg til Herning, over Vide
bæk til Varde, derfra over Fredericia til Horsens. Ude i min
egen valgkreds, Hads herred, samlede jeg mine venner og fik
dannet et kavalleri paa 600 mand paa deres bedste heste. Med
det rykkede vi ind i Aarhus. Uden for byen ordnede vi os fire
og fire, jeg gik foran med min stok i haanden, og saa rykkede
vi indgennem mindeport op til kirkepladsen. Kongen var taget
ind i bispeboligen. Jeg lod rytterne indcirkle kirken paa den
ene side, saa at ingen kunne komme hverken frem eller til
bage. Og saa havde jeg ogsaa 2000 fodfolk fra distrikterne
nord og vest for Aarhus, de indcirklede den fra den anden
side, saa vi var herre over hele byen. Jeg havde betinget mig,
at fire af mine hovedmænd skulle være dannebrogsmænd,
hvad de ogsaa blev. — Siden rejste jeg forud til alle de steder,
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hvor kongen skulle igennem, fik rejst æresporte, arrangeret
modtagelse med taler og saa videre«4).
Som organisator og agitator fik Winther megen betydning.
Paa rigsdagen var hans indflydelse derimod ikke saa stor.
Modstanderne kaldte ham spottende Tschernings adjudant, og
sandt var det, at han nærede stor beundring for denne ejen
dommelige politiker, som han trofast fulgte gennem aarene.
Winther var en snu forhandler og ikke saa lidt af en intrige
politiker. J. A. Hansen kaldte ham engang rigsdagens onde
aand, hvis »hviskende og hvislende« indflydelse trængte ind i
alle kroge og virkede nedbrydende paa alt sammenhold inden
for venstre. Ejderpolitik og skandinavisme, militarisme og em
bedsmandsvælde rettede han voldsomme angreb imod. »Dag
bladet« skrev 1858 beklagende om det folketing, der skulle
være organet for nationens fremadstræbende tendens, men
som hovedsagelig var sunket ned til at være en arena, paa
hvilken individer som J. A. Hansen og Winther, Zahle og Al
berti, Reinhold Jensen og Rugaard kæmper med hinanden om
herredømmet over et antal uvidende menneskers stemmer, en
kampplads, hvor der intrigeres og kabaleres i rent private in
teressers tjeneste, som senere bruges i den over al beskrivelse
modbydelige polemik mellem venstreblade. Adskillige af disse
mænd var ikke værd at tjene som menige, mens de nu optræ
der som høvdinge.
Overfor denne taabelige og meningsløse dom kan sættes,
hvad en saa kyndig historiker og politiker som N. Neergaard
skriver: »Winther var en dygtig mand, hvis politiske talent og
kundskab blev meget undervurderet af modstanderne, og han
var som agitator baade i og uden for rigsdagen en af de ihær
digste og utrætteligste, vor politiske historie har kendt. Det
jyske venstre, som udgjorde hovedstyrken af den Tcherningske gruppe og ved denne tid talte omkring 15 mand i folke
tinget, var aldeles overvejende hans værk. Fra halvtredsernes
begyndelse havde han oparbejdet det med utrættelig energi,
ikke saa meget gennem offentlige møder — skønt ogsaa af
saadanne har han holdt en stor del — som ad den mere pri
vate og personlige agitationsvej. . . Efterhaanden som brand
forsikringen voksede og gjorde sin formand til en velhavende
mand, lykkedes det i den ene folketingskreds efter den anden
at faa de embedsmænd og større grundejere, som hidtil havde
siddet inde med rigsdagsmandaterne og som oftest havde til
hørt centrum, erstattet med bønder eller andre, som i Tscherning og G. Winther saa deres politiske førere. Naturligvis fik
G. Winther under disse forhold en betydelig politisk indfly-
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delse, og i alle personlige spørgsmaal raadede han saa godt
som alene, idet det laa fjernt for Tschernings natur at gribe
ind i sligt. Det kunne da vel hænde, at en vis tilbøjelighed til
intrigepolitik, som var Winthers største fejl, kom til at gøre
sig alt for stærkt gældende, og dette var i det hele ikke gavn
ligt for gruppens anseelse«5).
Det var ikke altid, Winther kæmpede med aaben pande.
Admiral van Dockums fortæller, at han som marineminister i
1851 modtog besøg af Winther, der ville udvirke en aarlig un
derstøttelse til enken efter en tidligere læge i marinen. Mininisteren stillede sig afvisende, men da flere af venstres ledende
mænd støttede Winther, gik ministeren ind derpaa. Winther
sagde da, at han fandt det ønskeligt, om man kunne undgaa
forhandling med paafølgende afstemning, da »den stilling, som
jeg indtager i tinget, naturligvis gør det nødvendigt for mig at
stemme imod andragendet«(!)°). Ejendommeligt nok var han
heller ikke saa fremsynet, at han kunne se, at jernbaner ville
være til gavn for Jylland. 1852 var der stillet forslag om at
forlænge Roskildebanen til Korsør. Winther optraadte som
jydernes talsmand. Han var mod forslaget, da der derved ville
gives præcedens for en jysk tværbane, og den ville man ikke
have. Han drev det enda til at udbryde, at Jylland under disse
forhold ikke kunne være tjent med at blive styret i forening
med det øvrige land!
Stor betydning fik Winthers møde med den ejendommelige
skolemand Lars Bjørnbak7). De var begge rationalister og de
mokrater og kunne mødes i uvilje mod embedsmænd og ari
stokrati. I Nørrejysk Tidende skrev Bjørnbak artikelrækken:
»Frem, bondemand, frem!« Han var ogsaa enig med Winther
i, at skolelærerne paa landet skulle drages ind i det politiske
liv. Det var som talt ud af Bjørnbaks hjerte, naar Winther
skrev, at en skolelærer »er kommunal- og ikke statsembeds
mand; han er altsaa knyttet til folket, medens statsembedsmændene er knyttet til det regerende bureaukrati«. Bjørnbak
kom for modstanderne til at staa som »en tro oversættelse af
Geert Winther i rødmosset og bredskuldret jysk stil«. De kun
ne ogsaa mødes i trangen til at faa venstre organiseret i Jyl
land. »Foreningen for folkelig frihed i Hads og Ning herre
der«, der med M. Christiansen, Beder, som formand var stiftet
1856, talte blandt sine ivrigste medlemmer Bjørnbak.
1862 stiftedes paa et møde i Høver kro »Den jyske folkeforening«, hvis formand Winther var fra stiftelsen til 1875, da
han afløstes af Bjørnbak. Mødet havde samlet ca. 500 menne
sker, der i næsten fire timer hørte paa forhandlingerne, der
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fandt sted under aaben himmel paa en kold martsdag. For
eningens formaal var at modarbejde enhver indskrænkning af
den ved grundloven givne valgret samt virke for gode demo
kratiske valg. Winther udtalte ved mødet, at der i øjeblikket
var mange, der ville benytte sig af den almindelige længsel
efter at se Danmark knyttet nærmere til Sønderjylland for at
faa valgretten indskrænket. Ejendommeligt nok blev baade J.
A. Hansen og Tscherning medlemmer af bestyrelsen. Pastor
Brandt, Storring, der i referatet kaldes »embedspartiets fuldtro
mand«, udtalte, at han tvivlede paa nødvendigheden af en saa
dan forening, da der næppe var grund til at frygte en ind
skrænkning af valgretten. L. Schøler, Hammel, bemærkede der
til, at den almindelige valgret havde haft mange fjender lige fra
grundlovens givelse. I »Dagbladet« havde man endog kunnet
læse, at den var vort fædrelands ulykke. Foreningen fik et
meget stort medlemstal, mest i den østlige del af Jylland, og
bidrog i høj grad til at vinde den jyske landbefolkning for
venstre8). »Jyllandsposten«, der var oprettet 1861 af Reinholdt
Jensen, blev foreningens organ. Det anslog en stærk Tscherningsk tone. Det ville forsvare den ved grundloven givne fri
hed og særlig den almindelige valgret. Det maatte tiltale Tscher
ning og Winther, naar bladet den 5. april 1861 skrev: »I er
kendelsen af, at krig i almindelighed er en ulykke for folkets
store flertal, og navnlig naar staten er lille, anser bladet det
for ønskeligt, at forviklingerne med Tyskland kan løses ad
fredelig vej paa en for flertallet betryggende maade, og bladet
vil derfor støtte enhver underhandling, der med mandig besin
dighed søger at bevare friheden og fredens velsignelser for vort
fædreland. »I bladet kan man følge, hvorledes foreningen vir
kede i sine første aar, gennem forberedelse af valg, oprettelse
af landbosparekasser og lign.
»Dagbladet«, der gennem aarene havde haanet de kofte
klædte bønder, var i 1860 kommet til det resultat, at der var
farligere mænd end dem. »Det er ikke bønderne,« skrev det,
»ikke kofterne, ikke transtøvlerne, som gør ulykken, det er
frakkerne, som giver sig ud for kofter, de blanke støvler, som
søler sig i tran, det er J. A. Hansen, Winther m. fl. ikke-bønder
og hele denne race, som giver forargelsen«0). Winther stemte
mod novemberforfatningen 1863, og da vaabenstilstanden var
sluttet i sommeren 1864, overrakte han sammen med Reinholdt
Jensen en adresse til kongens kabinetssekretær, som var affat
tet af Bjørnbak og forsynet med 1412 underskrifter, overvej
ende gaardmænd og husmænd. »Vi føler trang,« hedder det i
denne adresse, »til at udtale vor misbilligelse af det parti i lan-
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det, der paa en sørgelig maade har ført riget til undergangens
rand, og hvis organer i pressen har vildledet saa mange, ja ikke
engang skaanet Deres Majestæts ophøjede person, og i hvis
adresser vi ingen lod eller del har haft«10). J. A. Hansen og
hans tilhængere paa øerne offentliggjorde en udtalelse, hvori
»Den jyske folkeforening« beskyldtes for at være sammenknyt
ningspunktet for et saakaldt antinationalt-demokratisk parti,
der »sætter en større udstrækning af land under kongens scep
ter og en udvidelse af kongens magtfylde over dansk nationali
tet og uafhængighed.« Jyderne protesterede dog mod en saadan beskyldning, men i rigsdagskredse forlød det omkring 1.
august, at stemningen i Jylland var saadan, at naar man ikke
fik fred, saa ville jyderne selv skaffe sig den.
I rigsraadets folketing rettede Winther stærke anklager mod
de nationalliberale, hvis Ejderpolitik havde ført Danmark ind
i ulykken. De var drevet frem af en overmægtig embedsstand,
og stemningsbølger i den københavnske befolkning og i de store
hovedstadsblade havde paavirket den. Resultatet var blevet en
landsskadelig politik.
Under grundlovskampen 1865—66 spillede Winther en be
tydelig rolle. Sammen med J. A. Hansen og Hansen-Menstrup
var han vært ved det berømte Phønixgilde den 10. oktober 1865,
hvor ca. 30 venstremænd havde indbudt en kreds af godsejere
til en middag. Her dannedes alliancen mellem store og smaa
bønder, der havde som maal at forme en grundlov, som gav
magten i landstinget til jordbrugerne og gøre en ende paa de
national liberales magt i dette land.
Winther sagde i sin tale bl. a..: »Ser jeg hen til fortiden,
da var det en ære at kaldes dansk. Ser jeg ud i fremtiden, da
er den mørk og tvivlsom, men ikke haabløs. Nogle ser mod
nord, andre mod syd for at finde forbundne, og en skjald her
i landet, gamle Grundtvig, har udtalt, at Danmark skulle være
et bindeled mellem nord og syd. Jeg vil holde mig til skjaldens
ord, idet jeg haaber, at Danmark maa finde sin styrke og be
vare sin selvstændighed ved en saadan stilling. De smaa natio
ner har nu ikke andet at gøre, hvis de vil gøre sig haab om at
bevare deres selvstændighed og ejendommelighed, end at slutte
sig sammen med andre nationer, med hvem de har fællesskab
i store og vigtige ejendommeligheder. Vi skal ikke sidde ørkes
løse og lægge hænderne sammen og vente paa, hvad der vil
komme. Ikke hige mod forbund, men vende blikket indad. Vi
skal tage os sammen og styrke os saaledes, at et forbund med
os bliver ønskeligt. . . Derfor skal den almindelige valgret be-
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vares, og derfor skal der sikres et antal af store skatteydere
plads i repræsentationen. Kun i en samvirken mellem store og
smaa bønder ser jeg haabet om Danmarks selvstændige bestaaen som stat.« I stærke ord vendte han sig mod de national
liberale. »De hidtidige magthavere, de meget regerende, for
hvem regeringen er levebrød, har fulgt en politik, der har ført
til rigets opløsning ... de meget regerendes politik har ikke
kunnet holde Danmarks rige sammen. Ejderpolitikken førte til
tabet af Slesvig.
Det er derfor paa tide, at de regerende forsøger at lægge
grundvolden til en anden politik for om muligt at bevare Dan
marks ret til selvstyrelse. Det er landboernes, de større og min
dres, samvirken, jeg har for øje. Købstæderne synes endnu for
uselvstændige overfor bureaukratiet, til at jeg for tiden tør
nære noget haab om deres medvirken. Med ønsket om en kraf
tig samvirken mellem de tvende dele af folket, som her er re
præsenterede, og med haabet om, at vort fædrelands selvstæn
dighed gennem en saadan samvirken maa bevares, beder jeg
Dem med mig tømme et glas for fædrelandet«11).
Ugebladet »Enhver sit« sluttede referatet fra mødet med
disse ord: »Flere end en af deltagerne maa vist have følt, at
denne sammenkomst mellem de store og smaa bønder var et
stykke Danmarkshistorie. Nu var de gamle og haarde tider
forbi; herremanden havde grebet bondens fremstrakte haand,
og med forenede kræfter bliver det maaske landbostanden mu
ligt at redde vort kære ulykkelige fædreland for undergang.
Den 10. oktober 1865 kan blive en betydelig dag i Danmarks
historie.«
Ja, deltagerne følte, at et samarbejde mellem store og smaa
bønder var paakrævet:

thi først naar disse tvende kan mødes uden tolk,
for Danmark en bedre tid begynder,
som der stod i en festsang til gildet. Man kunne i hvert fald
mødes i fælles had mod de nationalliberale »Vi er vistnok enige
om,« sagde J. A. Hansen, »at landets embedsmænd, statens
tjenere, ikke bør være statens herrer.«
Oktoberforeningen blev en frugt af dette møde, men da J.
A. Hansen og grev C Frijs blev enige om det ufolkelige lands
ting med den privilegerede valgret, blev Winther og Tscherning
sammen med det grundtvigske venstre de ivrige forkæmpere
for bevarelsen af den almindelige valgret. Venstrepressen var
svag i de tider. I Jylland fandtes kun Horsens Folkeblad, Silke
borg Avis og Aalborg Stiftstidende, men gennem Nørrejysk Ti-
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dende virkede Winther dygtigt og energisk som vaabendrager
for junigrundlovens demokratiske bestemmelser. »Enhver sit«
klagede over hans ubestandighed. »Der er noget vævert over
dr. G. W.,« skrev bladet, »hvilket minder om egernet, som er
et dyr, der lever i skoven.« Forud for de afgørende valg i juni
1866 besluttede grundlovsmodstanderne inden for venstre at
holde en række møder landet over. Tscherning og Winther
skulle tage sig af Østjylland, og det blev et togt, hvis lige man
ikke før havde kendt. 18. maj holdt de møde i Viuf kro og
drog saa nordpaa. 22. maj var de naaet til Borum. »Dagbladet«
bragte samme dag en lang artikel om venstres rejsende agita
torer, hvori det hedder, at Tscherning og Winther, denne mage
løse nutidsgentagelse af den vandrende ridder fra la Mancha
og hans listige vaabendrager, farer Jylland igennem fra Kol
ding til Hjørring. Der burde vel sendes modtalere fra Køben
havn, men »den, som én gang har overværet et af de menig
mandige politiske møder paa landet, vil ikke let føle sig kaldet
til at gentage forsøget. I kroens rejsestald eller paa landevejen
udenfor er der samlet et par hundrede mennesker, blandt hvilke
der kun enkeltvis ses gaardmænd og proprietærer, mens fler
tallet er husmænd, indsiddere og tjenestekarle, som benytter
lejligheden til at faa en slags markedsdag; fra en vogn eller en
omvendt tønde holder først en forskræmt skolelærer en tale,
hvori de kendte stikord tumler sig i broget forvirring; saa kom
mer den rejsende storhed, der tiltaler den lille klump af til
hørere, som var den selve den danske nation, og hvem bifaldet
følger desto stærkere, jo hensynsløsere han angriber de kjole
klædte, præsterne, herremændene, forvalterne, jo mere han
tordner løs om folkefrihedens dødsfjender, den tærende em
bedsstand og det hovmodige bureaukrati. Duften fra ko- og
hestestalden, kvalmen fra hundrede tobakspiber, dunsten af øl
og brændevin er ikke det værste, man har at døje ved de fleste
saadanne møder; ulige pinligere er den fordom og bornerthed,
som ruger over mængden, den sørgelige uvidenhed om de sim
pleste forudsætninger og den enhver modstander mødende mis
tænksomhed og onde vilje«12).
I de stedlige modstanderblade fremstilledes Tscherning som
en pjerrot, der med Winther som sin udraaber, drog fra kro
til kro for at give forestillinger til underholdning for den maabende hob. I »Fædrelandet« skrev Ploug, at Tscherning ligner
en forfalden skuespiller, der, efter en tid lang at have gjort
lykke paa hovedstadens teater, har maattet stige nedad og nu
drager omkring paa landet og deklamerer i laderne, sminket
med kridt og rødsten, og med Winther som komiker. Det ny-
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valgte landsting kom til at tælle 31 tilhængere og 20 modstan
dere af forslaget, men Østjylland, hvor Winther havde den
store indflydelse, valgte ene nejsigere.
I de nationalliberales overmod havde Winther set en af
hovedaarsagerne til ulykkerne i 1864. Det vakte stor opsigt,
da han i rigsdagen rettede et voldsomt angreb paa Hall, der
ikke kunne have haaret sig bedre ad, end han havde gjort, hvis
han af kongen havde faaet i kommission at skaffe ham af med
de tre hertugdømmer. Formanden greb ind, og et medlem bag
Winther raabte: Smid ham ud! »Saa skal da . . .,« udbrød
Winther, idet han greb en brevpresser og løftede den mod af
bryderen, men Tscherning greb ham i armen og sagde: »Det
maa vente, til vi er uden for.« Skandinavismen bekæmpede
han ved mange lejligheder i voldsomme udtryk, og paa skole
møderne i Aarhusegnen stred han sammen med Bjørnbak mod
de grundtvigske skoletanker. Naar J. Nørregaard, Testrup, til
lagde de gamle sagn stor opdragende betydning, svarede Win
ther, at »oldtidens aand var hedenskabets, altsaa mørkets, selv
tægtens og manddrabets aand, mens kristendommen lærer for
dragelighed, broderkærlighed og fred.«
Efter Tschernings udtræden af folketinget 1866, blev Win
ther fører for den lille bjørnbakske gruppe, det jyske venstre,
der var præget af antimilitarisme og rationalisme med stærk
sans for de praktiske værdier. Under behandlingen af hær loven
1867 indbragte Winther et forslag, som byggede paa et udkast
fra nov. 1848 af Tscherning13). Hæren skulle omdannes til en
slags landeværn med en maaneds indøvelse for alle og let ad
gang til at stille for sig i resten af den tid, man kunne blive
indkaldt. Landet skulle inddeles i militære kredse med ca.
100,000 indb. i hver, for at de indkaldte kunne samles kreds
vis i nærheden af deres hjemstavn. Berg og det øvrige venstre
gik skarpt imod, fordi det udvidede stillingsvæsenet, som det
forøvrigt lykkedes Berg at faa afskaffet ved hærloven. 1875
foreslog han, at militærlovene skulle indledes med, at maalet
var Danmarks neutralitet. Krigsministeren var velvillig, men
Berg hævdede, at opgaven maatte være at hævde Danmarks
rettigheder, hvortil hørte gennemførelsen af § 5.
1868 foreslog han tvangsafløsning af fæstevæsenet, hvad der
var som en bombe mod samarbejdet mellem store og smaa
bønder og blev aarsag til oktoberforeningens sprængning. Pud
sigt nok foreslog han 1866 at gøre Brabrand til hovedstation
paa den jyske længdebane og ikke Aarhus.
Skandinavismen var ham en brand i næsen. I et fælles nor
disk parlament ville Sverige faa overvægten, hvad han fandt
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forkasteligt, og derfor ville han bekæmpe saadanne tanker til
det yderste. Han krævede besparelser i statshusholdningen, da
man ellers maatte frygte, at »de lokkende skandinaviske røster«
om, hvor billigt forsvaret og diplomatiet kunne blive i et samlet
Norden, kunne vinde indgang hos befolkningen. I anledning af
kronprins Frederiks (VIII) forlovelse med Louise af Sverige
i 1868 havde grundtvigske venstremænd stillet forslag om en
adresse fra folketinget til kongen, hvori det hed: »Vi hilser med
glæde denne forbindelse mellem to af Nordens kongebørn som
et vidnesbyrd om, at dets fyrster mødes i erkendelsen af den
høje betydning, enighed og sammenhold mellem rigerne vil
have for disses fremtidige selvstændighed og udvikling.« Win
ther foreslog sammen med 19 andre medlemmer dette afsnit
ændret saaledes: »Det danske folk hilser med glæde denne
forbindelse mellem tvende af Nordens kongebørn, og det vil
med kærlighed og haab modtage Deres Majestæts nye datter.«
I forslaget til adressen udtryktes ogsaa en dyb beklagelse
over, at de fortrolige forhandlinger om udførelsen af § 5 hidtil
ikke havde ført til noget resultat. Der udtaltes haab om, at
»det maa lykkes at naa en overenskomst, som tilfredsstiller
befolkningens trang uden at berede riget fremtidige vanskelig
heder ligeoverfor en stat, til hvilken ogsaa vi maa ønske, at
riget staar i et oprigtigt venskabeligt forhold.« Winther ønskede
det sidste punktum ændret til: »Vi ønsker, at det maa lykkes
Deres Majestæt at naa en overenskomst, som tilfredsstiller be
folkningens trang uden at berede riget fremtidige vanskelig
heder ligeoverfor en stat, til hvilken det er af vigtighed, at
riget staar i et oprigtigt og venskabeligt forhold.«
Ved en fest for Lars Bjørnbak hyldede Winther ham for
den frygtløse frejdighed, hvormed han havde kæmpet for den
folkelige friheds- og lighedssag, ligesom han i kampen mod
»svenskeriet« havde vist sig som en loyal undersaat og en tro
fast dansk mand.
1870 gik han sammen med sin gruppe ind i Det forenede
venstre, men allerede aaret efter meldte han sig ud, da han
bl. a. fandt partiet alt for forsvarsvenligt. 1871 stillede han for
slag om eftergivelse af fattighjælp, naar vedkommende i 5 aar
havde holdt sig fri af fattigvæsenet. Han motiverede det med,
at det var en stor ulighed, naar studerende kunne nyde offent
lig understøttelse, uden at dette havde nogen skadelig indfly
delse paa deres retsstilling, mens den simple mand mistede
sin vigtigste politiske ret, stemmeretten, naar han havde været
nødsaget til at ty til det offentliges hjælp, hvad han let uden
egen skyld kunne komme til.
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Med aarene blev han mere moderat og var altid parat til et
forlig med højre, ligesom han var modstander af al visnepolitik. Derved svækkedes hans stilling efterhaanden og gjorde
ham ensom. I en artikel om dr. Geert Winther i Jylland gav
J. A. Hansen udtryk for mange venstremænds syn paa det
svingende og upaalidelige i Winthers politiske holdning. »Det
er en kendt sag,« hedder det, »at dr. Winther i Jylland og dr.
Winther i rigsdagen er to ganske forskellige personer. I rigs
dagen er Winther en lille, væver person, der synes at være ven
med alle udenfor de nationalliberale; der smiler til den ene og
hvisker til den anden, der fisker efter stemmer for at blive
medlem af finansudvalget og enkelte andre udvalg, der indbrin
ger en række gamle og nye lovforslag, som han ved, ingen vil
understøtte, men som ej heller vækker anstød mod nogen, fordi
man ved, han selv er tilfreds med at have indbragt dem og
gerne igen frafalder dem eller dog finder sig roligt i, at man
lader dem ligge. løvrigt er man beredt paa at finde ham snart
i den ene lejr og snart i den anden, stemmende for det æn
dringsforslag ved den ene behandling, som han stemmer imod
ved den næste.«
Som nævnt bekæmpede Winther i halvtredserne J. A. Han
sens Ejderpolitik. Saaledes skrev Nørrejysk Tidende 1858: »Er
det vigtigt at holde godt naboskab med Sverige-Norge, saa er
det dobbelt vigtigt at holde godt naboskab med syden, hvor
ingen grænse kan skille mellem dansk og tysk. Øboerne maa
ikke glemme, at naar man opfordrer til kamp mellem Dan
mark og tyske magter, saa er Jylland den provins, der først
maa undgælde for en mulig overilelse, og hverken øboerne eller
Sverige-Norge vil kunne hindre Tysklands forenede magt fra
at besætte Nørrejylland.« Disse nøgterne betragtninger kaldte
J. A. Hansens »Morgenposten« »en spekulation i jysk enfoldig
hed og egennytte.«
Da Winther, der altid havde været en ivrig forkæmper for
militærudgifternes nedsættelse, stemte for hærloven 1880, vakte
det baade modvilje og forbavselse blandt hans vælgere. Ved
valgene 1881 mødte han da ogsaa en del modstand, fordi han
altid var at finde paa indrømmelsernes glidebane, men han
genvalgtes dog med et betydeligt flertal. Men forud for valget
1884 kom han ud for en vældig modvind. 100 mennesker var
mødt frem ved et møde i Odder søndag den 8. juni. I den lange
forhandling, der havde en meget personlig karakter, havde ikke
mindre end 31 ordet. Winther erklærede, at han som en mod
vægt mod »de uforskammede angreb« ville stille sig igen, hvis
han fik en varm og indtrængende opfordring fra flertallet af

204

Frode Aagaard

kredsens sogne. Paa valgdagen maatte han dog bide i græsset,
idet højskoleforstander Viggo Bjørnbak, Viby, valgtes med
1203 stemmer mod Winthers 588 st. Lars Bjørnbaks søn blev
saaledes hans banemand, skønt det var Winther, der havde
forberedt jordbunden for den bjørnbakske bevægelse.
Dermed sattes der punktum for hans 35-aarige rigsdags
virksomhed. I en aarrække havde han været et dygtigt medlem
af finansudvalget, et enkelt aar dets formand. Næppe andre
end Berg overgik ham i indsigt i finanslovens og statsregn
skabets krinkelkroge Han havde en lidenskab for at stille
ændringsforslag, som gav anledning til store debatter, for saa
pludselig at trække dem tilbage. Lars Dinesen sagde engang
om ham, at han havde et skarpt øje for at finde saadanne
kombinationer, der berettigede ham til at stemme mod de fler
tal, han selv havde støttet, hvorved han ofte kom til at virke
som en hund i et spil kegler. Grundtvigianerne havde altid set
paa ham med meget ublide øjne. Under grundlovskampen
1865—66 var præsten Otto Møller i Gylling saa vred paa ham,
at han paa et møde bad de sognebaandsløsere, der ville stemme
paa Winther, om at blive borte fra hans kirke. Man talte om
Winthers mistænksomme og herskesyge aand, og hofjæger
mester Carlsen kaldte ham endog »den personificerede usand
hed«. Folketingsmand N. J. Termansen, »Danmarks lærdeste
bonde«, skrev 1868 til Høgsbro, at intet var glædeligere end det
fuldstændige brud med J. A. Hansens og Winthers folk. »Sam
livet med dem i det store, skønne, enige venstre har gjort mig
de fleste aar af mit rigsdagsliv til halv helvedes kval«11). Jens
Nørregaard, Testrup, fortæller i et brev til Ernst Trier 18. jan.
1868, at han endelig har faaet Winther at se paa et kirkeligt
møde i Aarhus. »Han overraskede mig ved sit smukke udseende
og sin elegante tale, men selve hans udtalelser var ræveagtige,
beregnede paa at skille folk ad, men heldigvis fik jeg forsøget
stoppet, og han svarede intet«15). Aaret efter meddeler han, at
han har faaet opfordring til at stille sig mod Winther, men det
vil han dog ikke. Et vidnesbyrd om den bitre kamp mellem
bjørnbakkere og grundtvigianere har vi i sogneraadets forsøg
paa at hindre højskolelærer Baagø’s optagelse paa valglisten,
fordi han ikke opfyldte grundlovens bestemmelse om, at man
skal have foden under eget bord, men stod »i privat tjeneste
forhold« [!] til Jens Nørregaard. Sogneraadet turde ikke sætte
ham paa valglisten af frygt for Bjørnbak og Winther. Redaktør
Chr. Søndergaard, Vejle, skildrer en grundlovsfest i Odder,
hvor Winther og Bjørnbak talte. Winther var første taler. »Man
nærede stor ærbødighed for den aldrende politiker, og man saa
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med respekt paa en forholdsvis tyk bunke rigsdagstidender,
som doktoren bragte med. Men den gamle bondeven ejede ikke
gnist af politisk lidenskab og var ikke nogen overdreven under
holdende taler.« Men da Bjørnbak fik ordet, blev der øjeblikke
lig røre. Han havde tilhørernes øre til sidste ord16).
Der er ingen tvivl om, at Winther savnede rigsdagsarbejdet.
Da han fyldte 90 aar, skrev Nørrejysk Tidende, at han altid
talte om sin yndlingstanke, det jyske universitet i Aarhus. Han
havde været medlem af universitetskommissionen af 1879, og
1880 foreslog han oprettelse af et universitet i Aarhus. I de føl
gende aar udarbejdede han sammen med fhv. kultusminister
J. C. H. Fischer et lovforslag herom, men det naaede ikke frem
til behandling i rigsdagen. 520 vælgere fra Odderkredsen sendte
ham en lykønskningsadresse, og folketinget holdt en festlig
sammenkomst til ære for ham, hvor han hyldedes af konsejlspræsident Deuntzer og Anders Nielsen, den senere landbrugs
minister. Nørrejysk Tidende skrev om ham, at rigsdagskaser
nens luft var noget af en livseliksir for ham. »Han færdes hus
kendt i den store bygning, ikke som den udenforstaaende iagt
tager og halvt interesserede tilhører, men som den mand, der
føler sin ret og pligt til at tage hver enkelt rigsdagsmand — og
ministrene med — i frakkeopslaget og sige dem sin mening om
tidens brændende spørgsmaal og om reformer, der ikke er født
endnu«17).
Winther havde samlet sig en ikke ubetydelig formue, men
han mistede den ved at støtte nogle uheldige spekulationer. De
brandforsikringsforeninger, han havde stiftet, ydede ham en
pension, og rigsdagen tilstod ham fra 1889 en aarlig understøt
telse. Ved at leve et nøjsomt liv tilbagebetalte han noget af den
gæld, hans hjælpsomhed mod andre havde paaført ham.
Den gamle politiker døde den 28. marts 1905. I Nørrejysk
Tidende’s nekrolog hed det: »Vore brandforsikringers stifter,
fhv. folketingsmand, medlem af rigsraadet, en af landets tro
sønner, menigmands ven og forsvarer er afgaaet ved døden.
Han døde i sit hjem i en villa paa Platanvej i København, hvor
hans trofaste hustru igennem mange aar med omhu har vær
net om ham og sørget for hans pleje lige til det sidste.«

N OTER

A) C. C. Clausen i »Hver 8. dag«, 22. nov. 1903. 2) Otto Christensen og
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Minder fra Aarhusegnen.
Af Nanna Voigt.

Når man for et lille hundrede år siden kom fra København el
ler det lune smilende Sydsjælland over til Aarhusegnen, ville
man let få det indtryk, at her var en barsk og ensom natur, og
måske ville menneskene let synes den fremmede tavse og inde
sluttede, vanskelige at komme i lag med. Men snart fandt man,
at egnen var meget smuk, og at menneskene var brave.
Den erfaring gjorde de, der i 1866 kom til Thestrup1) for
at begynde højskolevirksomhed der. De fandt mange interes
serede og modtagelige mennesker, der så hen til et åndeligt,
folkeligt og kristeligt samlingssted. Der var brødrene Thom
sen, Thomas Jensen, Niels Jensen, sognefoged P. Poulsen, hus
mand Martin Møller, lærer Højmark og andre, der havde væ
ret med til at få skolen igang, Hans Jensen på teglværket og
mange flere. Når far døbte børnene, fik han gerne et slægts
navn eller et gaardnavn fundet frem og børnene døbt med de
navne. Børnene og de unge sluttede op om skolen og blev vore
gode venner og kammerater. Der var så kønt og hyggeligt i de
gamle gårde og huse, ikke stor velstand, men fin kultur og
hjertensgodhed, dannelse i bedste forstand. Endnu er disse
slægter med i kredsen omkring højskolen. Der kom snart en
friskole, hvor den ejendommelige og dygtige lærer, Jørgen An
ders Bo og hans yndige kone, Elise Jensen, gennem årene sam
lede en stor flok elever rundt om fra og selv fik mange dygtige
børn; de underviste også på højskolen, og få har far sat højere;
trods et dårligt ben vilde Bo i sin tid være soldat, han lærte
den Ling’ske gymnastik og var en ildnende lærer deri for os
alle ; fru Bo indøvede firstemmig sang med os unge. Efter ons
dagsmøderne ovre i højskolens gymnastiksal — som egnens
folk havde givet et stort bidrag til — kom der ofte en del med
D Højskoleforstander Jens Nørregaard og hustru og Christoffer Bågø.
Nanna Voigt er født Nørregaard. Jvfr. årbogen 1953, s. 139—53.
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ind til aftenthe, og da kunde samtalen gå ivrigt, ja, meget
varmt, så Bo siden kunde skrive til os: »Nu er de gode, gamle
dage på Thestrup forbi, hvor man kunde strides, så man var
lige ved at rive øjnene ud af hovedet på hinanden, men var
lige gode venner for det.« Det kunde de, og det er ikke let,
men hvor var det udviklende for os unge. — Pastor Teilman’s
i Bering var også hyppige gæster; det var livlige, morsomme
folk med deres 3 dygtige børn: Kåre, gymnastikinspektør, Fol
mer, lægen og Ragnhild tandlægen. Teilman stemte socialde
mokratisk, hvad vist var sjældent af en præst dengang; far —
hvem somme endnu i dag vil have gjort til højremand og mili
tarist — sagde engang, i mismod over venstre’s splittelse og
usikkerhed — at man måske burde gøre som Teilman, socialt
interesseret, som han i høj grad selv var; men far syntes, at
partiets stilling overfor kirke og kristendom var fjendtlig; det
mærkedes dog ikke meget dér på egnen, så lidt som stærke
vækkelser; modstand kom mest fra de gammeldags, materia
listiske, særlig Bjørnbak’s folk, men i min ungdom var den
næsten overvundet. I de første år var der i Maarslet en pastor
Busch, som ikke engang kunde lide, at hans unge lærerinde,
hvem mor tog sig lidt af, kom til møde på skolen, men senere
kom den rare, fine pastor Krarup dertil, han har både døbt og
konfirmeret mig, og de blev vore meget gode venner, vi syntes
altid, vi hørte til dér, og selv om vi kom over til Bering af og
til, så følte far forpligtigelse overfor sognemenigheden, prædi
kede også ofte dér, ligesom Bågø, de var jo begge teologer,
holdt også gudstjeneste hjemme på skolen i dårligt vejr og
føre. Af og til kom også fremmede præster i Mårslet kirke.
Den største oplevelse jeg har haft dér, var da Frederik Lange
Grundtvig vist i 1892 var herhjemme på besøg fra Amerika.
Hans skikkelse, hans blik og den prædiken, han holdt om det
ord, der står på hans fars mindesten: »Lægmanden troede det
ord, som Herren talte til ham og gik bort«, var ganske ufor
glemmelig. Men mange ejendommelige og rare præster kom
der efterhånden rundt om på egnen, og både til møde, fester
og musik kom vi sammen og fik mange venner for livet blandt
dem og deres børn.
I Tiset var de rare Balslev’s; ved præstekonventer husker
jeg, vi ofte så ham sidde med lukkede øjne, som han blidelig
var slumret ind; men når discussionen begyndte, kom han med
kloge, stilfærdige indlæg, der viste, at han i høj grad havde
fulgt med; én af sønnerne blev jo hans efterfølger i mange år.
I Blegind var den særprægede »Idé«-Hansen, der forargede
nogle ved at ride til annexet i Hørning på sin vælige »re-
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monte«. Han var i det hele noget af en oprører; »Nu har jeg
nået første etape af min præstegerning, at prædike kirken tom«,
sagde han en dag, »nu kommer den næste: at prædike den
fuld«, hvortil far tørt bemærkede: »Ja, det bliver jo noget svæ
rere, pastor Hansen«. Når man en sommerdag kom over i præ
stegården, kunne man finde de 4 kvikke døtre (én senere
gift med Marius Christensen, Askov, én med Vald. Rørdam)
oppe på hver sin gren i det store kirsebærtræ med en roman,
og man var ikke sen til at gøre dem selskab. Men kom man en
kold vinterdag, kunde man finde præsten oppe i et køligt, frisk
studereværelse i den ene ende af huset og den brillante, tykke,
morsomme præstefrue i en overhedet dagligstue i den mod
satte ende. Ved julegildet var pastor Hansen en glimrende dan
ser, men han delte sig dog gærne ligeligt mellem l’hombrebordet og skolestuen.
I Torrild boede den gamle pastor Bugge, hvis kone var død
fra en stor børneflok, og den statelige frøken Foerman styrede
hus; klog (og lidt skrap) var hun vist; de kom trofast kørende
den lange vej til alle sommermøder og flere af børnene var rig
tig på højskole. Den ældste søn, Konrad, blev kolonibestyrer
på Grønland, Åge arkitekt, og to af søstrene, Nanna og Inga le
ver endnu, gamle og svage, men lyser op, når vi drager minder
frem fra gamle dage. — Pastor Lunds i Fruering havde også
en stor flok børn; Clara blev præstefrue på Færøerne, spillede
godt klaver, hendes far violin; de kom ofte de to stive mil for
at være med i kvartet el. symphoni, Bågø og den ene af mine
brødre strøg violoncellen, de andre to violin og bratch. Pastor
Christensen i Beder kom med sin violin, far og vi pigebørn sad
ved klaveret, og så blev det til et helt Orchester, til stor glæde
for os selv og for elever og vore venner i byen, der flokkedes i
haven de lune sommeraftener; vinduer og døre stod åbne, og
Elverskud, Glunterne eller Beethoven, Schubert og Mendel
sohns toner lød langt ud. — Var det derimod en skrap vinter
dag med frost og høj sne, f. ex. d. 12te marts, mors fødselsdag,
hvor far gærne vilde have, at der rigtig skulde være fest, så
var der én gæst, der sjældent svigtede, om alle andre måtte
blive hjemme, og det var provst Sørensen fra Skanderborg, der
kom i sin lille enspænderslæde gennem og over alle snebjærge.
Han var en høj, kraftig mand med mørkt skæg, lun, stilfærdig,
tillidsvækkende med et venligt smil. Han og hans unge Kø
benhavner-frue havde været på Færøerne i 10 år, deres eneste
datter Fritze — gift med pastor Axel Bartholdy-Møller (præst
i Tulstrup, Onsbjærg og Brabrand) — var 9 år, da de kom
hjem, alle prægede af det mærkelige, farefulde liv deroppe.
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Som leder af afholdsbevægelsen havde han betydet så meget
dér, og var elsket og ansét; Fritze og jeg gik på højskolen sam
men den sommer, vi var 16 år, få venner har betydet så meget
for mig, og savnes så dybt, helstøbt, ærlig, trofast og ivrig, som
hun var. Hendes elskelige mand — én af de fineste prædikan
ter, endnu som snart 90 årig ikke bange for at række en kol
lega en hjælpende hånd, var sjælen i Brabrand kirke’s smukke
restaurering. De vil sent blive glemt, hvor de har haft deres
gærning.
I Saxild var de tiltalende og dygtige Rasmussens, de havde
ingen børn selv, men adopterede to søde piger fra København,
men havde den sorg, at disse begge fik tuberkulose; den ene
blev dog gift. Det var jo mange steder gamle og usunde præ
stegårde; i én af dem gik rotterne ind en nat i sovekammeret
og bed et af børnene i kinden; flere af præstefamilien led me
get under sygdom og svaghed; Krarups havde 2 dejlige dren
ge, der efter skarlagensfeber i 12 års alderen fik epilepsi og
døde unge; tilbage havde de én dreng, Jens, der blev kunstner
og tegnelærer for os og senere i Aarhus, hvor hans nydelige, sven
ske frue også underviste i vævning, senere blev kunstnerinde
på »Den kongelige porcelænsfabrik«. Han tegnede så gode por
trætter, også af vore kære, der stadig smykker vore vægge, og
han lærte os unge at få mod til at bruge blyant, kridt og far
ver, til stor glæde og gavn gennem hele livet. — Der var me
gen hygge og skønhed, gæstfrihed og hjælpsomhed i de gamle
præstegårde, men det er dog nu en stor glæde at se de nye,
gode bygninger, der er rejst rundt om. — I Odder var Thygesen sognepræst og Malling valgmenighedspræst, 2 prægtige
familier, og de kom vist godt ud af det, hvad jo desværre ikke
altid var tilfældet mellem præster af forskellige retninger. Der
var noget strålende over Malling, hans valgsprog var: »Hellere
slides op end ruste op!«, og han døde jo også ret ung. De var,
sammen med Otto Møller i Gylling, med til at ordne de store
Skt. Hans-møder i Odder. En gang var vejret tvivlsomt, nogle
gik i kirken, nogle til skovs; dér ude var Otto Møller med en
flok, trods blæst og lidt regn, de andre inde i kirken, ingen af
dem vilde flytte, så vi fik kun den ene part at høre. Møller var
jo ikke længer glad for i det hele at tage ud, i de senere år kom
han ikke udenfor præstegård og kirke, men mange kom til
ham om råd og vejledning, og han var sikkert en af Danmarks
ejendommeligste og betydeligste præster. Som ung kapellan
kom han hjem til sin far i Gylling og blev hele sit liv dér. Som
forfatter af en stor række betydelige værker om folkelige, kir
kelige og kristelige spørgsmål, har han haft stor virkning på
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sin samtid, og det er næsten, som hans rige og mærkelige
tanke endnu kan sætte sind i bevægelse, berige og oplyse. En
prædiken om »Den barmhjærtige samaritan« fra 1. bind af
hans prædikensamling, de 3 bøger: »Død og evigt liv«, »Gen
løsning« og »De 4 evangeliers historie«, kan blive en hel ople
velse for den, der prøver at sætte sig ind i de dybe tanker der
om. I de 42 år far var på Testrup, kørte han så ofte, han kunde,
derned de 4 mil lørdag eftermd.; efter en hyggelig aften med
indholdsrig samtale — (fru Møller var også et ejendommeligt
menneske, skrev sig altid Johanne Holm, kunde godt kritisere
sin noget sære mand) — og en god gudstjeneste søndag frmd.
tog de hjem igen til højtlæsning på skolen søndag aften, fik al
tid en hjærtelig velkomst, ventet eller uventet, og altid noget
godt med hjem. Mor skriver engang, kort efter at de kom til
Jylland: »De forstår os så godt i vor sorg« (over Sønderjyl
land) og det samme gjaldt ejerne af de store gårde dér på eg
nen, Gyldencrones på Wilhelmsborg var lidt i familie med far,
og de var såre elskværdige og venlige; en gang var jeg som lille
pige til fødselsdag deroppe, faldt på stenbroen, slog min el
skede dukke i stykker, og var utrøstelig; kort efter kom ba
ronessen med et par af de statelige, rare døtre kørende over til
os med en yndig, ny dukke til mig, Anna, tror jeg, døbte den
højtideligt: Gudrun, hvorefter en af mine piger blev opkaldt,
og børnebørnene har endnu leget med den.
Men nogen særlig forståelse for skolen, tror jeg ikke, de
just havde, og da de vanskelige provisorieår kom, var far —
og især Bågø — dem for radikale, og da de ikke syntes, man
kunde omgåes med mennesker, man var så uenige med, afbrød
de al forbindelse; i 20 år kom de ikke til os; kun i arbejdet for
sygeplejen og det lille børnehjem i Mårslet fortsatte mor, fru
Bågø og den gamle baronesse at hjælpe med at bevare og ud
vide det gode arbejde. Mange var de gode ting, der blev lavet
og skaffet af de 3 flittige kvinder, og den opofrende Sine Wendelbo-Hanscn skabte et godt hjem for mange, stakkels børn og
bevarede forbindelse med dem langt fremover, ligesom hun
gik rundt på sine dårlige ben og bragte hjælp til syge, gamle
og fattige.
Det var trist for Ove Gyldencrones enke og børn, at det
smukke hjem og ejendom ikke kunne bevares for dem, lige
som for Ejler Schrøder at måtte tage fra det dejlige, lille
hjem i skovriderboligen og den gærning, han var født og op
dragen til og skulde have fortsat, nemlig sin dygtige fars ar
bejde med at lave en mønsterskov af de 3, der hørte til gården.
Vi vidste ikke noget bedre end at komme i det smukke skov-
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riderhjem, med den søde husmor og de livlige børn, Ejler ved
valdhornet, Marie Elisabeth ved klaveret; når han kom med
den første sneppe eller mulede os i kriket, var han stolt. Så
sørgeligt, at de to »gamle« skulde komme så galt af sted. Efter
en fest på Testrup kom der et lyn, så hesten blev skræmt, væl
tede vognen nede ved kirken, ikke så længe efter døde de
begge. —
— Fra stiftamtmand Dahl’s på Moesgård strømmede der
altid megen venlighed og gæstfrihed ned til os alle; allerede
ved indvielsen af skolen kom der harer og frugt til mor der
oppe fra; den dejlige gamle gård, der ligger dybt nede mellem
skovene nær vandet, mindede hende så meget om hendes barn
domshjem Petersgård, og den milde myndige frue om mor
mor; de to døtre — så forskellige, men fine og fornøjelige
begge og med hjærte af guld — kom til at stå os meget nær,
især Bothilde, gift med sin fætter Dahl, ejer af Buderupholm,
senere af Moesgård, Eleonore, gift med Bang på Østergård
blev ret tidlig enke og siden så man hende aldrig; i dyb sorg
til sin dødsdag kom hun vist kun på gravstedet nede i haven,
når hun kørte op til sit gamle hjem. — Dér var altid godt at
komme, stuerne med det fornemme præg af gammel herre
gårdskultur, fin musik, gamle malerier, kunst overalt, smukke
håndarbejder og så det hyggelige bibliotek, med de mange bø
ger, udsigten fra havetrappen, hvor to kig ud over vandet al
tid blev holdt åbne, kirkegården med alle mindestenene og
den store park, der gik lige over i skoven, hvis gange hvert år
til pinse blev revet, så det hele dengang var som have.
Den sidste, der nu i fjor blev begravet dernede, var den
92 årige, yndige Bothilde, der i mange år levede alene på den
store gård, om vinteren oppe i bibliotek-stuerne, nogle år med
en trofast ven, altid med gode hjælpere om sig, hvis ve og vel
— som hele gårdens — lå hende varmt på sinde. Om somme
ren åbnedes huset for gæster, mest gamle venner, der år efter
år kom tilbage for at holde ferie på det skønne sted, der var en
egen tone og stemning over samværet, nødig måtte en fremmed
bringe mislyd derind. Det var jo ikke et almindeligt pensionat
eller hotel, lys, gas og rindende vand var der jo ikke — derfor
tog tyskerne det heller ikke til lazaret, hvad der vist en tid var
deres hensigt, det blev hun skånet for —• og meget var jo pri
mitivt. Men når det om aftenen blussede i kaminen og fru Dahl
og gæsterne samledes i dagligstuen efter dagens bade- og skov
ture, én af dem spillede på det gamle flygel og fru Bothilde reci
terede digte, som hun i mængde kunde udenad, da var det en
oplevelse at få lov at være med i dette intime samvær.
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Hun havde det varmeste hjærte for sine venner og alt
godt, skrev de dejligste breve til dem i sorg og glæde og fulgte
med i, hvad der foregik, lige til de allersidste år, da svaghed
holdt hende til sengs. Når dronning Alexandrine kom til Marselisborg, sendtes der altid fra Moesgård smukke blomster
til hende, og stor højtid var der den dag, da det meldtes, at
dronningen kom på besøg, og da der på 90 års dagen kom
en smuk blomsterhilsen fra dronningen. Fru Dahis omhu for
alt, hvad der levede på gården og deromkring, var rørende,
men ofte blev hun misbrugt, hun troede så godt om alle, nogle
benyttede sig skammeligt deraf. — Når hun solgte stranden og
en lang strimmel af skoven til Aarhus, var det ikke blot for
at få kysten bedre beskyttet, end hun havde råd til, men også
fordi hun undte en storbys befolkning det herlige »åndehul«,
som hun sagde, de trængte til ved skov og strand; og når det
så blev sagt: »Bare de så vil opføre sig godt dernede,« udbrød
hun: »Ja, men det gør de vel da også!« Når det nu blev byens
egen skov, mente hun, det vilde give større ansvarsfølelse end
før, hvor der delvis var lukket af, og både lysthus, brænde
og træer blev væltet ned ad skrænten. — Alle vi, der har
elsket Moesgård og dets ejere, tænker med vemod på, at det
nu står øde og tomt, haven ubrugt og det kostbare bibliotek
og hele huset i fare for at ødelægges, ingen til at fylde gård
og have med liv og glæde, musik og sang og fornøjeligt sam
vær. Tænk, om det kunne indrettes til et nordisk eller inter
nationalt samlingssted, i lighed med Lysebu og Danebu i
Norge til studerende eller rekonvalescenter, til samarbejde
eller videnskabelig forskning, få lov at stå som et minde om
rige tider i gamle dage og dog få liv og mening, holdes vedlige
og forbedres, uden at ødelægges. Skulde der ikke være en
rigmand eller en forening eller Aarhus by, der kunde gøre
gavn her? Tiden er jo nok løbet fra sådan en gammel gård
til privat bolig, der er dyr og upraktisk, men der er tradition
og historie over sådan et sted. Når man kommer ned gennem
den mægtige allé til den store gårdsplads, tænker man på den
dag, da kong Frederik d. 7de og grevinde Danner besøgte
Moesgård, og bønderne fra egnen kom ridende ned ad alléen
med fakler i hånden, kongen talte fra gårdstrappen, og de
hyldede den konge, der havde givet dem grundloven og fri
heden. Ved taflet tabte grevinden sit lommetørklæde, og da
amtmanden galant tog det op og rakte hende det, sagde hun:
»Tak, hr. kammerherre,« så udnævnelsen dermed blev for
kyndt. Kongen satte megen pris på høflighed mod grevinden,
som han kaldte sin gode engel.
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Ja, det var ingenlunde et kedeligt sted, de unge højskole
folk var kommet til i forrige århundrede og blev aldrig heller
senere trist eller ensomt; far skriver også 25 år efter: »Mange
års liv her har bekræftet, at det var en god egn at leve i,« og
vi, der voksede op dér, kan sige det samme, både når det
gælder naturen eller mennesker og oplevelser.
Selve byen Aarhus har vi også altid følt os hjemme i, dér
lærte vi jo alt det, vi ikke kunde få nok af hjemme på landet,
musik og sang, dér blev vi hos de elskværdige Rahr’s mod
taget så godt, ligeså ved sprogundervisning hos frk. Koppel
på Storetorv, og mange gode venner havde vi derinde, bank
direktør Skovby med hans gæstfri husbestyrerinde frøken
Paludan; dér tyede vi altid ind på byture, eller hos gamle
»Malle« i klosteret, hun som havde stået for husførelsen hjem
me under mors sygdom og død, og som nu havde sin hyggelige,
lille stue i det smukke hjem for gamle og svage; halvblind sad
hun og syede fine silketæpper, og vi måtte træde en snes sy
nåle for hende, når vi kom på besøg. Når skolen var på Aarhustur, og vi grundig gennemgik det smukke museum med old
sager, billedhuggerarbejder og dejlige malerier, gik i Domkir
ken, hvor Bågø viste arkitektur og billeder, mens far spillede
på orglet, og vi så måske sluttede i teatret til en god forestil
ling, syntes vi alle, at Aarhus var en dejlig by; og nu, hvor
Mindeparken, Rømers og forstbotanisk have, universitetet, Den
gamle by og teatret, ja meget andet, gør den endnu mere rig
holdig, er den nok værd at gæste, enten man er alene eller i
flok. Når vi gamle jyder ad søvejen nærmer os kysten og ser
ind mod pynten, hvor »Pinjerne« nu er blevet en lav klynge
buske, (de hørte vist for meget tysk, da de blev undermineret
under besættelsen), så man mindes Rosings vers:
Alle gamle bøge, jeg tror de vist gik ud
hørte de ej mer den danske tunge
og så sér Domkirkens høje spir tone frem med alle de andre
tårne og skorstene og tænker med taknemlighed, at alt det
dog blev reddet gennem de tunge år — da nynner vi uvilkårlig:
»Der dukker af disen min fædrenejord«, og så synes vi, at nu
er vi hjemme igen.

Aarhus Postkontor gennem 300 år.
Af Johannes Sestoft.
»De Omkostninger, som giøres paa Postbreve, overballanceres ellers af den store Nytte og Herlighed, som
Postens Stiftelse haver tilveyebragt. Thi i gamle Dage
maatte man med stor Bekostning affærdige egne Bude
og Brevdragere, og naar man ingen havde hertil, kunde
hele Maaneder, ja Aar gaae bort førend en Ven kunde
faae en Tidende fra en anden.«
Ludvig Holberg, i 142. Epistel.

Selv om Europa henimod middelalderens slutning endnu stak
dybt i primitiv naturaløkonomi og feudal lokalbundethed, var
jo dog enkelte mindre områder blomstret op til en merkantil
og industriel position, der kunne sammenlignes med eller
måske endog undertiden overgik den fremskredne oldtid. Det
er Nederlandene og de italienske købstadrepublikker, hvortil
kan føjes den tyske Hansa.
En mangfoldighed af stadig gængse handels- og ikke mindst
pengehandelsudtryk stammer fra Italien, fra Lombardiet, og
så nær som i London og Hamborg vidner endnu navne som
Lombard Street og Lombardbriicke om den kraftudstrømning,
der fandt sted fra Venedig, Milano og Florens m. fl. bystater.
Det er derfor også ganske naturligt, at man må søge de
første spor af nutids postvæsen på europæisk grund i Lombar
diet, så sandt som Postvæsen først og fremmest var og er et
redskab for det økonomiske liv, selv om trafikken nok så meget
og i stigende grad er afrundet med den private korrespondance,
der flere gange i små 150 år har taget voldsomme ekstra opNærværende lille arbejde tager jeg mig den frihed at tilegne, dels post
mester H. Emborg, K., p. p. med tak for 7 rigt inciterende års oplevelse,
dels postmester 0. C. J. Christensen, Aarhus, i hvis hænder dette landets
største postkontor er lagt, netop som nærværende lille arbejde er afsluttet.
*
For adgang til indsamlet og delvis ikke benyttet materiale, særlig ved
rørende postmestrene i Aarhus og postkontorets skiftende beliggenhed,
takker jeg min tidligere gode Aarhuskollega, postmester R. P. J. Bjerregaard, Struer.
Johannes Sestoft.
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sving, første gang i perioden 1830—60, da folkeskoleloven af
1814 havde gjort vort folk jævnt læse- og skrivekyndigt, der
næst i tiden op imod århundredskiftet, hvor skrivelysten var
stimuleret af billige takster og lettet ved frimærkets indførelse
foruden ved ophængning af postbrevkasser og direkte omdeling
også på landet. Og endelig efter år 1900, hvor en række gode
år bragte posttrafikken op på en hidtil uanet størrelse og slut
tede af med den første verdenskrigs løsslupne og usunde høj
konjunktur, der bl. a. medførte en så akut stigning i juleposten,
at postvæsenet i julen 1918 gik i stykker på opgaven, så mange
julebreve først kom ud henad nytår, hvilket medførte, at man
nødtes til at søge juleposten afviklet i løbet af et antal dage.
Også højkonjunkturen efter 1940 — i forbindelse med det
stadig stigende folketal — har bragt en ny og særdeles mærk
bar stigning i postens benyttelse. Og selv om periodisk nedad
gående konjunktur ellers spores i posten, synes det ikke at
være tilfældet med selve juleposten.
Indtil omkring år 1900 havde det især været bybefolknin
gen, der havde været skrivende, medens landbefolkningens
korrespondance havde været af mindre omfang. Den senere
generalpostdirektør fra 1905—22, V. O. Kiørboe, født i Odder
1852, student fra Aarhus Katedralskole og cand. polit. 1876,
skaberen af det moderne postvæsen1), var således som post
mester i Aalborg i 1894 temmelig mistrøstig med hensyn til
muligheden for at få landpostvæsenet gjort blot nogenlunde
rentabelt, da han — rigtignok i et udpræget kon junktur mini
mum — ikke øjnede nogen udsigt til den nødvendige stigning
i landbefolkningens benyttelse af postvæsenet (hvilket smukt
illustrerer rimeligheden i en vis forsigtighed med og overfor
ekspertudtalelser).
I 1870 — kort før landpostvæsenet organiseredes — besør
gedes pr. indbygger på landet i Nordjylland 2 — to — breve
årlig. Dette tal var i 1892 godt femdoblet til 11, konjunkturerne
taget i betragtning næppe nogen ringe stigning2). Men dog ikke
tilfredsstillende. Indtægterne heraf blev ikke til meget i penge,
og ydermere var avisportoen såre beskeden. Samtidig følte by
befolkningen sig beskattet af postvæsenet til fordel for land
distrikterne, en tanke Kiørboe mærkeligt nok støttede, dog
skarpt imødegået af postsstyrelsen ved kontorchef P. A. Jerichau Christensen3), hvem tiden jo så ubetinget har givet ret
på dette punkt. Postpengene falder vel nok stadig væsentlig i
byerne, men de næres dog i stort omfang også af landdistrik
terne.
❖
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I det middelalderlige Milano havde slægten Visconti længe
magten, og de viscontiske dynastiposter fik efterhånden mere
og mere karakter af offentlig institution til almindelig benyt
telse for enhver, mod betaling og med opretholdelse af regel
mæssig trafik. Eftertiden har hertil føjet befordringspligten.
— I denne virksomhed arbejdede en mand, del Torre, og ham
tillægger man almindeligvis æren for, at Milanos postvæsen
omkring år 1450 var stærkt udviklet og betjent af et talrigt og
uniformeret personale4. — Det er et medlem af denne familie,
som i 1516 under navnet del Tasso oprettede postruten Wien—
Brüssel og havde held til at grundlægge det arveligt-fyrstelige
tyske rigslen, Det Thurn- og Taxiske Postvæsen, hvis virke
først ophørte, da det den 28. januar 1867 afstod sine rettigheder
til Preussen for 3 millioner thaler.
❖

Allerede Christiern II havde — sikkert efter udenrigs mønster
— forsøgt at indføre » Bref f dragere oc Løbere, som skulle være
i alle Kiøbstederne« samt fastsat betaling for denne budtjeneste
m.v.5), men det vides ikke med sikkerhed, om forordningen
blev gennemført.
❖

De sidste og afgørende tilskyndelser til oprettelse af det danske
postvæsen synes herefter at have været en treklang, Christian
IV s ønske om at spare sine kostbare kongelige estafetter (mod
et tilskud til det nye postvæsen), sammes ønske om at hjælpe
dansk storhandel til luft under vingerne og dertil vistnok øn
sket om ikke at overlade den tyske Hansa nogen posttrafik i
kongens lande, der jo gik til Hamborgs porte.
Det anses i Tyskland for givet, omend det ikke direkte kan
spores herhjemme, at Hamborg ved denne tid havde begyndt
en budtjeneste på København over de danske øer, en tjeneste
som muligvis i mangel af andet også har været benyttet af den
danske regering. Denne tjeneste udelukkedes fra 1624 ved det
hjemlige postvæsens eneret på postbesørgelsen i kongens lande,
vel nok en første betingelse for at få det unge postvæsen til at
hvile nogenlunde i sig selv i økonomisk henseende.
Hovednerven i det nye postvæsen blev den 1 gang ugentlige
kørende post til Hamborg, der efter årstiden brugte 5 à 7 dage
pr. enkelttur. Postmestre ansattes i København (lokale, en stue
i Børsen) og i Kolding. Fra disse knudepunkter udgik »Fodbudde«, for Jyllands vedkommende fra Kolding til Viborg over
Nørre Snede samt over Vejle, Horsens, Skanderborg og »Aars«
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til Randers, og fra Kolding til Ribe over Skodborghus og Foldingbro. På de to nordjydske ruter ansattes 2, på den kortere
Riberute kun 1 postbud.
I Christian IVs forordning af 1624 var bl. a. fastsat, at »Huis
Breffue Affsidis udi Fyen eller Nør udi Judtland Affsidis fra
Wiborg skulle forskickis, da skulle til Landstings Skriffueren
udi Wiborg oc Ottensche leffueris, som paa Breffuene skulle
holde Baag som forbemeldt, oc dennem bestille6) ; Huorfore
dennem Aarligen noget, en Tiener med at lønne skal tilleggis.«
I øvrigt skulle kongens breve »udi Skriffuerstuerne paa Voris
Læne, huor Veyen f remf alder leffueris« etc., ligesom det be
stemtes, at borgmestre og råd skulle skaffe logi til budene i
de byer, hvor de skulle overnatte, og at værten skulle være en
god, ædru og flittig »Dannemand«7) og udenfor sin bolig have
et skilt med en hvid løbende hest med en blå rytter. Værten
skulle desuden modtage breve »med betaling derfor« til videresendelse med budene, altså en primitiv brevsamlertjeneste.
Det synes allerede fra begyndelsen at have været meningen,
at ikke blot de store Compagnier men også købstæderne skulle
yde tilskud efter vurdering, men først i august 1626, da post
tjenesten havde fungeret i henved 2 år, meddeltes det disse, at
de skulle kontribuere til postbudenes underhold, »efterdi sam
me Budde nu fast paa 2 Aars Tid haver været udi Tjenesten
og endnu ingen Løn bekommet«8).
I Jylland skulle pengene sendes til Gunde Lange, embeds
mand på Koldinghus, som så skulle fordele dem til postmeste
ren i Kolding og de jydske bude. Det er ganske interessant gen
nem nutids briller at sammenligne nogle købstæder gennem
denne særlige vurdering i daler8) :
København
Kalundborg
Odense
Kolding
Horsens
Aarhus
Randers
Viborg
Aalborg
Ribe
Varde

1626

1633

80
15
25
16
20
24
—
20
70
50
4

100
15
50
20
20
24
24
16
60
50
4

I nutids øjne virker særlig tallene for Odense, Aalborg og
Ribe påfaldende, endvidere Ribe og Varde indbyrdes. Betydelig
omvurdering er sket siden da.
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Disse, muligvis atter ændrede bidrag, betaltes af købstæ
derne til 1653, da hamborgeren Paul Klingenberg overtog post
væsenet til reorganisering. — I februar 1647 skrev således 4
rigsråder til befalingsmanden på Havreballegaard ved Aarhus,
Erik Grubbe, at de har befaling til ved lensmændene at for
handle om pengene til postbudene. Erik Grubbe skulle skrive
til borgmester og råd i Aarhus, at hvad de var satte for efter
medfølgende seddel skulle erlægges i Viborg inden førstkom
mende pinse og så fremdeles10). Postbudene på Nord- og Øst
jylland havde hver i 1633 en fast årsløn af 100 daler foruden
portoandele11) og visse naturalydelser. Stillingen som postvært
var tildels et offentligt ombud, som synes honoreret med porto
andele.

Veje.

Egentlig landtrafiks første forudsætning er naturligvis vej eller
sti. Nutiden gør sig næppe altid klart, hvor forvænt med be
fordringsmulighed, den er. Oldtidens Via Appia eller de stenbygte alpeveje, hvis solide rester endnu ses, har Europa ikke
efterlignet før i nyeste tid. Den moderne vejbygning har i det
hele sin oprindelse i Frankrig, Italiens tidligste lærling efter
renæssancen.
Det for sin tid fortrinlige system af statsveje, vi i vore dage
kender som de hjemlige amtsveje, er skabt efter 1764 med den
franske ingeniør Jean Marmillod som teknisk begynder og le
der og på foranledning af J. H. E. Bernstorff, som fra 1751 var
medlem af statsrådet. Han havde været gesandt i Frankrig og
der lært de udmærkede nye franske veje at kende. Forbedrin
gen bestod bl. a. i at lægge vejbanen højt og indgrøftet, me
dens den ikke sjældent tidligere havde bestået af en jævnlig
bundløs rende. Fra 1816 gik man over til makadamisering,
skotten Mac Adams for vandafløbets skyld let rundede vej, det
system som med nye materialer og anden trafik nu forlades.
At makadamiseringen kom fra et land med udpræget køligtoceanisk klima er nok ikke nogen tilfældighed.
Selve de ældre hovedveje var for 150—200 år siden endnu
ofte vanskelige at færdes ad, og det er sket, at postrytteren med
hest og sæk er gået i mosen og omkommet en mørk vinternat.
— Som et eksempel på vildsom vej i sen tid kan nævnes et
stykke af Hær- eller Okse vej en mellem Bov (Padborg) og Røde
Kro. Her, hvor nu Bommerlund plantage dækker indsandene,
var vejen henimod år 1800 aldeles øde. I tørt vejr udviskedes
trafikkens spor i det løse sand, og i snenætter var landkending
om muligt endnu vanskeligere. På denne strækning »under-
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holdtes« en årrække omkring 1799 3 lygter på høje pæle for
som ledefyr at sikre posttrafikken12). Studedrivere og andre
vejfarende kunne hvile om natten, men posten fremførtes da
som nu »uspart«. En af de mange kroer på ruten tog direkte
navn af sin lygte, »æ Løjtekrower«, som det hed på egnens
gode sønderjydske mål.
Vort land har måske trods forholdsvis tidlig fremskreden
hed været særlig slet stillet, hvad veje angår. Det høje Nords
»vinterveje«, de måneder igennem konstant tilfrosne søer og
floder og det solide snedække under en mellem snestormene
klar himmel med ren og frisk kulde udgjorde og udgør vel
stadig i den »lille« trafik og transport et vigtigt led, nogle ste
der måske det vigtigste. Men også det sydlige og østlige fast
land nyder som regel godt af et mere konstant vinterføre, me
dens vor oceanisk-kølige vinter var og er mindre gunstig med
den oftest hastigt vekslende forst og tø.
Med vore dages næsten alt for effektive landevejstrafik for
øje er det ikke uden interesse at kaste et blik tilbage i tiden.
Til tider, hvor der selv på gode egne kun fandtes stier og bre
dere eller smallere striber hjulspor, hvor man til fods, til hest
eller til vogns bedst muligt stred sig frem i den løse eller op
blødte jord og måtte være glad, om der ikke i vejen var alt for
mange træstubbe, store sten eller dybe huller. Man talte om
»dybe« og »onde« veje.
Betegnende for vejinteressen kort før den hjemlige bonde
frigørelse er det, at da Carsten Niebuhr13) i 1767 var vendt til
bage fra Arabien og Mesepotamien, spurgte arveprins Frederik
til vejene i de gennemrejste lande. — Jo, fra Arabien til Ros
kilde kunne de gå an, men fra Roskilde var de nederdrægtige!
— Det var altid værst omkring købstæder og herregårde, hvor
vejene i særlig grad opkørtes.
Troels-Lund beretter i »Dagligt Liv i Norden i det 16. Aarhundrede«14), at »datidens fordringer til vej indskrænkede sig
til, at det skulle være synligt, hvor vejen gik, den måtte være
bred nok til een vogn — mødtes derimod to, måtte den ene
køre »af vejen«, d. v. s. ud i marken.« Og endelig måtte der på
vejen ikke findes uovervindelige hindringer, såsom vandløb,
der ved for høj vandstand kunne umuliggøre færdslen. Når da
nogenlunde tydelige mærker langs vejkanten angav, hvor den
alfare vej gik, når stubbene i skovvejen ikke var for høje eller
pladsen for snæver mellem træer eller gærder, og når træbroer
førte over de dybeste åer, som man havde at passere, så måtte
vejen erklæres for »redelig«. —
Da Christian III i 1558 ville rejse rundt i riget, fik lens-
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mændene befaling til at istandsætte vejene, så de blev farbare.
Hulvejene skulle udfyldes, store sten ryddes til side, og hvor
der var pytter på vejene, skulle de fyldes med sand og ris. —
I Skanderborg og Aarhusgaards len fik bønderne i 1574 atter
befaling til at istandsætte vejene, der i disse len var særlig
slette og dybe. Ordet »dybe« er yderst beskrivende. Man må
nærmest tænke sig »vejene« som lange bugtede furer i ter
rænet. Betegnende er også anekdoten om manden, der på det
store vejbyggeris tid i stedet for at køre oppe på en forbedret
og forhøjet vej af gammel vane kørte nede i grøften i den tro,
at her gik vejen15). Måske er forklaringen også noget, at de
nye hårde og noget skarpe veje i enevældens sidste tid endnu
ikke var videre yndede, idet de sled lovlig stærkt på bondens
lette vogne og de uskoede hestes hove. Man havde fordum kørt
anderledes blødt.
❖

Hamborgruten havde stedse regeringens særlige interesse. Bort
set fra den kendes fra for ca. 300 år siden kun eet åbent brev
af 11. januar 1662 om at holde vejene såvel som gangstierne i
Nørrejylland, hvor postbudene skulle passere, vedlige, »efter
som disse forhindres, formedelst vejenes brøstfældighed«. —
Gangstierne !
6. april 1770 udkom et reskript angående landevejenes
istandsættelse i Aarhus stift. Heri befales, at landevejene skal
være 12 alen brede og anlægges det ligeste ske kan og forsynes
med 2 alen brede grøfter på hver side. — Allerede i 1682 var
der udstedt forbud mod, at »ådsler af heste, hopper og andre
slags døde kvæg« lå langs vejene og forpestede luften, som det
ofte var tilfældet; men da forbudet ikke blev efterkommet,
indskærpedes det igen ved et reskript af 9. august 1800.
Generalvej kommissionen af 1788 fik dog ikke sådan bugt
med gammel slendrian, og især de jydske veje fik et dårligt
skudsmål.
Frederik Thaarup, statistiker og historiker, født 1766, skri
ver således: »Jyllands veje ere elendige, især høres jammer
skrig fra Vendsyssel, hvor vejene siges at være rene kontraster
imod, hvad de bør være«10). — Og 1786 skriver en anonym for
fatter i »Patriotiske Samlinger«: Lad nogen komme i regnagtigt vejr sidst om efteråret til A. eller N. eller H. og hvad
gielder, han ved ikke i forstaden, enten han kiører eller seiler,
og det er først i stadsporten, han kan råbe land op eller finde
bund«17).
Men heller ikke om sommeren var vejene ideelle. »Når
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vejene tørres, forvandles deres hele øverste lag, som var æltet
sammen til dynd, til støv. Vort klimas uafbrudte blæst bort
jager dette støv i uhyre skyer; al jord, som bedækkede chausseens brolagte del, går bort i luften, dens sten blottes, og man
kan uden overdrivelse påstå, at vore stærkeste chausseer egent
lig blæser bort«18).
At man selv i tilsyneladende fremskredne moderne stater
kunne være langt tilbage, synes at fremgå af frasagn fra egnen
mellem Flensborg og Tønder, hvor bønderne omkring århun
dredskiftet skal være udskrevet til at fylde huller og fjerne
sten af undertiden hovedstørrelse forud for en kejsermanøvre.
En ældre tids veje snoede sig på utrolig måde fra landsby
til landsby, hvilket må have gjort afstanden længere end ad
en senere tids direkte landeveje. Men der var også andre plager
for den vejfarende, f. eks. de engang utallige bomme, hvor ad
gang måtte købes ved en skilling til bommanden. Ikke at tale
om, at vej-ret og vej afgrænsning kunne være så flydende, at
dette forhold kunne give anledning til vej strid, også indensogns. Den sønderjydske skolelærerforfatter Bendix Hansen,
en af de første, har en herlig historie om opgravet vej, kirke
vej vel at mærke, tørre tærsk, stokkeprygl og slagsmål med
skovle som våben o. s. v. Historien er fra landsbyerne Frøslev
(nu Bov sogn, Danmark) og Ellund, begge dengang Hanved
sogn, omkring 183010).
Vejvæsenet var i 1778 henlagt under Generalvej kommissio
nen, og der fastsattes regler for vejenes bredde in. v. Forbed
ring kunne også nok tiltrænges. Omkring Aarhus klagedes der
således over, at hestene på den svære lerjord sank i pløret og
næppe for dette kunne flytte benene i den fugtige årstid.
Men i 1805 fik dog vejen Haderslev—Aarhus—Aalborg det
skudsmål, at den var upåklagelig, når undtages nogle mindre
stykker. Ikke desto mindre anmodede kontrahenten, der be
fordrede brevposten mellem Aarhus og Odense i 1824, om at
måtte benytte åbne karioler på grund af vejenes slette tilstand,
»der uden at udsætte posten for ophold og postillonens liv og
lemmer for fare, gør det umuligt at bruge de lukkede brevpost
vogne til befordringen«20). Til alt held blev den ny, store lande
vej Aarhus—Horsens via Skanderborg færdig 2 år efter. —
Vej freden var på dette tidspunkt stort set upåklagelig. Dog
havde der været nogen uro omkring 1819, men orden bragtes
hurtigt til veje21).
Allerede i postforordningen af 1694 var der fastsat pligt til
at holde dygtige postilloner med gode og friske heste, så posten
»enten vejene ere onde eller gode hver miil udi tre quarteer af
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en time ufejlbar kand fortkomme«22). — Dette blev først en
virkelig selvfølge efter år 1800.
Vort land er i det hele som en levende illustration til det
gamle ord, at vand forbinder, land adskiller.
Skovkyndige hævder således, at endnu i 1795 var store bøge
træer stående i skove fjernt fra store byer værdiløse, da prisen
på brænde ikke var så høj, at den kunne dække transporten
ret langt ad datidens slette veje, et forhold som dog var totalt
ændret et tiår senere. — I Jylland kunne de centrale områders
beskedne kornavl ikke heller med fordel bringes ud til køb
stæderne langs kysterne, da de små mængder, landmændenes
vogne kunne transportere, ikke kunne udbringes i synderlig
mere, end bonden og hans heste kunne fortære undervejs.
Tidens økonomer spekulerede da også på midler til for
ædling af kornet til varer, der kunne bære fragten. En over
gang tænkte man sig oprettelse af brændevinsbrænderier . . . .
I grunden er da Jyllands indre »oplukket« på samme måde
som Minnesota og Nebraska — og ikke meget tidligere.

Landeve jsposter.
1 Christian IV’s sidste ulykkelige år desorganiseredes postvæse
net, men ved dets overdragelse til hamborgeren Paul Klingen
berg reorganiseredes det på en sådan måde, at for eks. Holberg
henlægger dets egentlige oprettelse til dette år. Der oprettedes
et mindre antal postkontorer, og den nordjydske og den østjydske postrute blev slået sammen, således at den sidste for
længedes til Viborg (og derfra til Aalborg), medens stykket
Kolding—Viborg nedlagdes. Desuden overtog Haderslev Kol
dings plads som jydsk centralpostkontor på Hamborgruten,
idet postoverførslen over Lille Bælt samtidig flyttedes fra Mid
delfart—Snoghøj til Assens—Aarøsund. Endvidere blev østjydske rute agende, fra Haderslev hver tirsdag morgen kl. 5,
ankomst Aalborg fredag. Retur søndag, ankomst torsdag til
Haderslev, hvor Hamborgposten passerede fredag mod Køben
havn.
Østjydske agende postrute baseredes på ægtkørsel. Af et
kongebrev dateret Hafn, den 28. september 1653, nævnes: kon
gen »konfirmerer, fuldbyrder og stadfæster, at gårde udi hvert
len og de derpå boende bønder skal altid til samme »postwerk«
forbruges, og derimod for al anden egt og arbejde være fri og
forskånet, nemlig . . . .« — Fra Kolding til Aalborg opregnes
derefter en række gårde og personer, »I Aarhus len, Aastrup,
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2 gårde, Knud Rasmussen og Rasmus Michelsen, Wiby, 2 gårde,
Jens Sørensen og Simon Gatsen........ «
Det arbejde, der således pålagdes bønderne ved befordrin
gen af de her nævnte poster, har næppe stået i passende for
hold til den ertstatning, der ydedes ved fritagelse for alle øv
rige ægter og arbejder, thi allerede i 1655 klagede de jydske
bønder over, at de ikke alene kunne overkomme at befordre
posten. Et kongebrev af 22. januar 1656 tillod derfor, »at post
rejserne omvexles, så de, som udi 2 år posten haver kjørt, må
derfor være forskånede, indtil deres naboer ligeså længe haver
kjørt, dog at posten ikke opholdes«23).
Denne kørende befordring ændredes 1694 til 2 gange ugent
lig ridende post, og i 1711 gjordes forbindelsen hurtigere der
ved, at stykket Randers—Aalborg toges direkte, medens Viborg
fik sideruteforbindelse fra Randers. Befordringstiden havde før
været 2—3 dage, men bl. a. ved bestemte pålæg om opholds
tider undervejs nedsattes den til 26 timer. Denne hastige be
fordring kostede imidlertid postkassen mere end det dobbelte
af det hidtil anvendte beløb, og efterhånden øgedes befordrings
tiden, så ruten henimod år 1800 tog sine 40 timer. Den såkaldte
timeseddel så ved denne tid således ud:
TIME SEDDEL
for den
Ridende Post fra Haderslev til Aalborg 14 May 1795
(Mandag og Torsdag).
Postens Expedition skal ske i 1/\ Time hvert Sted.

Fra Haderslev 14 May 6 ¥2 Morgen, Ridtet skal ske i 1 ¥2 Time.
Ank. Christiansfeld
Afg. 8 ¥2
8 ¥4
1¥2 —
—
Kolding
3
10%
- 11 ¥4
—
4%
Veile
3
- 5
Horsens
- 9
4 ¥2 —
8%
4
Aarhus 15 May
3 ¥2 —
- 4¥>
—
Randers
- 11
10 ¥4
2%
—
Hobro
3
4%
- 3 ¥4
Aalborg
10
Hvilket er ialt 39xä> time.

*
Fra 1711 oprettedes ny »agende poster«, kørsel ved kontra
hent efter licitation, der befordrede personer, gods og brevpost,
for hvilke al betaling tilfaldt kontrahenten. — På ruten Ha
derslev—Aalborg begyndte den agende post dog først sit virke
i eftersommeren 1724, men viste sig at være en såre slet for
retning. I februar 1725 tillodes den da udført blot hveranden
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uge, men henimod årets slutning ophævedes den på grund af
manglende søgning.
Noget lignende gik det en 1750 af commerceråd J. J. Holst
og regimentskvartermester J. C. Thorup oprettet agende post
fra hovedstaden over Kalundborg og Aarhus til Viborg, Hobro
og Aalborg.
Den skulle24) hver anden onsdag aften afgå fra København,
om sommeren kl. 20, om vinteren kl. 15, med børtsmakken
fredag morgen fra Kalundborg til Aarhus. Mandag eller tirs
dag skulle den være i Aalborg. — I 1752 fik den tilladelse til
at gå over Fyn, indtil færgestederne ved Samsø og Refsnæs blev
sat i bedre stand. Da rutens ejere imidlertid forarmedes ved
driften, sammensmeltedes den med hamborgposten under nav
net »Hamburgske og Jydske agende Poster«. — Taksten for
en rejse fra København til Aarhus havde været 6 rdl. indbefat
tet et dagligt måltid, om vinteren noget mere. I 1777 overtog
staten driften af de agende poster for egen regning, hvilket set
i større sammenhæng ikke bør forbavse. Det var nu de store
vejanlægs tid, hvor et utvivlsomt betydeligt latent trafikbehov
skulle fyldestgøres. I 1804 kom »Forordning om Befordrings
væsenet«, der ansattes opsynsmænd og indførtes bedre vogne.
En tredie ugentlig brevpost indrettedes i Østjylland maj
1838 i forbindelse med oprettelsen af postdampskibsforbindel
sen Aarhus—Kalundborg, efter hvilken forbindelsen mod nord

Brevpostvogn (karriol) fra Aarhus 1848.
Model i postmuseet.
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og syd afpassedes. I 1838 kom endnu en ugentlig forbindelse,
og fra 1848 var der daglig forbindelse på hovedruten.
Men sideruter var oprettede, først private »biposter« ved
gående bude til Grenaa og Ebeltoft. Sidste blev i 1747 offentlig
og fremført 2 gange ugentlig, og i 1751 ændredes forbindelsen
på Grenaa tilsvarende. Disse forbindelser bestod uændrede til
1. januar 1810, da der i stedet oprettedes en hovedpost fra Ran
ders til Ebeltoft over Grenaa. Denne bestod kun til 183925), da
de gamle forbindelser til Aarhus genoprettedes af hensyn til
den direkte forbindelse til dampskibet til Kalundborg. De to
byer fik samtidig pakkepost 1 gang pr. uge.
Dernæst oprettedes fra 1. maj 1845 en ugentlig ridende post
til Ringkøbing20) over Silkeborg og Herning, ligeledes med for
bindelse til postskibet. Og endelig oprettedes ved samme tid en
ugentlig brevpost Aarhus—Viborg over Ans, hvor der oprette
des en postekspedition, bestyret af opsynsmand ved ekstrapostvæsenet, Finderup27). Befordringen var om vinteren riden
de, om sommeren dagvognskørsel, og fra 1858 udførtes den
hele året med lukket vogn (brev-, pakke- og personpost), men
nedlagdes i 1863, overflødiggjort af den ny jernbane Aarhus—
Randers—Viborg. — Et brevsamlingssted på Aarhus—Viborgruten ses fra Vs 1859 flyttet fra Anbæk til Søbyvad.
På lignende vis ændredes postridtet til Ringkøbing i 1860
til daglig lukket vogn, der, idet dampskibet fra Korsør om for
nødent afventedes til kl. 21, gik således til 187128) :
Fra
I
Fra
I

Aarhus
Silkeborg
Herning
Ringkøbing
—
Herning
Silkeborg
Aarhus

daglig kl. 18
—
22,46
—
3,16
—
7,49
—
14,30
—
19,33
—
24,03
—
4,19

Fra 1. oktober 1870 oprettedes derefter daglig diligence med
firsædig karet Aarhus—Odder. Med de firsædige kareter fra
Grenaa og Odder befordredes i finansåret 1876/77 til Aarhus
3622 rejsende. For den tilsvarende rute på Hammel haves ingen
statistisk oplysning, da den udførtes ved kontrahent, hvem al
fragt tilfaldt for egen regning. Det samme var endnu i 1901/02
tilfældet med ruterne Aarhus—Galten og Hammel—Hinnerup.
I 1902 åbnedes Hammelbanen, hvorefter også disse ruter kunne
lukke.
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Køretiderne var normalt meget rigelige, så de kun kunne gå
ved, at der bededes længe undervejs og kørtes meget i skridt.
Forsinkelser undervejs skyldtes undertiden kun, at kontra
henterne så mere på muligheden for hurtig opfedning med
salg for øje end på præcis kørsel, »et forhold, man efterhån
den skulle se at komme bort fra, da det selvfølgelig er ufor
eneligt med postens hurtige fremførsel«29).

De gamle landevejsposters tid er forbi, og dog genopstår de
atter som kontrahentbefordring med rutebiler, hvor baner ikke
findes eller forsvinder. Andre postruter uden personbefordring
genopstår direkte for postkassens regning og udføres ved post
chauffør i egentlig postbil, her på egnen således ruten Aar
hus—Ringkøbing med afgang herfra kl. 1 (nat), postkontorets
største lastbil fuldt læsset med avispost til natekspres 308, der
skal nås i Ringkøbing kl. 4,50. På hjemturen medføres nogen
brevpost til posthuse i midtjylland. Søndage er ruten dubleret
til Herning på grund af avispostens vægt og omfang.
De nuværende ruter Mundelstrup—Lading og Hjortshøj—
Mejlby betjenes af kørende landpostbude og er af rent lokal
betydning.
❖

De såkaldte dagvogne indførtes fra 1832, mellem Aalborg og
Fredericia i 1834. Afgangstiden i begge retninger var fra Aar
hus kl. 6 og køretiden til Aalborg og Kolding omkring 11 timer.
Fragten betaltes ved indskrivningen på de respektive befordringscontoirer. Og til- og aftrædelse skete i Aalborg hos gæst
giver Brunes, i Hobro hos gæstgiver Høm, i Randers hos gæst
giver Rydell, i Aarhus hos gæstgiver Petersen, i Horsens hos
gæstgiver Kjeldsen, i Vejle hos gæstgiver Lassen, i Fredericia
hos gæstgiver Hyrup og i Kolding hos postmester og cancelliråd Limschau, i Ribe endelig hos cancelliråd og postmester
Neumann.
Diligencen Flensborg—Aalborg udførtes i 1858 daglig så
ledes30) :
KL 20
8,25
- 19,04
- 4 a 5

fra
i

Aalborg
Aarhus
Kolding
Flensborg

i
fra
fra ca.

5 a 6 '
(ank. 9,46)
17,30
23,15
13,45

Rejsescene fra ca. 1845. Diligencens afgang fra Aarhus efter ankomsten af båden fra Kalundborg. Malet 1908.
Carl Lund. Postmuseet. K. Zifeld, fot.
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Postmestre og lokaler.
Som foran nævnt reorganiseredes postvæsenet i 1653, og fra
dette år regner man også Aarhus postkontors oprettelse, selv
om »Kjendskabet til selve Forvaltningen i denne Periode (1653
—1685) er ringe, eftersom den fuldstændig var overladt Klin
genberg«31).
»Antallet af postkontorer og postmestre i denne periode kan
ikke fuldstændig oplyses, da kun de bestallinger, der ere blevet
kongelig konfirmerede, give oplysning i denne retning. Og da
det først er efter 1668, man finder kongelig konfirmation med
delt på postmesterbestallingerne, og det endda ikke på alle, er
det kun undtagelsesvis, at man finde nogen oplysning om de
før denne til ansatte postmestre«32).
Det er oplyst, at »I september 1682 døde i Aarhus mester
Poul Reinhardt Kræmer, forrige postmester. Han efterlod sig
nogle medicinske bøger, hvilket i forbindelse med betegnelsen
»mester« tyder på, at han har været kirurg«33). — Samme er i
justitsprotokollen 1672 omtalt som postmester Paulis Rein
hardt Krahmer. I 1674 kom han i ægteskab med Anne Michelsdatter Qvortrup og benævnes da »Balberer og Kgl. May. Post
mester«34). — Hübertz: »Aktstykker vedkommende Staden og
Stiftet Aarhus« oplyser: »Mester Poul Reinhardt Krahmer er
optaget som borger i Aarhus allerede i 1652, hvorfor er erlagt
6 rigsdaler«35).
Før 1653 havde det som nævnt delvis været offentligt om
bud at være postvært og »brevsamler«, og i Aarhus rådstue
protokol omtales, at borgemester Hans Jostsen i 1651 har pas
set disse forretninger, bopæl Store Torv, nuv. nr. 6. Krahmer
har derimod måske fra 1653 været virkelig postmester i tidens
forstand. Af skiftet efter ham fremgår, at han boede til leje i
Mejlgade i »magister Krogs residents, mellem konrektors hus
og salig Rodius gård« (nu nedrevet). Byens første rigtige post
hus har således ligget i den nordlige ende af Katedralskolens
nuværende grund i Mejlgade.
Krahmer døde 1682, men allerede 1675 var Hans Bendixen
Harding udnævnt til postmester i Aarhus. Han var født i Tøn
der 1634 som dattersøn af borgmester Anders Lydichsen, Aar
hus, og her nedsatte han sig 1663 som vinhandler, blev 1666
overkøbmand og kæmner, i 1675 borgerkaptajn og postmester
i Aarhus samt senere rådmand. — Hans gård lå på hjørnet af
Store Torv og Maren Smeds Gyde, nuværende nr. 11. I 1685
ægtede han bagerenken, madam Fallenkamp, og ved skiftet
med hans børn af første ægteskab oplyses, at posthusets in-
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ventar bestod af et fyrretræs bord og en stol. Året før sin død
— da postvæsenet gik tilbage til staten — fik Harding kongelig
konfirmation på sin postmesterbestalling.
Efter Hardings død 1712 blev vinhandler Heinrich Wegner
postmester. Hans gård lå også på Store Torv, nuværende nr. 3.
1 ejendommen findes endnu den gamle vinkælder med de me
tertykke mure og de gamle hvælvinger samt det slidte mur
stensgulv fra middelalderen. 10/n 1719 beretter Wegner, at han
har abonneret på en skreven avis. Postskriver i København
»Bendix Jørgensen har for Betaling 2—3 Aars Tid sendt mig
en liden skreven Avis og undertiden skrevet mig noget parti
kulært Nyt, som jeg af hannem har forlanget for at kontentere
Godt Folks Kuriositet her i Byen og Egnen, som i disse Krigs
tider særdeles har været begjærlig at vide det Passerende«30).
Efter faderens død 1731 overtog sønnen Henrik Wegner nu
postmesterembedet. Han havde studeret teologi og været skue
spiller ved den første danske skueplads i København, men var
vendt hjem efter Københavns brand 1728. I 1733 fik han stil-

Postkontoret på
Svinetorvet.
Nu i
»Den gamle By«.
Efter Dansk
Post- og
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lingen som arkivar i krigskancelliet, hvorefter moderen fik
bevilling til at drive postkontoret.
Den anden søn, Christian Wegner, passede postforretnin
gerne, som han overtog efter moderens død 1767. Posthuset lå
på Store Torv og beskrives 176137) som en gård med bindings
værk og grundmur med 14 fag grundmur til gaden, 7 fag bin
dingsværk ligeledes til gaden, stort side- og baghus samt 18 fag
bindingsværkmur om haven.
I 55 år var således postmesterembedet på familien Wegners
hånd og dermed som et skoleeksempel på en i det 18. århun
drede ikke ualmindelig praksis, efter ansøgning »at nyde sin
søn udi embedet adjungeret CUM SPE SUCIENDI«38). Denne
praksis gjorde Struensee ende på, ligesom han ved kgl. resolu
tion fik fastsat, »at ingen domestique eller betjent, som har
med personlig opvartning at bestille, må enten bruges eller
forestilles til nogen offentlig betjening«30).
Herefter blev gæstgiver Niels Holm postmester. Hans gård
lå på daværende Svinetorv nr. 429, og posthuset lå ud mod
Kannikegade i den gamle ejendom, som nu delvis er bevaret i
Den gamle By som et led i farvergården. I Aarhus råd stuearkiv
er bygningen protokolleret således:
»Forhus 16 fag ege bindingsværk og murtavl, den nederste etage
indrettet til gæstestue og lejeboder, den øverste til kornloft og pak
rum. Sidehus østen i gården: 13 fag 1 etage med enden til gaden og
3 fag kvist på samme ende, dette bygget til postkontor, værelse og
køkken og bryggers.«

Holm havde mange jern i ilden. Bl. a. var han entreprenør
for postridtet Aarhus—Randers, der voldte ham mange kvaler.
Man var blevet strengere i kravene til hastighed, men vejene
var her i Jylland endnu de gamle slette, værst på østkystens
svære lerjord.
I 1805 ansøgte Holm i en alder af 75 år og efter 38 års tje
neste generalpostamtet om at få sin fuldmægtig, Franz Fulling,
»som jeg fra hans barndom har opdraget og dannet«, adjun
geret i bestyrelsen af embedet40). Ved Holms død blev Fulling
konstitueret som postmester, og fra ham findes følgende skri
velse :
»Det postskilt, der for nærværende tid hænger på postkon
toret i Aarhus, er nu over 50 år gammel og af et ilde udseende,
træet så ormstukket, at det næppe kan hænge sammen. Jeg
ansøger derfor om at måtte for postkontorets regning anskaffe
et nyt postskilt, som vil koste omtrent 10 rdl.«41).
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Fulling fik ikke embedet. I marts 1806 udnævntes Peter
Theilade, chef for Det danske Befordringsvæsens Revisions
kontor, til postmester i Aarhus. Han fik embedet som retræte
post på grund af svagelighed og døde allerede 1808.
Inden sin tiltræden havde han ansøgt om at erholde post
ridtet Aarhus—Randers, »da jeg ved given lejlighed agter at
tilkøbe mig jord samt holde heste og vogn«42). Theilade nåede
at bygge en gård »bag klostret«, nuværende Klostergade 56, en
anselig gård på 14 fag til gaden, to etager høj og med store og
rummelige værelser. I gården var desuden sidehus af samme
størrelse samt baghus og stor frugthave på omtrent 3 tdr. land
med nye og sjældne træer. Ved Theilades død kom det hele
til auktion i marts 1809. Gården var indrettet til beboelse for
»en familie af stand«, og blandt løsøret nævnes »skriveborde,
reoler, skranken i contoiret til postmesterembedet hørende«. I
gården er et halvt tag indrettet til vognremiser43).
Ved Theilades død blev fuldmægtig Larsen konstitueret i
embedet, men den 4. januar 1809 udnævntes fhv. søløjtnant og
etablissementsbestyrer på Grønland Jørgen Christoph Lund til
postmester, og samme års 3. maj flyttedes postkontoret til
Mejlgade (nuv. nr. 4)44). Lund var Nordmand, født i Stange,
Hedemarken, og gift med Birgitte Windekilde Rasch fra Næs
i Hallingdal. Ægteparrets efterkommere i 6. generation lever
endnu i Aarhus. Ved Lunds død læstes 22/3 1822 i Aarhuus Stifts
tidende følgende:
Os Nora mangen Ædling gav,
Een lagde her sin Vandringsstav.
Som Klippen fast hans Venskab stod,
Han var så stærk og dog så god. —
(Thorsen.)

Lund havde ikke været indstillet til embedet af Generalpostamtet, men kongen udnævnte ham alligevel. Postale kvali
fikationer syntes Lund ikke i besiddelse af. Ikke desto mindre
blev han øjensynlig en duelig og estimeret postmester.
Hans efterfølger gennem 20 år (1822—42) blev ritmester
Jørgen Tersling. Han ejede ikke selv gård, men indrettede post
kontoret i den nu nedrevne gård på hjørnet af Mejlgade og
Olufsgyde. Et museumsinteriør i Dansk Post- og Telegraf
museum i København er indrettet med dette kontor som for
billede. Jørgen Tersling blev den anden af de såkaldte »mili
tære postmestre« i Aarhus. Med disse forholdt det sig således:
Frederik VI havde regnet ud, at man således billigst kunne an-
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bringe, »pensionere«, en del afdankede og afskedigede offi
cerer. Disse trængte dermed postfuldmægtigene i baggrunden
og lagde et tryk på hele virksomheden, så postvæsenet set fra
personalets side i et par menneskealdre så ganske trist ud.
Om disse forhold skriver afdøde overpostinspektør Jacob
Andersen45) : »Naturligvis fandtes der blandt de gamle offi

Posthuset hjørnet af Mejlgade og Olufsgycle.
1822—1842.

cerer, til hvem man betroede postmesterembeder, mange, der
med alvor og interesse kastede sig over denne deres ny gerning,
og som derfor bestyrede embederne med ubestridelig dygtighed.
Men ofte fandt netop det modsatte sted, så man i embedet kun
så en slags retrætepost, der indbragte så og så stor en indtægt.
Når alligevel postvæsenet, trods sådanne gamle militæres
mangel på forståelse af deres stilling, og trods deres ukendskab
til deres embeders forretninger, alligevel særdeles godt udførte
sine pligter, skyldes det de underordnede. Blandt disse var det
især fuldmægtigene, der trådte i forgrunden. Hvor embedet var
særlig stort, udnævnte man en »adjungeret postmester«, på
mindre kontorer hjalp man sig med almindelige fuldmægtige.
Disse fuldmægtige besørgede hele arbejdet og sled i den postale
trædemølle døgnet rundt for et par hundrede rigsdaler årlig,
skimtende fattighuset som det sidste tilflugtssted, medens ma
jorerne, ritmestrene og kammerherrerne besørgede det repræ
sentative, nydende den velfortjente løn, som den øverste krigs
herre havde skænket dem i form af et godt postmester embede.«
Det er næppe helt uden interesse nu at se, hvorledes udsig
terne lå for en postfuldmægtig i Aarhus så sent som i 1846, da
Jacob Andersens bedstefar søgte og fik embedet som postekspe
ditør (mindre postmester) i Løgstør. Der meldte sig 26 an
søgere, heraf 7 andre postfuldmægtige, samt desuden 3 proku
ratorer, 2 herredsfuldmægtige, 1 kammersekretær og amtsstue-
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fuldmægtig, 1 proprietær, 1 fhv. gårdejer, 1 cand, pharm., 1
købmand, 1 forligskommissær, 1 adelsmand (andet ses han
ikke at have været, skriver J. A. spydigt) og endelig en over
vagtmester, 1 overfyrværker ved den kgl. artilleribrigades tøj
etats laboratorieafdeling og en kommandersergent. — Ander
sen blev den lykkelige, skønt embedet kun var på 400 rdl. Hans
forgænger som fuldmægtig havde faktisk tilbragt sin alderdom
på Aarhus fattiggård46).
At en person med apoteker- eller anden uddannelse og er
hverv samt med lokaler på stedet kunne tænke sig at have et
mindre posthus som bierhverv, var dengang endda ikke så
mærkeligt. Omsætningen var endnu kun ringe. — Den afdøde
Aarhus-postmester F. C. H. Nagels far var således som apoteker
i Højer tillige postekspeditør sammesteds 1850/64. Hans postale
arbejdsbord med påbygget sortérhylde har meget morsomt fået
en hædersplads på postkontoret i Den gamle By i Aarhus, hvor
det stadig bruges, når dette lille museumspostkontor er åbent
og betjent ....
Men ejendommelige og tidstypiske kan enkelte af disse an
søgeres begrundelse for deres ønske om ansættelse nok kaldes.
Den fhv. gårdejer har ingen anden adkomst end den, at hans
kone, »født Mazanti, der er opdragen hos geheimeråd og stift
amtmand Schumacher på Burholm, glæder sig ved et allernådigst løfte fra Deres Majestæt om ansættelse for mig.« —
Proprietæren, grev Platen-Hallermund, oplyser bedrøveligt, at
han i en årrække har »opofret sig ved landvæsenet, men trods
al sin flid ikke ser sig i stand til at ernære sig på denne måde.«
— Adelsmanden, F. S. von Diemar, har ingen anbefaling ud
over den, at den høj salig konge såvel som Hendes Majestæt
enkedronningen allernådigst ti liode, at jeg i dåben måtte op
kaldes efter begge Majestæter, hvorfor han håber, at »Deres
Kongelige Majestæt vil allernådigst bønhøre min allerunder
danigste supplique«47).
Søren Andersen, postfuldmægtigen fra Aarhus, fik det lille
embede i Løgstør, mindre for sine 24 års tjeneste end fordi
han havde vundet en af kollegieherrernes bevågenhed. Da han
tiltrådte omkring 1830, var der ved postkontoret i Aarhus kun
een fuldmægtig og eet postbud.
Ved postmester Lunds død gik det, som da fuldmægtig An
dersen søgte til Løgstør. Til embedet indstillede Generalpostdirectionen et større antal uddannede og kvalificerede post
fuldmægtige forud for ritmester Jørgen Tersling, som allige
vel fik embedet, skønt han intet kendte til driften af et post
kontor. Han havde levet et udsvævende liv, der havde svækket
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ham legemligt, og han skal have haft ondt ved at stå uden
støtte48).
Sådan var altså forholdene endnu i enevældens sidste tid,
omend den måske ikke i alle henseender var så slem som sit
rygte i eftertiden.
Næste postmester blev ritmester C. F. Düring (1842—54).
Han blev i 1849 adlet under navnet Düring-Rosenkrantz.
Postkontoret indrettedes i hans tid i ejendommen på hjørnet
af Rosensgade og Volden, der i 1845 for 4500 rdl. blev købt af
postmesteren, som dog allerede længe havde haft den i sin be
siddelse. Den bestod oprindelig af 30 fag i 2 etager til Rosens
gade, baghus 14 fag i 1 etage og 4 fag halvtag i gården samt
et par lejevåninger mod Volden.
Det mest opsigtsvækkende i Düring-Rosenkrantzs tid var
udløberne af en mislighedsaffære kort før hans afsked.
På grund af uærlighed var et par unge skrivere sat i arrest,
men da de dårligt kunne undværes, fik den ene på foranled
ning af postfuldmægtig Rosenstand lov at arbejde om dagen
mod om aftenen atter at melde sig i arresten. Dette forhold
kom dog snart til poststyrelsens kundskab, og fuldmægtig Ro
senstand blev suspenderet. Herover vrededes imidlertid post
mester-baronen, og da en ny fuldmægtig indfandt sig for at
overtage ledelsen af driften, nægtedes der ham adgang til kon
toret, der ophørte at fungere. Det hele varede dog kun få
dage40). Som afskedssalut til postmesteren skriver »Dagbladet«,
at »nu skal velsagtens Hr. Kammerjunker, Baron Düring-Ro
senkrantz til Løn for sin lange og tro Tjeneste, der er sluttet
på så værdig en Maade, benaades med Kammerherrenøglen,
det vilde da være Synd andet, thi Manden har alle Dage været
og er vel endnu en meget stor Fjende af Grundloven og en
ivrig Ministeriel«50).
Man mere end aner heri brydningen mellem gammelt og
nyt. Eftertiden mærker sig endvidere, at det er fuldmægtigen,
der skal lede kontorets drift, mens den udnævnte postmester
— baron og kammerjunker samt forhenværende ritmester —
nærmest optræder som oprører.
1. oktober 1854 overtog så major Johan Joachim von Brechwoldt embedet og lejede de gamle postlokaler af tobakshandler
Bøeg, der havde købt gården i 1853 for 8500 rdl., men den 31.
marts 1856 flyttede posthuset til Rosensgade 30. Brechwoldt
blev den sidste af de militære postmestre i Aarhus, idet der fra
1861 var blevet så megen lydhørhed for poststyrelsens civile
synspunkter såvel som for elementær postal nødvendighed, at
ordningen med at udnævne forhenværende officerer til post-
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Postmester Brechwoldt inspicerer postens afgang udenfor den kongelige
postgaard i Rosensgade. Akvarel af Fr. Visby i »Den gamle By«.
Her efter Aarhus gennem Tiderne III.

mestre måtte ophøre. Til gengæld bestemtes det, at reserve
officerer skulle have fortrinsret til stillingerne som postfuld
mægtige, hvilket i praksis betød, at det blev nødvendigt for
unge postfolk at lade sig gøre til reserveofficerer. Denne sær
lige, noget prøj sisprægede byrde på postvæsenets unge bort
faldt først efter århundredskiftet, da poststyrelsen tog antagel
sen og uddannelsen af eleverne i egen hånd.
Brechwoldt er for eftertiden blevet noget af en eksponent
på typen. I Fr. Visbys akvarel synes han mest at ligne en
klodset og fordrukken underofficer fra samtiden, men et sam
tidigt fotografi viser en smuk og elegant mand. Dog med evne
til at være bøs. Af fhv. postekspedient Møllers erindringer fra
Aarhus postkontor omkring 186251) fremgår da også, at major
Brechwoldt var en høj, stout militær, som meget vel kunne
være elskværdig, noget af en patriark, men dog samtidig i be
siddelse af særdeles gode anlæg for »at holde styr på de civil
ister, kongen havde overgivet til hans omsorg«52).
Af personalet forlangte han, at den, han talte til, skulle
stå ret, se ham stift ind i øjnene og svare: »Javel, hr. major!«
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Og publikum tiltordnede han jævnlig sit »Hatten af på et kon
geligt postkontor«, ligesom han med sin buldren og vel ikke
mindre med sin tunge stok havde en egen hårdhændet måde
at holde justits på53). Dette medførte, oplyser Møller, at der i
Aarhus i årene før 1864 havde været megen tale om dette, at
mange forretningsfolk selv gik på posthuset, fordi lærlingene
ikke turde. — Også de holstenske dragoner, brave folk, der i
Frederik VII’s tid lå i garnison i Aarhus, kunne han fornærme.
»Jeg ser endnu,« skriver Møller, »disse store holstenske kraft
karle komme ind på postkontoret, slå hælene sammen, så spo
rerne klirrede, og med hånden til kasketten stikke et adresse
brev frem for at få suleposen fra hjemmet udleveret. Mange,
og vel især de holstenske dragoner, optog opfordringen til at
stryge hovedtøjet som en personlig fornærmelse, ikke anende
at det gjaldt alle uden persons anseelse, thi det hændte, at en
eller anden hellere lod den længselsfuldt ventede pakke ligge
til en anden gang end at efterkomme opfordringen.«
På eet punkt var majoren dog som militær situationens
herre, skønt han ellers ikke var nogen heksemester. På de store
dage, når ekstrapostvæsenets mange, godt vaskede og vel pud
sede køretøjer forspændt med flot striglede heste mødte frem
foran posthuset til præsentation, var den gamle rytterofficer
rigtig i sit es, og hans kraftige kommandoråb, når han uddelte
ros eller dadel, hørtes af alle de fremmødte kuske.
Befordringsvæsenet var nok i det hele majorens kæphest,
beretter Møller videre. Hvor mange vogne, der var på »rullen«,
fortegnelsen over de kørepligtige borgere, erindrer han ikke;
dog »vognrækken en given dag strakte sig fra et stykke henne
på Volden gennem Rosensgade (hvor posthuset lå) og langt
ud på Mejlgade. Ved jule- og pinsetider kunne der stilles med
50 vogne, og hvis det ikke slog til, hvilket skete under ferierne,
måtte byens borgere møde med deres befordring. Som regel
undslog de sig og ville hellere betale mulkt end stille deres
fine vogne til rådighed. Men der hjalp ingen kæremor, politiet
blev tilkaldt til assistance, og om det så var amtmanden eller
politimesteren selv, måtte de give møde.« — Som det forstås,
byggede ekstrapostvæsenet på den almindelige befordringspligt,
der fordum i fred som i krig højst håndgribeligt påhvilede en
hver, der ejede befordring: ægtkørslen. Denne pligt til kørsel
i en katastrofesituation eksisterer forøvrigt stadig, hvilket en
del bilejere vil vide. Ægtpligten hvilede naturligvis forlods på
vognmandslaugene, der hellere end gerne ville køre, da betalin
gen var høj, og ved ekstrapoststationer på landet kunne man
se forsøg på forprang på denne kørsel, der rekvireredes på
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postkontorerne, visse steder på landet hos opsynsmændene ved
ekstrapostvæsenet, ofte kroejere, hvoraf en del senere blev post
ekspeditører eller brevsamlere. I nødsfald kunne ekstrapost
altid rekvireres gennem øvrigheden. — Brechwoldt tog sin af
sked med udgangen af april 1864, og dermed var de militære
postmestres tid forbi i Aarhus.
Alt i alt vurderes systemet med forhenværende officerer
som postmestre som uheldigt. Et ekstremt tilfælde fra et af
landets største postkontorer illustrerer mere end mange ord
svagheden i systemet: her havde fuldmægtigen med bistand af
det øvrige personale for at kunne afvikle forretningerne i fred
måttet påtvinge majoren den aftale, at denne — postmesteren
— ikke måtte lade sig se på kontoret og endnu mindre blande
sig i forretningerne, eftersynet af posthestene alene undtaget54).
*

I det ledige postmesterembede anbragtes nu midlertidigt den
fra Slesvig by fordrevne postmester, kammerråd C. F. A. L.
Deichmann, som den 28. maj 1865 udnævntes til postmester i
Kolding. Han efterfulgtes af grev Carl Christian Frederik Hoick,
der havde været postinspektør i Hertugdømmerne Holsten og
Lauenborg samt konstitueret Oberpostamtsdirektor i Hamborg.
Oberpostamtet var fra gammel tid dansk grænsepostkontor, og
Sverige havde et tilsvarende. Fra stillingen som postinspektør
fjernedes han ved skrivelse af 21. februar 1864 fra forbunds
regeringen i Kiel, idet han dog sattes på ventepenge. Samme
dag blev grev Hoick, der af tyskerne betegnedes som »Stock
däne«55), tillige af det lauenborgske senat tvunget til at fra
træde posten som Oberpostamtsdirektor i Hamborg.
Grev Hoick flyttede påny postkontoret til Mejlgade (nuv.
nr. 8), og fra april flyttedag 1868 afsluttedes bindende leje
kontrakt på 5 år om postlokale og bolig for postmesteren i
denne ejendom mod en årlig leje af 800 rdl. Grev Hoick blev
dog kun i Aarhus til 31. oktober samme år, hvor han fik sin
afsked, skønt kun 43 år gammel. Han flyttede til Hamborg,
hvor han døde år 1900. Her var hans kone født, og hun forblev
hele sit liv stærkt danskfjendtlig. Det berettes, at hun til aarhusianernes forargelse indforskrev alle varer, selv kød og flæsk
(som nordtyskerne iøvrigt forstår sig på), fra Hamborg. Aar
hus første pakkepostbud, Erik Christiansen, fortæller, at da
Christian IX besøgte Aarhus, turde den grevelige postmester
ikke hejse Dannebrog af frygt for konen. Han skal slukøret
have måttet meddele kongen grunden til, at flaget ikke var
hejst56).
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Med grev Hoicks afgang begyndte for alvor nutiden for
Aarhus postvæsen. Den ny postmester, Johan Ludvig Federspiel57), hørte også til de fra Hamborg fordrevne. Han var født
i 1821, blev i 1836 postelev i Helsingør, kom derfra som post
fuldmægtig til Hørsholm og snart derefter til postamtet i Ratzeburg i Lauenborg, hvor han i 1841 udnævntes til »Wagen
meister«, d.v. s. leder af det stedlige befordringsvæsen. Stil
lingen kendtes ikke i kongeriget, men netop Ratzeburg var
kryds- og skiftestation for postruterne mellem Hamborg, Ly
bæk, Mecklenburg og Hannover, der befores af store postvogne
med 2 kupeer på chassiset og medførte mange rejsende. Federspiel yndede senere at kalde sig fhv. Wagenmeister i Ratzeburg.
Efter 8 år her kom Federspiel i 1849 til Hamborg som kon
stitueret kontrolør ved det danske Oberpostamt, hvis tilværelse
på grund af treårskrigen blev noget bevæget, og i 1853 ud
nævntes han til kontrolør.
I Hamborg havde Federspiel lejlighed til at komme i for
bindelse med flere betydelige personligheder, f. eks. den senere
statssekretær for den tyske Reichspost, Heinrich von Stephan.
Federspiels sidste chef ved oberpostamtet var den yngre grev
Hoick, der var postinspektør og konstitueret oberpostamtdirek
tør.
Den 21. februar 1864 beslaglagde Hamborgs senat efter til
skyndelse af den tyske forbundsdag det danske oberpostamt.
Federspiel fik tilbud om at træde i tysk tjeneste, og det anses
for givet, at han kunne have fået en betydelig stilling der. Han
betakkede sig dog og drog til Danmark sammen med grev
Hoick og et par postskrivere, der fik postmesterembede i Mari
bo og Frederikshavn.
Mens grev Hoick via postmester Deichmann fra Slesvig
efterfulgte major Brechwoldt, kom Federspiel til København,
hvor han fungerede som postkontrolør. Her ad jungeredes han
i 1865 von Stephan, der var kommet til Danmark for at for
handle om post forholdet mellem Danmark og Tyskland, og
han benyttede lejligheden til at plædere for genoprettelsen af
det danske oberpostamt i Hamborg. Herom ville von Stephan
dog ikke høre tale, men han udtalte sig senere meget rosende
til departementschef Levy om Federspiel, der i foråret 1868
fik udnævnelse til overpostkontrolør (postmester) i København,
men samme efterår søgte og fik han embedet som postmester
i Aarhus efter sin tidligere chef i Hamborg. Dette til megen
forbavselse for venner og medarbejdere i København, der ikke
begreb, at den dygtige og muntre mand ville begrave sig i en
lille provinsby som Aarhus, der dengang havde 14.000 indbyg-
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gere. Det var altså ikke nogen uprøvet men tværtimod en myn
dig og erfaren mand, der nu kom til styret gennem 36 år (af
sked 1904). Som foran antydet fik Federspiel store opgaver i
den nu hastigt voksende by, til hvis betjening han havde over
taget et kontor med kun 2 fuldmægtige og 4 postbude. I hans

Posthuset Fredenstorv. 1870—1905.

første år organiseredes desuden landpostvæsen for postvæse
nets regning i det store Aarhus landdistrikt.
Federspiel flyttede allerede 1870 postkontoret til den af
ham købte ejendom på Fredens Torv i hjørnet ved Postsmøgen
til Søndergade. Som følge af den stærke udvikling bredte kon
torerne sig hurtigt over både forhus, side- og baghus, ligesom
der indrettedes elevator. Budstue fandtes på 1. sal, og her havde
tillige kontrolør Holstein omkring århundredskiftet kontor.
Noget af 1. sal var desuden udlejet, og på 2. sal havde post
mesteren selv kontor over porten. I en sidebygning ud for den
ne var der desuden stald til pensioneret postbud Christensens
heste; han havde lokalkørslen til banen i entreprise, medens
factagekørslen (pakkeomdelingen) besør^edes af vognmand
Dyhr.
Efter Federspiels afgang i efteråret 1904 udnævntes pr. 1.
marts den i Højer fødte sønderjyde F. C. H. Nagel58) til post
mester i det nu meget store postmesterembede i Aarhus. Rank
rygget men samtidig beskeden bestyrede han dette i knap 20 år.
Af disse var de første rolige, omend præget af byens fortsat
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stærke vækst, mens de sidste her som andetsteds var mindre
lette — i den første verdenskrigs tegn.
Nagels efterfølger fra 1924—37 blev postinspektør, løjtnant
I. C. Mørch. Sin karriere havde den ny postmester begyndt i
sin fødeby, Horsens, som syttenårig, og 7 år senere blev den
unge Mørch ansat i postrevisionen for 2 år senere at blive eks
pedient ved Nørrejyllands Jernbanepostkontor, hvor han hur
tigt kom til at høre til eliten, og det var ingen tilfældighed, når
han i længere perioder måtte gøre tjeneste ved Postinspektora
tet for Nørrejylland med opmåling af landpostruter.
I 1910 søgte og fik Mørch postmesterembedet i Grindsted,
som dengang var en landsby på 300 indbyggere, men hurtigt
skulle komme ind i en stærk vækst med opdeling og omlæg
ning af de mange kvadratmil landdistrikt. Her var tillige noget
at gøre for en jæger og lystfisker, men i foråret 1919, da der
lagdes op til genforeningen og til udvælgelse af kontorperso
nale til de kommende sønderjydske landsdele, blev Mørch kaldt
til Aarhus, hvor han samme år blev udnævnt til postinspektør
i 3. overpostinspektorat hos den senere generalpostdirektør
Mondrup. Fra 1923 var Mørch et år konstitueret som overpostinspektør i Aarhus, hvorefter han i 1924 overtog postmester
embedet. Mens forgængernes år havde været præget af rig øko
nomisk udvikling, var den økonomiske opdunstning efter første
verdenskrig i 1924 gået af by og land, og postmester Mørchs
periode blev naturligt præget af deflation og den relative stil
stand i alle forhold, som mange endnu klart vil erindre.
Postmester Mørchs efterfølger fra 1937 blev postmester i
Viborg, H. Emborg, navnet nu velkendt i byen og på egnen.
Postmester Emborg havde tilbragt årene 1925—35 i 3. Over
postinspektorat i Aarhus, deraf de 3 sidste som postinspektør,
og i viborgårene havde postmesteren den usædvanlige oplevelse
samtidig en kortere tid at være konstitueret som postmester i
Aalborg.
Om postmester Emborg er det næppe tiden at skrive mere
her. Dog tør det måske røbes, at de 18 år fra 1937 har været
krævende og urolige arbejdsår, gennem hvilke bl. a. personalet
er blevet fordoblet — i takt med den rivende udvikling, StorAarhus har gennemgået. Heller ikke denne gang har en ny
verdenskrig gjort forholdene lettere. Som en af postmester
Emborgs medarbejdere i al beskedenhed tør den, der skriver
disse linier, vel give udtryk for glæden ved at have haft lejlig
hed til at opleve postmesterens aldrig svigtende virke for på
langt sigt at opbygge byens og egnens posttjeneste.
Mens disse linier skrives, er postmester Emborgs afsked
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med 31. oktober 1955 en kendsgerning, og det bør nævnes, at
postmesteren under 21/o d. å. er udnævnt til kommandør af
dannebrog som første postmester i Danmark. — Ved sin af
gang blev postmester Emborg fejret af et meget bredt udsnit
af kontorets personale i videste forstand under medvirkning
af Aarhus postorkester — en aften, deltagerne sent vil glemme.

Postvæsenets klassiske tid 1830—1860.

Omkring 1830 var tiden inde til det bedre også på trafikkens
område. Nye veje af hidtil uanet kvalitet var i det væsentlige
skabt som første mulighed for ikke blot dagvognen men også
diligencen50), den ny tids symbol på hurtighed (% mil i timen)
og hidtil usete komfort.
Brevantallet var omkring 1830 for hele landet ca. 2,5 mil
lioner, omtrent som ved et typisk større provinspostkontor som
Silkeborg, men kun en ottendel af omsætningen i Stor-Aarhus
idag. Det tilsvarende tal af rejsende var i 1830 ca. 8000 årlig,
men steg til 120,000 i 1860, fra hvilket tidspunkt det atter gik
nedad til fordel for den nye jernbanetrafik. — Det er nu kun
godt 40 år siden, Post- og Befordringsvæsenet nedlagde sin
sidste personbefordring og strøg betegnelsen Befordringsvæse
net.
Her har vi lidt af samtidens poetiske syn på denne menne-

Person-postkaret. 1846.

Aarhus postkontor gennem 300 år

243

»En Postillon i Frakke rød
paa Bukken sad, han var saa sød,
han blæste, han blæste........... «

Ord og toner synes endnu at leve i folkebevidstheden som
en skøn og farverig fortids drøm.
Set i historisk perspektivisk forkortning må dog denne pe
riode snarest anses som en prægtig efterklang af et i de store
kulturlande i hvert fald delvis tilbagelagt trin. — Vor berømte
landsmand H. C. Andersen, som på sine utallige udenlands
rejser tidligt havde lært jernbanen at kende, foretrak jo også
så afgjort denne i al dens primitivitet for den »romantiske«
diligence, der med rette forekom ham ubekvem med ofte stærk
sammenpakning i den skumplende vogn, der syntes uendelig
langsom på de store stræk gennem Europa. Var ikke farten i
sig selv det utroligste eventyr? — Vi »flyve«, som han skrev60).
— Sin hjemrejse fra Rom 1819 foretog Thorvaldsen i en vogn,
hvormed Øhlenschlæger et par år før var ankommet til Rom61).
»... med ekstrapost fra land til land ...«
I 1860 var brevantallet steget til ca. 14,4 millioner, ikke
meget mod nutidens ca. 450 mill., men dog udtryk for en væl
dig stigning, bl. a. hjulpet frem ved indførelsen af den nye, lave
enhedsporto og indførelsen af frimærket (begge 1851), der igen
tillod ophængning af postbrevkasser. Tidligere havde taksterne
været høje og stigende med afstanden.
❖

Den, der ønsker et godt samtidigt indtryk af befordrings
væsenet på egnen, forinden tilbagegangen begyndte med åb
ningen af Nørrejyllands første jernbane i 1862 (Aarhus—Ran
ders—Viborg), kan næppe gøre noget bedre end atter at gå til
fhv. Postekspedient Møllers erindringer fra Aarhus postkontor
omkring 186262). Syd for Aarhus og nord for Randers bestod
østjydske hovedpostrute endnu til 1868, henholdsvis 1869, men
med færdiggørelsen af banestrækningen Fredericia—Aalborg
var det slut med det gamle.
»Hvad der især havde min interesse, var befordrings væse
net, og når jeg kunne se mit snit til det, var jeg ude i gården
hos postilloner og heste, og jeg øvede mig bl. a. også med at
blæse på posthorn, uden naturligvis at drive det til at blæse
som f. eks. postillonen på den 4-spændige diligence til Flens
borg. Disse postilloner med deres høje, blanke hatte, røde spids
kjoler med gule rabatter og posthorn skinnende som sølv, som
de blæste så godt på som nogen trompeter ved dragonerne, se
dem på bukken med hornet for munden eller den 4-spands
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kørepisk smeldende hen over firspandet, var for mig et så her
ligt syn, at jeg glemte alle kedeligheder. Og var det så under
ligt, at jeg i min barnlige fantasi kunne ønske mig i postillo
nens sted eller dog at blive postfører på en sådan diligence?
Postførerne var dengang »store« folk. Jeg ved nok, at de alle
rede ved den tid var reducerede til postkonduktører, men tra
ditionen tro benævntes da stadig postførere.
Når jeg nu tænker tilbage på disse konduktører, Mentzel,
Wildt, Knudsen og Henriksen m. fl., alle fædre og bosiddende
1 Aarhus, så begriber jeg næsten ikke, hvorledes de, når de
kom tilbage fra Flensborg, havde råd til at tage plads ved table
d'hote på Hotel Royal, men de havde vel sagtens på grund af
deres stilling til de rejsende stor moderation. Jeg ved det ikke,
men jeg ved, at de ikke som nutidens farende postmænd med
førte forplejning.
Af konduktørerne var gamle Mentzel særlig kendt og af
holdt af de rejsende, vel nærmest på grund af hans evne til
under den lange og trættende diligencekørsel at kunne forkorte
rejsen med historier og anekdoter. Mentzel var et rent geni i
den retning, og lad være, at det meste var opdigtelse og fri
fantasi, det livede op, morede, og kaldte latteren frem hos de
trætte passagerer«03).
Ordet postfører dækkede på diligencekørslens højdepunkt
en realitet. Der kunne i Østjylland efter de rejsendes antal
meget vel være 10—12 bivogne, altså et helt vogntog. Det let
tede noget, da banen Aarhus—Randers—Viborg åbnede, men
hovedruten var og blev dog Aarhus—Flensborg, og foruden de
2 daglige personposter, en 2-spændig om formiddagen og en
4-spændig om eftermiddagen efter korsørbådens ankomst
måtte der på grund af den overvældende masse pakkeforsen
delser til hæren i Sønderjylland sættes en særlig daglig pakke
postforbindelse i gang mellem Aarhus og Flensborg.
Køreplanen for ruten Aalborg—Aarhus—Flensborg 1858
(kun een daglig forbindelse i hver retning) er aftrykt foran
under landevejsposter.

Ekstrapostvæsenet
hører stort set den klassiske tid til og er delvis omtalt foran.
Kørepligten opfattedes som nævnt ikke som nogen byrde, da
betalingen var høj, vognmandslaugene var tværtimod helt na
turligt ganske fortvivlede over laugenes ophævelse i 1857. Be
fordringen kunne forlanges ad de hertil godkendte veje, hvor
over der fandtes kort. Disse veje gik her i hovedlandet i stort
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omfang ind over hederne, der med åbning af jernbanerne mi
stede enhver rest af trafik ud over det rent lokale for ca. en
menneskealder, til jernbanerne fandt også derud.
Det er naturligt her at nævne en særlig eksklusiv art af
ekstrapostrejser, der forekom ret hyppigt i enevældens senere
år fra ca. 1820—48 samt i Frederik VII’s dage. Den tids konger
foretog i vidt omfang sommerrejser, snart til Hertugdømmerne,
snart til Fyn og Nørrejylland. Adskillige af disse sidste med
Aarhus som udgangspunkt efter dampskibsrejse fra hoved
staden.
Den 7. juni 1826 afrejste således Frederik VI med det kon
gelige dampskib Kiel nord om Sjælland til Aarhus for efter ca.
10 dages ophold her64) at drage videre »over Borum, Wolbye,
Søebyevad, over Kongebroen (over Gudenaae), Aadsbye (tryk
fejl, må være Andsby = Ans) til Viborg«. Videre over Skive,
Salling og Mors til Thisted og herfra til »Østeragerbye (Agger),
hvorfra Aabningerne som Vesterhavet have giort i Revet imel
lem dette Hav og Liimfjorden skulle besees« (gennembrudet af
Aggertangen 1825, der gjorde den næsten ferske Limfjord egnet
til østersavl). — Herfra videre til Vestervig Kloster, Holstebro
og Viborg, over Alheden med Grønhøj og Frederiks, Klode
Mølle, Nørre Snede, Tørring og Lindved til Vejle og Frederitz,
hvorfra indskibning skulle finde sted. På det sidste stræk
ønskede majestæten at »recognoscere« Elbo Herred omkring
Bredstrup og åen fra Randers (Rands!) fjord. — Turen Vi
borg—Vejle skulle vare 2 dage uden forud fastlagt logi, »og
altsaa maae et Natteqvarter udsøges omtrent midtvejs«. Man
forestille sig det opsigtsvækkende syn af det kongelige vogntog
over den sorte hede og udsøgningen af nattekvarteret ! Alt i alt
en sikkert temmelig anstrengende landrejse på ialt ni dage.
Der kan godt være anledning til nu så længe efter at beundre
den kongelige pligtfølelse og udholdenhed. — Rejseselskabet
havde udgjort en prins, der tillige var generalmajor, 3 andre
generalmajorer og et mindre antal væsentlig militære digni
tarer, sluttende med en jæger, en kammerlakaj og en ganske
almindelig lakaj, ialt 19 personer, på landrejsen dog kun 11.
To år før havde kongen foretaget en lignende landrejse fra
Eckernförde over Flensborg til Aarhus, og via Randers og Aal
borg til Skagen med hjemrejse over Børglum Kloster, Han Her
red, Mors og Salling til Viborg, hvorfra videre til Ringkøbing,
Varde, Ribe og Tønder til Amrum og Før for over Husum at
slutte af på Louisenlund slot ved Slien65). Denne lange land
rejse havde med 9 dages ophold i Aarhus varet fra 30. maj til
30. juni00).
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Søposter.
Det er en gammel erkendelse, at land adskiller, vand forbinder.
Så godt som noget sted gælder dette vort land, hvor der de
fleste steder er kort til nærmeste strand. Netop den sidste men
neskealder før jernbanen totalt ændrede trafikken, gav damp
skibet denne en helt ny mulighed her til lands.
Dampskibet havde ellers ikke vakt megen begejstring hos
poststyrelsen i begyndelsen, men 1828 sattes dog et dampskib
ind på farten over Store Bælt, hvor det hurtigt viste sig at være
et meget fint aktiv67). Det var postdampskibet Mercurius, byg
get året før i England, fladbundet, kobberforhudet og med en
maskine på 30 hk, alt i alt et ringe skib, kun egnet til sommer
sejlads. Det nævnes her, fordi det jævnlig benyttedes mellem
Kalundborg og Aarhus som kongeskib, sejltid 7 timer.
19. april 1836 udsendte Generalpostdirectionen en »Anord
ning for Dampskibs- og Smakkefarten mellem Kallundborg og
Aarhuus samt for Farten derfra til Samsøe og Thunøe«, og
dermed var denne rute med eet blevet af største betydning for
forbindelsen Sjælland—Nørrejylland, selv om dampskibet lå
stille nogle vintermåneder. — Fra juni til oktober 1833 havde
ruten været prøvesejlet med dampskibet Dania, og efter at
færgeriinteressentskabets privilegium var opsagt til ophør fra
1. maj 1836, overdroges dette Danias reder, grosserer Sass. Der
sejledes 2 gange ugentlig i sommertiden, om vinteren 1 gang,
bortset fra isperioder og en måneds eftersyn. En 1842 oprettet

Dampskibet »Mercurius«. 1828.

Aarhus postkontor gennem 300 år

247

Dampskibet »Dania«. 1833.

privat dampskibsrute København—Aarhus ødelagde imidlertid
ruten, og trods store tilskud fra postkassen nægtede rederen
at fortsætte, så postvæsenet, der af trafikale grunde ønskede
ruten opretholdt, selv måtte overtage den i 1847.
Fra 22. juli 1853 etableredes regelmæssig dampskibsfart
Korsør—Aarhus med postskibet Freijr, fra Korsør tirsdag, tors
dag og lørdag formiddag, fra Aarhus søndag, onsdag og fredag
kl. 19, i alle tilfælde med anløb af Kolby Kaas. Kahyt kostede
3 rbd. 32 sk., dæksplads 1 rbd. 64 sk. pro persona, alt uden
familiemoderation, børn dog det halve68).
Fra 1856 ophævedes postsejladsen Kalundborg—Aarhus, og
samtidig med åbningen af banen til Korsør blev sejladsen
Korsør—Aarhus daglig. Statsbanerne overtog i 1883 postvæse
nets dampfærgefarter i forbindelse med den begyndende over
førsel af jernbanevogne over bælterne m. v., men allerede i 1875
var ruten Kalundborg—Aarhus genoprettet, og i 1892 blev den
daglig i forbindelse med åbningen af banen til Kalundborg.
Ruten Korsør—Aarhus ophørte 27/is 1874, da der var blevet jern
baneforbindelse over Fyn.
*
Selv om sejladsen som sådan var postkontoret uvedkommende,
var farten det ikke. Det var som ved diligencekørslen postkon
torets sag bl. a. at indskrive rejsende. Også sejladsens akilles
hæl, isbådstransporten og eventuel lukning af ruten Korsør—
Kiel mærkedes her, da der indrettedes et telegrafisk under
retningssystem, hvor Aarhus postkontors andel var at under-
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rette de østjydske postkontorer, hvis kielerfarten var standset,
ved truende standsning tillige Hamborg, Altona, Lybæk, Elms
horn, Neumünster, Kiel, Rendsborg, Slesvig, Flensborg, Aaben
raa og Haderslev09).
Isbådstransporten var en altid truende vanskelighed. Den
kunne vare 100 dage, og i tiden 1794—1832 varede den gen
nemsnitlig 33 dage. Man rejste i det hele ikke meget i de rigtig
gamle dage før 1830/40. Det er derfor næppe heller uden un
dren og stolthed læseren af Aarhuus Stiftstidende erfor, at der
en junidag 1843 kom en »post« til Aarhus med 5 bivogne, der
bragte 32 passagerer til byen70). Året før, ligeledes en junidag,
ankom 130 rejsende, heraf 40 med dagvogn og diligence71),
altså 90 pr. damper.
*

Almindelige skibsruter nød postvæsenets støtte ved bekendt
gørelse af fartplaner til samtlige postkontorer, og disse skibe
benyttedes tillige til befordring af post efter behov.
I 1851 var der foruden med København tillige 2 gange ugl.
forbindelse med Kiel med anløb af Fredericia, Snoghøj, Aarø7
sund, Hardeshøj (Als) og Sønderborg. 3 år senere endte ruten
i Flensborg med anløb af Bogense, Frederica, Middelfart, Snog
høj, Aarøsund, Hardeshøj og Sønderborg. Desuden var der for
bindelse med bl. a. Horsens72).

Postkontoret og krigene.
Det er ikke store ting, der særligt for Aarhus postkontor kan
berettes herom gennem 300 år. Rigtignok etableredes der et
par gange i vor tid som visse andre steder feltpostekspeditioner,
hvortil designeredes chefs- og andet personale fra postkontoret,
men disse feltpostetablissementer blev ikke prøvet i felten som
i treårskigen og i krigen 1864, hvor feltposten med Odense post
kontor som basis opererede fra Slesvig by og langt op i Jylland
sammen med de selvstændige hærafdelinger.
Fra 1813 nævnes, at der med det kongelige feltpostamt blev
truffet aftale om civile breves befordring mellem Aarhus og
Samsø sammen med den militære post mod en tillægstakst af
6 rbsk. for hvert brev til deling mellem postmesteren i Aarhus
og feltpostekspeditørerne der og på Samsø73).
I foråret 1848 afbrødes Lillebæltsoverfarten, hvorefter der
oprettedes en dampskibsforbindelse Bogense—Aalborg, der dog
hurtigt ændredes til Bogense—Aarhus men nedlagdes 30. maj
samme år74). Der oprettedes til gengæld andre af krigsforhol
dene prægede forbindelser75) :
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»1) Torsdag Aften Kl. 10% afgaaer en Brevpost fra Kjøbenhavn over Roeskilde til Kallundborg, hvilken Post uopholdeligen overføres med det der stationerede Dampskib til Aarhuus,
for derfra videre at forsendes til Aalborg, saa snart den dermed
i forbindelse staaende og under nr. 3 omtalte søndre post er
ankommen.
2) Dampskibet skal, saasnart den fra Aalborg Fredag Efter
middag afgaaende Post er ankommen til Aarhus, retournere
derfra til Kallundborg, hvorfra Posten befordres pr. Estafet til
Roeskilde og derfra videre ad Jernbanen til Kjøbenhavn.
3) Saasnart fornævnte i Aarhuus forenede Poster fra Kjø
benhavn og Kolding ere ankomne til Randers, skal derfra afgaae en Brevpost over Viborg til Skive.«
»Postgangen mellem Ribe og Kolding er indtil videre for
lagt til Routen mellem Varde og Veile. Pakkeposten mellem
Jylland og Øerne skeer ligeledes indtil videre over Veile, Fre
dericia og Middelfart med omskiftning paa sidstnævnte Sted«76).
Og endelig 14/5 1848 underretter Aalborg postkontor de øv
rige postkontorer i Jylland om pligten til at sende den til øerne
og udlandet bestemte brev- og pakkepost til Aalborg eller Aar
hus til videresendelse med det ... til Bogense, Kalundborg eller
København bestemte dampskib ... .77).
I 1864 ophørte al postgang i Jylland. Senere indrettede fjen
den ad hovedruten en feltpost, der også kunne benyttes af pri
vate, og endelig oprettedes under vekslende former et civilt
postvæsen under preusssisk overbestyrelse, indtil freden slut
tedes, og postforholdene retableredes fra efteråret 1864. —
Som et kuriosum fra den engelske krig 1807—14, hvor der
som bekendt blev mangel på mange ting af udenrigs oprindelse,
kan nævnes, at også brevlakken slap op. Da forsegling af de
dengang portofri kongelige tjenestebreve antoges nødvendig
som legitimation for portofriheden, måtte der skaffes erstat
ning for lakseglene i form af små papiroblater med passende
tekst.
Fra Aarhus findes endnu i det herværende post- og telegraf
bibliotek bevaret prøver på 3 sådanne nød-oblater, »Aarhuus
Stifts og Amts Segl« i en ca. 4,5 x 3,5 cm stor krans, en oblat
»Aarhuus Anitstue«, og endelig en oblat til tjenestebreve fra
biskoppen, en oval på højkant, 2,8 X 2,4 cm og med tekst SIGILLUM EPISCOPI AARHUSIENSIS, den sidste trykt i smuk
teglstensrød farve78).
Prøver af disse oblater udsendtes til alle landets postkon
torer med Generalpostdirectionens cirkulærer. Som det ses, ar
bejdede enevælden med største omhu, også i detailler.
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Brevkassetømning og postomdeling i byen.
Postbesørgelsen omfattede selv i København til omkring år
1800 kun befordringen fra posthus til posthus, og det var publi
kums egen sag at bringe og hente sin post på posthuset. Om
ankomne breve underrettedes man ved udhængning af de an
komne brevkarter, og først fra 1845 blev almindelig brevom
deling indført i større byer, herunder Aarhus. Denne omdeling
omfattede ikke lokale breve, som postvæsenet først interesse
rede sig for fra 1861. Dette forhold gav det retslige grundlag
for de private »byposter«, som dog forbødes udvidet ved post
loven af 1888. Også Aarhus havde sin. De ophævedes succes
sive, ofte mod en mindre erstatning, der tit mere syntes be
grundet i kulance end i nødvendighed, da de fleste alligevel
havde måttet lukke efter en hensygnende tilværelse.
Brevpost omdeltes 1869 i Aarhus kl. 8.00, 11.15, 12.45 og
18.45 à 19.00, vel at mærke daglig. Dog omdeltes der ikke søn
dag aften efter toget 17.3370).
Brevkassetømning var som nævnt indført i 1851 sammen
med frimærket. Og de ophængte brevkasser tømtes i 1859 hver
dag kl. 15.30 og kl. 21.00. Desuden tømtes kontorbrevkassen
% time før hver posts afgang80).
I den daværende økonomiske nødssituation ophørte fra for
året 1921 enhver postomdeling på søndage, bortset fra ekspres,
ligesom enhver brevkassetømning om søndagen bortfaldt, bort
set fra kontorbrevkassen.
Dette medførte tilløb til en art forprang på postbesørgelsen
i 1928, idet Aarhus Kioskselskab, da publikum beklagede sig,
lod kioskerne modtage breve og disse bringe til posthuset. I den
anledning anskaffede selskabet nogle blå brevkasser og hængte
dem op på kioskerne. Heri kunne så publikum nedlægge breve
til afsendelse søndag mod et gebyr af 2 øre. Hertil fremstilledes
et brunt toøres mærke, som skulle påklæbes brevene.
Denne ordning synes at være den første tilskyndelse til gen
indførelse af brevkassetømning i byerne søndage samt om
deling af søndagsbreve — efter forslag af direktøren for Aar
hus Kioskselskab, postmester Johannes Hansen, til daværende
generalpostdirektør Mondrup.

Landdistriktet.

Mens bybefolkningen havde posthuset i umiddelbar nærhed i
tidligere tiders lidet omfangsrige provinsbyer, havde landbe
folkningen til gengæld før ca. 1850 ofte såre langt til det post
hus, hvortil den lod sin sparsomme post adressere til afhent-
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ning personlig eller ved befuldmægtiget bud. Et postkontors
landdistrikt var således ikke vilkårligt afgrænset af postvæse
net, men identisk med det område, hvorfra man søgte til en
given købstad. Større jorddrotter havde naturligvis ofte egne
bude, andre benyttede bl. a. sognebudene, der til henimod 1876
varetog en ikke ubetydelig landposttjeneste for de interesserede
distrikter. Før ca. 1843 fandtes der ikke posthuse på landet,
og når vi i lidt ældre hyggehistorier hører om »postbudet«, er
der tale om sognebudet i en af hans funktioner.
I 1829 udgav postfuldmægtig A. Anthon i Ringsted den
første Postadressebog for Danmark og Hertugdømmerne, hvor
endnu danske og tyske stednavne står side om side. Den giver
et nøje billede af Aarhus postkontors landdistrikt, som egent
lig er ganske interessant den dag i dag.
I syd hørte Saxild og Dyngby samt Odderbye til Aarhus,
omend Odder og Bjergager med Rathlousdal og Rodstenseje
iøvrigt var pr. Horsens. Nordvestligere gik skellet vesten om
Tiset, således at Blegind, Hørning og Adslev sogne var pr.
Skanderborg, mens Kolt sogn med Hasselager gik til Aarhus,
Edslev dog til Skanderborg. Ormslev, Harlev, Skovby, Galten
og Sporup samt Hammel med Frijsenborg, Gjern og Tvilum
(minus Sminge by) betegner yderpunkter i vest, mens Laasby,
Røgind og Sminge by i Tvilum sogn var pr. Skanderborg.
Nordligere var Haurum, Hagsholm gods, Skjød, Granslev og
Lyngaa (minus Svejstrup), Haldum, Vitten, Grundfør, Had
bjerg og Spørring pr. Aarhus, mens Sall var pr. Viborg, Houlbjerg, Laurbjerg, Bistrup gods, Lerbjerg med Sveistrup samt
Hadsten og Ødum sogn pr. Randers.
Nordøstligere var skellet en linie over mod Hvilsager, som
sammen med Andi, Hornslet, Rosenholm, Skaføgaard og Thors
ager alle var pr. Aarhus. De nordligere områder var pr. Ran
ders. Følle by hørte til Aarhus, mens Rønde, Kalø gods, Mols
og Helgenæs var pr. Ebeltoft. Norddjursland var delt mellem
Randers og Grenaa, således at Nimtofte kunne være adresseret
til det ene eller det andet kontor efter behag, mens Fjellerup
og Stenvad m. v. lå til Grenaa. Tunø var endelig pr. Aarhus,
mens Samsø gik til Kalundborg.
Postforholdene på landet kan måske bedst illustreres ved
et par eksempler fra Sjælland. Her søgte et antal af vore største
godser i Sydøstsjælland til Ringsted postkontor, ikke blot Bregentved og Gisselfeld m. fl., men endog Vemmetofte Kloster og
sogn, som dog havde ca. 43 km til Ringsted mod kun ca. 29 til
Køge. Forklaringen er måske den, at man i Ringsted kunne nå
samme postforbindelse vestpå 2 dage senere end i Køge og til-
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svarende få ankommende post i hænde 2 dage tidligere end i
Køge via København. Denne ordning varede til efteråret 1849,
da postgangen på hovedruten var blevet daglig, så Køge med
fordel kunne benyttes81). På lignende vis vedblev beboerne af
Jægerspris at søge Roskilde postkontor til 1850, skønt der
havde været postekspedition i Frederikssund ganske nær ved
siden 183382.
I 1852 oprettedes der en del brevsamlingssteder på post
ruterne. Befolkningens post udsendtes dog kun til disse, så
fremt den enkelte »attraaede« dette, og det var iøvrigt menin
gen at omdele post på landet mod »bærepenge«. Befolkningen
ønskede imidlertid ikke at se sognebudene skadede i deres
næring, hvorfor amtsrådene kun kunne anbefale oprettelsen af
brevsamlingssteder. Af disse oprettedes så i foråret følgende i
Aarhus omegn:
Bjødstrup kro mellem Aarhus og
Hørning
—
—
Linaa
—
—
Sjelle
—
—
Skjødstrup —
—
Spørring
—
—
-

Ebeltoft
Randers
Silkeborg
—
Ebeltoft
Randers

Brevsamlingsstedet i Sjelle flyttedes i 1854 til Skovby, og
i oktober 1861 flyttedes brevsamlingsstedet i Søby vad tilbage
Anbæk, hvor det før havde været.
1. april 1871 var der brevsamlingssteder følgende steder
under postkontoret i Aarhus: Beder, Brabrand, Hammel, Has
selager, Hinnerup, Hørning, Høver, Løgten Kro, Mundelstrup,
Odder (ikke-regnskabsførende postekspedition), Rønde, Skaade, Skjæring og Svorbæk.
Disse brevsamlingssteder stod i kontrabogsforbindelse med
postkontoret og eventuelt et posthus ved rutens anden ende.
En særstilling indtog Rønde, som foruden Aarhus havde for
bindelse med Ebeltoft, Grenaa, Randers, Løgten Kro, Tirstrup
og Trustrup. Noget lignende var tilfældet med Løgten Kro.
Som det ses mangler Spørring Kro i 1871, faldet som offer
for trafikkens overgang til de nye jernveje. Og endnu efter 1921
var Lisbjerg pr. Lystrup, Spørring og Trige pr. Hinnerup og
Ødum pr. Hadsten. Men i mellemkrigstid har postvæsenet taget
konsekvensen af trafikkens stigende tilbagevenden til lande
vejene og delvis genoplivet den gamle postrute Aarhus—Ran
ders indtil Ødum. På lignende vis ad GI. Horsens landevej, hvor
ruten til Ny Solbjerg nu betjener et distrikt, der tidligere var
pr. Hørning, nu pr. Aarhus.
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Aarhus postkontors meget anselige, men sammenlignings
vis dog ikke påfaldende store landdistrikt begyndte først en
menneskealder efter Anthons postadressebog at gå den kom
mende egentlige opdelings vej, idet der 1. marts 1862 oprette
des brevsamlingssted i Odder. Dette ændredes Vio 1870 til ikkeregnskabsførende postekspedition, som dog allerede 1. novbr.
1873 blev regnskabsførende, og i oktober 1889 oprettedes post
kontoret, hvorved Odder postdistrikt gled ud af Aarhus post
kontors direkte interessesfære.
I Hammel oprettedes 21A 1864 et brevsamlingssted underlagt
postkontoret i Aarhus83) og betjent ved gående landpostbud fra
Mundelstrup station. I Hammel oprettedes i 1873 2 landpostbudgange, og 1. marts 1875 afsluttedes kontrakt med postfuld
mægtig Knud Møller, Vejle, om brevsamlingen, idet der stille
des ham i udsigt at blive postekspeditør, hvilket skete 1. sep
tember samme år. Postkontoret oprettedes derefter 1. oktober
1889.
På samme måde oprettedes 15/» 1878 brevsamlingssted i
Klank, fra Vo 1885 postekspedition udenfor lønklasserne og fra
1. oktober 1889 i IV lønklasse. Klank posthus flyttedes med
Hammelbanens åbning 1902 til Galten, men da postdistriktet
med oprettelsen af de mange små postekspeditioner på statio
nerne blev for lille, nedlagdes Galten postkontor 1. maj 1923
og blev med sine postekspeditioner underlagt Aarhus post
kontor igen.
Med åbningen af jernbanerne Aarhus—Randers 1862, Aar
hus—Fredericia 1868 ,Aarhus—Ryomgaard 1877 (strækningen
Randers—Grenaa var åbnet året før), Aarhus—Hou 1884 og
Aarhus—Hammel 1902 oprettedes der jernbanebrevsamlings
steder i mængde med tilstrækkelig postadresse. Heraf blev en
kelte — dog ikke flere i Aarhus distrikt — postkontorer, mens
resten nu kaldes postekspeditioner og iøvrigt er filialer af det
foresatte postkontor, administrativt som regnskabsmæssigt,
selv om de udad til mest muligt virker som postkontorer. Af
sådanne postekspeditioner hører der idag 15 under postkon
toret.
Omdelingen på landet lod sig i 1852 vel udskyde men ikke
varigt forhindre. Allerede fra 1860 forsøgtes omdeling til ud
vekslingssteder, egentlig en slags ulønnede brevsamlingssteder
anviste af beboerne selv. Fra 1869 forsøgtes derefter med op
hængning af brevkasser på landet, og fra 1876 påbegyndtes det,
der var målet, direkte omdeling til samtlige beboere. Den var
først gennemført 1907/08, men selv om man også i dette for
hold tog de tættest befolkede og økonomisk mest fremskredne
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egne først, var denne forholdsvis hastige udvikling af landpost
væsenet dog over postvæsenets økonomiske evne. De ikke
sjældne småunderskud omkring sidste århundredskifte må
derfor anses som en art maskerede kulturbevillinger. Post
omdeling til de i Danmark almindelige spredte bebyggelser på
de udskiftede landbyjorder er desuden langt kostbarere end til
de samlede beboelser i landsbyer.
I 1876/77 var der under Aarhus postkontor 14 »landpostbudgange« :
Aarhus—Bøgeskov
» —Elsted
» —Lyngby
Løgten—Skaføgaard
»
—Sophieamaliegaard
Beder—Norsminde
Hørning—Harlev
Hinnerup—Haldum
»
—Mejlby
Mundelstrup—Rode
»
—Ristrup
Hasselager—Konstantinsborg
La d i n g—F ej st ru p
Brabrand—Høver

Året efter var tallet steget til 20, og i 1879/80 var samtlige
ruter her på egnen overgået til direkte omdeling sammen med
bl. a. Randers og Horsens samt Odense, medens man i Aalborg,
som endnu de fleste steder, ikke var begyndt. Af landpost
budene var 2 kørende, Aarhus—Klank og Aarhus—Testrup.
Begge disse steder var der 2 landpostbude.
Den 1. april 1955 er der ved postkontoret ansat 66 landpost
bude, heraf 2 med kørsel, Hjortshøj—Mejlby og Mundelstrup—
Lading.
En oversigt i vejviseren 1869, Aarhuus Postliste, giver et
udmærket billede af landpostruterne og disses distrikter med
angivelse af budenes tilholdssteder i byen. Se bilag 2.

Postkontorets opbygning.

Længe var der i hver dansk provinsby kun eet posthus, mens
man i hovedstaden allerede tidligt havde flere, efterhånden
mange. Med provinsbyernes vækst måtte også disses postale
betjening indenfor byområdet spredes.
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De første hjælpeposthuse indenfor nuværende Stor-Aarhus’
område var brevsamlingsstederne i Risskov (1878) og Viby J.
(1884), dengang landdistrikt, og først i 1910, da Aarhus havde
ca. 72,000 indbyggere, oprettedes brevsamlingsstederne Aarhus
1—3 indenfor daværende byområde.
Risskov og Viby J. er ligesom posthusene i Aabyhøj (1912)
og Højbjerg (1935) omdannet til »postekspeditioner i byerne«,
d. v. s. posthuse bestyret af faguddannet postpersonale (post
forvaltere) og selvstændigt regnskabsførende, men administra
tivt underlagt postkontoret i det fælles og det almene. Samme
stilling har i 1950 postekspeditionen i Brabrand fået, da den
naturligt var gledet ind blandt de egentlige forstæder, og de
store avisforretninger er på samme måde overgået til Aarhus
Avispostekspedition (1952).
De 3 brevsamlingssteder blev hurtigt så store, at de også
måtte bestyres af postpersonale. Således oprettedes Aarhus 1
i 1912 med lokaler i Bruunsgade 36, men flyttede i 1918 til
hjørnet af Bruunsgade og Jægergaardsvej. I 1929 lejedes der
lokaler i Frederiks Allé 178A. Ved hovedpostkontorets flyt
ning samme år fra Kannikegade til Banegaardsplads oprette
des der indleveringsposthus 1 i Kannikegade, mens posthuset
i Frederiks Allé benævntes Aarhus 3 (nu Frederiksbjerg Torv).
Aarhus 2 var oprettet på samme måde i 1919 i Nørre Allé 30,
hvorhvor det stadig har til huse. Trøjborg fik sit indleverings
posthus i 1931, og i 1950 oprettedes Aarhus 5 på Hvidkløvervej
i universitetskvarteret.
Et almindeligt landbrevsamlingssted var i 1921 oprettet i
Skaade, efter oprettelsen af postekspeditionen i Højbjerg be
varet som postindlevering. Tilsvarende findes i Vejlby, Aaby,
Saralyst og Holme samt på egnede og trængende steder i byen,
bestyret af kioskejere m. fl„ idet det tilstræbes, at der overalt
i byen er let adgang til posthus.
I 1955 er Stor-Aarhus med sine ca. 168,000 indbyggere der
efter betjent af følgende posthuse:
Postkontoret.
Aarhus Avispostekspedition.
5 postekspeditioner med omdeling (forstæder).
5 postekspeditioner med indlevering alene (Aarhus 1—5).
16 postindleveringssteder (Aarhus 21—36).
Hertil kommer så på landet 15 postekspeditioner og 6 brev
samlingssteder.
De mange indenbys posthuse kræver selvsagt en betydelig
kørsel, dels til dagens forskellige omdelinger, dels til afpost-
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ning. Hertil og til en daglig nattur til Ringkøbing med dagblade
råder postkontoret over 24 automobiler.
Brevkassetømningen i det ca. 2 mil lange og 1 mil dybe
»bydistrikt« fra Aakrogen til Skaade Bakker samt bl. a. til
Holme, Høskoven, Brabrand, Hasle og Vejlby foregår næsten
udelukkende centraliseret med motorcykle. Til tømning af
byens ca. 190 brevkasser samt til en del af ekspreskørslen
rådes over 7 motorcykler, og til postbesørgelsen på Samsø og
Kalundborg rådes over ialt 4 særlige transportvogne, der be
fordres med skibet.
I det samlede landdistrikt er ophængt 76 brevkasser, der
tømmes af landpostbudene under omdelingen.

Personale og aflønning.
Aarhus postkontor synes gennem adskillige år at have været
en søgt arbejdsplads, og fra kontorerne i Rosensgade, Mejlgade,
på Fredens Torv, i Kannikegade og på Banegaardsplads er da
også postfolk udgået til betydelige embeder rundt omkring.
Af fuldmægtigene fra 1862 blev Matthiesson postmester i
Sakskøbing og Napoleon Knudsen postekspeditør og stations
forstander i Kværndrup (Fyn), medens Wimmer endte i Hjør
ring og førstefuldmægtig P. L. Wørmer endte som postmester
i Randers84). Fra senere tiders personale er udgået overpostinspektører og postinspektører samt adskillige postmestre af
høj charge.
Personalet antoges i sin tid væsentlig af postmesteren og
stod stort set i privat tjenesteforhold til denne, ligesom de vor
dende fuldmægtiges uddannelse var disses egen sag. De mødte
almindeligvis med videregående skoleuddannelse, og en sådan
krævedes efterhånden (1890 oplysning om elevers eksamens
forhold). Fra 1889 var der i Aarhus foruden yngre personale
5 statsansatte postekspedienter med lønninger fra 900—1800
kr. Postbudpersonalet lønnedes i samme tid med fra 600—1000
kr. Første trykte oversigt over postbudpersonale er fra 1894.
Til sammenligning:

Personale 1894.
Ekspedienter

Aarhus.............................
Randers ..........................
Horsens...........................
Odder ..............................

5
3
4
1

Postbude

18
9
9
1
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Personale 1902.
Kontorpersonale

Postbudpersonale

Aarhus.............................
15
Randers ..........................
8
Horsens...........................
8
Odder ..............................
2
Lønning, kontorpersonale 800—2900
postbudpersonale 800—1400

40
14
17
2

Fra 1908 var lønningerne for kontorpersonale 1470—2790
(medhjælpere 570—954), for postbudpersonale 1200—1600, og
fra dette tidspunkt steg personalets antal atter stærkt i pagt
med byens vækst og postvæsenets stigende benyttelse. Det ud
gjorde i 1925 i Aarhus 231 mand, herunder landpostbudene,
som fra 1919 statsansattes, men tidligere havde været kontrakt
antagne85).
Dette tal er nu 503, heraf et stort kontoristpersonale, og
hertil kommer et antal afløsere i alle grupper samt ca. 40 post
ekspeditører og brevsamlere m. fl., for hvem posttjenesten kun
er et bierhverv, ialt ca. 600 mennesker.
I 1771 havde postmesteren i Helsingør i lønning 12 pct. af
intraderne eller ca. 500 rdl. — Samtidig var lønnen i Odense
190 rdl., Aarhus 80, Randers 80, Aalborg 120 og Ribe 100 rdl.86).
Tallene siger dog ikke alt, da sportler og entrepriser var
afgørende for nettoindkomsten.
Endnu henimod 1840 var postmesterlønningerne ikke ord
nede. Helsingør gav nu brutto 6700 rdl., en meget stor indtægt,
mens ca. 20 embeder kun gav ca. 2—400 rdl.
Lønninger for postmestre (til 1872 rdl.) :
Aarhus
Odense
Aalborg
Randers
Horsens
Skanderborg
Ebeltoft
Grenaa
Odder
Helsingør

1840

1852

1872

1890

1908

1900
2500
2000
1600
1400
700
400
400

1800
2200
2200
1800
1500
900
600
600

3000

2200

2400
2400
2500
2400
2400
1100
500
850
400
2000

4800
4800
4400
4400
4400
2400
1600
2400
2000
3600

4800
4800
4800
4800
4800
2850
2400
3240
2400
3600

Særlig fra 1890 kom hertil visse alderstillæg, og en del min
dre embeder havde nogen indtægt for bestyrelse af telegraf
station.
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En af de ting, som mest har bidraget til at gøre landposten
populær, er måske avisen, dagbladet. De danske provinsdag
blade skød frem i selv de mindste byer, netop som landpost
nettet lagdes ud over landet, og bidrog til at fylde de i begyn
delsen ikke overlæssede posttasker. For en pris af ca. 2% øre
til udgiveren og % øre til postvæsenet pr. dag sikrede man sig
postens daglige besøg, efterhånden på selv de tyndest befolkede
egne endnu omkring 1914. — Et mindre antal dagblade er dog
langt ældre.
At Aarhus’ stilling ikke altid har været den af i dag, lan
dets næstvigtigste centrum, økonomisk, trafikalt, befolkningsog undervisningsmæssigt, ses også af aviserne. Mens Odense
allerede i 1735, 1772 og 1780 havde set flere blade begynde,
og Aalborg i 1767 fik sin Stiftstidende, fik Aarhus først i 1794
sin »Kgl. allernaadigst priviligeret Stifts Adresse Contoirs Ti
dende«. Og af de i 1806 med posterne forsendte 3159 Berlingske
aviser fik Ringsted med sit uhyre opland, fyldt med rige godser,
148, Horsens 68, Aalborg 65, men Aarhus kun 61. Af Fyens
Stifts Avis modtog København 213, Aarhus 113.
12. januar 1813 fastsattes postabonnementet for den af
boghandler Elmqvist udgivne »Aarhuus Stifts Adressekontors
Tidende« til 7 rdl. årlig i stiftet, hvoraf 48 skilling tilfaldt den
distribuerende postmester, mens resten toges til indtægt til
fordel for udgiveren og postkassen. Udenfor stiftet var prisen
8 rdl. 48 sk., der deltes på lignende vis87). Allerede næste kvar
tal bragte dog forhøjelse (statsbankerotten 5/i 1813). — Elmqvists »Læsefrugter«, hvori Blichers første noveller fremkom,
udsendtes også fra Aarhus.
I 1850 udkom i Aarhus foruden Aarhuus Stiftstidende Almuevennen og Cimbria, begge ugeblade, samt Nørrejydsk Ti
dende for indenlandsk Politik,^ g. ugl., ved H. Hartvigson88).
Hertil kom i 1859 Aarhus Søndagsblad80), udgivet af bogtryk
ker P. Nielsen. Fra nytår 1864 var bogtrykker P. Nielsen der
atter med Jydske Avis00) (3 g. ugl.) og fra oktober samme år
udkom Almindelig Kirketidende i Aarhus i stedet for i Aal
borg01).
Med nutidens 4 store dagblade i Aarhus har postkontoret
et intimt samarbejde med hensyn til den udenbys forsendelse
af den især om søndagen store avispost. Men udover besørgel
sen af de lokale blade er postkontoret med den moderne tek
nik i baghånden blevet adresserings- og fordelingscentral for
en mængde mindre tidsskrifter fra området vest for Store Bælt.
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Ved den samlede afsendelse i større pakker og sække lider
bladene mindre, ligesom sortérarbejdet i de altid pladsmang
lende postbureauer mindskes.

Postkontorets dag.

Fra århundredets sidste fjerdedel haves en udmærket sklidring
af livet på posthusene, der kan passe også på forholdene i
Aarhus02) :
»Forholdene .... var lidet ideelle, og man var kun svagt
rutet til at tage imod de øgede forretninger. Lokalerne, om
man tør bruge dette udtryk, tilvejebragtes som regel fra gam
mel tid ved postmesterens foranstaltning ved lejemål hos pri
vate og mod en betaling, der udrededes af kontorholdet, som
man på den anden side gerne skulle se at gøre lidt indbrin
gende, da det kneb med lønningerne, og de gamle ekstraind
tægter tog af år for år. Derfor måtte der også knibes på løn
ninger til både kontor- og budpersonalet, hvilke fastsattes af
postmesteren og var meget uensartede.
Der var alt i alt et virkeligt misforhold til stede mellem
postvæsenets voksende forretninger og de forhold, hvorunder
de udøvedes, og hvad man for eks. i retning af publikumsrum
og budstuer var tilfreds med, begriber nutiden ikke. Enhver
nulevende postmand over 50 år vil sikkert fra sine unge dage
endnu have minder om de mørke publikumsrum med de sandstrøde gulve, og om en og anden af hine budstuer, som man
virkede i, når landpostbudene »gik ud« om morgenen. Han vil
endnu kunne huske den ejendommelige duft, sammensat af
uddunstningerne fra de mange ophobede pakkers forskellige
indhold, lugten af budenes i tran smurte støvler og avisernes
friske sværte, det hele gennemsyret af en os af mange menne
skers mere eller mindre rene, stundom våde klæder, alt med
en vis tilsætning af staldlugt og fodsved, hvortil lakduften på
kontoret, navnlig ved postens afgang, dog frembød en behage
lig modsætning.
Ved det såkaldte Schalter foregik ekspeditionen af publi
kum, undertiden i susende træk, gennem den lille luge, hvor
pakkerne ikke kunne komme igennem, men hvor der til gen
gæld af og til veksledes tanker mellem det sammenstuvede
publikum og den i skindtrøje klædte postfuldmægtig, hvem
sedlerne fløj om ørene, når gangdøren gik ....«
Forholdet mellem posthus og publikum var i ældre tid ofte
mindre godt. Fra gamle forordninger til sikring af dog nød
tørftig gensidig høflighed via major Brechwoldts »Hatten af
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paa et kongeligt Postkontor« til vore dage er der her som andet
steds sket en betydelig og nødvendig udvikling. Det er derfor
også med glæde man i et værk om Aarhus fra 1915fl3) læser:
».... Medens telegrafvæsenet her, som de fleste steder, lige
som er et væsen oven over eller udenfor byen, er postmændene
et led i sin by, der omfattes med en underlig blanding af irri
teret kritik og velment hjertelighed. Aarhusianerne holder af
sine postmænd og med rette, thi postautoriteterne har altid for
stået at samarbejde med byens næringsdrivende og evner at se
på sagerne med det praktiske krav for øje.« — En postmand
kan kun håbe, at dette gode forhold må vare og vinde.
Publikum har vel nok et vist indtryk af driften, selv om
man næppe helt forestiller sig omfanget af sorteringen. Denne
kulminerer i afg. brevpost i tiden 17—21, i ank. brevpost mel
lem 22 og 7. Afg. pakkepost har travlest mellem 16 og 19, hvor
efter så at sige al pakkepost er på vej. De senere aftentimer
præges af transitten. I ank. pakkepost kulminerer arbejdet i
tiden 5—9. Oplysnings- og reklamationstjenesten sluger 3
mands arbejdskraft, og alene behandlingen af ubesørgelig brev
post tager næsten en mands fulde arbejdsdag. Ingen ved jo,
hvor vigtigt et givet brev kan være.
Indtil 1917 afvikledes så at sige hele juleposten i tiden 23.—
25. december, omend med stigende besvær. Katastrofen i 1918,
hvor megen post, der var bestemt til omdeling 24.—25. decem
ber, først kom adressaterne i hænde op mod nytår, er baggrun
den for den almindelige opfordring til at være på færde i tide,
et ønske publikum beredvilligt synes at efterkomme. Alene
maskinstemplingen behandler de sidste dage før jul langt over
300.000 forsendelser i døgnet, og afgangssorteringen behandler
væsentlig flere enheder, da postbureauernes kapacitet ikke slår
til, hvorfor posten til og fra sideruterne færdigsorteres i post
kontorets store apparat, der er moderniseret med bl. a. trans
portbånd og snegl til nedslidskning af færdige brev- og avispostsække.
Postkontorets pakkeafdeling slår kun højst nødtørftigt til
til daglig og har ikke kunnet moderniseres endnu. Til hjælp i
julen opstilles derfor i postgården et trætelt til ankommende
pakkepost.
Banepost,
Jernbanen tog i sin tid såvel al landtrafik af nogen betydning
som de vigtigste færgerier i kraft af sine særlige fortrin og i
forhold til hestevognen umådelige kapacitet. Og hos banen lig-
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ger den store posttrafik stadig. Vor vigtigste postrute Køben
havn—Frederikshavn er 590 km lang.
Dagens hovedpost indgår ca. 20 minutter før 4 (kun brev
post og dagblade), pakkeposten fra øerne en time senere, og
før syv midnatsbrevposten fra København samt hovedstadens
morgenblade.
Hovedposten til Jylland befordres København—Randers i
vore dage i 2 postvogne, hvoraf den en udsættes i Randers.
Betjeningen af dette posttog kræver efter ugedag etc. henimod
20 mand. De travleste dage op mod jul kræver brevpost m. v.
i dette tog endnu en vogn, der udsættes i Aarhus. — En tidlig
og travl morgen på perronen i de store dage før jul kan det
så ske, at et halvglemt digt af Kipling erindres, hans hyldest
til Den indiske Post, den victorianske æras stolthed, det sær
lige »indiske« posttog Calais—Marseille (eller Brindisi). Man
husker kun omkvædene:
Hurrah for the Empress, the India mail,
Hurrah for the Empress, the Overland mail.

Luftposten,
som i nogen grad har givet brevet ny konkurrencemulighed
overfor telegraf og telefon ud over verden — ikke mindst aero
grammet med sin stand ardtakst — berører kun i ringe grad
Aarhus direkte.
Der har dog i en del år været en beskeden daglig befordring
København—Aarhus via Tirstrup, restposter, da togforbindel
serne klarer trafikken på de forholdsvis korte afstande. Der
indgår desuden særskilt — for tiden 2 gange daglig, ligeledes
via Tirstrup — en postsæk fra Amsterdam til Aarhus med post
til Jylland. I det ene tilfælde når aftenposten fra det meste af
Holland 2. omdeling i Aarhus næste dag.
I sommeren 1953 forsøgtes en rute Norge—Tyskland med
mellemlanding i Tirstrup. Med denne indgik på hverdage 3
mindre sække post til Jylland fra Bergen, Kristianssand S og
Stavanger. Dette forsøg forblev — et forsøg.

Postlokaler i nutiden.

I mange år skaffedes postlokalerne i Aarhus udelukkende ved
postmesterens foranstaltning, og beliggenheden havde derfor
været noget skiftende. Dog lå posthuset altid centralt, nær by
midte, modsat adskillige andre provinsposthuse, der ret tidligt
flyttedes ud til jernbanestationen.
Lokaleforholdene var tillige ofte mindre gode, og af 30 jyd-
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ske postkontorer kunne i 1855 kun 7 anses for tilfredsstillende,
ved 11 måtte ønskes forbedringer, og ved 8 måtte de rejsende
opholde sig udenfor, når man ikke tilbød dem, eller de ikke
ønskede at benytte postmesterens dagligstue som aftrædelses
værelse (således som det var skik i bl. a. Ebeltoft og Grenaa),
og på 4, bl. a. Silkeborg, klarede man sig kun ved hjælp af
nærliggende gæstgivergårde04). — I Aarhus, Randers og Skan
derborg var forbedring ønskelig.
Skønt befordringsvæsenet var gået tabt, trængte da også
med de stærkt voksende forretninger og det øgede personale
det federspielske posthus på Fredens Torv efterhånden stærkt
til afløsning, og 16. januar 1905 tog postvæsenet sin del af postog telegrafvæsenets nye fællesbygning i Kannikegade i brug,
mens telegrafen først begyndte i maj samme år. Den ny stats
bygnings værdi ansloges til ca. 500.000 kr. inclusive telegraf
væsenets tekniske anlæg.
Den havde længe været tiltrængt, og spørgsmålet havde gen
tagne gange været søgt løst, bl. a. ved gennem nedrivning og
flytning af Katedralskolen at skaffe en egnet byggegrund. —
Denne plan strandede dog på historiske pietetshensyn.
Telegrafen havde også længe lidt under alvorlig pladsman
gel, og fra oktober 1900 var postvæsenet ved køb af det gamle
teater i Kannikegade, klubben Polyhymnias bagved liggende
haver og 5 små, gamle ejendomme ud til Aagade blevet grund
ejer, således at den samlede byggegrund mellem de nævnte
gader androg 5200 kvadratalen, der var købt for 160.000 kr. —
Selve bygningen, der er rejst efter tegning af kgl. bygnings
inspektør H. Kampmann, kostede ca. 250.000 kr., hvortil kom
inventaret.
Denne smukke og fortrinlige bygning ligger som så mange
andre i kvarteret på den gamle skrænt ned mod den nu over
dækkede å og var fra begyndelsen forsynet med centralvarme
og elektrisk lys, terrazzogulv i forhal m. v. samt med døre og
andet af teaktræ, ligesom den var forsynet med elevator.
Som noget særligt må nævnes den store frise foroven i
publikumshallen af K. Hansen-Reistrup med fremstilling af
postbefordring til forskellige tider, til lands, til vands og på
isen, der kan bringe frisen i H. G. Andersens hus i Odense i
erindring. Man ser jo der bl. a. den vordende digter som blind
passager på sin første rejse.
Daværende kontrolør Axel Nielsen, fra 1920 postmester i
Haderslev, udtaler i en fortrinlig beskrivelse af bygningen til
lige sin undren over, at de ny indleveringslokaler indrettedes
med Schalter, ekspeditionsluge i væggen, skønt man dog både
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Posthuset, Kannikegade 1905—29. Nu postekspedition
Aarhus 1. Publikumshallen før schatteret erstattedes
af åben skranke.

i Sverige og Tyskland var begyndt at indrette åbne skranker,
bl. a. for at undgå den af samtiden velkendte ulidelige og syg
domsvoldende træk i lugen05). Det er tillige erkendt, at menne
sker lider mindre ved at stå i kø, når de ser, hvad der foregår,
og hvorledes ekspedienten slider i det, end når man står som
foran en lukket mur, hvor kun den nærmeste kan se og høre
noget. Åben skranke er for længst indrettet.
*
Tiden rider hurtigt, og da spørgsmålet om en ny banegård i
Aarhus var aktuelt, opstod omkring 1918 spørgsmålet om rejs
ning af en ny postbygning ved banegården, hvor postvæsenet
hidtil kun havde haft nogle små og højst utidssvarende lokaler
uden plads til publikumsekspedition, kun med de nødtørftigste
lokaler til postens udveksling og omlæsning00).
For at sikre sig grund til en fyldestgørende postbygning er
hvervede postvæsenet den 1. juli 1919 to vest for Banegårds
plads og Bruunsbro beliggende ejendomme, Bruunsgade 2 og
Banegårdsgade 46, ligesom flere ejendomme indgik i Stats
banernes eje ved ekspropriation, og ved mageskifte overdroges
disse Aarhus kommune af hensyn til den ved banegårdsanlæget
nødvendige hævning af gadeniveauet. Også disse ejendomme
overtog postvæsenet i 1920, da Banegårdsplads skønnedes at
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have antaget endelig form. Yderligere købtes 11. juni 1921 et
par ejendomme i Banegårdsgade.
Herved var for en sum af omtrent 250.000 kroner erhvervet
det -nødvendige areal til opførelse af en moderne postbygning,
men først 3 år senere kunne der gås i gang med udarbejdelse
af forslag til bygningen. Kgl. bygningsinspektør Packness ud
arbejdede en plan til et stateligt 4 etagers hus, der var tænkt
forbundet med baneperronerne ved en tunnel. Bygningen tænk
tes at skulle rumme lokaler for et postindleveringssted med
ekspedition af afgående brevpost, afgående og ankommende
pakkepost, omlæsning og omkartering af brev- og værdipost
samt kontorlokaler og bolig for overpostinspektøren, en del
større end man havde indrettet en lignende bygning i Odense.
Nogle lokaler var beregnet til udvidelse og tænktes foreløbig
udlejet. Hovedpostkontoret med ekspedition af ankommende
brevpost m. v. skulle ligesom i Odense og Aalborg forblive på
den hidtidige plads.
I denne plan var overpostinspektøren og postmesteren i
Aarhus ikke enige med poststyrelsen, idet de anså centralisa
tion af arbejdet i banegårdspostbygningen og dermed hoved
postkontorets fuldstændige flytning til banegården for post
teknisk og arbejdsøkonomisk langt fordelagtigere, noget man
i dag vil finde ganske elementært.
Inden dette spørgsmål var klaret, ændredes imidlertid situa
tionen. Vel nærmest i besparelsesøjemed fremkom statsbanerne
1. april 1925 med forslag om opførelse af en fællesbygning for
statsbane og postvæsen omtrent på den gamle banegårds plads.
Da denne plan gav mulighed for besparelse for postvæsenet og
samtidig ansås for at give bedre forhold, herunder i forholdet
til perronerne og for tilkørsel fra byen, tiltrådte postvæsenet
efter at have afstået de erhvervede ejendomme til Aarhus kom
mune.
Straks ved det første møde til orientering for bygmesteren,
overarkitekt Seest fra statsbanerne, besluttedes, at hovedpost
kontoret skulle flyttes til den ny bygning, som altså skulle
rumme alle de dertil nødvendige lokaler samt kontorlokaler
for overpostinspektøren og bolig til denne og postmesteren samt
opholdslokaler for det rejsende postpersonale. Bygningen, der
til gaden har 3 etager + loftsetagen, men til banegraven yder
ligere 2 (»øverste og underste kælder«), stod færdig 4 år senere
og var på dette tidspunkt den mest moderne postbygning i
Danmark. Trods kravet om streng økonomi er den dog ud
styret med Gullandsfliser i forhal og publikumsrum samt svær
egetrappe og i stueetagen paneler i lys eg som hovedtrappen.
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Posthuset, Banegaardsplads.

Som Kannikegades posthus, der ved flytningen omdannedes
til indlevering, men fejlagtigt af mange stadig anses for hoved
postkontoret, er det nye centralpostkontors hovedindlevering i
1931/32 udsmykket med vægfaste oliemalerier med motiver fra
by og omegn samt Jylland i det hele ved kunstneren Axel P.
Jensen. På det største maleri, et kolossalt havnebillede, som
ganske dominerer lokalet, er afmalet et postbud, efter sigende
en af kontorets gode medarbejdere, populært kaldet HavneValde. — Det store lærred op mod rotunde og hovedtrappe, sol
strejf i bøgeskoven ved Aarhus, kan se lidt tamt ud, men om
sommeren, tidligt om morgenen eller mod solnedgang, når en
lavt stående sol falder på det, virker det ejendommeligt levende
og fortryllende.
Den nye postbygning har foruden med bl. a. 2 elevatorer fra
begyndelsen været forsynet med pakkesnegl, ad hvilken den
indleverede pakkepost via paternosterbåndet under skranken i
en stille strøm føres til sorteringen i underste etage.
Postvæsenets del af bygningen har kostet ca. 750.000 kroner
plus ca. 150.000 for grunden. De voksende forretninger har
nødvendiggjort inddragelse af overpostinspektørens lokaler
samt af nogle udlejede lokaler, men alligevel hersker der plads
mangel i det store hus.
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Den forsøgsvise frontalekspedition.

Postkontoret i Den gamle By
tilhører museet, men er samtidig en slags filial af Aarhus post
kontor, hvad driften angår. Det er skabt ved frivillige bidrag
og gaver mangesteds fra og blev indviet 5. september 1953 sam
tidig med udgivelsen af første mærke i serien »Kongerige i 1000
år« (Jelling-stenen) og postkontorets 300 års jubilæum. Dette
enestående, levende og arbejdende museumspostkontor med
interiør fra omkring 1870 har siden da været åbent og betjent
på dage for udgivelsen af særfrimærker samt 2 mdr. i turist
sæsonen, en ordning som har fundet yndest blandt filatelister
og turister, og som sammen med Illerup-fundet og Grauballemanden synes at være blevet et af Aarhus og Jyllands gode
turistaktiver. Der afsendes på dage for særlig åbenholdelse ofte
omkring 1500 brevforsendelser forsynet med posthusets sær
lige dagstempel, og udlændinge har undertiden bag efter over
dådigt givet udtryk for glæden ved den oplevelse, de har fået.
Den første tilskyndelse til rejsning af denne nyerhvervelse
for Den gamle By er udgået fra museets tidligere direktør,
Peter Holm og postmester H. Emborg i forening, og ideen støt
tedes fra flere sider. Arbejdet er ikke færdigt. Tilbage står at
rejse en vognremise, der skal rumme en diligence, en faktagevogn (pakkeomdeling etc.) og en isbåd fra de dage, hvor Store
bæltsoverfarten var postvæsenets sag. Først så sent som i 1883
overtog D. S. B. denne forbindelse med dampfærgedrift med
overførsel af jernbanevogne.
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Til postkontoret i Den gamle By er knyttet en telegraf stue
med bl. a. et morseapparat 1856 (Siemens, Berlin) og en model
af den optiske telegraf, der benyttedes mellem København og
Slesvig samt bl. a. fra Kalundborg over Samsø og Helgenæs til
Aarhus og videre nord på til Skagen i den engelske krig 1807
—14.
I et lokale bagved er der desuden indrettet en julemærkeog Holbøll-mindestue.
Post- og telegrafbiblioteket i Aarhus
er ligesom postgården i Den gamle By et led i De post- og tele
grafhistoriske samlinger her.
Ved indsamlingen af effekter til det kommende museums
posthus reddedes der — ikke mindst takket være postmester
H. Emborgs utrættelige virksomhed — ikke så lidt af museums
interesse fra sandsynlig tilintetgørelse, og desuden indkom der,
så langt mere end Den gamle By havde mulighed for at nyttig
gøre eller blot opbevare, bogværker, tidsskrifter, forældede tjenestedokumenter og håndbøger, at der ikke var andet at gøre
end heraf sammen med Aarhus postkontors ikke ubetydelige
beholdninger at lave et post- og telegrafbibliotek. De første
betydelige arbejder hermed varetoges i forbindelse med mu
seumsarbejde af daværende kontrolør P. Bjerregaard, nu post
mester i Struer. Den endelige opbygning m. v. er varetaget af
forfatteren af nærværende artikel.
Biblioteket er indrettet efter samme princip som post- og
telegrafbiblioteket i København, d. v. s. efter samme system som
folkebibliotekerne med den nødvendige tillempning, og det
rummer nu over 2000 bind.
De næsten komplette Officielle Meddelelser eller cirkulærer
fra omkring år 1800 giver et ganske fyldigt billede af post
væsenets stilling i samfundet i lyst og nød, og udsnit af bl. a.
Nationaløkonomisk Tidsskrift belyser videnskabeligt proble
mer, der ikke er aktuelle mere.
Anthons postadressebog fra 1829 har endnu danske og tyske
stednavne fra hertugdømmerne stående broderligt side om side.
Den Kieler insurgentregerings bestemmelser for postvæsenet
fra treårskrigen belyser samtidens problemer på en helt anden
måde.... Finsens stednavnefortegnelse over Island fra slut
ningen af forrige århundrede »med særligt henblik på post
adresser« virker med sine navneformer næsten som en fanfare
af Heklas ild og jøkelløb, af landnam og sagatid.
Samtlige værker og enheder er forsynet med bibliotekets
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Exlibris på gult papir i rødt tryk — de gamle hof- og postfar
ver så nær som muligt. Motivet er den fotograferede skygge af
den på postgården i Den gamle By rejste vejrfløj. Ideen hertil
skyldes postkontrolør E. H. Dupont-Nielsen.
Statistik og omsætning.
Det danske postvæsens officielle statistiske udsendelser tager
sin begyndelse med en elegant trykt oversigt i bogform for
perioden 1830/60. For lokalhistorikeren har den desværre den
afgørende fejl, at den holder sig til de store linier og intet op
lyser om de enkelte kontorer.
Men en smule andet stof findes, således fra Napoleons
krigenes tid07) en
Ongefærlig Beregning
over
Indtægter og Udgifter
ved
Aarhuus Postcontoir
Fra lte October til 25dc December 1813.

Indtægt.

Ved Befordringsvæsenet.
Afgivten af Befordringen fra 1. Oct. til 25. Dec. 1813
beløber
Færgeløbs Indkomsterne fra 1. Oct. til 18. Dec. d. A.
modtaget af Hr. Kaarsberg beløber

Rd.

Sk.

243

80

175

60

1540

68

45
34

83
90

1632

80

3673

77

Rd.

Sk.

60

92

21

7

Ved Brevposten.
Brevpost Intraderne til 25. Dec. d. A. beløber
Expeditions Gebyrer af udgaaende Breve til samme
Tiid beløber
Udleveringsbebyr af indkomne Breve ligesaa

Ved Pakkeposten.
Pakkepostintraderne til samme Tiid

Udgivet.

Ved Befordringsvæsenet.
Af Afgivtens Beløb Vt Deel
Af modstaaende Færgeløbs Indtægter tilsammen
Toldbetjent Treberg for Control Førelse 12 pro Ct,
som beløber
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2. Ved Brevposten.
Min Gage for heele October Quartal
For Brevpostens Befordring imellem Aarhuus og
Randers i samme Tiid
For 2^e Danske og Norske Brevposters Befordring
til Randers (og) ? efter Odense. Timeseddel med
Drikkepenge til Horsens Postillon for 5% Miil pr.
Tour beløber ialt
For nordre Brevposters Befordring fra Randers
hertil udbetalt til Postmester la Cour i Randers for
22 Tourer med Postvogn, beløber
Drikkepenge af samme à Tour 78%
3. Ved Pakkeposten.
Min Gage for heele October Quartal
Litsenbroderpenge til samme Tiid
For Pakkepostens Befordring herfra til Randers
med Drikkepenge
For Dito-Dito til Skanderborg
Efter ihændehavende Regninger fra Postmester
Boserup i Skanderborg betalt Pakkepostfragter til
Beløb
For med Pakkeposten befordrede Kongl. Tjeneste
sager Fragt og Contoir Gebyrer til Beløb
Udbetalt Postilloner i October Quartal
Udbetalt Gratificationer til ultimo Juni d. A.
Beholdning som efter Generalpostdirectionens
Ordre tilstilles Postmester Lihmschau i Kolding til
Afdrag paa de anviste 1000 Rdl.
Summa
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Rd.

Sk.

37

48

449

30

21

61

219
18

20
7

8
4%

83
7

497
252

87%
20%

513

74

244
563
105

83
—
40

641
3673

70%

Aarhuus Postcontoir, den 28. December 1813.
Underdanigst
Z. Lund,

Optællingen stemmer ikke helt.
Fra 1855 oplyser en kort avisnotits08) følgende:
Fra Aarhus Postcontoir er i April Qvartal d. A. afsendt:
Guld- og Sølvmønt: 38,262 Rdr., Banco-Sedler 517,875 Rdr., Ob
ligationer, Actier og andre Papirer 49,386 Rdl., Pakker og Kas
ser 1712 Stkr., Reisende med Personposten 693, med Pakke
posten 257. Af løse Breve er ankommet 36,161 Stkr., af Fri
mærker er solgt 32,000 Stkr.
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Tre år senere får postkontoret ordre til på leveret skema
daglig at notere antallet af rejsende og vægten af rejsegodset
og pakkepostgodset på de forskellige ruter09) :
Brev- og personposten
Aarhus—Randers
— —
— —Skanderborg
Pakkeposten
— —Randers
—
— —Skanderborg
Brev- og personposten
— —Grenaa og Ebeltoft
—
—
— —Silkeborg
— - pakkeposten
— —Silkeborg
Brev-, pakke- og personposten
— —Viborg (over Ands)

*

Som foran nævnt var Aarhus by på Christian IV’s tid ansat til
at yde mindre end halvt så stort et bidrag til det unge post
væsen som Ribe, og længe synes Aarhus at have stået tilbage
for det rige Odense, det driftige Aalborg, som Aarhus først
overfløj i indbyggerantal i 1850, eller byen med de 13 lande
veje, Randers, som Aarhus dog var sprunget forbi i 1834, me
dens Odenses indbyggerantal først passeredes i 1880.
Når man sammenligner Aarhus med vor alt for store hoved
stad eller med Aarhus’ venskabsby, Göteborg, slår det en, hvilke
umådelige summer af statsmidler, der disse steder er ofret ud
fra administrative, militære og andre formål. Anderledes her.
Denne strandkøbings naturlige vækst midt i et opland, der nu
i adskillige henseender ved trafikkens naturlige udvikling om
fatter væsentlige dele af Nørrejylland, har en helt anden tone,
smukt afrundet ved hin historiske begivenhed, at Aarhus by
råd med støtte fra byens folk startede det jydske universitet,
som enevælde og folkestyre havde saboteret i omtrent 150 år,
skønt dets nødvendighed havde været erkendt.
Som Aarhus er løbet fra landets andre provinsbyer, er dets
postkontor det.
Det er næppe her pladsen for nogen mere udtømmende sta
tistisk opgørelse eller sammenligning, men et par tal100) er
måske berettigede:
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Brevposttrafikken.
Stor-Aarhus
Folketal i tus.

År

1769
1850
1860
1876
1892
1901
1911
1925
1930
1939
1953
1955

Brevposten i mill.
Ank.
Afg.

5,6
11,0

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

58,5
71,0

102,2
128,4
162,0

5,o
8,1

0,24
0,8
1,4
2,3
4,6
6,4

12,1
20,2
20,5

11,7
16,6
17,9*)

*) Heraf 5,8 lokale.
Antallet af afgående brevforsendelser ligger i Odense og
Aalborg på henholdsvis ca. 15 og 10 mill.
❖

Værdibrevene kulminerede i antal med 63,000 stk. ankomne i
1915, men denne forsendelsesform er nu næsten forsvundet,
afløst af postanvisning og postgiroen.
Kontanlomsætningen.
Indb. PA og IK
1000 stk.

År

1892
1902
1911
1920
1930
1936
1955

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

Udb. PA og UK
1000 stk.

101
201
411
725
458*)
318*)
603

199
273
345
400
1,166

) Nedgangen skyldes postgiroen.

Pakkeposten.
År

1887
1892
1902
1910
1915
1920
1925
1930
1936
1955

Afg. pk. i tus.

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

Ank. pk. i tus.

281
344
473
464
512
511
1,301

) Nedgangen skyldes handelsrestriktioner (Valutacentralen).

59
76
125
257
314
362
367
406
391*)
940

Johannes Sestoft

272

Frimærkesalget i 1000 kr.
Beløb

År

1866
1872
1882
1892
1902
1911
1920
1925
1930
1936
1955

......................
30
......................
65
...............
110
...............
154
.....................
315*)
.....................
577*)
....................
2,028**)
...............
2,199**)
....................
2,084**)
....................
2,232**)
....................
8,558**)

*) Brevportoen forhøjes fra 8 til 10 øre.
**) Tallene udtrykker også inflation og deflation.

Aviser 1955.
Afg.: 28,6 mill. afg. numre.
Ank.: Dagblade 6500 avismodtagere.
Andre blade 65,000 avismodtagere.
Adresserede numre 1,145,000 stk.

Stor-Aarhus synes at stå midt i en næsten eksplosiv udvikling,
der formentlig mere og mere vil gøre byområdet til det ube
stridte vestdanske hovedcentrum, økonomisk, teknisk og kul
turelt.
Midt i en lignende udvikling står postkontoret, beredt til at
løse fremtids opgaver.
Da jernbanetransporten formentlig i en uoverskuelig frem
tid forbliver den effektiveste og alt i alt mest økonomiske i
den store landtrafik, vil postkontoret sandsynligvis, knaphed
på plads til trods, forblive hvor det er, omend antagelig i løbet
af en kortere årrække udvidet med nybygning til et meget be
tydeligt beløb. Herved vil det blive muligt på dette centrale
sted at pumpe en væsentlig større post ud og ind af byen, me
dens det lokale behov løses ved oprettelse af nye postekspedi
tioner i byområdet med eller uden omdeling, suppleret med
postindleveringssteder anbragt hos handlende og i kiosker.
Mange andre opgaver venter på løsning, f. eks. landpost
væsenets motorisering, der endnu er på overvejelsernes og for
søgenes stadium, ude som hjemme.

Aarhus postkontor gennem 300 år
Aarhuus Post-Tabel Januar 1859.

273
Bilag 1.

Afgaaende Poster

Indleveringstider

1) Dampskibspost via
Korsør

For Breve hver Dags
Eftmd. Kl. 7—9 og
Frmd. 8—8%.
For Pakkepostsager
hver Dags Eftmd. fra
Kl. 7—9.

Hver Dags Formd.
Kl. 10.

2) Brev- og Person
post sydpaa
landværts

Hver Dags Eftmd. fra
Kl. 7—9.

Hver Dags Formd.
cirka Kl. 8.

3) Hoved-Pakkepost
sydpaa landværts

Tirsdag og Løverdag
Eftmd. Kl. 7—9.

Søndag og Onsdag
Fmd. ca. Kl. 9.

4) Brev- og Person
post nordpaa
(Søndag og Ons
dag tillige Pakke
post)

Hver Dags Eftmd. fra
Kl. 2—4.

Hver Dags Eftmd.
ca. Kl. 5.

5) Hoved-Pakkepost
nordpaa

Mandag og Torsdag
Eftmd. fra Kl. 7—9

Mandag og Torsdag
Eftmd. Kl. 10.

6) Personpost til Vi
borg over Ands

Søndag og Onsdag
Eftmd. Kl. 2—4

Søndag og Onsdag
Eftmd. c. Kl. 5.

7) Brev- og Person
post til Silkeborg
—Ringkjøbing
Routen

Mandag, Tirsdag,
Torsdag og Løverdag
Eftmd. fra Kl. 2—4.

Mandag, Tirsdag,
Torsdag og Løverdag
Eftmd. c. Kl. 5%.

8) Brev- og Pakke
post til do. do.

Søndag, Onsdag og
Fredag Eftmd. fra
Kl. 2—4.

Søndag, Onsdag
og Fredag Eftmd.
Kl. 5y2.

9) Brev- og Person
post til Ebeltoft og
Grenaa

Tirsdag, Torsdag,
Fredag og Løverdag
Eftmd. fra Kl. 2—4.

Tirsdag, Torsdag,
Fredag og Løverdag
Eftmd. Kl. 7.

For Breve Søndag og
Onsdag Eftmd. fra Kl.
2—6.
For Pakkepost Søndag
og Onsdag Eftmd. fra
Kl. 2—4.

Søndag og Onsdag
Eftmd. Kl. 7.

10) Brev-, Person- og
Pakkepost til dito
dito

Afgangstider

Ankommende Poster.
1) Brev- og Personpost fra Grenaa og Ebeltoft: Søndag, Onsdag, Fredag
og Løverdag Formiddag Kl. 4%.
2) Brev-, Person- og Pakkepost fra Grenaa og Ebeltoft: Mandag og Tors
dag Formd. Kl. 5.
3) Brev- og Personpost fra Ringkjøbing-Routen: Søndag, Tirsdag, Tors
dag og Fredag Formiddag Kl. 5.
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4) Brev- og Pakkepost fra Ringkjøbing-Routen: Mandag, Onsdag og Lø
verdag Formiddag Kl. 6.
5) Brev- og Personpost nordfra: Hver Dags Formiddag cirka Kl. 71/2.
6) Hoved-Pakkepost nordfra: Søndag og Onsdag Formiddag Kl. 8.
7) Personpost fra Viborg over Ands: Søndag og Onsdag Formiddag Kl. 6.
8) Brev- og Personpost sydfra landværts: Hver Dags Middag cirka Kl. 12.
9) Hoved-Pakkepost sydfra landværts: Mandag og Torsdag Eftermiddag
cirka Kl. 9.
10) Dampskibspost fra Korsør: Hver Dags Eftermiddag cirka Kl. 4.

Anmærkninger.
1) De i Byen udhængte Brevkasser tømmes hver Dags Eftermiddag Kl.
3 tø og Aften Kl. 9; den udenfor Postcontoiret % Time før hver Posts
Afgang.
2) I Brevkassen på Dampskibet kunne nedlægges Kassebreve fra Kl. 9—10
Formiddag.
3) Fragten for Befordring med Posterne er 32 Sk. pr. Miil paa aaben Vogn
og 4 OSk. pr. Miil i lukket Vogn; Børn under 3 Aar for Plads i lukket
Vogn og Børn under 10 Aar for Plads i aaben Vogn det Halve.
4) For Extrapostbefordring er Taxten:
Fragt foren Extraposthest ................................................... 48 Sk. pr. Miil
—
- - Courerhest ........................................................ 64 - —
—
- - Hest til Estafette eller Eenspænderbefordring ................................................................... 80 - —
Leie
- - almindelig Fjedervogn .................................. 8 - —
—
- - Wienervogn ....................................................... 24 - —
—
- - Vogn med Kaleche ......................................... 12 - —
Postillondrikkepenge ............................................... 8 Sk. pr. Hest à Mill.
5) Postcontoiret er aabent fra Kl. 8 Morgen til Kl. 9 Aften og lukkes kun
naar Expeditionen af ankommende, afgaaende eller gjennemgaaende
Poster undtagelsesvis maatte gjøre saadant nødvendigt.

Aarhus Postliste.
(Vejviser 1869)

Bilag 2.

Afgaaende Poster.

Modtagelsen sluttes

Brev
posten
i Kontoret

Brevk.
Tømmes

Pakke
posten

Kl.

Kl.

Kl.

I Tog 6,25 Fm Sydpaa ..................................... 9
Em 5,55 Fm
I - 7,48 - Nordpaa ................................. 9
7,15 II - 11,5
- Sydpaa .................................... 10
9,30 Fm
Fm 10,15 Samsø pr. Dpsk. 11,30 ..................................... 11
9,30 11,15 II Tog 12,19 Em Nordpaa ................................ 11,30 10,45 11,40 III 4,42 - Sydpaa ................................. 3,45 Em 4,10 Em 3,15 Em
III 5,53 - Nordpaa ................................ 5
4,30 5,15 Silkeborg, Herning daglig resp. Ringkj.,
4,30 M, Ti, To og L 5,30 Em ............................ 5
5,15 4,30 6,15 Grenaa og Ebeltoft 6,30 Em ........................ 6
-
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Ankommende Poster.
Fra Grenaa og Ebeltoft Kl. 4,30 Fm.
- Silkeborg, Herning dgl. resp. Ringkjøbing S, Ti, O, F Kl. 6 Fm.

Sydfra
Nordfra
Sydfra
Nordfra
Sydfra
Nordfra

7,38 F m
10,40 11,59 4,20 Em
5,33 8,45 -

Fra Samsø med Dpsk. Kl. omtrent 4 Em.

Veiledning for Korresponderende.
Med Togene 11,5 Fm og 4,42 Em i sydlig Retning og 12,19 og 5,53 Em
i nordlig Retning sendes saavel Breve som Pakkepostsager, hvorimod To
gene 6,25 Fm i sydlig Retning og 7,48 i nordlig Retning kun benyttes til
Forsendelse af Breve; dog vil med de to sidstnævnte Tog Breve til Brev
samlingssteder ei kunne befordres.
Med Toget 7,38 Fm ankommer Breve fra det sydlige Jylland og Jern
banestationerne paa Fyen; med Toget 10,40 Fm Breve og Pakkepostsager
fra det nordlige og nordvestlige Jylland; med Toget 11,59 Fm Breve og
Pakkepostsager fra det sydlige Jylland, Fyen, Sjælland, Lolland, Falster
og Udlandet; med Toget 4,20 Em Breve og Pakkepostsager fra det nord
lige og nordvestlige Jylland; med Toget 5,33 Em Breve og Pakkepostsager
fra det sydlige og sydvestlige Jylland, Fyen, Sjælland, Lolland, Falster
og Udlandet; med Toget 8,45 Em Breve fra Randers og det nordlige Jyl
land.
Hver Mandag, Onsdag og Fredag Morgen Kl. 6 afgaar et kgl. Landpost
bud til Odder, og retournerer samme dags Aften Kl. 10.
Fra Mundelstrup afgaaer der ligeledes daglig et kgl. Landpostbud til
Hammel efter Togets Ankomst Kl. 12,19 Em og retournerer næste Dag i
Forbindelse med Toget Kl. 10,40 Fm; 3 Gange ugentlig er dog denne For
bindelse kjørende, nemlig Mandag, Onsdag og Løverdag.
Med Dampskibet »Aarhus« afsendes hver Løverdag Aften Kl. 9 Breve
til Kjøbenhavn og det nordlige Sjælland, hvortil Indleveringen sluttes
Kl. 8,30 Aften.
Til Thunø afsendes hver Løverdag Post pr. Dampskib og ankommer
ogsaa Post derfra samme Dag.
Posten fra Kjøbenhavn vil i Reglen kunne udleveres Kl. 12,45 og
6,45 Em.
Bybreve distribueres til de sædvanlige Udgangstider Kl. 8 og 11,15 Fm
og Kl. 12,45 og 6,45 à 7 Em; dog distribueres den med Toget Kl. 5,33 Em
ankommende Post ikke Søn- og Helligdagene.
Kontoret er aabent fra Kl. 8 Morgen til Kl. 9 Aften, i hvilket Tidsrum
Ind- og Udlevering finder Sted, dog ikke under en ankommende Kjøbenhavns-Posts Ekspedition, medmindre Leiligheden tillader det.
De i Byen udhængte Brevkasser tømmes Kl. 9,30 Fm, 2,30 og 7,30 Em.
Indskrivning af Reisende finder Sted indtil 1 Time før hver Posts Af
gang, senere kun forsaavidt der er Plads.
I Postexpeditionen paa Banegaarden kan indleveres løse Breve og NB.breve indtil 15 Minutter før hvert Togs Afgang og tømmes Brevkassen
5 Minutter senere. Her indskrives ogsaa de med Toget ankommende Rei
sende umiddelbart efter Ankomsten.
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Fortegnelse over Landposterne,

hvilke Dage de ankommer til Byen, hvor de træffes og til hvilke Byer og
Gaarde de gaae.
Borum (Lyngbygaards) Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Berthelsen, Ve
stergade. Borum, Lyngby og Lyngbygaard.
Halling Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Schandorff, Mindegade. Rude,
Nølev, Assedrup, Saxild, Dyngby, Boulstrup, Randlev, Halling, Spøttrup, Gosmer, Fensteen, Søby, Gylling, Lerdrup og Alrø.
Harlev Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Jørgensen, Vestergade. Skibby,
Harlev, Taastrup, Harlev Mølle, Tarskov Mølle, Stallinggaard.
Hjortshøi Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Secher, Lille Torv. Hjortshøi,
Egaa, Grøttrup, Bendstrup og Hesselballe.
Hørning Post: Onsdag og Løverdag; Kbmd. Splid, Frederiksgade. Hørning,
Koldt, Hasselager, Kattrup, Edslev, Dørup, Adslev, Jexen, Blegind og
Bjertrup.
Kysing (Norsminde) Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Andersen, Minde
gade. Kysing, Fløistrup, Aistrup, Lillenord og Stornord.
Moesgaard Post: Tirsdag og Torsdag; Kbmd. Røse, Store Torv. Moesgaard,
Beder, Langballe og Fulling.
Ormslev (Konstantinsborg) Post: Mandag og Torsdag; Kbmd. Splid, Fre
deriksgade. Gonstantinsborg, Ormslev, Stautrup og Aabo.
Randlev Post: Mandag og Torsdag; Kbmd. Schandorff, Mindegade. Rand
lev, Boulstrup, Fensteen og Søby.
Rantzausgave Post: Tirsdag og Løverdag; Kbmd. Secher, Lille Torv. Gunnestrup, Bjødstrup, Børup, Tranberg, Sleth, Raunholt, Østerby, Hvilsted,
Onsted, Astrup, Mustrup, Svinsager, Thiset, Battrup, Vitved, Hvolbek,
Jegstrup, Ingerslev og Tingskovgaard.
Ristrup Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Secher, Lille Torv. Ristrup, Mun
delstrup, Faarup og Sabro.
Røgen Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Kolding, Vestergade. Røgind, Bo
rum, Herskind, Skivholme, Skjørring og Farre.
Rørth Post: Mandag og Torsdag; Kbmd. Poulsen, Mindegade. Rørth og
Bjerager.
Skovby Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Jørgensen, Vestergade. Skovby,
Aarslev, Framlev, Lading, Hørslev og Hørslevbole.
Storring Post: Onsdag og Løverdag; Kbmd. Stabeil, Vestergade. Storring,
Stjær, Aarslev, Lillering og Storring.
Todbjerg Post: Tirsdag og Fredag; Kbmd. Hjelm, Studsgade. Todberg,
Skaarupgaard, Elsted, Elev, Lisbjerg-Terp, Graamølle, Petersminde.
True Post: Onsdag og Løverdag; Kbmd. Stabeli, Vestergade. True, Tiilst og
Hasle.
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KILDER OG BEVISSTEDER
I Noterne er benyttet følgende forkortelser:
Aarb.
Aarbog for det danske Postvæsen.
Ar. Stt. Aarhuus Stiftstidende.
Be.
J. Bergsøe: Postvæsenets Historie, 1918.
Bi & Se. P. Birkelund og Em. Sejr: Post-, Befordrings- og Telegrafvæsenet,
af Aarhus gennem Tiderne, III, 1941.
C.
Circulaire fra Generalpostamtet, senere Generalpostdirectionen,
fra 1848 Generalpostdirecteuren.
CC.
Cours Circulaire fra forannævnte.
F. O.
Fritz Olsen: Postvæsenet i Danmark.
Hj.-N.
H. Hjorth-Nielsen, kontrolør, hovedarkivar og historiker. Generalpostdirektoratet for Post- og telegrafvæsenet.
J. A.
Jacob Andersen, overpostinspektør, Aarhus: Erindringer I—III.
Af andre kilder er bl. a. benyttet breve til og fra Aarhus postkontor
1791—1824 (Rigsarkivet).

NOTER
1) Kommissionsbetænkning og Lovforslag nr. 92 i Folketinget u/4 1916.
2) Nationaløkonomisk Tidsskrift 1894, s. 442—457, Kiørboe: Undersøgelser
vedrørende den danske Bybefolknings og Landbefolknings Korrespondance
og Rentabiliteten af Postbesørgelsen til disse Befolkningsklasser. Og sam
mesteds 1895, s. 601—605. 3) Særtryk af Nationalkøonmisk Tidsskrift 23.
nov. 1894, s. 1—4, Jerichau Christensen: Land- og Bybefolkningens Korre
spondance. Endvidere sammesteds 1895, s. 257—270, Jerichau Christensen:
Beskatter Postvæsenet Bybefolkningen til Fordel for Landbefolkningen?
4) Be, s. 28. 5) Be, s. 38. 6) Germanisme, bestellen: besørge, omdele
(breve). 7) Dannemand, af oldnordisk dandismaör, middeld. dandeman:
duelig, agtværdig mand. 8) F. O., s. 32. 9) Sjæll. Tegn. 1626, fol. 223 og
1633, fol. 139. 10) Hübertz: Aktstykker vedk. Staden og Stiftet Aarhus II,
s. 117, ved F. O. I, s. 37. ir) F. O. I, s. 38. 12) Aug. Niemann: Handbuch
der Schleswig-Holsteinischen Landeskunde, Slesvig 1799, I, s. 37. 13) Han
noveraner, født 1733, i dansk tjeneste. 1760/67 rejser til Arabien, Syrien
og Lilleasien m. fl. lande, hvor alle hans folk døde. Betydelige alsidige
studier. Fra 1778 til sin død Landesschreiber i Meldorf, Ditmarsken. Væ
sentlig efter sønnen Berthold Georg Niebuhr: Carsten Niebuhrs Leben
(uden årstal). 14 ) Bind I, s. 98—99. 15 ) Heilskov i Aarhus Stifts Aarbøger
1913, VI, s. 25. 16) Ved Be, s. 36. 17) Do. 18 ) Occon. Annaler, s. 474: Ud
giveren, Christian Oluf sen, lærer ved Det Classenske Agerdyrkningsinsti
tut. 19) Bendix Hansen: Fra Sønderjylland, s. 1—33 (1877). 20) Kariol:
åben, tohjulet, let vogn, meget mindende om den her afbildede brevpost
vogn fra 1848. Be, s. 130. 21) Be, s. 131. 22) Be, s. 36 . 23) Jydske Tegn. 1656,
Fol. 451, v. F. O. I, s. 93. 24) Kongelig resolution 1/5 1770 og Forordning
i7/7 1750. 2*) C 24/9 1839. 26) C nr. 15, 19/4 1 845 . 27) Do.
C nr. 16, 20/4
186 0 . 29) Postinspektøren for Nørrejylland 1908 i aktuel sag. Utrykt, refe
reret ved kontorchef C. E. Løye i brev 24/1]L 19 5 3 . 30) C nr. 16, 19/10 1858.
31) F. O. I, s. 76—77. 32) F. O. I, s. 82—83. 33) Notat af Hj.-N. i F. Olsen:
Poststyrelsen, postkontorerne og postmestrene i Danmark 1624—1924, s. 46.
34) Personalhist. Tidsskrift. 35) II, s. 3 3 0 . 36) P. M. Stolpe: Dagspressen i
Danmark, 1882, IV, s. 257. 37) Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie.
38) Med (begrundet) håb (forventning) om efterfølgelse. Be, s. 87. 39) Be,

278

Johannes Sestoft

s. 87 . 40 ) Breve til og fra Aarhus postkontor (Rigsarkivet). 41) Do. 42) Do.
43) Dansk Statstidende nr. 24, 10/3 1809. 44) Ar. Stt., annonce. 43) J. A. I,
s. 15. 46) J. A. I, s. 18. 47) J. A. I, s. 42. 4Ö) W. Kornerups erindringer i
memoirer og breve, XLII, 1924, s. 123 f. 49) Se Bi & Se, s. 20. 50) Dagbi.
4/4 1854. 51) Aarb. 1919, s. 315. 52) J. A. I, s. 14. 53) Det danske Postvæsen
1624—1924, postmester M. C. Jensen: Minder fra de militære Postmestres
Tid, s. 350. 54) J. A. I, s. 15. 55) A. Rosenkranz: Die Postfreimarken der
Herzogthümer Schleswig-Holstein, s. 21. Leipzig 189 7 . 56) Ar. Stt. 9/10 1910.
57) Det følgende væsentlig efter Aarb. 1914, s. 223 f. Forholdene i Ratzeburg og Hamburg er nævnt forholdsvis detailleret for at illustrere ikke
blot postmester Federspiels, men i det hele danske embedsmænds vistnok
kun lidet kendte kår i det dansk-tyske monarki den sidste menneskealder
før 1864. 5S) Væsentlig efter Aarb. 1921, s. 281 f. 59) Af latinsk/fransk
diligens/diligent etc: punkltig, flittig = ilvogn. 60) Se bl. a. »Et Stykke
Perlesnor«. H. C. Andersens eventyr ved Hans Brix og Anker Jensen (1919)
IV, s. 19. 61) Sigurd Müller: Thorvaldsen, hans Liv og hans Værker (1893),
s. 155. Thorvaldsen delte vognen med vennerne grev Ranzau-Breitenburg
(Itzehoe) og historiemaleren J. L. Lund. 62) Aarb. 1919, s. 317 f. 63) Do.
64) C 3/6 1 82 6 . 65) C
1824. 66) Vedrørende kongernes ophold i Aarhus,
se Ar. Stt. 2/x 1954, strejftog af N. J. Israelsen. 67) Hj.-N.: Det danske Postog Telegrafvæsen (1932) I, s. 33. 88) c nr. 7, 1853. «9) C nr. 2, 1863. 70) Ar.
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Bidrag til Kasted Sogns Historie.
Af August F. Schmidt.

Kasted Sogn. (Hasle Herred), der ligger mellem 6 og 11 km
Nordvest for Århus, har indenfor sit Område kun Sogne- og
Kirkebyen Kasted samt de to store Gårde Kærbggård og Koldkærgård. Sognet omgives i Syd og Vest af Tiist Sogn, i Øst af
Skejby Sogn samt Vester Lisbjerg Herred (med Sognene Lis
bjerg, Ølsted og Søften) i Øst og Nord. Egå udgør en Del af
Østgrænsen, hvorefter den ved Rødemølle løber ind i Kasted
Sogn, som den deler i to Områder. Ved Sognets Vestgrænse
fortsætter den sit Løb ind i Tiist Sogn, hvor den har sit Ud
spring nede mod Sydvest i Gjeding Sø. Sognets Jorder er som
Helhed frugtbare (5—5,2 ha til 1 Tønde Hartkorn), de er højt
liggende og noget bakkede (højeste Punkt Revlhøj er 71 m).
I Sognets østlige Del findes Kasted Ås, den eneste kendte Åsryg i Århusegnen. En Ås er en fremtrædende Bakkeryg, der
har et slingrende Løb over Morænefladerne1). Åsen, der er
med til at give Sognets Landskab dets Særpræg, er ophobet af
en bred Smeltevandsflod, der under Isen banede sig Vej mod
Vest og ved Søften brød frem gennem en såkaldt Bræport. Ved
Trige—Søften—Mundelstrup—Skovby standsede Isen og dan
nede den østjydske Israndlinje, hvor den netop dækkede Ka
sted Sogn. Jorderne er her dels lette og stærkt sandblandede,
dels svære med Lerunderlag.
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Fra Sognet kendes ialt 5 Oldtidsmindesmærker. Af dem
var kun 1 tilbage i Perioden 1894—1918, da Nationalmuseet
første Gang undersøgte Sognet, saa vel som i April 1948, da
Dr. Therkel Mathiassen var her paa Inspektionsrejse2). Det
pågældende Oldtidsminde er Revlhø j.
Højene er — eller var — fra Bronzealderen. Der er desuden
gjort en Del Fund af Grave fra Romersk Jernalder.
Foruden disse yngre Oldtidsminder og Oldfund er der fra
Sognet i en lille Mose nær ved Grænsen mod Lisbjerg Sogn,
hvor der i Krigsårene 1940—45 blev opgravet Tørv, fremdraget
(i nævnte Krigsperiode) en Del Krukker og Urner af Ler, der
vist må dateres til Ældre Stenalder. Det var i flere Tilfælde
Potter af anselig Størrelse, men uden Ornamentik af nogen
Art. Enkelte Knogler og et fuldstændigt Hundekranium af en
Stenalderhund fandtes også. Endvidere et Menneskeskelet med
sammenbundne Hænder og Fødder. Det har dog ikke sin Op
rindelse i Stenalderen, men er fra o. År 1800. Det blev frem
draget 19423).
Nær en Vandstrøm som Egå har der været gode Betingelser
for Oldtidsfolk at fæste Bo, men så stor en Befolkning som
den, der nedsatte sig på Lisbjerg Bakke, fandtes i hine fjerne
Tider dog ikke inden for det Landområde, der senere kom til
at udgøre Kasted Sogn, der er på 505 ha.
Omtrent midt i det nuværende Sogn blev i Folkevandrings
tiden (4.—5. Årh. e. Kr. F.) eller lidt senere grundlagt Byen
Kasted (1215—24: Calzstat; ca. 1300: Kålstath), hvis Forled
måske indeholder Mandsnavnet Kalf. Endelsen -sted, gammel
dansk stath, er afledt af Roden i Udsagnsordet stå. Betydnin
gen af »-sted« i gamle Stednavne kan måske bedst gengives
ved »Opholdssted«, »Bosted«, her: Manden Kalvs Bosted.
Navne, der ender på -by, er opstået til meget forskellig Tid,
fra det 4. til 8. Århundrede. Fra Slutningen af denne Peri
ode er uden Tvivl Kærbggård (1397 Kierbygaardt) i Kasted
Sogn4). Denne fordums Herregård har tydeligt nok fået sit
Navn efter de stedlige Overfladeforhold, idet der har været
Kær, Sig og Mose i Gårdens nærmeste Nabolag i Syd og Syd
vest.
Imellem Kæret og Kasted By er et Areal, der ligger noget
højt i Forhold til de lavere Kær omgi velser, der nu er uddrænede og derfor fungerer som Eng-Land. På dette højere Jords
mon blev vel o. År 1200 bygget en lille Kirke, der her fik en
praktisk Beliggenhed — omtrent Midtvejs mellem Landsbyen
Kasted og Kærbygård. Storgården har sikkert været medvir
kende til, at Kasted fik en Kirke; thi den lille Landsby alene
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havde næppe fået en sådan. Man har et lignende Tilfælde i det
vestlige Sogn Lyngby (Hasle Herred), hvor Lyngbygårds Til
stedeværelse også må have forårsaget, at den lille Landsby
Lyngby i Middelalderen fik sin egen Kirke.
Kærbygårds Naboskab til Kasted Kirke må være den prak
tiske Forudsætning for, at Gården kom til at høre til Kasted
Sogn, hvilket man ellers nok af andre Grunde kunde undre
sig over, idet den til langt ned imod vor Tid (i hvert Fald til
efter 1579) lå i Vester Lisbjerg Herred, medens Kasted By
hørte til Hasle Herred. Sagen er den, at Strømmen Egå i gam
mel Tid udgjorde Hasle Herreds Nordgrænse, og da Kærby gård
ligger Nord for Åen, kom denne Gård til at høre til Vester Lis
bjerg Herred. Kasted ligger Syd for det fordums Herredsskel.
Vi har her det meget usædvanlige Tilfælde, at et og samme
Sogn havde Areal i to Herreder. Hvornår Herredsgrænsen blev
flyttet Nord om Kærbygårds Jorder, er det ikke lykkedes at
finde.
*

De vigtigste Kilder til Kasted Sogns Historie i Tiden før År
1700 er Århus Domkapitels Brevbog og Jordebog (fra ca.
1315), der er trykt i sjette Bind af Scriptores Rerum Danicarum. Endvidere Registraturen over Alling Klosters Breve,
der er trykt i andet Bind af De ældste danske Arkivregistratu
rer, Jordebøgerne for Århusgård Len, Århus Domkapitels Jor
debog 1648, forskellige af Kongen udstedte Skøder, Matriklerne
1664 og 1688 samt Markbogen 1683. På Grundlag af disse
Kilders Oplysninger skal der i det følgende — ved Poul Ras
mussen — gives en kort Oversigt over Sognets Ejendomshisto
rie indtil År 1700.
I Middelalderen var Kasted Bymark delt i to lige store Bol.
På Reformationstiden tilhørte syv Ottendedele af det ene Bol
fire Gårde, der udgjorde en Part af St. Olafs Præbendet, d. v. s.
det Gods, hvis Landgilde tilfaldt Indehaveren af St. Olafs Præ
steembede ved Århus Domkirke. Resten af dette Bol lå til den
Gård, Helligåndspræbendet havde i Kasted, medens det andet
Bol var delt mellem en Gård, som Bispestolen ejede, og to
Gårde, der tilhørte Alling Kloster henne Nord for Silkeborg.
Endelig ser det ud til, at der har været et Enemærke eller
et Stykke gammel Kirkejord i Kasted, der lå uden for Bol
inddelingen, og som svarede til godt og vel en Ottendedel af
et Bol.
St. Olafs Præbendets fire Gårde kom i dette Præbendes Be-
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siddelse i 14275). Før den Tid havde de tilhørt hele Præste
skabet ved Domkirken, det såkaldte Domkapitel, som ejede
dem allerede i 13156). Medens de fire Gårde i det 16. Århundre
de var gjort lige store, bestod de i 1315 af en stor Gård og 3
Smågårde eller Huse med Jord. Det er derfor ikke udelukket,
at Domkapitlets Gods i Kasted er identisk med den Hovedgård
i denne By, som Asser Rampe i 1306 skænkede til et Alter, han
agtede at oprette for Jomfru Maria og Apostelen Jacob7). For
holder det sig således, må det formodes, at Asser Rampe aldrig
har fået det påtænkte Alter indstiftet. — St. Olafs Præbendets
Gårde er ikke de eneste, vi kan følge tilbage til det 14. Århun
drede. Af Domkapitlets Jordebog ca. 1315 fremgår det således,
at Helligåndspræbendet allerede dengang ejede en Ottendedel
af et Bol i Kasted8), og i 1339 og 1397 udstedte henholdsvis
Grev Gert og Erik af Pommern Breve, der sikrede Alling Klo
sters Rettigheder til Gods i denne By. Medens Klosteret i det
16. Århundrede ejede to lige store Gårde i Kasted, bestod dets
Besiddelser i 1397 af en Gård, der hed Østergård, »med tre
Gaarde«. Antagelig er »med tre Gaarde« Fejl for »med tre
Gårdsæder«, d. v. s. jordløse Huse, opførte på en større Gårds
Grund, eller lignende. Der er med andre Ord næppe Tale om,
at fire Gårde i Tiden efter 1397 er blevet lagt sammen til to,
men snarere om, at en stor Gård er blevet delt i to. — Ved
Reformationen 1536 blev Bispegodset lagt ind under Kronen,
hvorimod Præbenderne og Herreklostrene foreløbig fik Lov til
at bestå. I 1569 fik Lensmanden på Silkeborg imidlertid Be
styrelsen af Alling Klosters Gods overdraget, og fem År senere
søgte og fik Præsten til Brabrand og Kasted Sogne, Mogens
Jensen Lemvig, der ikke havde nogen Præstegård i sit Anneks
(Kasted), Kongens Tilladelse til at oppebære Landgilden af
den ene af det nedlagte Klosters Gårde0). Herligheden, d. v. s.
Retten til Indfæstning, Gæsteri m. m. af denne Gård og den
anden af Klosterets Gårde, afstod Kongen 8/s 1579 til Hans
Brun, der samtidig fik Skøde på Kærbygård, som ligeledes
havde tilhørt Klosteret10). Af Domkapitlets Gods i Kasted blev
St. Olafs Præbendets fire Gårde i 1682 afhændet til Admiral
Christian Bielke, der var blevet Ejer af Kærbygård ved sit
Ægteskab med Judithe Skade11). Helligåndspræbendets Gård
og det Enemærke eller den Kirkejord, der antagelig lå uden for
Bolinddelingen, var derimod blevet udlagt til Ryttergods og
kom først ved et i 1695 afsluttet Mageskifte i Ejeren af Kærbygårds Besiddelse12). Hvad endelig den Gård angår, som Bispe
stolen havde ejet, mageskiftede Kongen den i 1553 til Århus
Hospital13), som i 1682 måtte afstå den til Christian Bielke14).
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Kærbygaard Nord
for Egaa 1793 og
Kasted By 1799.

Siden 1695 var der således ikke andre Lodsejere i Kasted end
Præstekaldet og Ejerne af Kærbygård15).
I Sydøstsiden af Sognet ligger Koldkærgård, der ligesom
Kærbygård havde sin særlige Mark. Koldkærgård (1423 Kolchot, 1610 Kolkolgaardtt) er utvivlsom identisk med det »Kalldækot«, som Biskop Peder Vognsen skænkede Domkapitlet i
120316). Koldkot blev tildelt et af Præbenderne, der fik Navn
efter denne Besiddelse17) og var i Kapitlets Eje lige til den 15.
Januar 1679, da Christian Bielke fik Skøde på denne Gård18).
Så vidt Poul Rasmussen. —
Koldkærgårds Navn er iflg. Kristian Hald ikke sammensat
med -kær, som man kunde tro ud fra den moderne Form. Det
er et gammeldansk Kaldakot, sammensat af Tillægsordet kold,
gida. kald, og gida. kot »Hytte«. Det betyder vel oprindelig en
Hytte uden Ildsted, måske en, der kun har været anvendt til
Beboelse i Sommertiden. Navnet kan måske hentyde til et gam
melt Sæterbrug, men det er sandsynligt, at det også har haft
en nedsættende og spottende Karakter19).
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Ved Reformationen 1536 blev Kasted Sogn Anneks til det ret
fjerntliggende Brabrand Sogn, en — som det synes — Fort
sættelse af et endnu ældre Samhørsforhold mellem disse to
Sogne. Den kommunale og kirkelige Forbindelse mellem de to
Sogne varede ved til Nutiden. Fra 1. Januar 1868 blev Kasted
Anneks til Tiist Sogn, og ved kongelig Resolution af 12. Maj
1873 blev det sidste Bånd mellem Brabrand og Kasted Sogne
brudt, idet Tiist og Kasted Sogne da fik deres Kirkefællesskab
i Orden. I 1868 (og 1873) skete det ret enestående, at de to
fordums Annekssogne Tiist og Kasted blev sammenlagt til én
Kommune og ét Pastorat. Samtidig blev de to gamle Hoved
sogne Brabrand og Årslev sammenlagt til én Kommune med
fælles Præst. Årslev blev da Anneks. Det var i praktisk Hen
seende et stort Fremskridt, at denne Forandring fandt Sted.
Der var jo en urimelig lang Afstand mellem Hovedsognet Bra
brand og Annekset Kasted20).
Tilst-Kasted fik nu sin egen Præst. Den første efter Ny
ordningen var Henrik Adolph Krøyer, der var her 1873—78.
Derefter kom Emil Ferdinand Koch 1878—83. Poul Egede
Glahn 1883—95. Laurits Nicolai Knudsen 1895—1912. V7. C.
Chr. Wissenberg 1912—22. H. C. H. Folner 1922—30. L. J. Han
sen 1930—35. Carl Emil Møller 1935—43. H. A. Steffensen
1943—.
Præsten bor i Tiist, og han har kun godt 2 km fra sin
Præstegård ned til Kirken i Kasted.

*
Vi vender nu lidt tilbage i Tiden igen for at erholde nogle Op
lysninger om Forholdene i Kasted Sogn i 1680erne, da en
landsomfattende Matrikulering fandt Sted. Det kan fra den
Tid anføres, at der i Sognet i 1688 (såvel som i 1664) var 8
Gårde og 2 Huse. Gårdenes Hartkorn var da ialt på 39,09 Tøn
der. Til de to Huse hørte 0,54 Td. Htk. Ialt 39,63 Tdr. Htk.
Det dyrkede Areal hertil var ialt på 290,9 Tdr. Land. Kærbygård havde 1688: 25,60 Tdr. Htk.; dyrket Areal 96 Tdr. Land.
Koldkærgård: 13,60 Tdr. Htk. og noget andet skyldsat Jord på
0,49 Tdr. Htk., ialt 14,09 Tdr. Htk. Dyrket Areal 83,9 Tdr.
Land. Ialt var der så i 1688 i Sognet 10 Gårde med 78,16 Tdr.
Htk. og 2 Huse med 0,54 Td. Htk. Anden skyldsat Jord: 0,49
Td. Htk. Sognets Hartkorn ialt var da 79,19 Tdr., og det hele
dyrkede Areal var på ^70,8 Tdr. Land21}.
Kasted Sogns 8 Gårde havde i Landsbyfællesskabets Tider
deres Jorder solskiftede, og i 1683 var Byens Tilliggende ind
delt i tre Marker, der da i Markbogen benævnes: Østermarken
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(der var besået med Rug), Mellemmarken (Mellum Marchen,
besået med Byg) og Vestermark (Wester March), der var
Fælled22).
I Markbogen er anført de enkelte Agres Navne, som vi nu
skal stifte Bekendtskab med, da de er af betydelig sproglig og
kulturhistorisk Interesse. Vi begynder med Østermarken, hvor
fra der i 1683 kendtes følgende Navne:
Kiercke Ager (Kirkeager), 1799: Kirke Agre. Når der i det
følgende er føjet Årstallet 1799 til et Navn, betyder det, at det
findes på Markkortet over Kasted Sogn, opmålt nævnte År af
Landmåleren E. Wesenberg. Kirkeager har ikke ligget nær
Kirkeholmen, der 1799 er afsat sydøstlig i Sognet. — Efter
Kirkeager følger 1683: Höus Blocher (Højsblokker). Blok er
en gammel Betegnelse på en kort Ager. Denne Betegnelse fore
kommer tit i Kasted Sogn. — Abrggelsblocher. Rygle betyder
Tørvestak, Dynge. Undertiden også langagtig Forhøjning, og
det er sagtens denne Tolkning, der passer bedst her. Forleddet
Ab- kan muligvis være det gammeldanske Mandsnavn Abbi
eller Appi som i Abkær (Vedsted Sogn, Sønderjylland). —
Sund Ager. På Kortet 1799 erSund Agre afsat tæt NØ for Ka
sted. — Madskier Blocher. Forleddet er Made, der betyder Eng
(Engkærblokke). — Jede Kiers s pials blocher (eller Ilde-,
Iæde-). 1799 nævnes Giedde Kier og Gieddekier Ager. Mon ikke
Formen 1683: Jede er en Skriveform, afledt af Dialektudtalen
af Gedde? Spial, Spjæld er en Betegnelse for små, tiest fir
kantede Agerstykker. Grundbetydningen af Ordet er »noget
udskilt, frakløvet«. —Brondbierre (Brundbjerg), 1799: Brunebak. Velsagtens Tillægsordet brun i Forleddet, givet efter Be
voksningens Farve. — Of ven Brunbierig (Oven Brunbjerg).
Kroege Klipe (Krogklepper). Krog betyder Areal, der f. Eks.
omsluttes af en Krumning i et Vandløb, altså her Egå. Klepper
betegner: et lille Jordstykke, i svenske Dialekter: en »Bjerg
knold«. Måske Krogagre (1799) er identisk med Krogklepper.
Krogagre findes Nordøst for Kasted og nær Egå. 1922 er op
tegnet: Krogager Rende, »Grøften fra de krogede Agre«. —
Soeholms Agrene, Soeholms Blocher. Muligvis er der i Mark
bogen skrevet forkert, så Betydningen er Søhoim, eller også
betyder Navnet Soholm (jfr. G riskæret, optegnet 1922). —
Tvelland Agerrn. Forleddet er nok tve-, noget, der deler sig,
her vel en Ager, der har haft en spaltet Form. — Blocher ofuer
Søen (Blokker oven Søen), Blocherne 1799. Hen efter Nymølle
til ved Sognets Østgrænse. — Longmonsted Agr. Vistnok: Langemadestedager. Made (Eng) udtales undertiden [mo'n]. —
Steen Høfsbierg agr (Stenhøjsbjergager). Steenhøgs Agre
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Steen Agre (1799). Steen Høfsdals Agr. Stenshøj kendes endnu
som Naturnavn Øst for Byen. — Oses Hafs Agr. Os betyder
Ås, hvorfor Lokaliteten har ligget på Åsen eller på dens Syd
affald. — Abel Krogs Agr. A velkrog (1799). Vilde Æbletræer
har vel stået på Abildkrogsager. — Elkierholbs Ager. Elkierholm (1799). Bevoksning med Elletræer ved et kæragtigt Om
råde. — Glaver Høe Agr. Glavindshøg Agr (1799). Glavind
betyder Spydskaft. Hvad der har givet Anledning til Navnet,
kan vel næppe opklares. Stedet er ikke så langt sydøst for
Kasted. — Beed [og Bæd] Kier Ager. Forleddet er nok Bed:
»Græsgang« eller »græsse«. — Ørkaldt Fald. Ørkholt (1799).
Er nok en Sammensætning af »Ør« og »Kold«, der sammenlagt
kan betyde: lille gruset Høj. Fald er en gammel Betegnelse på
en Hovedinddeling af Agrene. — Fulsbierrig Agr. Forleddet er
snarest Ordet »ful« i Betydningen grim, ubehageligt el. lign.
— Trædagers Fald. Træd Ager (1799). Navnet hentyder vel
til en Trætte, Proces. Man har sagtens engang været i Træde
om Ageren. — Lundblocher. Lund Bl. (1799). Nordøstlig i
Sognet. — Wiemose Ager. Vie Mose (1799). Viddemose (1922).
Mose med Vidjer. — Stacket mondstedz Blocher. Stakket be
tyder: kort. Jfr. Longmonsted Agr ovenfor. — Brochmoes
Ager. Dyrenavnet Brok (Grævling) indgår i Navnets Forled. —
Haver Søe Ager. Måske identisk med Hav Blokker (1799). Hav
er vel her lig: Have i Betydningen Indhegning. — Torf ve Moese
Bloch. Vel i Nærheden af Bgens Mose (1799) Syd for Vejen til
Lisbjerg. — Lunds kovf en.
*

Vi kommer herefter til Mellemmarken, der lå nærmere ved og i
Hovedsagen direkte Syd for Kasted By. Her var i 1683 disse
Navne: Mellumbagerfald. Mel Agre (1799). Mellemagerfald. —
Ledsaggerfald. Leeds Agre (1799). 1875 nævnes Gården: Leds
agerlund. Leeds Agre, der lå nær Byens Østkant, viser, at her
har været et Markled. — Vildsbierre Blocher. Vilsbierg (1799).
Forleddet er nok et Ord, der hentyder til Vild, Væld (Kilde
væld). Det er også muligt, at Navnet kan betyde, at man gik
vild [vi-ls] her. —Halsagger. Hals Agre (1799). Vel Haldsagre.
Hald betyder Skråning. — Muncheblocher, Munke Agger. Munk
Agre, Munk Bak (1799). Navnet Munkebakken er kendt endnu.
Det er et sidste Minde fra den kato ske Tid, da Østergård hørte
under Alling Kloster. Da man i 1918 skulde give den da ned
lagte Fattiggård, der ligger på Munkeblokker, et Navn, foreslo
ges først »Munkegården«, men Ej eren foretrak Navnet »Klostergården«, uden at han eller andre vidste, at Jorden her i ret
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fjerne Tider havde hørt til et Kloster helt ude i Silkeborgegnen.
— Gaade Kiersagers Fald. Gadkiers Agre, Gaa Kier (1799).
Disse Agre findes sydlig i Sognet. — Rebelhøgs Fald. Revelhøys
Agre (1799). Revlhøje er stadig Navn på Sognets højeste Punkt
(71 m). Her var oprindelig 2 Oldtidshøje, hvoraf den ene er
overpløjet og dyrket, mens den anden har sin Fredningssten.
Revl er lig Rygle, der betyder Dynge, her i Betydning: højt
Terræn (Syd for Byen). — Udskiers Røvel, U skier Røgel Agre,
Uskier, Udskierrøgel Agre (1799). I vore Dage hedder den æld
ste Gård på Kasted Bymark Uskærgård. Vi har næppe i For
leddet Mandsnavnet Ugot, men snarere et Ord, der hentyder til
noget lavt og fugtigt på Lokaliteten. — Abel Holmb. Måske
Abildholm, en Holm med Æbletræer. — Udfalds jord. Navn på
Jord langt ude på Bymarken, hvor meget Areal lå udyrket hen.
— Bag Hanen, betyder Baghaven eller bagved Haven (jfr. Bag
Højen, 1799). — Lille Karris Fald. Måske Skrivefejl i Markbo
gen, så Navnet betyder Lillekærsfald. — Schiden Fald ved Kalfe
March. Vel identisk med Skiden Blokker (1799). Navnet oply
ser om fugtigt Jordsmon ved Kalvemarken. — Toffterne. Tof
terne har her været små inddigede Arealer bag Gården.

*
Vestermarken havde disse Navne 1683: Widbiergfald. Vel sag
tens identisk med det i 1799 nævnte Hvedebierg. Forleddet er
nok Tillægsordet hvid, idet Navnet kan være givet med Hen
blik på Jordsmonnets Farve eller Bevoksning af Planter med
hvide Blomster (måske Hvidtjørn). Navnet kendes endnu på
Arealet, der ligger Vest for Kasted. Det benævnes som i 1799:
Hvedebjerg, og hvis det er Plantenavnet Hvede, der indgår i
Forleddet, kan det være givet som et Slags Parallelnavn til det
i 1799 nævnte Rofland (Rugland) sydvest herfor. — Starbierg
Fald. Starbierg (1799). Navnet kendes endnu i Formen: Stær
bjerg, et bakket Areal Vest for Kasted. Forleddet er uden Tvivl
Plantenavnet Star, en Art Halvgræs. — Mosefald. Den Mose,
der her er Tale om, fandtes — og findes — Vest for Kasted, og
den har Forbindelse med Geding Mose. 1799 nævnes Mosen,
Byens Skodtørve Moose. Skottørv, d. v. s. Skodtørv, Skæretørv,
skårne, ikke æltede Tørv. — Soekierager. Må vel betyde Søkærager (jfr. samme Navn ovenfor), et Areal, der har grænset
ned til de lave Regioner Vest for Kasted. Her har uden Tvivl
været oversvømmede Områder til visse Tider af Året. — Grønbreed Fald. Grønbeed (1799). Grønbred må antagelig hentyde
til rigelig Bevoksning af forskellige vilde Planter på dette Ager
fald sydvestlig for Byen. — Lercherøgel (Lærkerøgel). —
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Alands Røgel. Ollandsrøgels Agre (1799), Ålandsrøgels Agre,
ved Sognets Vestgrænse og Syd for Vejen til Geding. — Kielhuns Ager. Kieldhøys Agre (1799). Kildehøjsagre lå sydvestlig
i Sognet. — Grafagerfaid (Gravager fald). Her har måske været
en Ler- eller Sandgrav. — Kårshøefald. Korshøys Agre (1799),
nede mod Sydvest. Der har antagelig stået et Kors på Højen i
svundne Tider. Kors på åben Mark var en katolsk Skik, der
holdt sig adskillige Steder langt ned gennem Århundrederne.
—Refshale. Rævshaele (1799), Nordvest for Kasted. Betydnin
gen er »Rævehale«, og det oplyses 1799, at Rævshale var en
Eng, der i Formen lignede en busket Rævehale. — Haufveballe
Bloch (Haveballeblok). Balle betyder »svulme op« og bruges i
Stednavne om en jævnt stigende Forhøjning i Terrænet. —
❖

Hermed er anført Kasted Bys Marknavne fra 1683 og de tilsva
rende optegnede 1799 og i Nutiden. Fra 1799 er dog endnu
nogle Navne fra Bymarken. Idet vi begynder sydøstligst i Sog
net, vil vi på vor Markvandring efterhånden som vi nærmer os
Kasted, træffe på følgende Navne: Fleg Blok. Plantenavnet
Flæg (en sværdbladet Vandplante). Enge Agre, nær Sogne
grænsen. — Smed Blokker. Gaas Eng Blok. Byens Møntorvejord. Kirkeholm. Engkier. — Fæsti Agre (vel en Drivvej for
Kreaturerne). — Oldens Agre. Old betyder »fælles Jord, Over
drev«. Er en Sideform til ældre Dansk vall: Græsmark. —
Tveed Agre. Tved kan måske her hentyde til fældet Skov eller
til et Engstykke. Øst herfor: Gammel Fald. Nord herfor: Neder
gammel Agre. »Gammel Jord« betegnede et Markstykke, der lå
i Hvile i nogle År. Det er muligvis fra den såkaldte »gammel
Jord«, man har det fra adskillige Sogne i Århusegnen kendte
Gårdnavn »Gammelgård«. Denne Gårdbenævnelse haves også i
Kasted Sogn, idet Mathiasminde engang har heddet Gammel
gård. Gårdens gamle Gårdsplads inde i Kasted By kan endnu
blive benævnt »Gammelgård«. — Mathiasminde, opnævnt efter
Ejeren Mathias Nielsen (1860—98), blev udflyttet til sin nuvæ
rende Plads ved Vejen til Tiist 1887.—Aabierre Blochr.Aabierg
(1799). Nordøst for Byen og ned mod Egå. Østligst i Sognet og
Nord for Vejen til Lisbjerg lå Aaveis Bl. (1799). Til samme
Nordøstområde er knyttet Navnene Aaes Have og Aabokrattet,
begge optegnet 1922.
Topkier Bl. Navnet hentyder til noget, der stikker frem el
ler op (en Banke). Topkærgård Øst for Kasted har Navn efter
Topkær. — Sandagers Mose. Sandagre. S.-Sand Agre. Sandhøj
Agre. Hentyder til Jordens Bonitet. — Støv Mose. En Mose,
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hvor man dæmmede op for Vandet, hvad »Støv« belærer os om.
— Høz Mose Nordøst for Kasted. Mosenstie. Stien til Mosen Øst
for Kasted. — Veimose Ager, umiddelbart Syd for Vejen til Lis
bjerg. Sydvest herfor Over Vei Mose. Øst herfor lå Byens Mose,
i hvis Østparti Hov Pollen /andtes, vel den Bakkeknold, hvor
Hovbønderne samledes. — Guldborg ved Sognets Østgrænse og
Syd for Vejen til Skejby. Enten et nedsættende Navn eller en
Betegnelse, der hentyder til Stedets Bevoksning med Gyvel. —
Gaaskrog. Gæssene har holdt til her. — Sakkier. Syd for Kasted
og ved Vejen til Tiist. Navnet skal uden Tvivl læses med to k’,
selv om det ene er overstreget af en Vej linje. Sak betyder: lille
Fordybning i Jordsmonnet, og denne Tolkning svarer jo godt
til Efterleddet: -kær. — Hørgaden, Kasted Bys fælles Hørareal
mellem Byen og Kirken. — Et lille Stykke Øst for Byen var i
1799 den fælles Sandgrav.
❖

Fra Nutiden (1922 og senere) kendes endnu følgende Navne:
Mæerbæk, et lille % km langt Vandløb fra Syd til Nord gennem
Kasted. Optager Vand fra flere Dræningsledninger Syd for
Byen. Hestene blev forhen vandede ved denne Bæk. Mær er et
gammelt Ord for Hest. — Tøjringen. Et Sted, hvor man tøjrede
Husdyr til Græsning. — Skomagerjorden, i Kasted. — Hylde
bakken eller Hyllensbak’. Nærmest en Skrænt, bagved Kastedgård og nær Vandværket. Enten Plantenavnet Hyld eller: ind
hylle, skjule. — Vestre Kær, på Vestkærgårdsmark og nær
Byen. Forhen Kær og Eng, nu opdyrket. — Junkerens Brønd.
Heri skal engang en Junker være druknet. — Gadekæret (til
dækket o. 1925) ved Siden af Smedien. — Det røde Led. Oppe
ved Vejen til Søften. Her var en Korsvej, hvorfor man troede,
her gik Spøgeri. — Målmandskrat. — Kastedvad Bro passerer
man ved Sognegrænsen Nordøst for Kasted. — Nymølle Bro
over Egå ved Sognets Østgrænse og Syd for Nymølle i Lisbjerg
Sogn. Koldkær Bæk udgør på en Strækning Sognets Sydøst
grænse.
*

Til Koldkærgård hørte i 1683 disse Navne: W esselbechen. Be
tyder antagelig: Hvislebækken, givet efter Vandets hvislende
Lyd i den lille Strøm. I Søvind udtales hvisle med e-Lyd [hwesel].
Jørgens Bierrig faldit. Lille Jørgensbierg. En Person, Jør
gen, må i sin Tid have haft en eller anden Tilknytning til dette
Markstykke. — Brendstrup faldit. Skiller med Brendstrupjorderne i Tiist Sogn Syd herfor. — Kolckier Holm. —Langjords-
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fallit østen for Kasted Bæk. — Tuerfallit (Tværfaldet). Tver
Faldet (1799). Mellervang, i Markbogen fejlskrevet : Malervang.
Findes nævnt som Eng hørende til Koldkærgård. —
På Kærbygårds Marker Nord for Egå fandtes følgende
Navne i 1683 og på Markkortet 1793:
En Wang kaldes Løcher. Lykken (1793). Løkke betyder:
Indhegning. — En Wang østen for gammel Dige. — Svinnemaaen (Svineengen). Tornnen, Vesten for Tornen. Torn-Faldet
(1793). På dette Areal Vest for Vejen til Ølsted må have stået
en stor Tjørnebusk. — Den gamle Dam. De gamle Damme.
Dams Bloker (1793), Øst for Vejen til Ølsted, hvor også i 1793
fandtes: Brudt Jord ved Dammen. — Kachel Borre. Kakkelborg
(1793). Vel et nedsættende Ord. Kakkel kan vist hentyde til
noget urent ved Lokaliteten. — Kraagen. Vel identisk med:
Krogen ved Lisbjerg Mark (1793). — Ølstedmark. Lå ind til
Ølsted Sogneskel. — Trollhuusjorden. Vel identisk med Trold
borg Faldet, der på Markkortet fra 1793 ligger højt oppe på
Marken og Vest for Vejen til Ølsted. Navnet erindrer om gam
mel Folketro på Trolde. Et muligvis forsvundet Dyssekammer
kan måske have givet Anledning til dette Marknavn. — Esche
Haufs Faldit. Æske Faldet (1793). Tæt ved Gården og Vest for
Ølstedvejen. Her har stået Esketræer. — Houlhøysfallit. 1793
nævnes Vest for Ølstedvejen: Lille Huulhøys Fald,LangeHuulhøys Fald. Forleddet er »Hul«. Måske her har været en Oldtids
høj, hvis Indre er sunket sammen, hvorved der er fremkommet
en Hulning oven i Højen. — De lange Aggerre. — Firre Engeblochher. Disse fire korte Engstykker har vel haft Forbindelse
med Engen Syd for Kærbygård. — Bockebech. 1793 forekom
mer Vestre Bukbæks Fald, Østre Bukbæks Fald, begge Vest for
Ølstedvejen. Forleddet er Dyrenavnet Buk. Siekierrit (Sigkæret). Sig betyder fugtigt Jordsmon. — Erteager (Ærteager).
Hermed er nævnt Kærbygårds Marknavne 1683 og de til
svarende Navne 1793. Fra sidstnævnte År er endnu disse Navne
(på Markkortet) : Gamel Gaards Ager. Ladetoften. Bloker ved
Veien. Øgild Pol. Betyder vel Øgenes Pold. Pold betegner en
lille Forhøjning. — Eng Fald. Syndre Fald. Nordre Fald. Mel
lemste Bloker. — Brudt Jord. Opbrudt Jord, viser, at man her
har foretaget Opdyrkning af Overdrev og Hede. — Nederste
Bloker. Bloker i Øster-Vester.
Disse Navne findes alle Vest for Vejen til Ølsted, fra Syd til
Nord.
Øst for denne Vej, fra Syd til Nord, er endnu at nævne disse
Navne 1793: Møler Fald. Har topografisk Forbindelse med
Gårdens gamle Vandmølle. — Vestre Fort Fald, Østre Fort
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Fald, Fort var Navnet på en inddiget Vej ud i Marken; tiest
Kvægdriftsvejen. Måske det længere mod Nord liggende Areal:
Fæe Driften havde Forbindelse med Fortefaldene. — Lim Kie
per. Lim betyder Kalk; her er dog nok tænkt på Mergel. Klep
per betyder: et lille Jordstykke, måske bakket. — Nederste
Blokker. Mellemste Blokker. Øverste Blokker. Brudt Jord til
Vestre for Fort Fald. Østre Brudt Jord. Vestre Brudt Jord.
Brudt Jord. Der har i Årene o. 1793 fundet adskillig Nyopdyrk
ning Sted, kan man forstå af de mange Brud-Jordsnavne. Den
daværende Godsejer, A. J. Secher, var en dygtig Landmand.
Gårdnavne: Kærbygård. Koldkærgård. — Kastedgård. Ka
sted Østergård. Klostergården. Korsvejgård. Mathiasminde (op
rindelig: Gammelgård) . Topkærgård. Uskærgård. Vestkærgård.
Østergård. Endvidere: Ledsagerlund. Canada. — Mathiasminde
og Vestkærgård kaldtes forhen: de to over [øvre] Gårde.
❖

I Markbogen 1683 forekommer adskillige Marknavne, hvori
Mølle- indgår. Nogle af disse Navne kan måske have Forbin
delse med Nymølle, der ligger ved Egå umiddelbar Øst for Ka
sted Sogns Østgrænse, men de fleste Møllestednavne må dog
uden Tvivl have været knyttet til Jorderne, der stødte ind til en
Mølle, der fandtes Øst for Kasted og ikke langt fra Kasted Vad
(nu Kastedvad Bro), der i sin Tid var Stedet for en gammel
Passage (uden Bro) over Egå tæt indtil det Sted, hvor Sognets
Østgrænse når længst mod Vest. Møllen, der har været øde og
nedlagt siden o. 1657, lå Øst for den Vej, der på en Dæmning
fører over Engen fra Kasted ad Lisbjerg til. 1683 omtales den
nedlagte Mølle som »en liden Offuerfalds Quern, men ehr nu
øde och er ickun lidet Vand«. I Eftersommeren 1947 blev der
foretaget en Undersøgelse på Møllestedet af Ejler Haugsted,
N. J. Israelsen og S. H. Sejersen, og der blev da af dækket to
lange Bjælker, hvor den forsvundne Mølle havde haft sin Plads,
ligesom der blev foretaget Opmålinger og udarbejdet en Teg
ning af Udgravningsstedet og dets Omgivelser. Derefter blev
det hele dækket til igen.23) De Marknavne, der oplyser om Møl
len, var i 1683: gamble Møllested, der lå Øst for Kærbygård.
Endvidere: Ofven Møllis Ager. Lille fald ved Møllested (på
Østermarken). Under Kærbygård nævnes: Møllejorden. Mølle
faldit. Møller Jorden i Fædriffted. En Vang Østen for gammel
Dige, der udi it Fald Jord kaldis Mølle-Jorden løber i Syd og
Nord. Med en anden Hånd er der skrevet i Slutningen af Afsnit
tet om Kærbygård: befindes et Gammel Mølsted, som for Rum
tiid er blefuen øde. — Under Kolkærgård anføres i Markbogen:
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Kolskier Holm, øde Mølle jord, fæstet fra Kierbygaard. Det øde
Møllested (i Engene på begge Sider af Åen).
1793 nævnes på Kærbygårds Markkort: Møler Fald. 1799
anføres på Kasted Bys Kort: Mølholm, Møller Blockker, og med
Signatur er angivet Pladsen for en Mølle ved Egå og tæt Nord
øst for Kasted Kirke. Denne Mølle er ikke identisk med den
gamle nedlagte Mølle, der lå længere østpå. Hovedgården (og
Byen) har ikke kunnet undvære en Mølle. Der har altså i Ti
dens Løb været to — nu forsvundne — Møller i Sognet.
Igennem Århundrederne var der ingen Fremskridt indenfor
Landbruget, og Folketallet stod også omtrent stille. Kasted Bys
8 Gårde i 1683 holdt sig konstant til efter Udskiftningen 1799.
Da så Fremskridtene endelig tog deres Begyndelse i den store
Reformperiode i 1780—90erne, var det et Gode for Kasted, at
den daværende Ejer af Kærbygård, Ancher Jørgen Secher, dels
var en dygtig Landmand, dels så’ med den største Sympati på
de mange Landboreformer. A. J. Secher ejede Kærbygård
1769—1803, og i 1771 købte han Gården Vestereng i Tiist (ef
ter hans Død solgt, i 1805). Han fik sin Gård i Kasted Sogn
meget forbedret både hvad Bygninger og Drift angik. Han lod
således Kærbygårds Jorder inddele i 10 Vange, hvoraf de 5
lå til Brug, de 5 til Hvile. Han lod også Markerne indhegne med
Stendiger23a), og karakteristisk nok lod han dette tyngende Ar
bejde udføre ved Hjælp af lejede Folk, så Hovbøndernes Arbejde
ikke forøgedes. Den lille Bæk, der dannede Skellet mellem
Kærbygårds og Søf tens Jorder, lod han oprense, og af Hensyn
til de ret sure Jorders Afvanding blev såvel Agre som Enge
gennemskåret af Grøfter. Kærbygårds vidtstrakte Bøndergods,
hvorpå i 1785 boede 55 Bønder og 40 Husmænd, blev i stor Ud
strækning udskiftet fra Fællesskabet. A. J. Secher stod i det hele
på Bøndernes Side, og det er i så Henseende betegnende, at han
nægtede at medunderskrive den Adresse, som jydske Jordbesid
dere i 1790 indgav til Kronprinsen, og hvori man iøvrigt prote
sterede mod Stavnsbåndets Ophævelse og andre Reformer på
Jordpolitikkens Område24).
Selv om det var en dygtig Landmand, der i en vigtig Re
formtid ejede Kærbygård, gik det dog kun langsomt fremad
med selve Landbruget i Kasted Sogn. I 1825 kunde således
J. H. Bredsdorff oplyse, at man her kun havde omtrent 1% Ko
pr. Tønde Hartkorn, og der var ingen Omhu for Kvægracen.
Havebruget var ligeledes dårligt. Den dygtigste Agerdyrker i
Sognet var Niels Ancher Secher på Kærbygård (som han ejede
1808—29). Han forsøgte Fåreavl med Staldfodring og dyrkede
uden Held Raps. Med Humleavlen gik det bedre for ham. Han
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havde indført Brugen af engelske Plove, hvilket var et Land
brugsfremskridt. På Gårdene var man så vidt, at man brugte
Jernharver, førhen anvendtes Træharver. Ved Kasted samt ved
Kærbygård og Koldkærgård var der Moser, hvori der gravedes
Tørv. Kastedbønderne kunde sælge lidt af dette Brændselsma
teriale25). Kasted Sogn havde ved Hedeselskabets Undersøgelse
i 1926 ialt 54 ha Mose. Noget af denne Lavmose lå dog i Tiist
Sogn. Mosens Tørvedybde var da i Gennemsnit 1 m, og Tørvedyndets Askeindhold var på 18,9 %,altså ikke af bedste Brænd
værdi26). 1879 oplyses det, at der i Sognet var lidt Fiskeri som
Bierhverv. De fleste Husmænd og Indsiddere havde da om Vin
teren en ikke ringe Fortjeneste ved Forfærdigelse af Måtter,
Sko m. m. af Siv27). Fiskene er muligvis blevet fangede i Egå,
men Sivene må vel være hentede nede ved Brabrand Sø, idet
der næppe har været Siv af Betydning ved Sognets ringe Vand
areal, i 1921: 2 ha.
I 1896 var af Sognets 914 Tdr. Land de 506 besåede (deraf
med Hvede 24, Rug 68, Byg 84, Havre 237, Blandsæd til Moden
hed 14, Rodfrugter 77), Afgræsning 109 Tdr. Land, Høslet,
Brak, Eng m. m. 254 Tdr. Ld., Have 10, Veje og Byggegrunde
20 Tdr. Land28). 1919 var af Sognets 505 ha de 30 ha besåede
med Hvede, 15 med Rug, Byg 53 ha, Havre 125, Kartofler 8,
Foderroer 70, Brak udgjorde 38 ha, Grønfoder og Græsning
121, Haver o. lgn. 9 ha, Skov 12 ha.
Om Kreaturholdet kan oplyses, at der i Sognet i 1898 var
82 Heste, 359 Stk. Hornkvæg (deraf 242 Køer), 58 Får, 443
Svin og 21 Geder. 1924 var der her 67 Heste, 343 Stk. Horn
kvæg (deraf 230 Køer), 3 Geder, 6 Får og 363 Svin20).

*
Vender vi os til Folketal, Gårde og Huses Antal, viser det sig, at
Indbyggernes Antal i Kasted Sogn ikke — som i Nabosognene
— har været i uafbrudt Stigning siden den første Folketælling
i 1769. Dette År boede der i Sognet 118 Mennesker. Ved næste
Tælling, i 1787 var Indbyggermængden nede på et Antal af 112.
Nedgangen fortsattes, idet der År 1801 kun boede 100 Menne
sker i Sognet. Derefter begynder en Stigning, og ved næste Tæl
ling, 1834, er vi oppe på 138, i 1840 nede på 137. 1845 boede der i
Området 151 Indbyggere. 1850: 165. 1855: 178. 1860: 180. 1870:
198. 1878 var der ialt i Sognet 12 Gårde og 6 Huse med og 10
uden Jord. Heraf lå de 10 Gårde og Huse udenfor Kasted, der
iblandt Kærbygård og Koldkærgård. De øvrige 8 udenbys Hjem
var fire Gårde samt Ejendomme med Hus og Have. 1878 var
Sognets samlede Hartkorn Ager og Eng ialt på 101% Tdr. —
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1880 var Folketallet på 189 Personer. 1890: 223. — 1895 var
der i Kasted Sogn 13 Selvejergårde med 98 Tdr. Htk., 23 Huse
med 4 Tdr. Htk. og 6 jordløse Huse, ialt 42 Hjem mod 28 i 1878,
så nu er den moderne Udvikling (på Grund af Folketallets Stig
ning) med Udparcellering i små Ejendomme, nye Gårdes Op
rettelse og Tilgang af Arbejdsfolk m. v. ved at komme til Ud
foldelse.
I 1890 levede i Sognet 10 af immateriel Virksomhed, 148 af
Jordbrug, 3 af Gartneri, 37 af Industri, 2 af Handel, 5 af for
skellig Daglejervirksomhed, 4 af deres Midler og 14 var under
Fattigvæsenet. 1901 boede Befolkningen i 43 Gårde og Huse.
Folketallet var 241 Personer. 1905 opgives Sognets samlede
Hartkorn til 102 Tdr. 13 Gårde havde da 99 og 25 Huse 3 Tdr.
Hartkorn. Endvidere 6 jordløse Huse. 1906 var Folketallet 229.
1911: 244. 1916: 219. 1921: 216, boende i 46 Gårde og Huse, en
Stigning på 2 Hjem siden 1905 og en Nedgang i Folketal på 13
siden 1906. 1925 var Indbyggertallet 236. 1930: 221. 1935: 194
(i 45 Husstande). 1940: 187 (48 Husstande). 1945: 201 (50
Husstande). 1950 var Sognets Indbyggertal gået ned til 198.

*
Ved Kasted Bys Udskiftning 1799 fandt der i nogen Udstræk
ning Stjerneiidskiftning Sted. Herved kunde hver Gaard blive
liggende på sin gamle Plads inde i Byen. Ved Gården begyndte
Marken ganske smal, hvorefter den blev bredere og bredere jo
længere man kom ud i Bymarken. Denne noget uhensigtsmæs
sige Udskiftningsmåde er der dog blevet forbedret ved i Tidens
Løb, idet man ved Udflytninger og Byttehandler har skaffet de
enkelte Gårdes Marker en mere firkantet og derved mere prak
tisk Form. I 1825 oplyses det, at Udskiftningen i Kasted Sogn
var god og der var ingen stor Udparcellering. Denne er begyndt
senere. Det har jo kun været Jord Syd for Egå og Vest for Koldkærgårds Marker, der skete Forandringer med i 1790erne og
senere, idet Kærbygårds store Arealer Nord for Åen samt Koldkærgårds Tilliggende ikke berørtes af Udskiftningen.
Kastedgård (Mtr. Nr. 1), der i sin Tid hørte under Præste
embedet ligger på sin gamle Plads Vest i Byen.
Vestkærgård (Mtr. Nr. 2) blev udflyttet til sin nuværende
Plads Sydvest for Kasted i 1876. Mathiasminde (Mtr. Nr. 3),
frikøbt fra Fæste under Kærbygård 1804, udflyttedes 1887 til
Marken Sydvest for Byen, hvor den ligger ved Vejen til Tiist.
Gård Mtr. Nr. i (Ejer: Peter Helbo) blev efter en Brand
1904 udflyttet til sin nuværende Plads ved Vejen til Brendstrup
og 1 km Syd for Kasted.
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Klostergården (Mtr. Nr. 5) blev udflyttet 1883. Den har sin
Plads Syd for Byen og Øst for Vejen til Brendstrup. 1883 solgte
Ejeren Klaus Pedersen Gården til Kommunen. Den var da på
godt 40 Tdr. Land (nu 28% Td. Ld.). Kommunen omdannede
Gården til Fattiggård for Tilst-Kasted og Brabrand-Årslev Sog
ne. Den lededes af en Forpagter, og der var her Plads til 12—14
Fattiglemmer. Denne Herlighed varede til 1918, da Sognene af
hændede Fattiggården for 34.000 Kr. til Hans Pedersen, der tog
den i Besiddelse 1. April 1918. Brabrand-Årslev Kommune fik
ved denne Handel en ren Indtægt på 3000 Kr., der blev indsat
på en Sparekassebog. Med Nedlæggelsen af Fattiggården fulgte
man her en almindelig dansk Udvikling. Fattiggårdsinstitutio 
nen var som Helhed ikke heldig, derfor blev den i de fleste dan
ske Sogne ophævet i 1920—30’rne. Man har siden hjulpet de
nødstedte på anden Måde. Der skete yderligere Forandringer til
det bedre ved Sociallovens Ikrafttræden 1. Oktober 1933, idet
der med denne blev indført bedre Former for Hjælp til Sam
fundets mindst bemidlede30).
Efter 1918 fik den fordums Fattiggård Navnet Klostergår
den.
Kasted Østergård (Mtr. Nr. 6) ligger tæt sydøstlig for Ka
sted. Dens gennemrestaurerede Bygninger er fra 1858.
Topkærgård (Mtr. Nr. 7) ligger også sydøstlig for Byen. De
to sidstnævnte Gårde blev flyttet ud til deres nuværende Plad
ser o. 1860.
Korsvejgård (Mtr. Nr. 8) nedbrændte først i 1940’rne. Går
den blev ikke genopført, men dens Jord blev udstykket og kom
til at udgøre Tilliggendet til to mindre Gårde Øst for Kasted og
Nord for Vejen til Skejby.
Af Kasted Bys 8 gamle Gårde er kun een: Kastedgård blevet
liggende på sin ældgamle Plads. Vest for Byen og Nord for
Vejen.
Uskærgård (Mtr. Nr. 9 a—9 c, 7 b) er sammenstykket af
Jord fra flere Gårde. Den er antagelig opført i Begyndelsen af
1860’erne, da Topkærgård blev udflyttet. Navnet Uskærgård
kendes tilbage til før 1875. Gården ligger nær Sognets Syd
grænse ved Brendstrup.
Der er ikke Plads til her at følge Udparcelleringen og Opret
telsen af nye Gårde og Ejendomme, der har strakt sig over ret
lang Tid indenfor vort Område.
I 1905 var der kun 13 Gårde her. I 19 5^ er der i Kasted Sogn
17 Gårde og 5 Landbrugsejendomme.
I Kasted By er 22 Hjem foruden Skolen (ialt 23). Ialt 45
Hjem i Sognet.
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10 Huse ligger på Sydsiden af Bygaden, 8 på Nordsiden. 1
Arbejderhus ligger ovre ved Kærbygård. Endvidere 2 Arbejder
huse ved Koldkærgård.
Det er interessant nok at vide, at en Del af Husene i Kasted
er de gamle udflyttede Gårdes Stuehuse.
I 1683 var der i Kasted kun 2 Huse. Det ene af disse var
muligvis Smedien; idet der i gammel Tid var en fælles By smed.
I 1799 er der et Marknavn: Smed Blokker, der nok henviser til,
at Smeden til Hjælp for sit Underhold har haft Avlingen af et
Stykke Jord i Bymarken. Han har også langt tilbage i Tiden
haft Jord, som nu hører til Koldkærgård. 1863 blev den ældre
Bysmedie afløst af en ny, solid Kampestensbygning Nord for
Vejen. Den fungerede som fælles Smedie til 1927. Smeden har
forlængst opgivet sit Landbrug. I 1896 så vel som nu er hans
Hartkorn i Jord kun % Alb. Den nuværende Smedemester Otto
Rasmussen købte i 1927 Smedien af 9 Gårdmænd, Ejerne af de
9 gamle Gårde, som til langt ned mod vort Århundrede — bort
set fra de to Storgårde — udgjorde Sognets Gårdbestand. Den
sidste Formand for Bysmedien var Gdr. Søren Nielsen, Vestkærgård. Han besad denne Tillidspost i Tiden 1912—27.
Et Areal i Byen, der hedder Skomagerjorden (det hørte til
et nu jordløst Hus, Matr. Nr. 16), er nok Vidnesbyrd om, at her
engang har boet en Skomager, der dog næppe har kunnet eksi
stere i Kasted, hvor der aldrig har været mange Håndværkere.
En Tid var her en god Karetmagerforretning. Nu er her 2 Køb
mandsbutikker. I de øvrige Hjem bor der bl. a. 3 Teglværks
arbejdere med Virksomhed på Tiist Teglværk. 1 Arbejdsmand
har Beskæftigelse på Kærbygård. De øvrige Beboere er lige
ledes Arbejdsmænd samt Aldersrentenydere.

*
De gamle Kastedfolk har ført en Levevis, der svarede til den,
der var almindelig i Århusegnens øvrige Landsbyer. De har
haft deres Fester og Højtider, og de har i Glæde og Sorg over
holdt gamle Skikke og passet på ikke at ændre ved det fra
Fædrene nedarvet31). Troen på Trolde (jfr. Marknavnene
Troldhus jorden i 1683, Troldborgfaldet, 1793), Underjordiske,
Nisser og Hekse har også her kunnet ængste Folk og givet
Anledning til underholdende Samtale i de lave Bondestuer.
Det er så heldigt, at der fra Kasted er blevet reddet to Sagn
om Hekse fra Forglemmelse. De er o. 1890 blevet fortalt af
Folkemindefortælleren Ane Nielsen, Lisbjerg Terp. I det ene
Sagn beretter hun om, at en Præst engang havde oplyst Om
verdenen om to Koner i Kasted, der ikke kunde synke Brødet,
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når de var til Alters. De blev derfor mistænkt for Hekseri, idet
sådan naturstridig Adfærd var det sikre Tegn herpå. Præsten,
der uden Tvivl selv har troet på Hekse, har brugt sine Øjne
godt32). — I det andet Sagn hedder det, at en Gårdmandskone
i Kasted havde været syg, og da hun var kommen sig lidt, gik
hun ud i Gulvene [Laderummene til Neg] for at se nogle Smågrise, de havde der. Derude syntes hun tydelig, hun så en Hare,
som sad der, men som løb væk ned i et Rottehul33). — Det var
en gammel Tro, at Hekse kunde skabe sig om til Harer, og
Dyret, den ikke helt raske Kone så, har hun — og andre —
naturligvis ment var en Heksehare, vel nok den Heks, der var
Skyld i Konens Sygdom. Hun har vel også nok haft lidt Feber,
og den Rotte, hun sandsynligvis har set, har syntes hende så
stor som en Hare.
❖

Indtil 1858 gik Børnene fra Kasted til Skole i Tiist. I 1857 blev
der imidlertid opført en Skole (med en Jordlod på 3 Tdr.
Land) i Kasted i nært Naboskab til Kirken. Følgende Lærere
har siden 1858 virket her:
C. Nielsen 1858—61. J. Sørensen 1861—66. N. Sørensen
1866—68. C. Steensgaard 1868—72. Anders Kondrup 1872—74.
Ludvig Frederiksen 1875—78. Søren Mikkelsen 1878—83. J. K.
lsraelsen 1883—86. L. P. Hansen 1886—1903. P. Dam-Amby
1904—08. Hans Viskum Vaagen 1908—16. Kristian Pedersen
1916—5634). Kasted Skole blev i 1955 nedlagt, og Børnene her
fra blev flyttet til den nye Centralskole i Tiist. I 99 År har der
altså været Skole i Kasted Sogn. Bygningen blev i December
1955 solgt til Lærer Kristian Pedersen for 28.000 Kr. Salget skete
på Betingelse af, at der læses Servitut på Skolen om, at den
tidligere Legeplads i hele sin Udstrækning i Fremtiden skal
være disponibel som Parkeringsplads for Køretøjer, der be
nyttes af Kirkegængere, som søger Kasted Kirke. Servitutten
skal tillige indeholde Bestemmelse om, at den gamle Skolestue
skal stå til Rådighed som Valglokale. Da Lærer Kr. Pedersen
har fået bevilget sin Afsked med Pension på Grund af Alder
fra 1. Januar 1956, vedtog Sognerådet 22. December 1955 at
lade opslå et Lærerindeembede ledigt ved Centralskolen i Tiist.
Kasted Kirke er opført i den romanske Stilperiodes Tid
(1100—1250), og den består af Skib, Kor, Tårn og Våbenhus.
De oprindelige Mure er af tilhugne Granitsten på en Skråkant
sokkel. Kirkens to gamle Døre er bevarede, men Norddøren
(Kvindedøren) er dog tilmuret. Der har i gammel Tid været
Tårn på Kirken, men dette er i sin Tid blevet nedbrudt omtrent
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til Skibets Højde, hvorefter Kirken var tårnløs til 1936, da der
byggedes et Tårn, 3% m, oven på det gamle. Tårnet er kam
gavlet og tækket med røde Teglsten — ligesom den øvrige Del
af Kirken. I 1882 fandt der en Hovedreparation af Kirken Sted.
De gamle Kvadersten blev ommurede, og de daværende Træ
vinduer fornyedes med Jernvinduer, 2 i Skibets Nordmur, 1 i
Sydmuren og 1 i Korets Sydmur. Kirken fik da også nye Tag
spær, og Taget blev fornyet. Begge Kirkens Østgavle er om
murede med Mursten.
I Tårnet er i Sydmuren et Vindue ind til Ligkapellet, og i
Taghøjde er 4 store Glughuller. I Våbenhuset, mod Syd, der er
4,25 m langt, bygget af Munkesten, kamgavlet og i sengotisk
Stil er i Østmuren et lille Vindue. Kirkens lille Skorsten er af
røde Mursten. Kirkens hele Længde er mod Nord 18,25 m, i Syd
18,10 m. Koret er 4,75 m langt. Skibet er 9,50 m bredt. Tårnet
er 5,7 m bredt. Koret 6,20 m bredt (alt i udvendige Mål). Kirke
skibets Højde er 10,4 m.
I Kirkens Indre lægger man Mærke til, at Koret har en indbygget Hvælving. Korbuen er spidsbuet. Skibet har fladt, gibset
Loft, der, som hele Kirkens øvrige Indre, er hvidkalket (sidste
Gang 1950). Korets Gulv er 2 Trin hævet over Skibets Gulv.
Granitdøbefonten er fra romansk Tid og er således Kirkens
ældste — og uforgængelige — Inventarium. Den er kraftig,
smukt formet, og foroven er langs Yderkanten udhugget to
Tovsnoninger. Det store indskriftsløse Dåbsfad er af Messing,
ligeså Dåbskanden.
Altertavlen (den genopstandne Kristus, Kopi) er fra 1879
og malt af den århusianske Kunstmaler Poul Andreas Lüders
(Lydersen). Rammen er ligeledes fra 1879. Før den Tid fandtes
en gammel Altertavle, der i 1865 (i Kirkens Synsprotokol) om
tales som »mindre skjøn, dog findes enkelte Udhugninger af
Fugle, men disse ere for Størstedelen meget plumpt udførte«.
Denne Altertavle var sidst blevet malet 1847. Den er nu for
svundet. Det nuværende Alterbilledes Ramme af Træ er ret
enkel og udført i gotiserende Stil.
På Alteret står to store og meget tunge Malmalterstager.
På Stagen til venstre er følgende Indskrift:
Anno Christi 1654 forærte velbyrdig Of fe Schade hans
kongel. Høihed Printsens Hofmester denne Alterstage til Ka
sted Kirke.
På den anden Stage læses:
Anno Christi 1654 forærte velb. Frv Avgusta Margareta
Marskalck Offe Schade til Kirbygaard denne Alterstage til
Kasted Kirke.
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Kærbygård ejedes af Chrf. Skade, der døde 1654. Hans
Søn, Fr. Skade, udkøbte samme År sin Broder, Gehejmeråd
Ove Skade af Gården. I denne Anledning må velbyrdige Ove
Skade sammen med sin Frue Augusta Margareta, f. Marskalck,
have følt Trang til, nu da de var kommet til Penge, at give
Kærbygårds Kirke en smuk Gave, og det tør også siges, at de
to mægtige Malmalterstager er en virkelig Pryd for den lille
Kirke.
Alterkanden er af meget fint Porcellæn, sort og med for
gyldt Kors. I 1865 blev anskaffet en Oblatæske med samme
Ydre. — Alterbægeret er af Sølv og vejer 17% Lod. På dets
Underside står indgraveret: den 11. Novb. 1714, forstørret 1849.
På det smukt forarbejdede Bæger ses Bielkernes Våben som
Ornament. Ved dette læses Bogstaverne J. B.
Major Jørgen Bielke ejede Kærbygård o. 1713 til sin Død
1724. Det er ham, der har skænket Kirken den smukke Alter
kalk. Disken til Brødet er ligeledes af Sølv og anskaffet 1851,
hvilket Årstal læses på dens Bagside. — I 1923 indrettedes et
lille Vægskab til Kalken, og en Bibel med Oversættelsen fra
1907 anskaffedes til Alteret, der nu er dækket af en hvid, fint
broderet Dug, udfærdiget og foræret Kirken 1927 af Fru Jensine Fogsgaard, Kastedgård. Altergulvtæppet er broderet af
Kvinder i Kasted og skænket Kirken i 1935. Præstestolens
Klæde er af samme Slags Korsstingsbroderi som Altergulv
tæppet. Præstens Stol, der tidligere (bl. a. 1865) stod ved
Enden af Alterbordet, har nu sin Plads bag ved Døbefonten.
Prædikestolen i Skibets Nordvesthjørne er af nyere Op
rindelse, er af Træ og er i sin Grundplan kvadratformet. Den
er smykket med en Søjle i hvert Hjørne og er ganske enkel i
Udførelse og ikke forsynet med Indskrifter. Den fik nyt Plys
1909. Der fører 5 Trin fra Korgulvets Højde op til Prædike
stolen. De 4 Trin er af røde Mursten. Over Prædikestolen var
et Vindue, der vistnok blev tilmuret 1882.
Et ret gammelt Krucifix (af Messing), der i 1865 var ned
taget, blev snart efter ophængt over Indgangen til Koret. 1914
blev det anbragt på sin nuværende Plads midt på Skibets Nord
mur.
En Tavle til Salmenumrene købtes til Kirken 1880.
Kirkens Harmonium blev i 1940 skænket af Proprietær
Dahl-Jensen, Kolkærgård, og samtidig gav Proprietær Aage
Møller, Kærbygård, Kirken to Lysekroner. Menighedsrådet for
ærede ved samme Lejlighed to Lampetter til Prædikestolen.
Af Kirkebænke er der 15 med Siddepladser til ialt 80 Kirke
gængere. Efter en Forandring i 1893 er Bænkene, der alle er
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forsynede med Låge ud til Midtergangen, gode og rummelige
at sidde på. Bænkene såvel som Prædikestol, Alterbord og
-ramme er malet i samme mørkegrå Farve med enkelte lysere
Partier og røde Kantstriber.
Kirken fik sin første Kakkelovn 1896, senere fornyet
(1920).
Gulvet i Koret og under Kirkestolene er af Brædder, medens
Midtergangen er flisebelagt (1875). På Fliserne er anbragt en
Kokusløber, skænket Kirken 1920 af Gdr. Søren Nielsen, Vest
kærgård.
I Våbenhuset blev 1905 anbragt en Bænk med Ryg. Gulvet
blev her lagt om i 1953, væsentlig med Udnyttelse af dets
gamle Munkesten.
Opad Våbenhusets Vestmur er anbragt en stor Gravsten.
Denne Sten blev i 1903 ført fra Kirkegården ind i Kirken og
fastmuret opad Skibets Vestvæg. Da Kirken i 1940 fik sit Har
monium, skulde dette nødvendigvis stilles foran Gravstenen,
hvorfor denne blev flyttet til sin nuværende Plads. Stenen,
der er rejst over Århusborgeren H. J. Kruuse og Hustru, er
forsynet med Figurer, hvorimellem står:
Christus er død for vore Sø[n]der
Rom. 14. — 1699.
Under Figurerne:
Her under hviler høyagtbare og velfornemme nu si. Mand
Hendrich Jacobssøn Kruuse forhen Borger og Handelsmand
her [!] i Aarhuus barenfød i Kiøbenhavn 1671, død 17..
[med sin] kiere Hustrue si Karen Hansdatter fød i Aarhuus
16. . . . hensov 1711 de levede tilsammen 6 Aar og aflede 3 [?]
Sønner tillige med den si Matrone Else Fransdaatter barenfød
i Aarhuus 1686 og døde 17— i sit Alders — Aar efter at de
havde levet til sammen et kiærligt Egteskab i 28 Aar og afledt
1 Søn og 1 Datter Gud give dem med alle troende en glædelig
Opstandelse. —
Skønt Indskriftens Fremstilling er uklar, forstås det dog,
at Else Fransdatter har været Kruuses 2. Hustru (rimeligvis
den samme som er afbildet ved Siden af Manden)35).
Endnu i 1865 var der en Dør, der førte fra Skibet ud i
Tårnrummet, hvor der forhen har været et Kapel. I 1865 be
rettede ældre Mænd i Kasted, at her i deres Barndomstid havde
stået et balsameret Kvindelig, man mente en Adelsdame fra
Kærbygård, hvad både Ligets Påklædning og Kisten kunde
vidne om. Siden blev Liget begravet. Døren fra Kirkens Indre
ud i Tårnet blev vistnok tilmuret ved den store Reparation
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1882. Herefter benyttedes Tårnets forhenværende Kapel til
Materialrum, indtil det i 1901 blev indrettet til Ligkapel.
Kirkens gamle Klokke er fra det 15. Århundrede. Den er
uden Indskrift, er 50 cm høj og 38 cm bred forneden30). For
at Klokken kunde høres i tilstrækkelig Afstand, skulde der
ringes på en noget usædvanlig Måde, idet der skulde slås to
Slag på den ene Side, men kun eet på den anden. Denne Klokke
var anbragt i en Fordybning i Kirkens Vestgavl. I 1938 blev
den ophængt i det nye Tårn. Den bruges ikke mere, efter at
Kirken i 1931 havde fået en ny Klokke (fra de Smithske Jern
støberier), betalt af opsparede Renter af Kirkens Kapital.
Denne Klokke har følgende Indskrift:
Soli deo gloria
Anno Domini MGMXXXI
Jeg ringer min Sang
over By, over Vang,
med Malmrøst til Hjem og til Hjerte.
Følg altid Guds Vej,
han svigter dig ej,
men tænder dig Livshaabets Kerte.

Verset er af Pastor L. J. Hansen.
I 1910 overgik Kirken til Selveje. I Regnskabsåret 1952—53
var dens Indtægter 1867 Kr., 26 Øre. Dens Udgifter: 1785 Kr.,
42 Øre.
På Tårnets ydre Nordmur og Skibets Vestgavls Nordside
er fastmuret 3 Gravsten, der indtil 1926 lå på Jorden foran
Tårnets Sydmur og deromkring. Den ene Sten har ligget på
Niels Knudsen Søndergaards Grav (død 1839, Ejer af Kærby
gård 1829—39). Den anden Sten har denne Indskrift:
Jeg [er Opjstandelsen. Job 14. V. 2 .— Psal.: 103, V. 15.
P. R.
Maren Berentz M. G. Leth
Peter Røygaard
Evig Fred over dette Minde
MDGCGI [1801]
Qvis evadet. St. Johannes ....
De tørre vesnet Ben de io skal skyde Knup
og grønnes uden Men naar siges skal staar op. —

Peter Røygaard var Købmand i Århus og gift med Marie
Cathrine Leth. Maren Berentz har formodentlig været hans
1. Kone37).
På den tredie — beskadigede — Gravsten er udhuggede
Figurer af en Mand med Hustru og følgende Linjer:
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Hvad mig i fem oc tyvend Aar
Er skeed I merker som fremgaar
leg Anne Peders [d] a [tte] r var
Med Rachel ieg mit Liv ombar
Vdi min fierde Barselseng
Der ieg had fød en deilig Dreng
leg boede her i Kolkiergaard
I Egteskab paa siette Aar
Med erlig Mand Niels Thomesøn
Som er igien Gvd var hans Løn
Vor Beene engang samlis her
Og Sielene i Glæden der.
Ano Diii 1665 [eller 1666?]38)

I Kirkegårdens Vestparti findes et stort Gravmonument (en
Sandstensstøtte) med smukke og ejendommelige Marmorreli
effer over Ancher Jørgen Secher og Hustru Anna Marie Mørch
Secher til Kj ærby gård. På Stenens Forside er følgende IndVenskab og Kierlighed.
Som Vidne om min Tak og evig Kiærlighed
Det Mindestegn her staaer skal Efterslægten sige:
Han som det reise lod var i Lyksalighed
I huuslig Held og Fryd den sieldne lykkelige.
Men ak den Fryd forsvandt thi Livet er en Drøm
Erindringen er sød men dog af Veemod øm.
Dette helliges
Den uforglemmelige Kone.
Madame Anna Maria Mørch Secher.
Efter 29 Aars 2 Maaneders 14 Dages kierligste Egteskab som Døden
opløste den 5. December 1799.
Af hendes evig trofaste Ancher Jørgen Secher.
sknft:

Efter Faderens Død har Ægteparrets efterlevende Børn
(på Bagsiden, mod Vest) tilføjet:
Hun mig forlod som skabte al min Glæde
Min Lykkes Soel min Fryd mit alt
leg ene stod for Tabet at begræde
For Sorgen segnende ieg faldt
Min Siel er nu hos Gud og mine matte Been
Sødt hvile i min Grav ved denne Bauta Steen.
Til
taknemmelig Erindring
om
en elsket Fader Hr Ancher Jørgen Secher
som døde den 3d>e April 1803
Af
hans
6 Sønner og 2 Døttre30).
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Anker Jørgen Secher (2/2 1742—3/4 1803) var gift med Anna
Marie Mørch Secher (14/io 1750—5/i2 1799). De blev gift 21/ø 1770.
Af deres Sønner blev først Marcus Peter Secher (1803—1808)
og derefter cand, theol., Krigsråd Niels Anker Secher (1808—
1829) Ejer af Kærbygård40).
Mindesmærket over det gamle Godsejerpar på Kasted Kir
kegård er udført af Billedhuggeren Nicolai Da jon (1748—
1823). Det er et af de få Værker af denne Kunstner, der findes
i Jylland, ja overhovedet i Danmark. Alene dette Gravmæles
ærværdige Alder gør det fængslende. Før Slutningen af 1700Tallet kendes kun ganske få Gravudsmykninger på Kirkegårde.
Dels havde man siden Middelalderen ønsket at blive gravsat
inde i Kirkerne, dels er kunstneriske Udsmykninger fra Tiden
før Dajon og hans Samtidige gået til Grunde. Arkitekten Thyge
Klemann, der har offentliggjort en værdifuld Skildring af
Secher-Mindesmærket, skriver bl. a., at det er seværdigt, »at
en ganske lille og beskeden Kirkegaard som denne i Kasted,
midt i det mørkeste Jylland, som det maa have været for 150
Aar siden, er beriget med et Kunstværk af den af Datidens
Billedhuggere, der faa Aar før havde modelleret de to af Fi
gurerne paa Frihedsstøtten i København, »Tapperheden« og
»Borgerdyden«.
En god Skæbne — og et Legat stiftet 1769, et halvt År efter,
at Secher havde overtaget Kærbygård, og hvoraf efter senere
Bestemmelse Renterne af 200 Kr. skulde anvendes til evig Ved
ligeholdelse af Gravstedet, har bevaret denne sjældne Sten.
»Værdifuld som Slægtsminde og som Kunstværk. Et Eksem
pel, der viser, at ogsaa Detaljerne i vor Historie og Kunst har
Værdi, ad hvilke vi kan knytte de Forbindelser med det for
tidige, uden hvilke Fremtiden slet ingen Mening har«41).Kirkegården med Kirken ligger på Kasted Ås’ yderste Vest
parti ud mod Engdraget, der omgiver Stedet i Nord og Vest.
Kirkegården er i Form et Trapezoid og var i 1865: 63 Alen
lang på den østlige, 67 Alen lang på den nordlige, 51 Alen på
den vestlige og 75 Alen på den sydlige Side, en Størrelse, der
ikke er forandret sidenhen. Kirkebakken er ialt 3 Skp., 2 Fdk.,
2% Alb. Kirkegården er indhegnet af et smukt Kampestens
dige, ca. 2 Alen høj og 3 Alen i Gennemsnit ved Foden. Det er
i Nutiden jævnlig blevet udbedret. Således omsattes i 1929 Dele
af det sydlige Kampestensdige, der på Indersiden er støttet af
en ret bred Jordvold. Kirkegården er — med Undtagelse af det
meste af Sydsiden — omgivet af høje og kraftige Træer, mest
Ask, Elm og Elle. Der findes to Indgange til Kirkegården, en
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større i den østlige og en mindre i den vestlige Kirkegårdsmur.
Hovedindgangen er forsynet med to kraftige, firkantede og hvid
kalkede Murstenssøjler. Den første almindelige Gravsten på
Kirkegården blev anbragt her 1861. 1925 blev Kirkegården om
lagt. Der var 28/s 1954: 45 Gravsteder på den lille Kirkegård,
hvorfra man har en smuk Udsigt hen over Mark og Eng til
Kasted By, der ligger lidt Syd herfor42).
Den lille Kirke, der om Sommeren næsten er skjult af høje
Træer, ligger usædvanlig smukt. En Vandring på Kirkegården
ved den teglhængte Bygning med det røde, kamgavlede Tårn
er en Oplevelse, der hører til de varige for et historisk inter
esseret og følsomt Menneske. Alt her ånder Idyl, Fred og Skøn
hed, et Fuglepip bryder den fuldkomne Stilhed, medens man
i elegisk Stemning læser Gravstenenes Indskrifter over bort
gangne Kastedboere. Her på den viede Plet er den travle Ver
den for en Stund glemt, man søger at opleve i Tanken noget
af Stedets Historie gennem de mange svundne Århundreder,
Tiden og Evigheden går her i ét.... En brummende Flyver
under den blå Himmel river en ud af Drømmenes Land, man
forlader det af Historien udvalgte Sted, går forbi Skolen op
til Landsbyen, hvor Bilerne farer forbi de små og hyggelige
Huse. Man ser på dem, betragter de legende Børn og Gubben
på Stolen ved Siden af Gadedøren, — endnu engang ser man
over til Kirken og Kærbygaard i Baggrunden, og så drager
man fra Kasted med Sindet fyldt af rige Minder om en svun
den Tid.

NOTER
O S. A. Andersen: Det danske Landskabs Historie (1933), 198, 200, 203.
2) Therkel Mathiassen: Oldtidsminderne paa Aarhusegnen (Jyllandsposten
13/7 1948). 3) Knud Juul i: Aarhus Amt. Topografisk historisk Haandbog I
Hasle Herred (1949), 125. II Vester Lisbjerg Herred (1949), 173. I Kasted
Skole er en værdifuld Samling Oldsager, fundne trindt om i Sognet i
Årenes Løb (efter 1916) af Enelærer Kr. Pedersen, Kasted. 4) Kristian
Hald i Østjydsk Hjemstavn 1938, 15, 17. Vore Stednavne (1950), 75, 141-42.
5) Scriptores Rerum Danicarum VI, 469. 6) Smsts. VI, 433. 7) Smsts. VI,
480. 8) Smsts. VI, 433. 9) Kancelliets Brevbøger 21/3 og 10/10 1574. 10) Smsts.
9/r 1579 og Kronens Skøder 8/2 1579. Henrik Larsen: Herreder og Herreds
grænser i Jylland (Jyske Samlinger 5. Rk. II Bd., 1935—36, 94). August
F. Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes Historie II (1938), 48. u) Kro
nens Skøder 11/7 1682. ^) Smsts. 22/6 1695. 13) C. J. T. Thomsen: Aarhus
Hospital (1942), 57, 69. 14) Kronens Skøder 1L/7 1682. 15) Kærbygårds Hi
storie bliver der ikke Plads til her at gå nærmere ind på. En fortrinlig,
kortfattet Redegørelse for denne Gårds Skæbne gennem Tiderne er givet
af Palle Birkelund i Værket: Danske Slotte og Herregaarde, Ny Samling
(red. af Arthur G. Hassø), Bind III (1946), 154—59. 16) Scriptores Rerum
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Danicarum VI, 404. 17) Smsts. VI, 469. 18) En særlig Afhandling om denne
Gårds gamle Historie vil blive udarbejdet af Poul Rasmussen. 19) I For
bindelse med Tolkningen af Navnet Koldkærgård vil det være nærliggende
at omtale Naturnavnet Calmars Krog. Det omtales 1483 (kendt gennem en
Afskrift fra 1580). Da opstod der Strid om Engen Calmars Krog, der kom
til at høre til Kærbygård. Navnet er antagelig forskrevet, og man har vel
Lov til at gætte på, at dets Forled nok er det samme Ord, som findes i
»Kolchot«. »Kaldækot«, medens Endelsen kan betyde Made, d. v. s. Eng,
altså »Koldeeng Krog«. 2°) Om Brabrand-Kasted Præster til 1873 se Aug.
F. Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes Historie II (1938), 47—58.
21) Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af
Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688, med Indledning af Svend
Aakjær (1928), 197. 22) 1683 hørte hele Kasted — med Undtagelse af én
Gård, der lå til Århus Hospital indtil 1695 — til Kærbygård. 23) Aarhus
Stifts historiske Aarbog 1949, 100—103. Jfr. smsts. 1941, 4. Palle Birke
lund i Danske Slotte og Herregaarde III (1946), 155. 23a) 1759 oplyses fra
Kærbygård, at »Byens Mark er ej indhegnet«. Senere i samme Indberet
ning hedder det, at »ingen af Bøndernes Marker særligen er indhegnede«
(Henrik Larsen: Trevangsbruget i Jylland, Jyske Samlinger 5. Rk. I, 1932
—34, 365). 24 ) Palle Birkelund, anførte Værk, 156—59. Om Kærbygård se
endvidere: J. J. Hansen: Større danske Landbrug V (1933), 483—85. Trap,
4. Udg. VII, 175—76. Om Koldkærgård, se J. J. Hansen V, 482—83. 2*) J.
H. Brcdsdorff: Aarhuus Amt (1827), Tabel 6. 26) Fridlev Thøgersen: Dan
marks Moser (1942), 34. 27) Traps Danmark, 2. Udg. VI (1879), 38.
28) Trap, 3. Udg. V, 113—14. 29) Trap, 4. Udg. VII (1926), 175. 3°) Aug. F.
Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes Historie IV (1941), 83, 118. Om
Gårde i Kasted Sogn se endvidere: J. C. B. la Cour: Danske Gaarde I. Sam
ling I (1906), 53—56. II. Saml. I (1912—13), 48—49. III. Saml. I (1915),
33—35. J. Jespersen: Danske Gaarde I (1923), 15—16. Aarhus Amt. Topo
grafisk Historisk Haandbog (1949), I, 125—34. 31) Jfr. August F. Schmidt:
Aarhuscgnens Landsbyliv (1953), Brabrand og Aarslev Sognes Historie VI
(1950), 22. Slægten Kasters Stamfader er fra Kasted. Se Emil H. Kaster:
Hans Kaster og hans Efterkommere (1951), 7. 32) Evald Tang Kristensen:
Danske Sagn VII (1901), Nr. 212. 33) Smsts. VII, Nr. 37. 34) Om Degne og
Skoleholdere i gammel Tid i Kasted Sogn se Brabrand og Aarslev Sognes
Historie II (1938), 83, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 120, 138. Enelærer Kri
stian Pedersen, Kasted, der har ydet mig værdifuld Hjælp under denne
Afhandlings Udarbejdelse, har i Aarhusegnens Hjemstavnsbog (1940),
97—107, skrevet om Århusegnens Landsbyskoler. I nævnte Værk findes
5. 106 et Billede af Kasted Skole. — Om kommunale Forhold i Kasted
se Brabrand og Aarslev Sognes Historie IV (1941), 14—16, 24, 49. End
videre: Danmarks kommunale Forvaltning, Aarhus Amt (1930), 82—84.
35 ) Læst af Chr. Heilskov (Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3. Rk.
VI, 1908—09, 398. 36) F. Uldall: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker
(1906), S. 133, Nr. 357. 37) Chr. Heilskov, anf. Værk, 398—399. 38) Smsts.,
399, 4. Rk. II, 489. 39) Saml. t. j. Hist, og Top. 3. Rk. VI, 399—400. 4<>) V. A.
Secher: Meddelelser om Slægten Secher 2. Udg. ved Knud Secher (1939),
194—96. 41 ) Thyge Klemann: Et jydsk Gravmæles Historie (Aarhuus
Stiftstidende 28/n 1952). 42) Der findes ingen Oplysninger om Kasted Kirke
i Nationalmuseets 2. Afdeling. Foranstående Beskrivelse er udarbejdet på
Grundlag af en Gennemgang af Kirken 28/3 1954, suppleret med Oplysnin
ger fra Enelærer Kr. Pedersen, Kasted. Endvidere er Kirkens Synsprotokol
1865—1954 blevet udnyttet.
7/4 1954.

Beretning om Historisk Samfund 1955.
Den årbog, Historisk Samfund udsendte i 1955, kom, som den
skulle, i oktober. Den er endnu større end den foregående og den
største, samfundet hidtil har udgivet. Emner fra mange forskellige
steder i stiftet og fra både oldtiden, middelalderen, den nyere og
den nyeste tid er behandlet i den, og den er udstyret med både sag
register, personregister og stedregister. Desuden rummer den en
fortegnelse over bøger og tidsskrifter, som medlemmerne kan få til
favørpris.
Udgivelse af en årbog er vel Historisk Samfunds vigtigste op
gave, men dets virksomhed omfatter mere end den.
Den 7. marts var der foredrag. I universitetets auditorium II
kommenterede forfatteren Palle Lauring sin bog: Danmarks Haab
og Horn, og derefter diskuteredes den ved kaffebord. Det var Hi
storisk forening ved Aarhus universitet og Historisk Samfund for
Aarhus Stift og Jydsk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, der
i fællesskab havde arrangeret mødet.
Den 26. marts foreviste adjunkt, cand. mag. Grethe Wille grun
digt Aarhus domkirke for Historisk Samfunds medlemmer, der var
meget interesserede.
Den 23 .april ledede lektor Clausen en byvandring gennem de
ældre bydele i Aarhus. Der sluttedes med kaffebord og diskussion
på Hotel Ansgar.
Der var lørdagstur til Himmelbjerget og Øm kloster den 21. maj.
Ved Himmelbjergtårnets fod gennemgik lektor Clausen bjergets og
den nærmeste egns historie. Ved kaffebord på Hotel Himmelbjerget
holdt lektor Clausen foredrag om forskellige himmelbjergmøder,
derunder Blichers, Bjørnsons og Vilhelm Bechs og om Johan Skjold
borgs dynæsmøder. Der blev især redegjort for de ideer, de nævnte
mænd virkede for ved møderne, for ideernes vækst og betydning og
for mødernes betydning.
Efter mødets slutning kørtes til Øm kloster, hvor kustode Ander
sen gennemgik klostrets historie og bagefter viste rundt.
Den 2. juni var der aftentur til Maarslet kirke, til Wilhelmsborg
og til Malling kirke. Provst Rugholm gennemgik Maarslet kirke, og
i forbindelse med Thestrup-epitafiet dér fortalte han om forskellige
grene af Thestrupslægten, der nedstammede fra Rasmus Pedersen
Thestrup. — På Wilhelmsborg modtog godsejer Hviid forsamlingen.

307

Fra hovedtrappen fortalte provst Rugholm om Wilhelmsborgs hi
storie og dens ejere, og derefter inviterede godsejer Hviid delta
gerne til en rundgang i stuerne, som besås med megen interesse. —
I Malling fortalte sognepræst A. Skriver om kirken, prædikestol og
altertavle m. m. og om fundet af det store forsvarstårn og det øvrige
forsvarsanlæg omkring kirkegården. — Der sluttedes med kaffebord
i Malling kro, hvor provst Rugholm gav yderligere oplysninger om
forskelligt af det, der var set på turen.
Den 20. juni var der aftentur til Skanderborg, hvor overlærer
N. Gjesing ledede en tur gennem byen og redegjorde for den ældste
bys beliggenhed og for Christian IV’s fæstningsanlæg vest for hoved
gaden og for byggeri m. m. i Lillegade øst for hovedgaden. På slots
banken gennemgik han slottets historie og træk af den historie, der
knyttes til stedet. I slotskirken fortalte sognepræst L. Skov om kir
ken og personer og tildragelser i forbindelse med den. Fra kirken
kørtes til pavillonen i Dyrehaven ,hvor der var fælles kaffebord.
Lektor Clausen indledede en diskussion om historiske beretninger,
der berørte Skanderborg slot. Mange deltog i diskussionen, der blev
meget livlig.
På Gammel Estrup var der jubilæumsmøde den 10. august. —
Undervisningsminister Julius Bomholt og museumsdirektør Jørgen
Poulsen talte, og der var arrangeret omvisning på museet. I dagens
anledning foretog Historisk Samfund en tur dertil under ledelse af
lektor Sven Gabrielsen. Turen sluttede med kaffebord i Aiming kro.
Søndagsturen gik over Viborg til Krabbesholm slot, Skive by,
Skive gamle kirke, Sal kirke, Hjerl hede, Sevel kro den 4. september.
Lektor Clausen gennemgik Krabbesholm slots ydre og viste især,
hvad der var at se på hovedbygningen, og hvad der kunne sluttes
ud derfra. Derefter var der rundgang i stuerne, hvor kontorchef
Johs. A. Svendsen redegjorde for forskelligt. — Der spistes frokost
på restaurant »Rosenhøj« i Krabbesholm skov. Ved bordet fortalte
lektor Clausen træk af Skive bys historie. Så kørtes til Skive gamle
kirke, der blev beset udvendig og indvendig. Clausen oplyste en
smule om dens bygningshistorie og dens kalkmalerier. I Sal kirke
fortalte adjunkt Grethe Wille om det gyldne alter og redegjorde
klart og grundigt for dets opbygning og dets billedværker. Så be
søgtes Hjerl hede, hvor deltagerne i en times tid beså bygningerne.
Eftermiddagskaffen blev indtaget på Sevel kro. — Derfra kørtes
over Hagebro, Sjørup, Kongenshus og Silkeborg tilbage til Aarhus.
Der var startet kl. 9, og hjemkomsten var kl. 19,45.
På Aarhus katedralskole var der foredrag for medlemmerne den
3. oktober, hvor museumsdirektør, dr. phil. Helge Søgaard talte om
Gammelt østjydsk pottemageri og ledsagede foredraget med farvelysbilleder.
I Den gamle By var der forevisning for Historisk Samfund den
3. november. Emnet var: Ting og tale fra Den gamle By. Nogle bånd
optagelser blev gengivet og brugsting og billeder forevist af hen
holdsvis museumssekretær Erna Lorentzen og museumsdirektør, dr.
phil. Helge Søgaard.
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Den 9. november afholdt Historisk Samfund et foredrag på
Grand Hotel i Silkeborg. Seminarielærer Sigurd Skyum talte om
træk af Silkeborgegnens historie. Overretssagfører Otto Bisgaard
ledede mødet.
På Jørgensens Hotel i Horsens var der foredrag den 15. novem
ber. Lektor, dr. phil. Jørgen Hæstrup, Odense, talte om Modstands
bevægelsen og dens udenrigspolitiske forudsætninger. Arkivar Finn
H. Lauridsen ledede mødet.
Ved generalforsamlingen den 23. november var der foredrag af
stud. med. Ole Bro Nielsen om Dødekultus i Danmarks ældste Jern
alder.
Den 1. december var der foredrag på Hadsten højskole. Forstan
der Hans Lund (Rødding) talte om A. D. Jørgensen.
Ved Dansk historisk Fællesforenings møde i Herning den 26.—
28. august var Historisk Samfund repræsenteret den 27. august ved
formanden.
Historisk Samfunds udvalg for Øm kloster (Gjesing, Richter og
Clausen) og kustode Andersen drøftede i februar forskellige ulem
per ved katolikkernes årlige messe i Øm kloster ruiner og spørgs
målet om eventuel erstatning eller kontingent af messedeltagerne
den pågældende dag. Den 11. februar mødtes Richter og Clausen
på Hotel Ansgar med formanden for katolikkernes lejr Ømborgen,
Børge Berg, pater Laux og Knud Aage Nielsen. Under forbehold af
godkendelse fra højere sted (valfartsudvalget) lovede katolikkerne
at yde Historisk Samfund en afgift af 50 øre pr. stævnemærke for
deltagerne i deres fest i kirkeruinen. Den katolske biskop i Dan
mark afgjorde senere sagen ved at bestemme, at messen i ruinerne
ikke mree skulle finde sted. Bispens motivering var, at der ikke
skulle betales af deltagere for at gå til messe. (Jvfr. årbog 1955,
s. 257). Om Øm kloster forøvrigt henvises til regnskabet.
Fællesudvalget for Historisk Samfund og Østjydsk Hjemstavns
forening drøftede og tilrettelagde i efteråret 1955 et slægtshistorisk
kursus for medlemmer af de to foreninger. Kursuset skulle afholdes
i Folkebiblioteket i Mølleparken i de første måneder af 1956.
Generalforsamlingen i Historisk Samfund holdtes på Hotel Ans
gar den 23. november 1955. Formanden bød velkommen. Gårdejer
Nydam Jensen valgtes til dirigent. Formanden udtalte mindeord om
forfatteren A. J. Gejlager og bibliotekar Chr. Hejlskov, der begge
havde været medlemmer af Historisk Samfunds første bestyrelse og
begge var døde i 1955. Formanden aflagde beretning meget kort, og
kontorchef Richter gennemgik regnskabet. Begge dele godkendtes
af forsamlingen. Derpå foretoges valg af bestyrelsesmedlemmer. På
omvalg var professor, dr. phil. C. O. Bøggild-Andersen, lektor Sven
Gabrielsen, overlærer N. Gjesing og arkivar Finn H. Lauridsen. De
genvalgtes. Umiddelbart efter generalforsamlingen var der konsti
tuerende bestyrelsesmøde. Det resulterede i genvalg til de forskel
lige poster inden for bestyrelsen.
I årts løb modtoges tilskud fra Undervisningsministeriet, Aarhus
og Skanderborg amter, købstadkommunerne og andre kommuner i
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de to amter og fra forskellige institutioner, virksomheder og pri
vate. En del tilskud forhøjedes. Historisk Samfund bringer sin
bedste tak for alle tilskuddene og den forståelse af dets arbejde,
de er udtryk for, og det takker ligeledes flere institutionsledere, der
på forskellig måde gavnede Historisk Samfund, og pressen, forfat
terne, foredragsholderne, foreviserne, ejendomsbesiddere, der tog
imod Historisk Samfunds medlemmer på turene, repræsentanterne
og medlemmerne, alle der på den ene eller den anden måde gav
nede Historisk Samfund.
Kontingentforhøjelsen fra 5 til 8 kr. førte ikke til større frafald
af medlemmer. I betragtning af, at årbogen fås for kontingentet,
men koster 14 kr. i boghandelen, er kontingentet lavt, og det er det
så meget mere, som Historisk Samfund byder på mere end årbogen.
Der indmeldtes i årets løb 112 nye medlemmer.

Historisk Samfunds repræsentanter.
Forstander Frode Aagaard, Vestbirk,
læge Albert Andersen, Ry,
sognepræst Lars Leth Balslev, Sdr. Vissing,
læge Ulrich Balslev, Aidt pr. Thorsø,
gaardejer Rasmus Bendixen, Skejby,
bogholder Orla Gylling Bertelsen, Tranebjerg, Samsø,
amtsraadsmedlem Aage Brønd, Salten pr. Them,
førstelærer Aage Brøndlund, Harlev J.,
læge J. Didriksen, Gylling,
overretssagfører Ad. L. Eriksen, Hammel,
kommunelærer C. Asschenfeldt Frederiksen, Lyngby,
realskolelærer Aage Grønnegaard, Hovedgaard,
amtsskolekonsulent A. Hjorth Hald, Gedved,
førstelærer Jacob M. Hansen, Nordby, Samsø,
apoteker A. Helms, Horsens,
lærer Alfred Henriksen, Tørring,
provst K. B. Hillgaard, Skivholme pr. Skovby,
malermester Erling Honoré, Brædstrup,
bygningskonstruktør N. J. Israelsen, Hasle,
uddeler H. Jacobsen, Taaning pr. Skanderborg,
glarmester og kunsthandler Sv. Hostrup-Pedersen, Silkeborg,
førstelærer H. E. Jensen, Toustrup,
gaardejer Nydam Jensen, Nydamsgaard, Lyngaa pr. Hadsten,
provst J. P. Jeppesen, Klovborg,
sognepraist Aage Knudsen, Holme pr. Viby J.,
gaardejer Søren Knudsen, Jegstrup pr. Hasselager,
førstelærer N. Th. Ladefoged, Elsted pr. Lystrup,
lærer A. Leth, Østre skole, Gern,
skovrider P. J. Madsen, St. Hjøllund pr. Hjøllund,
museumsleder Th. Madsen, Odder,
førstelærer Aage Markussen, Velling pr. Bryrup,
førstelærer M. R. Mikkelsen, Søvind.
sognepræst Jørgen Møller, Skorup pr. Faarvang,
førstelærer Harald Nielsen, GI. Ry pr. Ry,
gårdejer Svend Damgaard Nielsen, Grønvang, Hadsten,
stationsforstander L. Petersen, Brabrand,
mejeribestyrer R. Rasmussen. Korsholm pr. Hinnerup,
provst T. Rugholm, Maarslet,
gaardejer Helge Schøler, Haar Nedergaard pr. Hinnerup,
apoteker S. H. Sejersen, Hammel,
seminarielærer Sigurd Skyum, Silkeborg,
højskoleforstander J. Slotsbo-Nielsen, Odder,
sognepræst H. Steffensen, Tiist pr. Mundelstrup,
lærer Sv. Aa. Steffensen, Nørre Snede,
kontorchef Johs. A. Svendsen, Aarhus,
redaktør Svend Sørensen, Silkeborg,
amtsraadsmedlem Ernst Valbjørn, Ballelund pr. Silkeborg,
sognepræst Tage Wilhjelm, Præstholm pr. Boulstrup,
sognepræst R. Volf, Tamdrup pr. Lund Østj.
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telegram 175
testamente 50
thaler 177
»tilladelsesbrev« 56
tilskud 308 f.
tilstand 167
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tingbog 7
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Hørning 208, 251, 252,
254, 276
Hørsholm 239

Stedregister
Hørslev 276
Hørup 175
Høskoven 256
Høver 196, 252, 254
Ikast 140
Ildved 97, 98
Illerup 266
Ingerslev 139, 276
Island 267
Italien 215, 219
Itzehoe 278

Jegstrup 276
Jeksen 139, 276
Jelling 266
Jernit 81
Jylland 5, 6, 11, 96, 140,
154, 160, 164, 176, 177,
178, 189, 192, 193, 194,
196, 197, 198, 199, 200,
203, 211, 217, 218, 221,
223, 231, 249, 261, 265,
266, 275, 277, 303, 304,
305
Jægergaarden (Aarhus)
146, 155, 162, 186, 187
Jægergaardsvej (Aarhus)
255
Jægerspris 252
Jørgensens hotel (Hor
sens) 308
Kalgaard sø 115
Kalundborg 218, 225, 226,
246, 249, 251, 256, 267
Kalø 251
Kannikegade (Aarhus)
231, 255, 256, 262, 263,
265
Kasted : 34, 55, 56, 57, 59,
60, 68, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 300, 303, 304,
305
Kastedgaard 291, 294, 295
Kastedvad 289, 291
Kattegat 132, 184
Kattrup 276
Kiel 238, 247, 248
Kjellerup 140
Klank 253, 254
Klarborg 123
Klevenfeldt 101
Klode mølle 245
Klostergade (Aarhus)
180, 188, 232
Klostergaarden (Kasted)
291, 295
Klovborg 92, 97, 98, 100,
101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120,
121
Kolby Kaas 247
Koldkærgaard (Kasted)
68, 279, 283, 284, 289,
290, 291, 293, 294, 296,
299, 302, 305
Kolding 138, 140, 200,
217, 218, 223, 224, 227,
238, 249, 269
Koldinghus 218
Koldkær 289
Kollemorten 97, 98
Kolt 68, 69, 80, 139, 251,
276
Koltrup 79, 80
Kongeaaen 154, 160
Kongensbro 245
Kongenshus 307
Kongshøj 186
Kong (Køng) sø 115
Korsvejgaard 291, 295
Korsør 158, 160, 196, 226,
247, 273, 274
Krabbesholm 307
Kristianssand 261
Kronskamp 96
Kværndrup 255
Kysing 134, 137, 141, 143,
276
Kær 140
Kærbygaard (Kasted) 34,
57, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 290, 291, 292,
293, 294, 296, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304,
305
Kærgaardsminde (Bjerg
ager) 135, 137, 143
Kærsgaard 142
København 114, 128, 139,
140, 153, 154, 162, 163,
173, 175, 180, 186, 187,
188, 189, 193, 200, 205,
207, 210, 217, 218, 223,
225, 230, 239, 247, 248,
249, 250, 252, 258, 261,
267, 275, 300
Køge 251, 252

Lading 227, 254, 276
Langballe 276
Langsø 115
Langesø 141
Lauenborg 238, 239
Laurbjerg 251
Ledsagerlund 286, 291
Leipzig 278
Lerbjerg 251
Lerdrup 276
Lilleasien 277
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Lille Bælt 223, 248
Lillegade (Skanderborg)
307
Lillenor 276
Lillering 276
Lille Snede 97, 98
— Torv (Aarhus) 189,
276
Limfjorden 90, 245
Lindved 245
Linnerup 102, 113
Linaa 252
Lisbjerg 252, 276, 280,
288, 290, 291
Lisbjerggaard 81
Lisbjerg-Terp 276, 297
Lolland 28, 275
Lombardbrücke (Ham
burg) 215
Lombardiet 215
Lombard Street (Lon
don) 215
London 155, 173, 215
Louisenlund 245
Lund (Gammellund) 95
Lübeck 99, 162, 177, 180,
239, 248
Lyngaa 251
Lyngby 64, 65, 66, 254,
276, 281
Lyngbygaard 65, 66, 276,
281
— aa 34
Lysgaard 11
Lystrup 252
Løgstør 233, 234
Løgten 252, 254
Løgumkloster 95
Løvenholt 186
Laasby 251

Madelund 106
Magdalcnemølle (Aar
hus) 158, 187
Malling 142, 210, 306, 307
Malund 109, 123
Maren Smeds gyde (Aar
hus) 229
Maribo 239
Marseille 261
Marselisborg 213
Mathiasminde (Kasted)
288, 291, 294
Mattrup 92, 97, 99, 100,
103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 121
Mecklenburg 239
Mejlby 227, 254
Mejlgade (Aarhus) 229,
232, 237, 256
Meldorf 277
Mesopotamien 220
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Middelfart 223, 248, 249
Midtjylland 102
Milano 215, 216
Mindegade (Aarhus) 276
Mindeporten (Aarhus)
214
Mindstrup 110
Minnesota 223
Moesgaard 191, 212, 213,
276
Mols 251
Mors 95, 245
Mundelstrup 227, 252,
254, 275, 276, 379
Munkebakken 286
Mustrup 276
Mysunde 150, 186
Mærbæk 289
Maalund 107, 115
Maarslet 208, 211, 306
Nebraska 223
Nederlandene 215
Neumünster 248
Nim 125
Nimdrup 97, 98
Nim herred 131
Nimtofte 251
Ning herred 68, 134, 138,
196
Norge 7, 188, 203, 261
Noringgaard 131
Norsminde 254, 276
Novrup 7
Nykirke 97
Nymøllc (Kasted) 285,
289, 291
Ny Solbjerg 252
Næs (Norge) 232
Nølev 276
Nørhoved 108
Nørre allé (Aarhus) 255
Nørregade (Odder) 139
Nørrejylland 107, 188,
193, 203, 216, 219, 221,
241, 243, 246, 270, 277
Nørreris (Norringris) 81,
82, 83
Nørre Snede 107, 108,
114, 115, 217, 245
Nørskov 101, 118, 119,
121

Odder 138, 139, 141, 190,
191, 203, 204, 205, 210,
216, 226, 251, 252, 253,
256, 257, 275
Odense: 139, 140, 145,
163, 174, 187, 218, 222,
248, 254, 257, 262, 264,
269, 270, 271, 308
Oldrup 141
Ondrup 135
Onsbjerg 209
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Onsted 144, 276
Ormslev 138, 251, 276
Ougdrup 133
Padborg 219
Paris 191
Patorph 97
Pederstrup 140
Petersgaard 212
Petersminde 276
Platanvej (Kh.) 205
Postsmøgen (Aarhus) 240
Preussen 217
Paarup 98

Randers 109, 158, 160,
164, 171, 176, 177, 188,
218, 224, 226, 227, 231,
232, 243, 244, 245, 249,
251, 252, 253, 254, 256,
257, 261, 262, 269, 270,
275
Randlev 132, 133, 134,
137, 138, 141, 143, 276
Rantzausgave 276
Rathlousdal 141, 191, 251
Ratzeburg 96, 239, 278
Raunholt 137, 138, 139,
142, 276
Rcfsnæs 225
Rendsborg 165, 248
Revlhøj (Kasted) 279,
280, 287
Ribe 95, 131, 218, 227,
245, 257, 270
Riishedegaard (Klov
borg) 115
Rimsø 99
Rinds herred 82
Ring 97, 98
Ringkloster 65, 66
Ringkøbing 90, 226, 227,
245, 256, 273, 274, 275
— amt 140
Ringsted 251, 258
Risskov 140, 255
Ris-Tebstrup 84
Ristrup 254, 276
Rode 254
Rodstenseje 251
Rom 191, 243
Rosensgade (Aarhus) 235,
237, 256
Rosenholm 251
Roskilde 196, 220, 249,
252
Rude 136, 137, 138, 142,
276
Ry 131, 194
Ryomgaard 253
Rætebøl 66, 67
Ræv sø 115
Rødekro 219

Rødemølle 59, 279
Røgind 251, 276
Rømerhaven (Aarhus)
214
Rønde 251, 252
Rørt 132, 135, 136, 142,
143, 276

Sabro 34, 276
— herred 81, 82
Sakskøbing 256
Sal 307
Sall 251
Salling 95, 245
Salten 97, 98, 107
— Langsø 91
Saltum 98
Samsø 225, 246, 248, 251,
256, 267, 274, 275
Sandager mose 288
Saralyst (Højbjerg) 255
Saxild 134, 136, 143, 210,
251, 276
Sevel 307
Silkeborg 163, 164, 194,
199, 226, 242, 252, 262,
270, 273, 274, 275, 281,
282, 308
— amt 11, 102, 108, 109
— len 102
— aa 107
Sindrup 67
Sjelle 252
Sjælland 139, 148, 178,
192, 245, 246, 251, 275
Sjørup 307
Skade 97, 98, 103, 106,
107, 112, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 123
Skaføgaard 251, 254
Skagen 245, 267
Skanderborg 84, 85, 89,
91, 141, 160, 189, 209,
217, 221, 222, 251, 256,
262, 269, 270, 307
Skanderborg amt 92, 102,
108, 308
— len 65
Skast herred 7
Skejby 34, 35, 36, 39, 41,
42, 46, 47, 61, 64, 276,
295
Skibby 276
Skive 245, 249, 307
Skivehus 95
Skivholme 276
Skjerring Munkgaard 107
Skjoldborghus 218
Skjoldelev 191
Skjørring 276
Skæring 252
Skjød 251
Skjødstrup 252

Stedregister
Skolebakken (Aarhus)
187
Skolegade (Aarhus) 187
Skovby 251, 252, 276, 279
Skovgaard 36
Skaade 252, 255, 256
Skaarupgaard 276
Slagballe 99
Slet 276
Slesvig 147, 150, 151, 154,
199, 238, 239, 248, 248,
267, 277
Slesvig-Holsten 277
Slien 245
Sminge 251
Snede 97, 103, 104, 105
Snoghøj 223, 248
Sophie Amaliegaard 254
Solbjerg 138, 139
Sollerup 95
Sondrup 133
Sporup 251
Spørring 251, 252
Spøttrup 95
Spøttrup (Halling) 135,
137, 138, 139, 276
Stallinggaard 276
Stange (Norge) 232
Stautrup 68, 69, 70, 71,
75, 77, 79, 80, 276
Stavanger 261
Stenderup 188
Stensager 286
Stenshøj 286
Stenvad 251
Stigsholm 92
— sø 94, 115
Stjær 276
Store Bælt 246, 258, 266
Storenor 276
Store torv (Aarhus) 214,
229, 230, 231, 276
Storring 197, 276
Stralsund 95
Struer 215
Studsgade (iVarhus) 276
Stærbjerg 287
Svejstrup 251
Sverige 139, 201, 202,
203, 238, 263
Svinetorvet (Aarhus) 231
Svinsager 276
Svorbæk 140, 252
Sydsjælland 207
Sydslesvig 153
Syrien 277
Syø 97, 98
Sædinge 28
Søby 276
Søbyvad 226, 245, 252
Søften 279, 289, 292
Sølvesborg 99
Sønderborg 165, 248

Sønderdal (Klovborg)
109, 114, 115, 119
Søndergade (Aarhus) 240
Sønderjylland 91, 95,
140, 197, 211, 244, 277,
285
Sønder Koutrup 108
Søndermølle 188
Sønder Nørskov 108
Sønderskov 100, 101
Tarskov 276
Teglgaard 113, 115, 117
Tem 91, 98, 107
Testrup: 201, 204, 207,
208, 211, 212, 254
Thiset 137, 138, 139, 142,
188, 208, 251, 276
Thisted 245
Thorsager 251
Tiist 34, 49, 50, 55, 60,
61, 64, 67, 276, 279,
284, 288, 289, 290, 292,
293, 295, 297
— teglværk 296
Tinbæk 141
Tingskovgaard 276
Tirstrup 252, 261
Tirsvad 92, 97, 98, 118
Todbjerg 276
Todderup 67
Topkærgaard 288, 291,
295
Torrild 209
Torsted 124, 131
Torup 133
— sø 92
Tovrup 7
Tranbjerg 139, 141, 276
Tranholm 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 103,
104, 107, 118
— len 99
Trige 252, 279
True 64, 67, 276
Trustrup 252
Trætskogh 97
Trøjborg 95
— (Aarhus) 255
Tulstrup 140, 209
Tunø 246, 251, 275
Tven strup 133
Tvilum 251
Tyrsting 92, 97, 112, 113,
114, 115
Tyrsting herred 92, 101,
108
Tyskland 187, 197, 203,
217, 239, 261, 263
Tømmerby 97, 98
Tønder 222, 229, 245
Tørring 97, 104, 105, 245
Taaning 84, 85, 86, 91
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Taarup sø 115
Taastrup 276
Ugesbol 67
Uglvig 7
Ullum 112
Urlev 188
U. S. A. 141
Uskærgaard (Kasted)
291, 295

Valby 140
Vamdrup 139
Vammen 139
Varde 194, 218, 245, 249
Vedslet 136, 138, 142
Vedsted 285
Vejlby 67, 255, 256
Vejle 156, 157, 204, 217,
224, 227, 245, 249, 253
Veldbæk 7
Velgaarde (Klovborg) 97,
98
Velling 97, 98, 104
Vemmetofte 251
Vendsyssel 90, 98, 221
Venedig 215
Vengegaard 71
Vesterbro mølle (Aar
hus) 187
Vestereng 292
Vestergade (Aarhus) 276
Vestergaard (Novrup) 7
Vester Han herred 98
Vesterhavet 245
Vester Lisbjerg herred
34, 36, 279, 281, 304
Vestervigklostcr 245
Vestkærgaard (Kasted)
291, 294, 296, 300
Viborg: 95, 96, 97, 108,
112, 120, 131, 133, 139,
163, 178, 186, 188, 217,
218, 219, 223, 224, 225,
226, 241, 243, 244, 245,
249, 251, 270, 273, 274,
307
Viby 139, 188, 204, 224,
255
Videbæk 194
Wien 217
Wilhelmsborg 191, 211,
306
306
Vinding 97, 98, 104
Wingum 97
Vitten 251
Vitved 276
Viuf 200
Volby 245
Volden (Aarhus) 235,
237

328
Vor Frue kirke (Aarhus)
69
Vor kloster 99
Vrads 11
Vrads herred 92, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 115
Wrskogh 97
Vaabensholm 99

Yderup 64, 66
Yding 139
Ødum 251, 252
Ølsted 279, 290
Øm kloster 71, 306, 308
Østerby 276
Østergaard (Kasted) 56,
282, 286, 291, 295
Østergaard (Malling)
212
Østerstad 71
Østjylland 91, 144, 194,
200, 201, 219, 225, 244
Øvre Selk 186

Aabenraa 248
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Aabo 138, 276
Åbo syssel 49, 81
Åby 12, 49, 67, 255
Aabyhøj 225
Aagade (Aarhus) 262
Aakrogen 256
Aalborg 188, 199, 216,
218, 222, 223, 224, 225,
227, 243, 244, 245, 248,
249, 254, 257, 258, 264,
270, 271
Aarhus 36, 47, 48, 50, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 80,
89, 125, 119, 131, 132,
137, 139, 141, 142, 146,
150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 158, 160, 161,
162, 165, 167, 181, 182,
183, 186, 187, 188, 189,
191, 194, 201, 204, 205,
207, 210, 213, 214, 215,
216, 218, 219, 222, 224,
225, 226, 227, 228, 229,
231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245,

246, 247, 248, 249, 250
251, 252, 253, 254, 255
256, 257, 258, 259, 260
261, 262, 263, 264, 265
266, 267, 268, 269, 270
271, 272, 273, 274, 275
277, 278, 279, 281, 282
288, 301, 304, 305, 306
307
— amt 308
Aarhusgaard len 34, 35,
48, 49, 56, 58, 60, 64,
68, 70, 221, 223, 281
Aarhus havn 148, 170
— mølle 145, 146, 147,
149, 150, 151, 152, 153
154, 155, 156, 157, 160
161, 162, 163, 166, 167
169, 170, 173, 181, 182
183, 184, 185, 187
— stift 5, 81, 91, 94, 100,
221
— aa 34
Aarslev 50, 60, 66, 67, 91.
276, 284, 295, 304, 305
Aarøsund 186, 223, 248
Aastrup 223

Bøger og tidsskrifter
som tilbydes Historisk Samfunds medlemmer til nedsat pris,
butiksprisen står i parentes.

Historisk Samfunds ældre årbøger (indtil 1952) pr. årbog 3,00 kr.,
1953 f. 8,00 kr. pr. bind.
E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra Reformationen til
Nutiden. 4,50 (6,00).
Holger Hjelholt: Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen til
Midten af det 19. Aarhundrede. 6,80 (8,50).
S. Nygaard: Anvisning til at drive historisk-topografiske studier.
0,75.
Holger Hansen: Om opbevaring og ordning af købstadarkiver. 0,75.
Helge Søgaard: Litteraturvejledning for kulturhistoriske Provins
museer. 3,00 (4,50).
Fortid og Nutid. (Subskription. 2 hefter årligt).
Fortid og Nutid. Ældre årgange til reducerede priser.
Nationalmuseet og den lokalhistoriske forskning. 0,75.
Fra Nationalmuseets arbejdsmark. (Subskription med ca. 25 pct.
rabat).
Danmarks Riges Breve. 8,00 (12,00) pr. bind.
Johan Hvidtfeldt: Håndbog for danske lokalhistorikere. 36,00.
Samsøs Stednavne. 2,67 (4,00).
Viborg Amts Stednavne. 4,00.
Erhvervshistorisk årbog. 7,00.
Sv. Aa. Bay: Horsens gennem tiderne. 5,00 (6,00).
Øm klosters krønike, ved Jørgen Olrik. 6,00.
C. M. Schmidt og Kr. Isager: Øm Kloster. 3,00.
J. Lind: Klosterhaven i Øm. 0,75.
Hans Olrik: Biskop Gunners Levned. 0,50.
Ejler Haugsted: Karmeliterklostret i Aarhus. 0,50.
—
: Udgravninger paa Bispetorvet i Aarhus. 0,50.
—
: Udgravninger paa den katolske Bispegaards Tomt.
0,50.
—
: Aarhusegnens historiske Minder. 1,00.
Personregister til Aarhus Stifts Aarbog 1908—1937. 2,00.
Franz Blatt: Under vor Haand og Segl. 1,00.
Det første danske Hjemstavnskursus. 1,00.
Vilh. Møller-Christensen: Om kirurgisk behandling af den galliske
syge i Danmark før 1550. 0,75.

Steen Bøcker: Vandmøller i Ribe Amt. 6,00 (7,50).
H. K. Kristensen: Øster Horne Herred. 9,00 (12,00).
Erling Petersen: Vallensved sogns historie. 12,00 (16,00).
Valdemar Åndersen: Alheden med Frederiks sogns historie. 14,88
(17,50).

Jens Abildtrup: Søren Kierkegaards Oldefader. 5,25 (7,00).
—
—
—

: Vestjydsk Bondeliv i 1660erne. 4,50 (6,00).
: Selvejerslægten Bjødstrup 1380—1740. 6,00 (8,00).
: Slægten Abidltrup. 6,00 (8,00).
H. V. Gregersen: Messe og Marked. 6,75 (8,50).
Alfred Kaae: Laasby sogn. 8,50 (12,50).

»Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie«
tilbyder medlemmer af amtshistoriske samfund o. 1. sine publika
tioner til favørpris, % af bogladeprisen.

Udgivet eller under udgivelse er:
I. ÆLDRE DANSKE TINGBØGER:
Herlufsholm birks tingbog 1616—19, 1630—33 (ca. 40 ark).
Åsum herreds tingbog 1640—48 (ca. 52 ark).
Skast herreds tingbog 1636—40 (ca. 80 ark).
Sokkelund herreds tingbog 1621—22, 1625—30 (ca. 52 ark).
Favørpris 1 kr. pr. ark à 16 sider + porto.

II. KILDER TIL KIRKE- OG PRÆSTEGODSETS HISTORIE:
Sjællands stifts landebog 1567. Favørpris 10 kr. + porto.
Bestillinger modtages af udvalgets sekretariat, adr. Rigsarkivet,
København K., som gerne giver alle yderligere oplysninger om ud
valgets udgaver og virksomhed.

Historisk Samfund for Aarhus Stift
Udgifter:
Årbogen:

Driftsregnskab for året 1955.
Indtægter:

Forfatterhonorar .... 1.250,00
Trykning og clichéer 9.401,23
Forsendelsesudgifter. 1.398,60 12.049,83
Indkaldelse til generalforsam
ling .........................................
78,81
Bestyrelsesmøder....................
49,35
Foredrag ........................................
839,44
Ekskursioner ................................
392,46
Kontingent, Dansk historisk
fællesf. m. fl...........................
114,00
Porto, telefon, tryksager og
medhjælp .............................. 1.045,43

Årbogen 1955, 998 eksempl. ..
Forsendelsesvederlag.............
Refunderet papirafgift ..........
Særtryk......................................
Årbøger m. v., tidl. årgange:
Eget salg...............................
Haases forlag.......................
Øm kloster, andel af admini
stration
Renter

8.046,00
1.142,75
175,80
300,00

253,90
465,75
1.300,00
19,95

Tilskud:
Undcrvisningsmin. .. 700,00
Århus byråd .............. 400,00
Hammel-Voldby-Søby
kommune ..............
50,00
Silkeborg byråd ....
50,00
Horsens byråd .........
50,00
Skanderborg byråd ..
50,00
Århus stiftamt..........
200,00
Skanderborg amt ....
75,00
Private institutioner. 1.250,00
2.825,00
Driftsunderskud

14.569,32

14.569,32

Status 1. januar 1956.

•

Landbosparekassen kl. 22 .
Postgiro .................................
Kassebeholdning .................

67,78
13,14
505,38

4- formue Vi 55 .... . 3.640,98
+ driftsunderskud .
40,17
3.681,15
4- overført fra Øm
kloster .................. . 4.267,45

586,30

586,30

586,30

Århus, 15. januar 1956.
Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.

Århus, 23. juni 1956.
sign. 5. Lauge Jørgensen.

Øm Kloster.
Udgifter:

Driftsregnskab for året 1955.
Indtægter:

Vederlag til kustode Andersen 8.264,93
Tryksager, porto, telefon ... 1.336,90
Forsikringer ............................
73,70
Rejseudgifter ...........................
97,85
Historisk Samfund, admini
strationstilskud .................... 1.300,00
Vedligeholdelse af bygninger
og anlæg............................... 2.964,70
Driftsoverskud ........................ 4.209,45

Billetsalg................................... 15.981,75
Salg af bøger og postkort ...
822,14
Renter, sparekasse..................
893,73
—
obligationer ..............
550,00

18.247,62

18.247,62

Status 1. januar 1956.
Landbosparekassen :
konto nr. 94.731 .................. 23.481,55
Landbosparekassen :
konto nr. 101.633 ................ 2.518,78
Obligationer:
5.500 kr. 5 % Ny jydske .... 5.005,00
5.500 kr. 5 % Jydske Grund
ejere ....................................... 4.950,00
Matr. nr. lim. fl. Emborg by 8.000,00
Kassebeholdning ....................
239,28

Formue Vi 1955 .... 44.252,52
+ Driftsoverskud .. 4.209,54

48.462,06
4- overført til Histo
risk Samfund ... 4.267,45
--------------- 44.194,61

44.194,61

44.194,61

Århus, den 15. januar 1956.
Richter,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilag,
sparekassebøger og opbevaringsbevis for obligationer.

Århus, 23. juni 1956.
sign. 5. Lauge Jørgensen.

INDHOLD
Side

Forfatter Poul Rasmussen: De regelbundne landskifter og de
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Mag. art. Knud Prange: Niels Ebbesen og Norri ngris ...........
Kommunelærer C. Asschenfeldt Frederiksen: Jordgrave fra
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historie ............................................................................................
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Historisk Samfunds årbog 1956.
Denne årbog er den største, Historisk Samfund endnu har ud
givet. Den rummer 12 afhandlinger om forskellige historiske emner
lige fra den forhistoriske tid og til nutiden.
Forfatteren Poul Rasmussen har skrevet en grundig videnskabe
lig afhandling om de regelbundne landskifter og gårdenes historie
i Aarhus stift. Den, der læser denne afhandling opmærksomt, vil
forstå, at Poul Rasmussen med den anvendte metode har nået re
sultater, som ellers ikke kunne nås. Mag. art. Knud Prange har i en
omtale af Niels Ebbesen og Norringris bragt orden i forskellige for
modninger om Niels Ebbesen. Kommunelærer C. Asschenfeldt Fre
deriksen har redegjort for et interessant og betydningsfuldt fund af
jordgrave i Tåning sogn. Vist det sidste arbejde af bibliotekar Chr.
Heilskov, der døde i 1955, er hans arbejde om borgen Tranholm i
Klovborg sogn, en artikel, der bygger både på iagttagelser i terræ
net og skrevne kilder. Gårdejer, cand, theol. Elna Ulvbjerg følger i
Træk af Flaaris’ historie gården Flaaris i det lange tidsrum fra 1455
til nutiden. Forstander F. Elle Jensen belyser et angreb på pastor
Samuel Roufein i Horsens i det 18. århundrede og forholdene om
kring ham. Af slægtshistorisk interesse er Maja Hyldgaard Reven
skovs redegørelse for slægtsforholdene vedrørende flere slægter
stammende fra Boulstrup i Hads herred. Bibliotekar Kjeld Elkjær
har tilrettelagt og kommenteret en samling breve skrevet af Bertha
Magdalene Weis, Aarhus mølle, breve, der oplyser om forholdene i
Aarhus før og under den tyske besættelse af byen i 1864. Forstan
der Frode Aagaard giver en skildring af dr. Geert Winther, der
gennem mange år var Odderkredsens repræsentant i Folketinget.
Fru Nanna Voigt fortæller minder fra Aarhusegnen, Postkontrolør
J. Sestoft har skrevet en stor artikel om postvæsenet i Aarhus, og
forfatteren August F. Schmidt slutter bogen med bidrag til Kasted
sogns historie.
En så stor årbog, på langt over 300 sider, får medlemmer af
Historisk Samfund for kontingentet, som er 8 kr. Den koster 14 kr.
i boghandelen. Medlemmerne har adgang, som regel gratis, til sam
fundets foredrag og forevisninger. De får lejlighed til deltagelse i
kursus af historisk art, til udflugter med historisk og anden orien
tering, til at købe en del bøger til favørpriser, og de er med til at
støtte Historisk Samfunds arbejde i Øm kloster. De gavner en god
sag og sig selv. Det anbefales enhver at blive medlem. Det kan ske
Ved at sende en af de indmeldelsesblanketter, der er trykt på næste
side, til Historisk Samfund, Mejlgade 6 st-, Aarhus.

Indmeldelsesblanket.
(Sendes til Historisk Samfund, Mejlgade 6, Aarhus.)

Undertegnede ønsker sig indmeldt i Historisk Samfund for Aar
hus Stift og årbogen 1956 tilsendt for kontingentet, 8 kr., + porto.

Navn: .......................................................................................................

Stilling: ....................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................

Indmeldelsesblanket.
(Sendes til Historisk Samfund, Mejlgade 6, Aarhus.)

Undertegnede ønsker sig indmeldt i Historisk Samfund for Aar
hus Stift og årbogen 1956 tilsendt for kontingentet, 8 kr., + porto.

Navn: .......................................................................................................
Stilling: ....................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................

Indmeldelsesblanket.
(Sendes til Historisk Samfund, Mejlgade 6, Aarhus.)

Undertegnede ønsker sig indmeldt i Historisk Samfund for Aar
hus Stift og årbogen 1956 tilsendt for kontingentet, 8 kr., 4- porto.

