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Alfred Hjalmar Elmquist 

Tilbageblik 
Erindringer om en barndom og ungdom i Århus 

midt i forrige århundrede

Ved Emanuel Sejr

Alfred Hjalmar Elmquist (1819-92) var søn af Aarhuus Stifts
tidendes redaktør A. F. Elmquist og blev student fra Århus Kate
dralskole 1836. Efter sin teologiske embedseksamen vendte han til
bage til Århus, hvor han en tid var adjunkt ved Den videnskabelige 
Realskole, ligesom han også underviste ved katedralskolen. I 1853 
ansattes han som residerende kapellan ved Frue Kirke og sognepræst 
i Åby og virkede i dette embede, indtil han 1864 forflyttedes som 
sognepræst til Virring-Essenbæk ; her forblev han til 1890, da han 
tog sin afsked og flyttede tilbage til Århus, hvor han døde 1892.

Erindringerne, som pastor Elmquist nedskrev i sine to sidste le
veår, foreligger i en maskinskrevet afskrift i Det kgl. Bibliotek (Ny 
Kgl. Saml. 4092, 4 °) ; første halvdel, som bringes her, omfatter tiden 
indtil 1864 °g er suppleret med oplysninger om de forskellige om
talte personer og forhold.

Som det umiddelbart vil fremgå af erindringerne, var pastor 
Elmquist ikke uden en vis selvbevidsthed, men den generthed, han 
kæmpede med som dreng, fulgte ham på en måde hele livet: of
fentlig fremtræden faldt ham ikke naturlig, hvorfor han ikke følte 
trang til at gøre sig gældende udadtil. Dog var han en årrække sogne
rådsformand i Åby, hvad han mærkeligt nok ikke nævner i erin
dringerne, skønt der gives ham det skudsmål, at han forstod »med 
dygtighed at lede forhandlingerne, ligesom han førte protokollen 
meget omhyggeligt« (Aug. F. Schmidt: Aaby Sogns Historie II, 
r943> s-75 f-)-

Som prædikant var han i besiddelse af »en vis velgørende ro og 
sand værdighed«; hans sprog var smukt formet, »stundom rytmisk
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velklingende; men han gav sig meget sjældent hen i det følelses
fulde og illustrerede ikke sin tale med billeder eller småtræk, hvor
ved der måske stundom blev noget tørt over hans prædikener«. En 
af hans konfirmander karakteriserer ham som »en stille, god mand« 
(A. St. Aarb. 1944, s. 112). Om hans virksomhed som lærer fore
ligger der meget anerkendende udtalelser af rektor K. C. Nielsen 
(Den videnskabelige Realskoles program 1853, s. 20).

»Elmquist« er svensk Navn, og efter al Sandsynlighed stamme og 
vi Elmquister fra Sverige. Hvad vor Nedstamning angåer kunne vi 
desværre ikke see længere tilbage end til mine Bedsteforældre, såvel 
på fædrene som på mødrene Side. Min Faders Fader var Skomager
mester i Kjøbenhavn, men skulde være indvandret hertil fra Sve
rige; så vidt vides var der nok dengang ej heller Flere hertillands af 
dette Navn.

Også min Morfaders Navn er vistnok enestående her i Landet, 
og da han ingen Sønner havde, synes det næsten, at Navnet må 
være uddød med ham. Han hed Folandt, var født i Kjøge og blev 
Murmester i Kjøbenhavn, hvor han i sin Tid ejede et Par Gårde; 
en i Nyhavn og en anden i Gothersgaden.

Skomager Gudman Elmquist, gift med Datteren af en Gartner 
Thisted i Aalborg, havde med hende 3 Sønner: 1) Adolf Frederik 
(min Fader), 2) Geert, som - trods sin Ulyst - blev sat til Faderens 
Håndværk, og som sådan senere etableret først i Kjøbenhavn, 
senere i Aalborg, hvor han forblev indtil sin Død; adskillige Aar 
før denne indtraf, havde han opgivet Håndværket og levede tarve
ligt af en lille Kapital, han havde samlet sig, 3) Jakob, som kom i 
Bogtrykkerlære hos min Fader i Aarhus, senere selv fik Bogtrykkeri i 
Kjøbenhavn, hvor det dog efterhånden gik tilbage for ham; endelig 
fik han ved Slægtninges Hjælp i Aalborg et Lejebibliotek. I Aalborg 
døde han. Han havde været ulykkelig gift, og var ble ven skilt fra 
Konen; de havde en Søn ved Navn Claudius, om hvem jeg intet 
veed, med mindre det skulde være den Elmquist, om hvem jeg nylig 
(1891) har hørt, at han for nogle Aar siden skal have arbejdet som 
Svend hos en Kunstdrejer Evert her i Aarhus.

Af Gudman Elmquists 2de Døttre blev den ældste: Marie gift 
med sin Fætter Jørgen Thisted og blev Moder til den bekjendte 
Forfatter Valdemar Thisted. Hun døde tidlig i Gyrstinge ved Ring
sted, hvor hendes Mand var bleven Præst, og hvor han forblev til
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Pastor A. H. Elmquist.
Efter foto på 

Aby kæmnerkontor.
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sin Død. (Han var en særdeles klog og vittig Mand, også digterisk 
begavet. Blandt Andet haves af ham en Digtsamling, betitlet: »Kors 
og Psalter«. I »Aarhus Stiftstidende« (i Aargangene mellem 1836 og 
40) skrev han en Række meget vittige Artikler under Navn af »En 
gammel Landsbypræst«, hvilke gjorde stormende Lykke, og under 
Navnet »Serapion« skrev han i »Læsefrugter« adskillige Fortællin
ger f. Exp. »Judasbilledet«, »Selvopoffrelse«, »Linedandserinden«, 
»Min Giftermålshistorie« m. m.).

Gudman Elmquists yngste Datter hed Ane. I en meget ung 
Alder blev hun gift med en Kaperkaptejn ved Navn Vogelsang. 
Han gjorde i Krigen med Englænderne mange Priser og førte til en 
Tid et flot Liv, men ved Krigens Ophør udtømtes snart hans Vel
standskilder; ved Spil og deslige søgte han forgjæves at ophjælpe 
sine Finanser, og da Kreditorene blev ham for nærgående, gjorde 
han sig usynlig og efterlod Kone og Barn (en Søn ved Navn Carl) i 
en hjælpeløs Forfatning. Den arme Kone måtte med Smerte see på, 
at Kreditorene trængte ind og bortførte alle hendes Ejendele, og 
Manden lod Intet høre fra sig. Om hendes Forældre endnu vare i 
Live, veed jeg ikke, men en Tid derefter kom hun i Huset hos kgl. 
Skuespiller Christen Nieman Rosenkilde, der var en Ungdomsven
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af min Fader fra den Tid, da Rosenkilde var Cantor i Aarhus. I 
dette Hus var hun meget afholdt både af Små og Store; i sin For
tælling »Carstens Skriftemål«, der egentlig indeholder Minder fra 
det Rosenkildeske Hus, har Adolf Rosenkilde - efter sit eget Udsagn 
til mig - givet i en af de skildrede Personer et Billed af hende i sym- 
pathetiske Træk.

På et Besøg, hun nogle Aar senere aflagde hos sine Slægtninge 
i Aalborg (Morbroderen var Gartner der) gjorde hun Bekjendtskab 
med en ung Kjøbmand ved Navn Jens Herskind (senere engelsk 
Vicekonsul). Han forelskede sig i hende, og den sidste Aften før 
hendes Afrejse til Aarhus, da et lille Selskab var samlet i Gartner 
Thisteds Have, og hvor hun til Afsked havde med sin kjønne Stemme 
sunget for Selskabet den dengang meget yndede Sang: »Samled’ her 
i en fortrolig Klynge«, fandt den unge Mand Lejlighed til at erklære 
hende sin Kjærlighed og fik et opmuntrende Svar. Da så snart der
efter 7 Aar vare henrundne, uden at Vogelsang havde ladet høre fra 
sig, fandt Bryllupet Sted. Det blev et lykkeligt Ægteskab, som blev 
velsignet med 4 Sønner. Den noget strenge, alvorlige Mand kunde 
vel undertiden blive gnaven, men hun forstod prægtigt på sin barn- 
lig-naive, livsfriske Måde at formilde ham. Således havde hun en
gang, ved nogle rask henkastede Yttringer gjort ham vred, og en 
tilstedeværende Slægtning beklagede, at hun havde ladet ham gåe 
bort i Vrede. »Åh«, svarede hun, »det har Intet at betyde; see nu 
bare!« I det Samme gik Herskind forbi på den anden Side af 
Gaden for at begive sig på sin daglige Tur til Klubben. Han såe 
op til Vinduet, hun nikkede ned, og hendes Nik blev besvaret med 
det mest smilende Ansigt og med Kys på Fingeren; Vreden var som 
blæst bort.

Mangfoldige Aar vare henrundne således, da min Fader en skjøn 
Dag blev ubehageligt overrasket ved fra Hamburg at modtage et 
Brev fra den bortrømte Vogelsang, som imidlertid havde flakket vide 
om i Verden. Han ønskede nu Underretning om Hustru og Barn, 
til hvilke han agtede at vende tilbage, såfremt de endnu vare i Live. 
I sit Svar bad Fader ham indstændig snarest at forsvinde igen for ej 
at bringe Forstyrrelse ind i et lykkeligt Familieliv. Senere vides Intet 
om ham.

Hvorfra min Morfader havde fået sin Hustru er mig ubekjendt. 
Hende mindes jeg ikke at have seet; ham mindes jeg dunkelt fra 
et Besøg, han engang gjorde i Aarhus, som en temmelig høj, alvorlig 
Mand ; min Broder Harald, af hvem flere gode Portrætter haves, skal
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i påfaldende Grad have lignet ham. Han skal, ligesom min Far
fader, have været en Mand af gammeldags Gudsfrygt, men ingen
lunde noget pietistisk Hængehoved, tvertimod kunde han til Tider 
være munter og spøgefuld. Folandts havde ingen Sønner, men fire 
Døttre, af hvilke den ældste (hvis Navn jeg har glemt) blev gift 
med en Murermester Fisch, men døde tidlig; den næste var Helene 
Ambrosia, min Moder; derefter Frederikke, som blev gift med en 
Kjøbmand Carl Wulff (født Jøde, men døbt); de boede i Aarhus; 
og endelig Marie, som blev gift med min forannævnte Farbroder 
Geert. Hun skal efter Sigende have haft et betydeligt dramatisk 
Talent, men døde i en ung Alder i Aalborg, efterladende sig 3 Børn: 
1) Clara (døde ugift), 2) Ottilia (blev gift med en Kjøbmand Bor
gen) og 3) Jens (blev Sømand, førte i adskillige Aar Postdampskib 
mellem Øerne, indtil han blev Inspektør over Færge væsnet, med 
Bopæl i Kjøbenhavn).

Min Fader blev efter sin Konfirmation anbragt ved Boghande
len (hos Schubothe, Børsen No 5). Han havde gået i Petri tydske 
Realskole, og hans der erhvervede Kundskaber i det tydske Sprog 
kom ham senere meget til gode. Han var født den 19de Sptbr. 
1788 og var således 19 Aar, da han som Medlem af Livjægerkorpset 
deltog i et af Udfaldene mod Englænderne i Clasens Have i Sptbr. 
1807. Hans Forlovelse med den smukke og elskværdige Helene 
Folandt foregik sandsynligvis i 1809 eller 10. (Et oliemalet Portræt, 
som ejes af mig, fremstiller hende, som hun såe ud i sit 18de Aar). 
Efter at have etableret en Boghandel i Aarhus holdt han Bryllup i 
Kjøbenhavn den 17de April 1811, og ikke uden Fare for at blive 
anholdt af engelske Krydsere nåede det unge Par over Kallundborg 
til deres nye Hjem.

I de trykte »Mindeblade for Familien Elmquist«, som fremkom 
efter min Faders Død, findes en af Kunsul Mørk (senere ansvar
havende Redaktør af »Aarhus Stiftstidende«) forfattet Nekrolog, 
der giver en ret udførlig Oversigt over min Faders Liv og Virksom
hed. Udenfor hans egentlige Forretninger, hvilke passedes med 
exemplarisk Flid, var der to Ting, som i høj Grad optog hans Tid og 
Interesse; det var: Forestillingerne i det dramatiske Selskab, hvor 
han agerede første Elsker (såsom Axel i »Axel og Valborg«, og lig
nende) og dernæst: Borgervæbningens militære Øvelser. På disse 
sidste lagde Kong Frederik den 6te megen Vægt. Borgervæbningen 
bestod dengang - foruden 2 Kompagnier Musketterer - af en Af
deling Jægere og en do Artilleri, hvilken sidste navnlig havde at
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betjene nogle svære Kanoner i et Batteri ved Havnen, hvorfra der 
saluteredes ved højtidlige Lejligheder, navnlig ved Kongens Ankomst 
til de årlige Troppesamlinger, som holdtes i og ved Aarhus. Fader 
fik da oprettet et særskilt Korps, bestående mest af udtjente Sol-

Fru Helene Elmquist. 
Efter fotografi.

dater, som uniformeredes tildeels på hans Bekostning. Korpset bar 
Navn af »anden Afdeling«, hvilket af Folke vittigheden gjordes 
til »Fandens Afdeling«; imidlertid såe det ganske godt ud, og navnlig 
husker jeg tydelig, hvor godt Kap te j ns-Uniformen klædte min Fa
der. Hvor lidet end disse borgerligmilitære Komedier havde at be
tyde, dreves de dog i de Tider allevegne med megen Alvor. Det var 
min Faders Virksomhed i denne Retning, der ved hans Afgang fra 
Borgervæbningen 1826 skaffede ham Titel af Overkrigskommisær.

Når Kongen opholdt sig i Aarhus (det var dog nok kun hver- 
andet Aar; hver eneste Sommer kom derimod Prinds Ferdinand og 
Prindsesse Caroline ; det herværende Dragonregiment bar nemlig 
Prindsens Navn) boede han i den Gård på Store Torv, som nu kaldes 
Hotel Royal, og Vagttjenesten forrettedes af Borgervæbningen som 
en Slags Nationalgarde. Jeg mindes fra den Tid en af Faders Under
officerer, en Murer Dabelsteen, der gav os en Historie i Jakob von 
Thyboes Maneer til Bedste, idet han fortalte, at en Dag, da han
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præsenterede Gevær for Kongen, der kom ud i Forgemakket, skulde 
Kongen have slået ham på Skulderen med de Ord : »Det var F........
g. . . mig godt gjort, Dabelsteen!« Den hele Borgervæbning omdan
nedes senere til Politi- og Brandkorps.

A. F. Elmquist i 1860’erne. 
Efter fotografi.

Blandt min Moders tidligste Barndoms-Erindringer hørte Chri
stiansborg Slots Brand i Aaret 1794. Et varigt Minde om denne Be
givenhed bevarede hun hele Livet igjennem. Da der nemlig blev 
gjort Brandallarm, og hendes Fader, der var Officer ved Brand
korpset, skyndte sig med at komme afsted, kom han til at træde 
hende med sine tunge Vandstøvler på hendes ene Fod, så at dens 
store Tå blev knust, en Overlast, som aldrig ganske forvandtes.

Levende mindedes hun også en Forseelse, hun som lille Pige 
havde begået. Hun skulde bringe en Kurv med Kirsebær til sin 
Moder, men førend hun gik ind, satte hun sig på Trappen og lettede 
Låget, som skjulte de dejlige Bær. Som en ægte Evadatter lod hun 
sig friste til at tage et Bær og smage det. Det smagte efter Mere. 
Hvad om hun tog endnu et Par - det kunde vist ikke mærkes. 
Som tænkt så gjort; men under den fortsatte Nydelse voxede Appe
titen, og førend hun ret fik seet sig for, vare næsten alle Bærrene 
borte. Ved Opdagelsen heraf brast hun i Gråd og vidste ej, hvad
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hun skulde gribe til; men endelig fandt hun hos sin Moder, for 
hvem hun angerfuld bekjendte sin Brøde, den Trøst, hun trængte til.

Under Skærtorsdagsslaget, den 2. April 1801, sad hun som 9arig 
Pige i Hjemmet i Nyhavn under stor Spænding, lyttende efter Ka
nonernes Torden. Af og til kigede hun ud igjennem det åbne Vindue 
og spurgte de Forbigående, hvordan det gik. Endelig såe hun en 
Sømand komme løbende, og fik da på sit Spørgsmål det Svar: »De 
Danske have vundet, Hurra« Da blev der en Glæde, og Hurra
råbet gjenlød da inde i Huset, istemt af hende og hendes Søstre. 
De havde ingen Forestilling om, af hvilken tvivlsom Art Sejren var.

Som i6årig ung Pige oplevede hun Kjøbenhavns Bombarde
ment i Sptbr. 1807. En af Dagene, da Søsteren Frederikke befandt sig 
i Kjøkkenet, holdende et Fad med Mælk imellem Hænderne, lød et 
frygteligt Brag som om en Bombe var slaaet ned og sprungen i Skor
stenen. I sin Forfærdelse tumlede hun om på Gulvet og slog Fadet 
itu, så Mælken strømmede ud over hende. Hun troede i Øjeblikket, 
at nu var det forbi med hende, men efterhånden kom hun til sig selv 
og fandt sig til sin Forundring aldeles uskadt.

Under det fortsatte Bombardement fandt Folandt det rigtigst at 
lade sit Bohave bringe ud på Amager, medens Familiens kvindelige 
Medlemmer søgte Tilflugt i de hvælvede Kjældere under Ruinerne af 
Christiansborg Slot. Der forbleve de tilligemed en Mængde Andre 
indtil Bombardementets Ophør. Deres Hjem var forblevet uskadt.

Folandt, som på sine gamle Dage var bleven næsten blind, faldt 
en Aften ned i en Kalkkule og blev så forbrændt, at han kort efter 
døde af sine Brandsår. -

Hos mine Forældre fandtes Portrætter af den gamle Bogtrykker 
Lund og hans Kone (i Akvarel), og de existere nok endnu (1891), 
anbragte enten i et af Kontorerne eller i Sætteriet. De to Gamle fik 
af min Fader en Slags årlig Aftægt, sålænge de levede. Jeg mindes 
godt fra min Barndom gamle Mdm. Lund, som overlevede sin Mand 
i adskillige Aar. Hun såe gjeme, at vi Børn kaldte hende »Bedste
moder«. Min Søster Louise Nielsine, som var opkaldt efter det gamle 
Par, havde af »Bedstemoder« fået Løfte på en smuk Ring efter hen
des Død; og da Barnet engang stod og betragtede Ringen på hendes 
Finger, udbrød hun pludselig: »Bedstemoder, når dåer Du i Draven?« 
- hvortil hun svarede venligt: »Gud alene veed det, kjære Barn! 
Men der er vist ikke længe til«. Hun døde vist midt i Tyverne.

I Aaret 1812, den 2den Juli, fødtes mine Forældres første Søn, 
som fik Navnet: Edvard Julius Johannes. (Som 8-årig spillede han
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på Theatret Hovedrollen i Oehlenschlägers »Den lille Hyrdedreng«, 
og gjorde som sådan megen Lykke). Så kom de andre Børn temmelig 
hurtigt efter hverandre: først Thora Alvilda Christiane, f. 18de Maj 
1814; så Louise Nielsine, f. 2. Jan. 1816; dernæst Harald Fridlejf 
Gudman, f. 26de Fbr. 1818; dernæst Alfred Hjalmar, f. 24de Dcbr. 
1819 ; så Thorvald, som døde i en Alder af c. 6 Aar ; og Laura Gyrithe, 
f. 29. August 1823, og Camilla Adeläide, f. 1825, død i en Alder af 
c. i1/2 Aar.

Edvard var i sin Barndom noget svagelig, men hærdedes efter
hånden ved stadig Omgang med Sønnerne af Distriktslæge Weis, 
navnlig Christian, der var hans Jævnaldrende. Der øvedes han i ad
skillig Sport både tillands og tilvands. Gamle Weis, som var Hol
stener af Fødsel, havde en Sejlbåd, som heed: »De veer Jungs« 
(De 4 Drenge) ; der huggedes med Pallasker, endogså uden Hjelm 
eller Armskinner; Gymnastik og Svømning dreves med Flid. Så
ledes blev Edvard efterhånden stærk og kraftig, en udmærket Gym
nastiker; jeg husker bl. A. hans elegante Springen med Spring
stang - det var en reen Fornøjelse at see. 1830 blev han Student, og 
efter at have taget juridisk Embedsexamen fik han Ansættelse ved 
det kjøbenhavnske Politi, først som Kopist, så som Fuldmægtig og 
endelig som Politiassistent.

Det var en meget bevæget og urolig Tid, han tilbragte i det 
kbhavnske Politis Tjeneste, navnlig Tiden efter Frederik d: 6tes Død 
og senere det slesvigholstenske Oprørs Udbrud; han optrådte be
stemt, men humant i alle vanskelige Situationer og blev både respek
teret og agtet. I Aaret 1850 blev han udnævnt til Byfoged og Politi
mester i Randers, hvor han efterhånden vandt en høj Grad af Popu
laritet. Denne forøgedes endmere ved hans Optræden under den 
tydske Okkupation i 1864. - Jeg talte med ham i Aarhus, da han 
tillige med adskillige Randers Borgere førtes som Fanger derigjennem 
på Vejen til Rendsborg; de kom dog ikke længer end til Kolding. 
Hvad der bevirkede deres Tilbagesendelse, veed jeg ikke. Men senere 
sad han, tilligemed 3 andre juridiske Embedsmænd, som Fange på 
Randers Rådhus, indtil Fjenden forlod Byen. Jeg besøgte ham der en 
Dag, efter at jeg var kommen til Virring, og ledsagede Fangerne på 
en Spadsertur, under Bevogtning af 2 preussiske Soldater. Randers 
Borgere kappedes om daglig at forsyne Fangerne med alle Slags 
Spise- og Drikkevarer.

Efter Frigivelsen benyttede han en længere Permission til at 
besøge Hustru og Børn, som under Okkupationen havde opholdt
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sig i Kjøbenhavn. Da han mod Aarets Slutning fejrede sit Sølv
bryllup, modtog han mange Vidnesbyrd om Medborgeres Højagtelse 
og Hengivenhed. Men ikke lang Tid overlevede han denne Festdag; 
i Begyndelsen af 1866 gjorde en Brandbyld Ende på hans Liv. Han 
blev kun 54 Aar gammel. Hans Enke, med hvem han havde levet 
et meget lykkeligt Samliv, flyttede med sine 3 Sønner til Kbhvn, 
men overlevede ham kun i 4 Aar; hendes Lig blev ført til Randers 
og begravet der.

Livlig og velbegavet som hun var, forstod hun at gjøre Hjemmet 
behageligt og hyggeligt; altid følte de, som gjæstede det, sig vel 
tilmode der; ved sin herlige, sjælfulde Sang beredte hun Mange 
en Nydelse, som ikke let glemtes.

Min Søster Thora blev, efterhånden som hun voxte til, en 
usædvanlig smuk Pige. 18 Aar gammel blev hun forlovet med 
Kammerjunker L. Krabbe, der som Auscultant i Rentekamret ven
tede på et Amtmandsembede. En Tid var han konstitueret som 
Stiftamtmand i Aarhus, men udnævntes efter et Par Aars Forløb til 
Amtmand på Bornholm. I Sommeren 1837 førte han sin Brud som 
sin Hustru til den fjerne 0, hvor de begge snart vandt Alles Yndest. 
Endnu i 1886, ved 50-års Jubilæet for Studenterne fra 1836, glædede 
det mig af den daværende Sognepræst i Rønne at høre, at min 
Søster (død i 1845, kun 30 Aar gml.) endnu mindedes af Mange 
derovre med Hengivenhed og Hjærtelighed.

Efter sin 3die Nedkomst (den iste var med Tvillinger) var hun 
meget svag, og da hendes Mand strax derefter angrebes af en heftig 
Gigtfeber, pådrog hun sig, ved anstrengt Vågen og Pleje Nat og 
Dag, en tærende Sygdom, som måtte ende med Døden. Min 
Forlovede var hos hende og plejede hende hele den sidste Vinter 
og indtil det Sidste. Min Søster Louise og jeg, tilligemed Julius 
Benzon, en Halvbroder til Krabbe, kom til Rønne kort før Døds
dagen. Den Døde kaldte på Dødsdagen os Alle, også Tjeneste
folkene, ind til sig, og sagde hver især et rørende Farvel. Mig 
bad hun om at skjønne ret på min dyrebare Georgine, hvem hun 
var kommen til at holde inderlig meget af. Et Par Timer derefter 
drog hun sit sidste Suk.

Hendes Mand overlevede hende til Aaret 1857. Krabbe var en 
velbegavet Mand, livlig og med et behageligt Væsen, som gjorde 
ham godt lidt af Alle, både Høje og Lave. Ude rundt omkring 
holdt han meget af at færdes, rede til at hjælpe overalt med Råd 
og Dåd. Men - forunderligt nok! - han nærede (og det ingen-
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lunde af Mangel på Forretningsdygtighed) en afgjort Antipathi 
mod Kontorarbejde. Sålænge hans Hustru levede, gik det dog ret 
godt; ofte måtte hun minde ham om at besørge det nødvendige 
Skriveri, hvortil han svarede: »Ja, nu skal jeg strax tage fat 
derpå, lille Thora!« Men efter hendes Bortgang blev Kontoret 
mere og mere forsømt, og tilsidst gik det så vidt, at vedkommende 
Ministerium, efter forgjæves at have påmindet om forskjellige Sagers 
Afgjørelse, sendte Rosenørn-Teilman (den senere Minister) over til 
Rønne med Ordre til at suspendere Amtmanden og indtil videre 
overtage Embedsforretningerne.

De Skrivelser, hvori der truedes med en slig Katastrofe, hen- 
låe endnu uåbnede på Krabbes Skrivebord. Han modtog derfor Ro
senørn-Teilman i den Tanke, at han kom for som gammel Ven at 
aflægge ham et Besøg, og R.-T. såe sig således nødsaget til selv 
at gjøre ham bekjendt med sit ubehagelige Hverv. Det blev nu 
Krabbe pålagt at søge sin Afsked. Efter at have fået denne forblev 
han dog på Bornholm, og Bornholmerne gave ham et Bevis på 
deres Tillid og Hengivenhed ved at vælge ham til deres Lands- 
thingsmand, hvilket han vedblev at være indtil sin Død. (Af Frede
rik d. 7de blev han også udnævnt til Kammerherre). Under en 
Rigsdagssamling døde han pludselig, uden foregående Sygdom, på 
et Hotel i Kjøbenhavn, hvor hans Søn forud havde forladt ham 
tilsyneladende i bedste Velgående.

Min Søster Louise skal som lille Pige have været meget væver 
og geskæftig. Det er blevet mig fortalt, at når de ældre Sødskende 
omtalte Et og Andet, der var foregået før hendes Tid, mente hun, at 
hun havde også været med dertil, og når dette benægtedes, sagde 
hun: »Jo, for jeg låe i en lille Æske og tittede!« Som Prøve på hendes 
ejendommelige Barnesprog på den Tid fortaltes, at når hun fra 
Vinduet såe Overlærer Fleischer, som dengang boede ovenpå hos 
mine Forældre, og hvem hun godt kunde lide, gåe over Gården, 
bankede hun på Ruden og råbte: »Fejser, Fejser, tom ind aa ditt 
en Top Vaffe!« (□: kom ind at drikke en Kop Kaffe!)

Så kom der en Tid, da hun blev meget syg og længe svævede 
mellem Liv og Død. Omsider kom hun sig dog, men meget langsomt, 
og Sygdommen efterlod nogen Skævhed i Ryggen, som i hendes 
ældre Alder blev mere kjendelig. Dr. Willemoes, som havde behand
let hende under Sygdommen og tillagde sig væsentlig Andeel i hen
des Livs Bevarelse, kaldte hende gjerne »sin lille Pige«. Noget bleg 
og spinkel var hun i sin Opvæxt, men efter at hendes Skoleår vare
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forbi (i Pigeskolerne på den Tid sørgedes der altfor lidt for legemlig 
Bevægelse) blev hendes Udseende efterhånden mere friskt og blom
strende; indtil hendes 24de Aar bar hun sit Hår »å l’enfant«; de 
mørkebrune Lokker om det smukke Ansigt gjorde hende meget til
talende. Med en lys Forstand forenede hun et dybt poetisk Gemyt. 
Hun spillede og sang smukt, med sjælfuldt Udtryk; hendes Sang
stemme (uddannet under Svigerinde Emmas Vejledning) var ikke 
stor, men af en reen og behagelig Klang. Hendes elskværdige Væsen 
gjorde hende almindelig afholdt, og hun udfyldte en betydningsfuld 
Plads i vor hjemlige Kreds.

På Bejlere var der i hendes yngre Aar ingen Mangel, men hun 
forblev i ugift Stand. Kun eengang syntes det at skulle blive til 
Noget; hun sagdes almindeligt at være bleven forlovet med den unge, 
smukke Frederik Paludan-Müller (den senere så berømte Digter, og 
Søn af den daværende Biskop i Aarhus) ; i Kjøbenhavn blev jeg 
endog gratuleret af Flere i den Anledning. At Forholdet ej kom til 
Afgjørelse, men blev afbrudt ved P. M.s Bortrejse fra Aarhus, til
skrives af nogle Indviede Louises alt for store Blyhed og Tilbage
holdenhed, der kunde tydes som Mangel på Sympathi. Der er et 
Digt af P. M., som kaldes »Billedet«, og som menes at sigte til hende. 
De mødtes aldrig mere, men Adskilligt bar Vidne om, at hans Billed 
stod for stedse indpræntet med uudslettelig Skrift i hendes Hjerte, 
skjøndt intet Ord nogensinde yttredes derom.

Da min Fader i 1867 flyttede til Kjøbenhavn, fulgte Louise og 
Plejesøsteren Caroline med ham, og efter hans Død beholdt de i 
Forening Helenesminde, hvor da og mine Sønner, den ene efter den 
anden, kom til at boe i deres Studentertid. Efter Carolines Død be
holdt Louise Villaen alene. En Forårsmorgen i Aaret 1877 fandtes 
nun, uden forudgående Sygdom, død i sin Seng. Min yngste Søn 
Georg boede dengang hos hende. Hendes Lig blev ført til Aarhus 
og blev stedet til Hvile i Familiebegravelsen på den gamle Kirke
gård.

Min Broder Harald, født den 26de Februar 1818, var ikke fuldt 
2 Aar ældre end jeg, og vi fulgtes da ad som Jævnaldrende gjennem 
alle Barndomsårene og deelte Alt med hinanden i al Broderlighed, 
om end Enigheden af og til på sædvanlig Drengeviis afbrødes af 
Slagsmål, ved hvilke Styrken var lige stor på begge Sider. Fra hans 
tidligste Barndom vil jeg anføre et Par ret karakteristiske Træk. En
gang, da han var bleven straffet for Ulydighed, gav han sin Mis
fornøjelse Luft i følgende Ord til sin Moder: »Dersom jeg var Mo-
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der, og du var mig, så skulde jeg rigtignok snakke med dig!« En an
den Gang, da han lykønskede sin Moder til hendes Fødselsdag, sagde 
han til hende: »Se, her har du denne Foræring, men den har Fader 
betalt; men«, tilføjede han hviskende: »der har Du fire Skilling - 
det er af mine egne!«

Under sin Opvæxt havde han flere alvorlige Sygdomme at gjen- 
nemgå; således var han engang meget hårdt angreben af Skar
lagensfeber, men i de Tider var der ikke som nuomstunder Tale 
om Afspærring eller Forbud mod Skolegang fra smittede Huse og 
deslige. Min syge Broder og jeg vare begge Disciple i samme Klasse i 
Latinskolen. Jeg delte under Sygdommens hele Forløb Soveværelse 
med ham, søgte Skolen som sædvanlig, og da Patienten begyndte 
at komme op, mens han skallede efter Sygdommen, og Huden hang 
i Laser på ham, sad jeg daglig hos ham og gjennemgik med ham de i 
Skolen foresatte Pensa, heldigvis uden at blive smittet og uden at 
overføre Smitten på andre. De gjentagne Sygdomsanfald satte Ha
rald endeel tilbage i Skolen, hvilket havde til Følge, at han først blev 
Student et Aar senere end jeg (1837).

Efter at have absolveret iste Deel af 2den Exsamen besluttede 
han sig imidlertid til at opgive Studeringerne for at indtræde som 
Medarbejder i min Faders Forretning, og for engang at kunne fåe 
Privilegiet som Stiftstidendens Udgiver overdraget til sig lagde han sig 
efter Typografien og fik Lærebrev som Typograf. Samtidig hermed 
overtog han Redaktionen og Udgivelsen af et underholdende Uge
blad »Almuevennen«, som omdøbtes til at hedde »Cimbria«, og 
som oplevede adskillige Aargange. Ligeledes udgav han et lidet 
Skrift under Navn af »Nötheniana«, som indeholdt adskillige Curi- 
osa, hvoriblandt »Poetisk-politiske Slingringer«, af ham selv forfattet 
i »kgl. Frimurer Nöthens« Maneer.

I Hjemmet arrangerede han af og til små dramatiske Aften
underholdninger til stor Fornøjelse såvel for de Agerende som for 
de indbudne Tilskuere. På et Besøg hos Familien i Aalborg gjorde 
han Bekjendtskab med den smukke Karen Weinschenck (Datter af 
Proprietær W. til Gunderupgård ved Løgstør), som snart efter blev 
hans Hustru. Men det varede ej længe, før den unge Hustru blev 
hjemsøgt af Sygdom, som nødsagede hende næsten uden Afbrydelse 
at holde Sengen flere Aar igjennem. Senere, efter længere Tids Op
hold på et af Kjøbenhavns Hospitaler forbedredes vel hendes Til
stand, men Sygdommen blev ikke hævet. Da min Broder led af et 
Hjerteonde og af svækket Syn, så at en navnkundig Øjenlæge i
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Kbhvn. erklærede, at han havde den grå Stær, hvilket dog Efter
tiden ikke stadfæstede, antog han Konsul Mørk som Stiftstidendens 
ansvarlige Redaktør. Hans Ægteskab forblev barnløst, og 2 de Pleje- 
døttre (Dagmar Hedegaard og Anna Gredsted), de havde antaget 
sig, voldte dem, efterhånden som de voxede til, mange Bekymringer, 
og den ene af dem, der som Barn var bleven adopteret, viste sig 
tilsidst i den Grad utaknemlig, at Sorgen derover for en stor Deel 
blev Aarsagen til Haralds Død. Han døde den 20de August 1883.

Laura (født 1823) blev, da hun var et Par Aar gammel, berøvet 
Synet, dog ikke således, at selve Øjnenes Synsevne var tabt, men en 
stærk Betændelse i de ydre Dele havde sammenklistret Øjelågene, 
så de slet ikke kunde åbnes. Det arme Barn låe bestandig med 
Hænderne for Ansigtet, så at dette efterhånden kom til at sidde i 
eet blodig Kjød. Da al Lægebehandling i Hjemmet havde viist sig 
frugtesløs, blev det omsider besluttet at bringe det syge Barn til Kjø- 
benhavn for der at konsulere den berømte Øjenlæge Professor 
Withusen. Da han såe hende, udbrød han: »Men Gud forbarme sig, 
hvordan er det dog, man har handlet med det arme Barn!« Hun 
blev nu underkastet en heelt ny Behandling, og lidt efter lidt bedredes 
Tilstanden og den lille Patient længtes fra Dag til Dag efter at »Prin- 
cesseren« (som hun kaldte Doktoren) skulde komme. I »Læse- 
frugterne« for 1826 (33te Bind, pag. 367) findes fra denne Tid et 
Digt af min Fader: »Vuggesang for mit blinde Barn«, hvortil da
værende Organist ved Domkirken Kabell komponerede en kjøn 
Melodi. Det første Vers lød således:

Visselul, sov ind i Fred! 
Solen sank bag Havet ned ; 
ej Du seer dens milde Skin, 
stakkels Barn, Du er jo blind. 
Stands, o stands Din Klage ! 
Håbet er tilbage.

Omsider kom da et Par smukke, klare, blå Øjne tilsyne, og Hel
bredelsen fuldendtes efterhånden; kun nogle Ar i Ansigtet bleve 
tilbage som synlige Minder om de gjennemgåede Lidelser.

I en Alder af 9 til 12 Aar var hun i Besiddelse af en forbausende 
Tale- eller Tungefærdighed, så at hun kunde holde hele, lange Taler, 
ofte med mange Morsomheder af meget komisk Virkning. Ofte når 
vi Drenge om Aftenen vare bievne færdige med vor Lektielæsning,



WOWTCSft BW SUrø Romance af BÛIW&& -.

V.l
Visaehü, sut ind i Fred, 

Stilen ganer i llavet ned.
Ei bu saae dens milde Stin, 
Stakkels Barn. Du er Jo blind. 
Stands, <i stands Din Klage* 
Haahet er tilbage .

V. 2.
Sov, mit sode Barn,I Fred, 

Aftenstjernen smiler ned.
Men dens Glands Du tyender ei, 
Evigt Marke er d|n Vei.
Mine Taarer dugge 
Smerteligt Din Vugge .

V. 3.
Sov, min Laura, sadt I Fred, 

Gud gjengjelde brad Du leed !
Ja, Dit lukte Ølelaag 
Aabnes, veed Jeg, eengang dog .
Han berovenover 
Aldrig, aldrig surer.

V.4.
Sov, ak sov ret fast og trygl, 

Glem , mit Barn ,at du er sygt ! 
Orer Himlens lyse Blas 
Leeg med Herrens Engle smaa. 
Salighed i Dramme 
Til dit Hjerte stramm«' !

Musikalsk Anthologie b16 A arg. 11 Hefte.

V.Ä.
Vivselv), sur li)d 1 Vred, 

Natten skal ei vare red ! 
Under Engles Broderkys 
Skal Du sfcimfo Himlens |,ys 
Og istemme Sangen:
..Natten er forgangen? ” (A. F. EJmquist. )

l^jobenhavn. Furl, af J. Rod .



22 Emanuel Sejr

anmodede vi Laura om at komme ind til os og »vrøvle« for os. Når 
vi da, efter at hun med næsten ustandselig Svada og under Tilhø
rernes ustandselige Latter havde holdt et langt Foredrag, sagde til 
hende: »Men Laura, hvor fåer Du dog alt det fra?«, svarede hun: 
»Ah, det veed jeg ikke; jeg lukker Munden op, og så kommer det 
ud!«

Også hos hende viste der sig under Skolegangen en begyndende 
Skjævhed, vistnok på Grund af den bestandige Stillesidden, som 
Skolelivet dengang krævede i Forbindelse med det meget Hjemme
arbejde, der medfulgte (deriblandt f. Exp. Landkårttegning). Hun 
måtte derfor underkaste sig en orthopædisk Kur, ligge på Strække- 
seng adskillige Timer daglig og derhos foretage adskillige gymnastiske 
Øvelser på et dertil i Haven opført Apparat. Denne Kurmethode 
var dengang ført meget i Brug af Dr. Christian Weis, som havde 
studeret den i Udlandet.

I Aaret 1845 (eller 46) blev Laura forlovet med Theodor Freies- 
leben, Løjtnant ved 3die Dragonregiment. Forklædte havde vi - 
3-4 i Tallet - indfundet os et Sted, hvor Laura med flere unge 
Piger vare forsamlede, for at følge dem hjem. Freiesleben var ud
klædt som Tjenestepige, og i denne Forklædning fik han på Hjem
vejen Lejlighed til at frie. Næste Dag fik han gunstigt Svar.

I den slesvigske Treårskrig deltog Freiesleben (i 1849 som Or- 
donnants-Officer hos General Rye) og blev efter Slaget ved Isted 
hædret med Ridderkorset. Efter Krigen fik han Ansættelse ved det 
slesvigske Gensdarmeri med Bopæl i Slesvig By. I Aaret 1851 stod 
så hans og Lauras Bryllup. Efter endeel Aars Forløb blev Freies
leben ansat som Ritmester ved Husarerne, men blev efter en Strid 
med Regimentschefen forsat til 5te Dragonregiment, blev efter atter 
et Par Aar Oberst og Chef for 4de Dragonregiment i Næstved; men 
da i 1885 et Gensdarmerie-Korps skulde oprettes, kaldtes han til 
Kjøbenhavn, og skilte sig på den ærefuldeste Måde ved det ham 
således betroede Hverv. Selv blev han Chef for Korpset, indtil han 
efter et Par Aars Forløb udnævntes til Generalmajor og General
inspektør for Rytteriet. Af hans og Lauras 3 Sønner er den ældste 
Læge, de 2 andre Officerer. Den her omtalte Søster, den eneste af 
mine Søskende, som endnu (i 1891) er i Live, er endnu, trods sit 
skrøbelige Helbred, livlig og almindelig afholdt på Grund af sit 
milde og blide Sind.

Seer jeg i Tankerne tilbage til min egen tidligste Barndom, da 
er der et enkelt Moment, som først fremstiller sig for min Erindring.
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Jeg stod i fuld Pynt (grøn Blouse, hvide Buxer) foran en temmelig 
bred Rendesten, som jeg skulde over for at besøge en Kamerat, der 
holdt Fødselsdag. Rådvild trippede jeg fra den ene Side til den 
anden uden at turde vove Springet. Selve de kritiske Øjeblikke ståe 
tydelig for min Erindring, men hvordan jeg slap ud af Klemmen, 
er derimod - underligt nok - gået mig ganske i Glemme.

Min Barndom frembød ved Siden af Træk af drengeagtig Rask
hed og Skjelmeri også mangt et Vidnesbyrd om frygtagtig Und
seelse. Engang havde jeg skjult mig i en Krog bagved en Vugge, og 
morede mig ved at høre, hvordan man ængstlig ledte efter mig, og 
der sendtes Bud ud i Byen for at opspore mig. En anden Gang, da 
jeg kom forhedet hjem fra Byen, og min Moder spurgte mig, hvor 
jeg havde gjort af min Krave, svarede jeg ganske ubekymret: »Hæn
ger den ikke bag på?«, og da Svaret herpå lød benægtende, be
mærkede jeg ligegyldig: »Ja, så ligger den nok omme i Snevringen!« 
(Snevringen er en smal Gyde imellem Mejlgade og Studsgade).

Men ved Siden af sådan Raskhed eller Flothed beherskedes jeg 
af en Undseelse, som jeg ikke kunde frigøre mig fra, og som har 
fulgt mig langt hen i Livet og har pålagt mig ved mange Lejligheder 
en Tilbageholdenhed, som ingenlunde har været mig til Fordeel, og 
som har forhindret mig fra at gjøre mig så meget gjældende, som 
mine Evner ellers vilde have berettiget mig til.

Når jeg som Barn blev opfordret til at synge for Nogen (jeg 
havde en ganske kjøn Barnestemme) måtte Ingen see på mig, mens 
jeg sang, hvorfor jeg søgte Skjul enten under Bordet eller bag et 
Skatol, og foredrog så med sagte Stemme mine Sange. Jeg mindes 
f. Exp. en Dag, da jeg var indbuden til stort Børneselskab, hvorledes 
jeg, da jeg hørte de mange Stemmer, ikke turde gåe ind, men listede 
mig ud i en Baggård, hvor jeg tog Plads imellem nogle Tømmer
stabler; men da efter nogen Tids Forløb hele Selskabet kom ud for 
at see på mig, skammede jeg mig og lod mig overtale til at gåe med, 
og det varede da ej længe, forinden jeg tog Deel med de Andre i 
deres Lege.

Min første Skolegang var hos en Madame Bager (egentlig: Bag
ger; hendes afdøde Mand havde været Byfoged i Skanderborg). Hen
des Døttre, af hvilke jeg i Aaret 1864 gjensåe den ældste i Virring 
Præstegård som Enke efter min Formand Pastor Dinesen, assisterede 
ved Undervisningen, og lærte mig at læse. En Dag blev min Broder 
Harald og jeg begge satte i Skammekrogen og måtte sidde efter 
om Middagen; Harald havde nemlig væltet en Stol tilligemed Dren-
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gen, Hans Marzetta, som sad derpå, og jeg havde med en Seglgarns- 
Snor knebet min Naboerske, Signe Due, i Armen. Da Skoletiden var 
omme, bleve vi to Syndere ene tilbage i Skolestuen, og Døren blev 
lukket af. Da nogen Tid var hengået, drøftede vi med hinanden 
Muligheden af at undkomme gjennem et af Vinduerne ud til Gaden, 
da Døren blev åbnet af Mdm. Bager, måskee for at see, hvordan vi 
befandt os; jeg benyttede da Lejligheden til at trænge med hende 
ud igjennem Døren og forfølge hende heelt ud i Kjøkkenet, bedende 
om Nåde. Endelig kom min Søster Louise, som havde været hjem
sendt for at melde om vore Bedrifter, og med hende fik vi så Lov 
til at begive os hjem.

Omtrent fra samme Tid mindes jeg, at jeg for første og sidste 
Gang trakteredes af min Moder med en Dosis Strambux, som jeg 
modtog lagt over en Stol, med Bagdelen opad. Jeg havde nemlig 
givet mig i Ledtog med nogle Gadedrenge, af hvilke den ene havde 
en lille Vogn, hvori jeg så i Selskab med dem gjorde Udflugter til 
Skolebakken og andre Steder. Efter den omtalte Exekution kom jeg 
ikke oftere »på den Galej«.

Senere blev jeg sat i Skole hos en gammel »Françoise«, Mamsel 
Bancon, som rimeligvis var kommen her til Landet med en Emigrant- 
Familie. Hun talte ret godt Dansk, og havde til Medhjælperske en 
ung, dansk Pige ved Navn Therese. Skolens Elever var kun 3 Drenge 
og en større Flok af Pigebørn. Under denne min Skolegang såe jeg 
for første Gang min tilkommende Hustru, Georgine Christine Niel
sen, hvis Forældre boede tætved, og som med sin ældre Søster 
Nanna var kommen ind i Skolens Gård under et Springkvarteer. 
Jeg seer endnu ganske tydeligt for mig den nysselige, lille Pige i rød 
Kjole, med kort afklippet, brunt Hår og smukke, brune Øjne, hol
dende sin Søster ved Hånden og forundret betragtende de mange 
Børn, som omgave hende.

Fra min Skolegang hos Mamsel Bancon mindes jeg en ganske 
morsom Scene. Min Sidekammerat (Hans Råe) havde bedt sig fri 
fra Skolen samme Dags Eftermiddag, da han skulde i Skoven med 
sine Forældre. Hans Begjering blev bevilget imod, at han så skulde 
komme hen til Mamsellen og give hende et Kys. Dette vilde Drengen 
imidlertid ikke indlade sig på, hvorfor Mamsellen skammede ham ud 
og sagde: »Da skal Du see, Alfred han vil godt kysse mig!« En 
sådan Appel til min Artighed og Lydighed kunde jeg ikke modståe; 
hvor nødigt jeg end vilde (Mamsellen brugte megen Snustobak), lod 
jeg mig da kysse. Følgen blev, at flere af Pigebørnene i det på-
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følgende Springkvarteer benyttede sig af min udviste Villighed til at 
prøve, om jeg også var villig til at lade mig kysse af dem, hvilket 
jeg heller ikke modsatte mig.

Da jeg gik i mit 8de Aar, kom jeg så i Skole hos en Seminarist 
ved Navn Frausing, en Mand med mørkt og strengt Udseende, og 
hos ham gik det også strengt til. Her var der ikke Tale om Spring
kvarter, kun når Læreren i et Sideværelse indtog sin Frokost, havde 
Eleverne også Lov til at fortære deres medbragte Mellemmad, men 
uden at røre sig fra deres Plads. Gjennem et Kighul i Døren holdt 
han Øje med dem, og ved den ringeste Uro kom han farende ind 
og slog løs på Vedkommende. Undervisningen dreves på rigtig 
gammeldags Maneer, idet han gik hen så til den ene og så til den 
anden af Eleverne og lod dem opramse deres Lektie udenad, uden 
nogensomhelst Gjennemgåen eller Forklaring; og kunde man ej sin 
Lektie, udeblev ikke Revselsen, der - når den var mildest - bestod i 
at blive nappet i Ørerne, så stundom Blodet flød, eller i at blive 
slået med et Spanskrør i den indvendige Håndflade.

Enkeltvis kunde man fåe Lov til at gåe nogle Minuter ned i 
Gården. Jeg mindes, hvordan jeg gjerne benyttede slige Friheds- 
Øjeblikke deels til at iagttage de mange Rotter, som spadserede 
frem og tilbage nedenfor Sædet i Retiraden, deels ved at stille mig 
op i et Hjørne af Gården, hvorfra man kunde see Uhrskiven på 
Domkirketåmet, for at tælle det Antal Minuter, jeg turde indrømme 
mig, inden jeg måtte vende tilbage til den kjedsommelige Skolestue. 
En af de dengang unge Weis’er (Ernst, der for nogle Aar siden døde 
som Etatsråd og Assessor i Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn) har 
fortalt, at da han en Morgen sad ved sit aabne Vindue, såe han mig 
gåe forbi med mine Bøger under Armen, og idet jeg passerede forbi 
hans Vindue, udbrød jeg med et dybt Suk: »Aah, gid Klokken var 
12!« Dette havde moret ham således, at han siden ofte, især når 
Noget kjedede ham, anvendte som Talemåde dette: »Aah, gid Klok
ken var 12!«

Henimod 10 Aar gammel kom jeg ind i Latinskolen, efter at 
have fået lidt Vejledning i Latin og enkelte andre Fag, dels af min 
ældste Broder Edvard og dels af hans Ven Christian Weis (den 
senere Stiftsfysikus), for at jeg kunde blive optagen på øverste Part
1 iste Klasse (min Broder Harald var kommen ind i Skolen Aaret 
forud). Skolen havde dengang kun 4 toårige Klasser; Undervis
ningstiden var deelt: fra Kl: 8 til 12 og fra 2 til 5; dertil Sangtime
2 Gange ugentlig, og om Sommeren 20 Gange Gymnastik; den ene
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af sidstnævnte Timer var henlagt til Lørdag Eftermiddag fra 6 
til 7, så at der på den Dag var 9 Timers Skolegang! (Ferierne vare 
dengang kortere end nu; Sommerferien f. Exp. kun 16-17 Dage).

Rektor, Professor Jens Stougård (Bondedreng af Fødsel) var en 
stadselig, gammel Mand med Håret friseret på gammeldags Vis og 
med Pidsk i Nakken, med blanke Støvleskafter udenom Buxerne. 
Han havde i sin Tid været en dygtig Lærer, men hans gode Tid var 
nu forbi. Grundtvig, som ellers giver Aarhus Skole, da han gik der, 
et meget dårligt Skudsmål, priser dog Stougård som Lærer. »Gjæve 
Stougård, til mig hen tit Du såe med ærlig Smerte, bød som Fader, 
bød som Ven, men selvrådigt var mit Hjerte, lukkede sig strax igjen« 
osv. Han slutter med: »Stougård, brave Lærer, Tak!« Blandt Di
sciplene gik han nu under Navnet »Gammel-Jens«. De fleste af Læ
rerne havde Øgenavne, således kaldtes Blache (senere Rektor) : »Hos« 
o: han selv, Manden (hvilket betegnede den Respekt, han indgjød) ; 
Overlærer Fleischer gik under Navnet »Braes«, o.s.v. -

Jeg, som endnu næppe havde lært at deklinere »mensa« og kon
jugere Verbet »amare«, blev højlig forbauset, da Professoren en af 
de første Dage under Examinationen tiltalte mig med et: »Qvi 
seqveris«, som han naturligvis, efter forgjæves at have gjentaget det 
med forstærket Røst, måtte oversætte: »den Følgende«, inden jeg 
forstod det. Formodentlig havde han været vant til i fordums Dage 
at tiltale Disciplene på Latin. Hans Fag vare forøvrigt Historie og 
Geografi samt i øverste Klasse Hebraisk.

Blandt Lærerne var der en gammel Tegnelærer ved Navn En
gelbrecht. Han viste sig med smilende Ansigt og en stor, blå Bomulds
paraply under Armen. Man behøvede i hans Timer ikke at bestille 
Noget for at opnåe meget gode Karakterer; der var altid megen 
Uro og Kommers i Klassen, fra han kom, til han gik; men blev det alt 
for galt, søgte han at berolige Spektakelmagerne med at sige: »Stille, 
stille, Børn, nu gåer jeg strax!« Tilsidst kom det for en dag, at nogle 
Examensprover i Tegning vare af hans eget Fabrikat, ja, at han 
endog havde solgt sådanne til Disciplene. Følgen heraf var selv
følgelig, at han fik sin Afsked på gråt Papir.

I 2den Klasse var en stor Deel vigtige Fag (Dansk, dansk Stil, 
latinsk Grammatik, latinsk Stil) betroede til Adjunkt Fr. Snedorf- 
Birch, Digter og Sangkomponist, men som Lærer temmelig simpel. 
Han lod sig meget let narre af Disciplene, og Følgen blev, at medens 
de månedlige Karakterer syntes at tyde på udmærket Fremgang, gav 
derimod Examen, navnlig i Latin, et mådeligt Resultat. Opflytnin-
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gen til 3<die Klasse efter de 2de Aars Forløb foregik derfor ikke i Be
tragtning af den opnåede Dygtighed, men snarest for at fåe os over
ført til en anden Lærers Vejledning i Latin.

Som Lærer i Dansk beholdt vi Birch (som ganske vist deri 
havde udmærkede Kundskaber) hele Skolen igjennem. Det var da 
- navnlig i øverste Klasse - et mellem Disciplene aftalt Spil, at de i 
Birchs Timer skulde skiftevis gåe op til Kathedret med et eller andet 
Spørgsmål, som da gav Anledning til en lang Forhandling mellem
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ham og Læreren, hvoraf omtrent hele Timen blev optagen, indtil 
Birch omsider foer op som af en Drøm og i en Fart anstillede en Slags 
Examination. Imidlertid havde Disciplene kunnet anvende Tiden 
efter Behag.

De såkaldte »Naturfag«, som nu ere optagne i Skolerne, havde 
man dengang Intet med at gjøre: thi den Smule Naturhistorie, som 
lærtes alene i nederste Klasse, var så godt som for Intet at regne. 
Undervisningen i Regning og Tegning afsluttedes allerede i 2den 
Klasse, hvorimod Religionsundervisningen fortsattes gjennem hele 
Skolen. Alle konfirmerede Disciple gik på samme Dag til Alters, og 
forud for Altergangen afholdtes på Skolen en Andagtstime med 
Psalmesang og en Tale af Religionslæreren. Der undervistes i de 
øverste Klasser efter Fogtmans Læsebog og Herslebs større Bibel
historie; Kirkehistorie lærtes ikke. I de lavere Klasser brugtes Balles 
Lærebog, men uden Benyttelse af Luthers Katekismus, hvorfor og 
den apostoliske Troesbekjendelse forblev Disciplene aldeles ubekjendt, 
indtil de hørte den på Konfirmationsdagen.

Nogen Efterårs-Ferie kjendtes dengang ikke, men efter gammel 
Skik kunde der hver Måned fåes en Eftermiddag fri. En Deputation 
måtte da ind til Rektor, og der valgtes helst en Tid, da Rektorinden 
formodedes at være tilstede, eftersom hun altid tog Disciplenes Parti. 
Som oftest behøvedes der lang Parlamenteren, mangt et ynkeligt- 
bedende: »Aah, Hr. Professor!« - så meget mere som man altid kom 
med sit Andragende i Månedens Begyndelse, i Betragtning af, at man 
jo aldrig kunde vide, om der ej i Månedens Løb kunde muligvis 
falde endnu en Fri-Eftermiddag af.

En sådan »Månedslov« benyttedes om Sommeren jævnlig - navn
lig af Mellemklasserne - til Udflugter til Riis Skov for der at lege 
»Røvere og Soldater«. Den højeste Deel af Klinten benyttedes da 
som Fæstning, der holdtes besat af Soldaterne, medens Røverne 
skulde søge at storme Fæstningen. Denne var på den ene Side, ud 
imod Havet, aldeles utilgængelig ; mod Nord og Syd var der 2 smalle 
Adgange, som barrikaderedes; mod Vest var Adgangen meget stejl, så 
Røverne havde en meget vanskelig Opgave at løse, hvilket ej heller 
altid lykkedes dem.

Uafhængigt af disse Foretagender havde min Broder Harald og 
jeg oprettet et »Regiment«, bestående af nogle og tyve Drenge. Øvel
serne holdtes fornemlig i Kjøbmand Råes Tømmergård ved Studs- 
gades-port. Undertiden foretoges Exkursioner uden for Byen, således 
engang til Vejlby, hvor vi kom ind i en Gård, i hvilken der holdtes
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Bryllupsgilde. Derfra bleve vi forfulgte af en stor Flok Vejlbydrenge, 
som gave sig til at kaste Stene efter os. En stor Dreng, vi havde med 
os fra min Faders Trykkeri, og som bar vor Bagage, der fornemlig 
bestod af Smørrebrød (han gik sædvanlig under Navnet »Jokum 
Tørvetriller«), udfordrede da den største af Forfølgerne til Tve
kamp, i hvilken han kastede sin Modstander til Jorden, hvorefter 
Forfølgerne trak sig tilbage, og vi iværksatte på vor Side uden 
yderligere Forulempelse vort Tilbagetog gjennem Riis Skov, hvor 
Madvarerne fortæredes, til Hjemmet.

Blandt adskillige Drengestreger, hvori jeg deltog i Alderen mellem 
10 og 12 Aar, var også følgende: Af og til hændtes det på Vinter
aftner, at to af vore lystige Kamerater: Christian og Peter Brix 
(Sønner af Sognepræsten ved Frue Kirke) stak Hovederne ind ad 
Døren til det Kammer, hvor min Broder og jeg sad tilligemed vor 
Ven Carl Heilmann, med de Ord: »Kom med ud på Kommers!« Det 
var Chr. Brix, som, da han engang havde moret sig med at slåe 
en deel Ruder i et Lysthus ud til Skolebakken itu med Snebolde, 
på det Spørgsmål af Konrektor Blache: »Men, Christian, hvorfor 
gjorde Du dog det?« svarede halvt grædende: »Det var bare for 
Kommersens Skyld!«

De Bedrifter, som på sådanne Aftener forøvedes, vare - med 
Skam at melde - sådanne som f. Exp. at binde Gadedøre, som dertil 
egnede sig, så Folkene indenfor ej kunde fåe dem op; der ringedes 
da på Klokken, hvorefter vi, skjulte i en eller anden Port, gottede os 
med at iagttage Vedkommendes Rusken i Døren og deres Udbrud af 
Forbittrelse, når de ikke kunde fåe den op, og når dette endelig 
lykkedes, deres Forundring over Ingen at finde udenfor. Eller vi 
morede os med at kaste Ærter mod Folks Vinduer, og så rende 
vor Vej. Under et sådant Foretagende var en Kamerat en Aften så 
uheldig at slåe en Vinduesrude itu, så den klirrende faldt ind i 
Stuen; sagtens var der uforvarende kommen en Sten ind imellem 
Ærterne. Vi spredtes til alle Sider, dog blev Een forfulgt langt hen 
i Gaden, indtil det endelig lykkedes ham at undslippe. Men Konen i 
Huset havde - jeg veed ej hvorfor - fattet Mistanke til mig og min 
Broder, og da vi kom hjem, sad hun der og anklagede os. Hun (Ma
dame Råe, en rigtig »Rappenskralde«), havde engang tidligere 
anholdt os ved sin Gadedør og med Urette beskyldt os for at have 
slået hendes Søn Visti, ved hvilken Lejlighed hun udbrød til En 
af os, da han indigneret fralagde sig Brøden: »Ah, Do ska it vær 
så kjephøj, Do bitte Do, hvad Do hedder!« Måskee hun fra den
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Tid havde et skævt Øje til os. Hin Aften bleve vi underkastede et 
skarpt Forhør, men tilsidst måtte Anklagerinden gåe sin Vej med 
uforrettet Sag. -

Der gaves dengang om Vinteren mange Børneballer, og ofte traf 
jeg der sammen med den nydelige, lille Georgine Nielsen, som snart 
blandt alle Pigebørnene vandt den fornemste Plads i mit Hjerte. 
Når vi Drenge stundom morede os med at forfatte Karakterlister 
over de Pigebørn, vi kjendte, var hun på min Liste altid No. i med
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Karakteren ug med Kryds og Slange. Tilbøjeligheden - vidste jeg - 
var gjensidig; men den tåbelige Undseelse, som jeg har omtalt, 
gjorde, at jeg var meget bange for, at Andre, navnlig de Voxne, 
skulde komme med Bemærkninger derom. Således blev jeg en Dag 
meget flou, da jeg hørte min Fader sige til Georgines Fader: »Nå, 
hvordan har min lille Svigerdatter det?« hvortil da svaredes: »Tak, 
hun har det godt!« og så loe de begge to. Ja, det gik endog så vidt 
med mig, at da jeg engang, gjennem en betroet Veninde, havde 
fået en Lok af Georgines Hår, turde jeg, af Angst for Opdagelse og 
deraf mulig følgende Drillerier, ikke beholde den, men kastede den 
i Havet, som dengang stødte umidelbart op til mine Forældres Have. 
(På samme Tid bleve mine 2 ældste Søskende forlovede, og jeg var 
da uendelig flou og undselig ved på Skolen at skulle modtages 
af Kameraternes Gratulationer og Bemærkninger i den Anledning.)

Havet gik dengang - som sagt - heelt op til mine Forældres 
Have, og udenfor denne var et af de mest søgte og yndede Bade
steder. På Stenene nedenfor Havens Altan klædte man sig af og 
vadede så ud til Dybet. Om der så i Haverne opholdt sig Tilskuere, 
tog man intet Hensyn til. Jeg var så passioneret for sådan Badning, 
at jeg undertiden gik i Vandet 3-4 Gange om Dagen, for at gjøre 
Kamerater Selskab, når nye Flokke kom til, dog mærkede jeg ikke 
til skadelige Følger deraf.

Efter 3 Aars Forløb rykkede jeg da op i 3die Klasse - »Kalve
klassen«, som den kaldtes - på Grund af, at nogle Disciple engang 
havde fået fat på en Kalv, som de havde ført med sig ind i Klassen, 
hvor den, tæt ved Kathedret, modtog den Lærer, som skulde 
have Time. Jeg kom her i Klasse med flere uvorne Drenge, som gik 
ud på at drille Lærerne, når de kunde komme af sted dermed; især 
gik det ud over en nylig ansat Lærer i Græsk og Tydsk. En anden 
Lærer fandtes ofte på de hvide Mure ud til Gården eller Gaden 
ophængt in effigie i en Galge, under hvilken var skrevet hans 
velbekjendte Øgenavn. Vel var han noget pedantisk, måskee også 
noget partisk, men gav efter min Formening ingen grundet Anled
ning til den hadefulde Opposition, som mødte ham fra adskillige 
Disciples Side.

Denne kulminerede i det første Aar, jeg var i øverste Klasse. En 
Dag, førend Læreren (Edsberg, hans Fag vare: Religion og Fransk) 
havde indfundet sig i Klassen, havde et Par af Disciplene fået op
stillet på Kathedret: ved den ene Side en Bibel, ved den anden et 
Stykke Brænde, og midt på Pulten havde de anbragt en Seddel,
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hvorpå stod skrevet: »Her see I Fanden med Biblen i den ene Hånd 
og Køllen i den anden!« Da Læreren kom ind og såe dette, blev han 
så hvid i Ansigtet som et Lagen og foer derpå ud af Døren.

Lidt efter kom han tilbage med Rektor og Konrektor, og nu 
anstilledes der et skarpt Forhør, men de Disciple, som vidste, hvem 
de Skyldige vare, vægrede sig hårdnakket ved at angive dem. Især 
holdt man sig til Duxen, der som sådan formentes pligtig til i Læ
rerens Fraværelse at påsee, at ingen Uorden fandt Sted. Resultatet 
blev da, at han (Duxen) blev udvist af Skolen. Men efter nogle 
Dages Forløb kundgjorde Rektor: at såfremt den Skyldige vilde til- 
ståe sin Brøde og bede om Forladelse, skulde Sagen dermed være 
endt. Hovedmændene gik da til Bekj endelse, og den udviste Dux 
blev gjenoptagen i Skolen. Kort efter blev vedkommende Lærer 
kaldet til Præst i Hornslet.

De Løjer, som dreves overfor den gamle Rektor, vare af en 
mindre ondskabsfuld, mere gemytlig Art. Dengang brugtes der ingen 
Lamper; man måtte nøjes med almindelige Tællelys, som hvert 
Øjeblik trængte til at pudses, i hvilken Anledning Lysesaxene ofte 
fyldtes med Krudt, som da ved Pudsningen exploderede. Engang 
havde man fundet på at skjære alle Lysene midt over, med Undta
gelse af det, som stod på Kathedret. Efterhånden gik da Lysene ud, 
det ene efter det andet, indtil hele Klassen befandt sig i et næsten 
fuldstændigt Mørke, naturligvis til skrømtet stor Forbauselse for 
alle Disciplene. Når da Professoren ved denne eller lignende Lejlig
heder gav sig til at holde en af sine Tordentaler, der - som man 
vidste - ej havde stort at betyde, ledsagedes Talen af et brum
mende Akkompagnement igjennem alle Tonarter, snart højere snart 
dybere, alt eftersom Talerens Stemme steg eller faldt. Det synes 
næsten, som om den Gamle antog det for at komme fra Væggene 
som en Gjenlyd fra hans vældige Røst.

Ved Timens Slutning (den sidste Eftermiddagstime) skulde samt
lige Lysestager opstilles i Række på den forreste Bænk. En Aften 
havde så en Skælmsmester fået en lang Snor bunden om alle Stagerne, 
således at Snoren kunde, gjennem et lille Hul i Døren, nåe ud i den 
lange Korridor. Pludselig - efter at alle Disciplene havde forladt 
Klassen på een nær, der stod hos Professoren for at tage imod Proto
kollen og lægge den ind i Skabet - rutehede alle Stagerne med Lysene 
i ned på Gulvet med et skrækkeligt Rabalder. Professoren ilede da ud 
i Gangen for at gribe Misdæderen, og fik i Mørket fat i en Paryk, 
som han gav sig til at ruske i, da Udråbet: »Åh, det er mig, Hr.
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Professor!« bragte ham til at standse. Han kjendte Stemmen og 
trådte et Skridt tilbage med de Ord: »Ah, domine Fleischer!« Det 
var nemlig Overlæreren, hvis Paryk var bleven ham reven af Hove
det, dersom den Angrebne ej havde holdt des fastere på den. Gjer- 
ningsmanden blev aldrig opdaget.

Når Professoren var misfornøjet med enkelte Disciples Præsta
tioner, holdt han gjeme en Philippica mod de dovne »Knigter«, 
der så, når de kom til Examen, kom til at ståe »som afpillede Rotte
unger«. (Professoren var oprindelig Bondedreng fra Ry; hans Bro
der, en Gårdmand, kom undertiden kjørende ind til ham med 
Tørv.)

2de Gange i min Skoletid besøgtes Skolen af Kong Frederik 
den Sjette. Da var det ordentlig rørende at see og høre den ær
værdige, gamle Rektor med Tårer i Øjnene holde Velkomsttaler til

Gårdparti fra den Elmquistske ejendom, Mejlgade 48.
Efter tegning af J. Ølsgaard.
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ham og kalde ham »Landets Fader«. Ved slige Lejligheder - som og 
ved Examina - glemte den gamle aldrig at pålægge Disciplene at 
møde »anstændig påklædte«. Jeg hørte til det sidste Hold, han 
dimitterede til Universitetet, næste Aar (1837) døde han.

Fra mit sidste Skoleår mindes jeg særlig med Erkjendtlighed den 
nye Religionslærer: Vilhelm Paludan-Müller, en mild, elskværdig og 
beskeden Mand, som beviste navnlig Chr. Brix og mig megen Venlig
hed. Blandt Andet indbød han os til en af de Assembleer, som 
dengang gaves for Aarhus »beau-monde«, og ved hvilken hans Bro
der, Digteren Fr. Paludan-Müller, oplæste en morsom Fortælling, 
der blev illustreret med levende Billeder og gjorde megen Lykke.

Vilh. Paludan-Müller blev senere Præst i Beder-Malling, hvor han 
efter nogle Aars Forløb døde af Rygmarvstæring.

I Efteråret 1836 afgik jeg fra Skolen for at indstille mig til 
Examen artium i Kjøbenhavn, thi dengang toges denne Examen ej 
som nu ved de respektive Skoler, vi blev examinerede af Universi
tetets Professorer. Overrejsen foretoges på en lille Jagt, thi Damp
skibsforbindelse var endnu ikke etableret mellem Kjøbenhavn og 
Aarhus. Det stormede stærkt, og hele Natten tilbragtes under Søsyge 
på Dækket, der hvert Øjeblik blev overskyllet af Bølgerne. Først 
næste Dags Aften nåede vi Hovedstaden, og med megen Møje fandt 
jeg hen til Møntergaden, hvor jeg foreløbig skulde boe hos Brødrene 
Weis, indtil min ældste Broder kom over fra Aarhus.

Min Examen absolveredes med en god is te Karakter, men at jeg 
i Græsk kun opnåede h. ill. (haud illaudabilis □: ikke urosværdigt), 
var mig en Skuffelse. Professor Petersen, en temmelig pedantisk 
Herre, der f. Exp. såe skævt til Den, der ikke mødte med hvidt Hals
tørklæde, hvilket efter hans Formening hørte til for at være »an
stændig« påklædt, opholdt sig under Examinationen ved de så
kaldte »Partikler«, ved hvilke der var en heel Deel Finesser, der fra 
Skolen kun vare lidt kjendte. Havde en eller anden af Examinan- 
derne et hvidt Halstørklæde, låntes det gjeme ud til Andre, alt efter
som Turen kom til dem. Professoren i Hebraisk, Johansen (en Tyd
sker) havde udgivet et grammatisk Arbejde, som gik under Navn af 
»Johansens Ansigter« (»Ansichten«), og blev meget glad, når nogen 
af Examinandeme havde gjort sig bekjendt med disse Ansigter. Da 
min Ven og Fætter V. Thisted havde instrueret mig i så Hen
seende, indbragte dette mig et lpc. (laudabilis præ ceteris o: laud 
(1. karakter) med udmærkelse) både til Artium og den såkaldte 
»2den Examen«.
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Sidstnævnte bestod deels af en filologisk, deels af en philosofisk 
Afdeling; til den første hørte følgende Fag: Latin, Græsk, Historie 
og Mathematik (Trigonometri og Stereometri), til den anden: Logik, 
Psykologi og Moralphilosofi, Physik og Astronomi. Hertil anvendtes 
det såkaldte Rusår.

Ved Immatrikulationen, som foregik strax efter Examen artiums 
Slutning, skulde alle vi nybagte Studenter møde i Consistoriets Sal, 
hvor en stor Deel Professorer vare forsamlede. Indgangen dertil var 
i Universitetets Gård, med en høj Trappe foran, hvilken på begge 
Sider var tæt besat af ældre Studenter, som vilde formene os Ad
gangen, hvorved der opstod formelige Slagsmål med Hujen og Skri
gen, så at en Pedel af og til måtte sendes ud for at påbyde Ro og 
Stilhed.

Efter at være sluppen ind og at have fået sit Examensbevis blev 
man opfordret til at erklære, hvem af Professorerne man vilde vælge 
til sin »private Præceptor«, som det kaldtes. Meningen var vel, at 
Denne så skulde særlig tage sig af og have Tilsyn med En; men det 
Hele var kun en tom Formalitet. Mit Valg faldt på Werlauff, må- 
skee fordi han var en pæn, gammel Mand at see til, thi jeg kjendte 
aldeles Intet til ham, vidste ikke engang, at han havde skrevet An
tegnelser til Holbergs Komedier. Heller ikke havde jeg nogensinde 
senere det Allermindste personlig med ham at gjøre.

Kort efter Fuldbringelsen af 2 den Examen foretoges en Ferie
rejse til Hjemmet, hvor Julen skulde tilbringes. To af mine Kame
rater (G. Brix og J. Fausbiill) toge i Forening med mig Extra vogn 
(lukket) til Kallundborg; men ved Ankomsten dertil viste det sig, 
at vort Pengeforråd var sluppen op. Heldigvis traf vi en Handels
rejsende, hvem Brix kjendte noget til, og som var så venlig at låne 
os det Fornødne til Rejsens Fortsættelse. Det blev en langvarig Fe
rie, idet den usædvanlig strænge Vinter foranledigede, at vort Op
hold i Aarhus trak ud til hen på Foråret 1838. I al denne Tid 
tænkte vi ej på Studeringer, men kun på at more os.

Efter Tilbagekomsten til Kjøbenhavn skulde der altså tages 
fat på det theologiske Studium. Hvorledes dette skulde gribes an, 
havde jeg ingen Idee om; jeg måtte famle mig frem.

Heldigvis havde Martensen just dengang begyndt sin epoke
gørende Virksomhed som Universitetslærer. Store Skarer strømmede 
til for at høre hans åndfulde Forelæsninger over den nyere Tids Fi
losofi »fra Kant til Hegel«. De virkede i høj Grad vækkende, ånd
rige, livfulde, i høj Grad fængslende, og det store Auditorium, hvor
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de holdtes, var stadig næsten overfyldt. Mange ungdommelige Ge
mytter bleve så betagne af det, de her fik at høre, at de indbildte 
sig, at i den Hegelske Visdom var Løsningen af alle Tilværelsens 
Gåder at finde, og der fremkom iblandt dem et Utal af »philosophi 
udi egen Indbildning«, som sloge om sig med philosophiske Termini,
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og således mente og vilde give sig Udseende af at have slugt al Ver
dens Visdom. Skylden for slige Udskejelser kunde jo imidlertid ej 
med Rette tillægges Docenten; det var som en Rus, der skulde have 
Tid til at forvindes; men om end Adskilliges Hoveder forskruedes, 
idet - som Søren Kierkegård har sagt - »Tidens Yndlings-Filosofi 
blev Tidens Ynglings-Filosofi«, have hine Martensens Forelæsninger 
for en stor Deel Studerende tjent til at vække til friere Selvtænkning, 
til Fremme for deres åndelige Udvikling.

I det første Aarstid eller længere var min Examenslæsning en 
temmelig planløs Famlen; flere Gange forsøgte jeg at tage min Til
flugt til Manuduktør (Schurmann, Wadz), men da jeg fandt Ud
byttet heraf utilfredsstillende, foretrak jeg at læse på egen Hånd. 
Martensens Forelæsninger søgte jeg dog stadig, først over Dogmatik, 
senere over Ethik og Symbolik; kun sjeldent hørte jeg derimod nogen 
Forelæsning af de andre Professorer. Følgen var, at det trak længe 
ud med min Embedsexamen. Da jeg kom så vidt, at jeg turde tage 
Deel i Skriveøvelser (Examinatorier holdt jeg ikke af) søgte jeg til 
Clausen. Her havde jeg den Tilfredsstillelse nogle Gange at blive 
»nævnet« (Clausen brugte nemlig hver Gang at nævne Navnene på 
3 eller 4 af dem, hvis specimina han fandt at være de bedste). Ved 
den skriftlige Examen i Foråret 1843 var Jeg da og så heldig at blive 
No. 3 af omtrent 30 Kandidater.

3die Dcbr 1839 døde Kong Frederik den Sjette, og hele Kjøben
havn var i stor Bevægelse. Til samme Dags Aften var der forud 
aftalt et Besøg hos mig og min Kontubernal (C. Heilmann) af min 
Plejesøster Caroline Carlos, som da opholdt sig i Byen, tilligemed 
hendes Værtinde (Fru Kårsberg) og dennes Datter. Med en stegt 
Gås, hvormed vi skulde trakteres, lykkedes det de 3 Damer under 
mange Standsninger og Ængstelser at tilbagelægge Vejen fra Ad
miralgade til Frederiksborggade og bringe »Dyret« i god Behold 
igjennem Menneskestimlen til Bestemmelsesstedet, hvor vi da, trods 
Landesorgen, med Skam at melde holdt et lystigt lille Gilde, idet vi 
skjød alvorlige Tanker ud til næste Dag.

I de påfølgende stærkt bevægede Dage oprettedes det såkaldte 
»Studentersamfund«, i hvis Møder jeg deltog, og hvor glimrende 
Taler holdtes, navnlig af Lehmann og Monrad, hvilken sidste op
trådte her for første Gang som Taler. Også to unge Studenter frem
trådte her og vakte megen Opmærksomhed; den Ene (Gude, nu 
Domprovst i Roskilde) forsvarede Konsistoriet, der havde gjort 
Indsigelse mod »Samfundet« som politisk Forening, den Anden (H.
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Egede Schack, senere Forfatter til »Phantasterne« m. m., tidlig død) 
angreb med stor Voldsomhed og Vittighed ommeldte Konsistorium, 
optrædende som en rigtig Folketribun. Samfundet måtte imidlertid 
snart opløse sig. De Forhåbninger, man havde sat til Kristian d. 8de 
om en fri Forfatnings Indførelse her i Lighed med den, han havde 
været med til at indføre i Norge, ble ve - som bekjendt - bittert 
skuffede, hvilket gjorde Kongen meget upopulær, ikke mindst blandt 
Studenterne.

Ved siden af den gamle Studenterforening var der på den Tid 
fremstået en anden under Navn af »Akademisk Læseforening« (i 
daglig Tale kaldet »Akademikum« ). Anledningen til dens Opret
telse var Regentsianernes Misfornøjelse med nogle af Regentsprov
sten trufne Bestemmelser angående Benyttelsen af deres Læsestue. 
Medens den gamle Studenterforening søgtes af »den finere Portion«, 
havde Akademikum derimod, hvortil Adgangen var meget billigere, 
et mere jævnt Præg. Her gik det meget livligt til; der diskuteredes, 
politiseredes og philosopheredes over en lav Sko; stundom arran
geredes dramatiske Forestillinger, hvor Plougs såkaldte »Atellaner« 
og Hostrups første Komedier kom til Opførelse. Hvad mig angåer, 
da kom jeg jævnlig i denne Forening, men indtog der, overensstem
mende med mit Naturel, en meget beskeden, tilbagetrukken Stilling.

Selskabelig Omgang i Familiekredse, hvilken ellers er så ønskelig 
for unge Studerende, kjendte jeg kun lidet til i de Aar, jeg til
bragte ved Universitetet. Om Søndagen var jeg dog til Middag og 
Aften hos Fru Schwartzen, min Broder Edvards Svigermoder. Denne 
havde i sin Ungdom, indtil sit Giftemål, været Sangerinde ved det 
kgl. Theater; hendes Søn Julius var Tenorsanger sammesteds, og 
hendes Døttre Louise og Emma (min Svigerinde) sang meget smukt. 
Her havde jeg da Lejlighed til at høre både Opera- og Romancesang 
af bedste Slags. Hos Gamle Rosenkildes kom jeg enkelte Gange, 
når mine Forældre gjæstede Hovedstaden; der var rart og hyggeligt, 
og at jeg ikke kom der oftere, var min egen Skyld. Af og til kom jeg 
også hos Enke-Bispinde Mønster (hvis Mand havde en kort Tid 
(1830) været Biskop i Aarhus), fremdeles hos en Fru Kårsberg; det 
var omtrent det Hele.

Efter at min Broder Harald var rejst tilbage til Aarhus, og Edvard 
havde holdt Bryllup, boede jeg sammen først med Valdemar Thi
sted (til 1840, da han tog Embedsexamen), senere med Carl Heil- 
mann. Med begge de sidstnævnte tilbragte jeg oftere Juleferien i 
Gyrstinge hos Præsten Jørgen Thisted. Han var efterhånden bleven
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så korpulent, at han f. Exp. på en Dagvogn fyldte 2 Pladser; han 
gik sjeldent længere end ud i sin smukke Have (om Vinteren kun 
i sit Drivhus, som stødte op til hans Studereværelse) ; ikke des 
mindre var han åndsfrisk, livlig og vittig.

I 1839, mellem Jul og Nytår, måtte jeg i en stærk Kulde med 
Dagvogn tage fra Gyrstinge ind til Kjøbenhavn i Anledning af 
Edvards Bryllup. Det var kort efter Frederik den Sjettes Død, hvor
for Kirkens Indre var beklædt med Sort og intet Orgelspil måtte 
lyde. Brudgommen fik kun liden Ro til at nyde Hvedebrødsdagene, 
thi Politiet, ved hvilket han havde Ansættelse, måtte i den uroligt 
gjærende Tid, det dengang var, være påfærde både tidligt og sildigt. 
Jeg såe det kongelige Ligtog passere under Fakkelskin igjennem 
Frederiksberggaden på Vejen til Roskilde. Det var meget koldt, og 
flere gamle Excellencer, som måtte med, hentede sig undervejs en 
dygtig Forkjølelse, enkelte vel endog deres Helsot. Jeg rejste så pr. 
Dagvogn tilbage til Gyrstinge.

Mine Sommerferier vare i Regelen utilbørlig lange, og Over
rejsen til Aarhus tog stundom megen Tid. Således tilbragte jeg en-
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gang 9 Døgn ombord på en lille Jagt, hvor en Oberstløjtnant Dor- 
schæus med Kone og to Døttre havde optaget den lille Kahyt, me
dens vi Andre (en Løjtnant Dorschæus, Student A. Fleischer og 
jeg) måtte nøjes med Dækket og Lasten. Tre Gange vovede vi os 
fra Helsingørs Rhed ud af Sundet, men måtte vende tilbage igjen 
på Grund af Storm og Modvind. Under disse Forsøg måtte mine 
Kamerater og jeg ned i Lasterummet, hvor Lugerne lukkedes over os, 
så vi befandt os i Bælgmørke, mens en Masse Jernplader raslede om 
os med en Lyd som af Torden og truede med at ramle ned over os. 
Endelig blev Vejret sådant, at vi kunde komme videre, men så 
måtte vi flere Gange lægge bi for Vindstille. Af denne Art vare 
Rejserne ofte i de Tider; også tillands kunde de være drøje nok 
med de daværende Befordringsmidler.

Således kjørte jeg engang, efter at være nået med Smakke fra 
Aarhus til Kallundborg, en heel Nat med »Agepost« igjennem Sjæl
land. På Vognen var ingen Andre end Postføreren og jeg. Vi sade 
sammen på eet Sæde, og en Skylregn strømmede ned over os hele 
Natten. Mens min Rejsefælle expederede Post i Holbæk og Roskilde, 
blev jeg siddende på Vognen under åben Himmel. Jeg sad som i et 
Sædebad, thi Agestolen var fuld af Vand. Da jeg omsider gjennem- 
våd nåede til mit Logis i Kjøbenhavn, var jeg så medtagen, at jeg 
strax måtte til Sengs. Efterhånden løsnedes en stor Deel af Huden, 
navnlig på Ansigt og Hænder og skallede af som efter en Skarlagens
feber. Sommetider kunde man efter slig en Rejse fristes til at ud
bryde med Chilian: »Vi have vel rejst, Herre!«

Hvor herligt var det da ikke, da en regelmæssig Dampskibsfart 
mellem Kjøbenhavn og Aarhus kom i Gang! I April 1842 var jeg 
ombord på Dampskibet »Caroline Amalie«, da det foretog sin første 
Tur på den nævnte Route. Tilmed var Anledningen til min Rejse 
i høj Grad glædelig, og Vejret var under den natlige Overfart for
trinligt. For første Gang skulde jeg over at besøge min Forlovede.

Indtil i Aaret forud havde jeg i lange Tider ikke seet noget til 
min Barndoms-Inklination; om end ingenlunde glemt var hendes 
Billed dog blevet trængt endeel i Baggrunden hos mig. Jeg havde da 
sværmet snart for En snart for en Anden, men heldigvis havde denne 
Sværmen ikke draget alvorligere Følger efter sig. I Sommerferien 
1841 traf jeg sammen med hende på Himmelbjerget ved en af de 
Folkefester, som Digteren Sten Blicher havde kaldt til Live. Hun 
var nu voxet op til en yndig Ungmø, - en gammel Dame, som jeg 
for nogen Tid siden traf sammen med her i Aarhus, sagde om hende :
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»Hun var den yndigste, unge Pige, jeg nogensinde har kjendt!« - og 
de fordums Følelser for hende blussede op hos mig i fornyet Styrke. 
Flere Gange siden mødtes vi i den samme Sommer, dels i mine For
ældres Hjem, dels ved et Studenterbal i Riis Skov. Med Følelsen af, 
at hun var mig god og havde bevaret sin Barndoms Tilbøjelighed 
for mig, drog jeg efter Ferien tilbage til Hovedstaden, og med det 
Forsæt, at jeg ville frie efter endt Embedsexamen. Men i Løbet af 
Vinteren modtog jeg hjemmefra Beretninger om, at hun omsværme
des således af Tilbedere, at jeg ikke turde bie længer. Jeg skrev da 
til hende den 16de Februar 1842, og modtog allerede den 19de 
hendes Ja. På min Broder Haralds Fødselsdag, d. 26de blev Forlovel
sen deklareret. I April aflagde jeg da, som sagt, et Besøg i Aarhus, 
og tilbragte der 8 herlige Dage. Tiden deltes omtrent lige mellem 
Georgines og min Familie; enkelte Gange vare begge Familier sam
lede, og Dagen henrandt i Fryd og Gammen.

Vor Forlovelsestid varede i 4V2 Aar, og en ikke liden Deel af dette 
Tidsrum tilbragte min Forlovede hos min Søster Amtmandinde 
Krabbe i Rønne på Bornholm, således hele Vinteren 1844-45. En
gang hengik der - på Grund af Isforholdene - over 6 Uger uden 
at der hørtes Noget derovrefra. I Foråret 1845 kom der meget 
foruroligende Efterretninger om min Søsters Helbredstilstand, som 
foranledigede, at jeg tilligemed min Søster Louise begave os over til 
Rønne; på samme Skib, som vi benyttede fra Kjøbenhavn, befandt 
sig også en Halvbroder til Krabbe, Julius Benzon fra Christiansdal 
ved Odense. Ikke mange Dage efter vor Ankomst døde min elskelige 
Søster fra Mand og 4 små Børn. Efter hendes Jordefærd, som over- 
væredes af en overordentlig talrig Skare af alle Stænder, rejste jeg 
tilbage til Aarhus, medens derimod Georgine og Louise bleve der
ovre for Børnenes Skyld. Først næste Forår vendte de tilbage, efter 
at en Frøken Wulff var ble ven installeret som Børnenes Lærerinde 
og Opdragerinde.

Efter at jeg i Foråret 1843 var kommen hjem som Kandidat, var 
jeg i nogen Tid i Skanderborg for - ifølge Anmodning - at assistere 
Valdemar Thisted ved Undervisningen i hans Skole, medens han 
traf Forberedelser til sin første Udenlandsrejse. Ved min Tilbage
komst derfra modtog jeg snart Anmodning fra flere Pigeskoler om 
der at overtage Religionsundervisningen; ligeledes fra Adjunkt Carøe 
om Overtagelse af Undervisningen i Fransk i Latinskolens lavere 
Klasser, hvortil han tilbød gratis at instruere mig. Senere fik jeg 
også Timer i Latinskolen i Dansk og Latin i de lavere Klasser. Da
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jeg senere blev ansat som Adjunkt ved den såkaldte videnskabelige 
Realskole, beholdt jeg tillige de fleste af disse Timer, så at min Tid 
var stærkt optagen.

Ved Realskolen blev jeg i Førstningen nødsaget til blandt Andet 
at overtage Regning i nogle Klasser, hvilket var mig en meget ube
hagelig Overraskelse, eftersom jeg altid havde været en Stymper i 
dette Fag; jeg måtte jo så see til at sætte mig ind deri, så godt som 
jeg kunde. Efter nogen Tids Forløb, da Adjunkt Warburg havde 
opnået gejstlig Befordring (til Svendborg), blev jeg dog befriet der
fra, idet jeg overtog Religionsundervisningen i hele Skolen.

I Sommeren 1846 foretog min Svigerfader i Forening med sin 
Søn Harald (dengang Student), min Forlovede og mig, en Udflugt 
til hans Fødeegn mellem Vejle og Kolding, hvor vi bl. A. besøgte 
hans gamle Søster, som boede der som Enke med flere Døttre (på 
Viuf Mark, om jeg mindes ret), og en Brodersøn, som da var Gård
ejer, men tidligere havde tjent ham som Karl. På Udrejsen dertil 
besøgte vi den smukt beliggende Aarup Mølle og sejlede derfra over 
Vejle Fjord. Gamle Kirsten (Søsteren) var en enfoldig, meget naiv 
gammel Bondekone, som nærede fabelagtige Forestillinger om sin 
Broder By fogdens Storhed og Rigdomme. Under et Besøg i Aarhus 
havde hun med Forbauselse bl. A. betragtet de mange Skilderier i 
forgyldte Rammer, idet hun troede, at Rammerne vare massivt Guld, 
og hendes Broder havde moret sig derover og ladet hende blive i 
Indbildingen. Det var derfor ej underligt, at hun, da det ved hans 
Død (i 1853) viste sig, at han ingen Formue efterlod sig, troede, 
at Skattene vare underfundigt skaffede tilside. På Hjemrejsen fra 
vor Udflugt overfaldtes vi ved Aftenstid af et voldsomt Tordenvejr; 
imellem hvert Lyn, som kom, befandt vi os i Bælgmørke. Det lyk
kedes dog Kudsken at finde Indkjørselen til Edelsborg, hvor vi så 
søgte Tilflugt. Skjøndt det var henved Midnat, bleve vi af Familien 
Tø ttrup, som forøvrigt var os ubekjendt, modtagne og beværtede 
med den mest forekommende Gjæstfrihed, og Tiden henrandt under 
livlig Samtale, indtil Uvejret var forbi.

I Efteråret 1846 skulde vort Bryllup ståe. Vel var jeg endnu ikke 
bleven Adjunkt, dog mente vi at kunne nok slåe os igjennem, idet 
min Fader havde lovet os fri Bolig, og en Mødrenearv på 800 Rdl., 
som var tillagt min Kjæreste, kunne hæves hos min Svigerfader, 
efterhånden som vi måtte trænge dertil. I Løbet af Sommeren gjorde 
Georgine et sidste Besøg hos sin bedste Veninde, Frk. Stine Rosen
ørn på Nørholm ved Varde, og efter Hjemkomsten toges fat på
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Bryllupstilberedelserne. Den 21 de Nvbr. bleve vi så ægteviede i 
Frue Kirke af Consistorialråd Brix. Det var en Lørdag, der valgtes 
dertil, for at jeg kunde have Dagen efter fri, om Mandagen tog jeg 
atter fat på mine sædvanlige Forretninger. Bryllupsgildet, hvori - 
foruden Præstens - kun de to Familiers Medlemmer deltoge, holdtes 
i Brudens Forældres Hjem på Guldsmedgade. Min Broder havde 
skrevet en munter Bryllupssang, og da vi om Aftenen vare dragne 
ind i vort eget nye Hjem på Mejlgade, overraskedes vi med en 
Serenade, en smuk, trestemmig Sang, som på Melodien »Vaga 
Luna« lød op til os fra en Nabogård gjennem den stille Nat. (Sere
naden var af V. Thisted).

Medens det nu ved Brylluper er Skik, at Brudgommen og Følget 
forsamler sig ved Alteret og der tager imod Bruden, der føres op 
igjennem Kirken af sin Fader, samledes derimod ved mit Bryllup 
Følget i den nederste Deel af Kirken, og sluttede sig da til Brude
parret, da dette ankom. Jeg selv førte min Brud gjennem Kirken 
op til Alteret.

Lige overfor mine Forældres Hjem ejede min Fader 3 Gårde ved 
Siden af hverandre. I den nordligst beliggende af disse fik vi vor 
første Bolig. Efterhånden som Familiens Tilvæxt gjorde større Hus
rum fornødent, kom vi til at beboe Førstesalslejligheden i de andre 
to, den sidste på Hjørnet af Snævringen.

Som det vel kan tænkes henrandt Vinteren 1846-47 for os i Fryd 
og Gammen. Mindst eengang ugentlig tilbragte vi Aftenen hos mine 
Forældre og en anden hos mine Svigerforældre. I den påfølgende 
Sommer foretog jeg min første og eneste Udenlandsrejse i Følge 
med min Fader. Endskjøndt min Hustru befandt sig i velsignede 
Omstændigheder, mente jeg dog, da min Fader ønskede mit Følge
skab, og Rejsen kun skulde vare 16-17 Dage, tilmed uden Bekost
ning for mig, ikke at burde afslåe et sådant Tilbud. Ved Skole
feriens Begyndelse afgik vi da fra Aarhus med Dampskib til Kiel, 
næste Dag prøvede vi for første Gang en Jernbanefart fra Kiel til 
Hamburg, og efter et Par Dages Ophold dér med Iltog til Berlin. 
Efter at have seet os om dér og gjort en interessant Udflugt til 
Potsdam, afrejste vi til Dresden, og efter at have beseet Stadens 
Kunstsamlinger osv. til det sachsiske Schweitz i Selskab med et Par 
Landsmænd fra Viborg og en ung Grosserer fra Götheborg. Tilbage
rejsen gik over Leipzig, Magdeburg og Harburg, og så over Hamburg 
til Kiel og derfra med Dampskib til Aarhus, hvor vi fandt Alle i 
bedste Velgående.



44 Emanuel Sejr

Den 17de Oktbr. 1847 kom vor førstefødte Søn til Verden, og 
den Første, der næst efter Jordemoderen tog imod ham, var min 
kjære Plejesøster Caroline Carlos, som altid siden har omfattet alle 
mine Børn med trofast Kjærlighed. Samme Aften, efter Nedkom
sten, sang jeg med ved en Koncert, ved hvilken jeg havde lovet at 
assistere.

Den unge Moder måtte i længere Tid holde Sengen på Grund 
af hævede Been, og min Moder kom så daglig over til os for at 
assistere. Desværre kom denne hendes kjærlige Hjælpsomhed hende 
temmelig dyrt at ståe. Hun var nemlig så uheldig at glide og falde 
på Kjøkkengulvet og forvride sin ene Ankel, så hun strax måtte 
bringes tilsengs. Således var der nu to sengeliggende Patienter, hver 
i sit Værelse. Moder lå længe og under store Smerter. Da hun om
sider var kommen så vidt, at hun kunde flyttes, blev der ved Hjælp 
af Brædder langs ned ad Trappen dannet en Art Glidebane, ad 
hvilken hun, liggende på en Madrats og tildækket med Tæpper, 
blev firet ned og derefter båren over Gaden til sit Hjem. Efter nogen 
Tids Forløb vare dog begge Patienter på Benene igjen, og Alt gik 
sin jævne Gang.

Så oprandt Aaret 1848. Bevægelsen efter Tronskiftet, der også 
forplantede sig til Aarhus, tiltog mere og mere og kulminerede ved 
Efterretningen om Slesvigholstenernes Oprør. Da det i Aarhus garni
sonerende 3de Dragonregiment forlod Byen for at drage Syd på 
mod Fjenden, havde talrige Skarer samlet sig udenfor Frederiksport 
for at byde de Bortdragende Farvel. De fleste af Officererne såe 
alvorlige ud; men min Svoger Løjtnant Freiesleben hilste Mængden 
med et så fornøjet Ansigt, at der fra flere Sider hørtes Udråb som: 
»Se, det er en rask Fyr, ham dér!« og så lød Hurraråbene for ham 
med forhøjet Styrke. Han var også Den, der sendte Aarhus Stifts
tidende den første Beretning om Sejren ved Bau, og som også be
gyndte med »Hurrah !«

Her hjemme var imidlertid Mængden i bestandig ophidset Be
vægelse, og især ved Aftenstid droge store Skarer igjennem Gaderne. 
En sådan sendte en Deputation op til Stiftamtmand Gråh med den 
Erklæring, at han ikke havde »Folkets« Tillid, hvorfor det var bedst, 
han tog sin Afsked. Der hidskaffedes en heel Deel Geværer, og 
Landser dannedes ved Hjælp af Leer og lignende. Et Korps af Fri
villige blev oprettet og øvedes daglig under en forhenværende Løjt
nants Kommando. Efter nogen Tids Forløb afgik Korpset til Hæren; 
men det viste sig nok snart, at dette, ligesom de andensteds fra
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sendte frivillige Korpser, vare som sådanne kun lidet brugelige, hvor
for deres Medlemmer bleve fordelte og stukken ind i de forskjellige 
regulære Troppeafdelinger.

Også til Aarhus kom naturligvis Rygterne om, at Slaverne fra 
Rendsborg vare slupne løs og skændte og brændte rundt omkring; 
dog afstedkom disse Rygter ikke her nær så megen Forstyrrelse som 
på mange Steder, såsom i Viborg og Aalborg. Underligt nok, at jo 
længere nordpå, des værre blev Forstyrrelsen.

I Aaret 1848 slap Aarhus med et kortere, 2 Dages Besøg af 
Fjenden under Anførsel af Major Zastrow. To Orlogsfartøjer, som 
låe ude på Rheden, voldte Tydskerne en heel Deel Uro. Omme på 
Skolebakken glødedes der Kugler for dermed at beskyde Skibene, 
men Kuglerne kunde ikke nåe dem. Fra Dampskibet Hekla sendtes 
der kun en enkelt Granat hen over Hovederne på en Afdeling Sol
dater, som vare posterede på Havnens Brohoved. Af Hensyn til Byen 
lod man det hermed beroe. Granaten faldt ned i en Gård i det 
såkaldte »Spanien«, hvor den nær havde slået en Mand ihjel. Næste 
Dag drog Fjenden bort, uden at nogen Indkvartering havde fundet 
Sted.

I Realskolen (hvis Bygning ved Mindeport senere er bleven 
benyttet til Sygehus) var der særdeles god Orden og Disciplin. Rek
tor Nielsen, der tidligere havde været Medbestyrer af von Westens 
Skole i Kjøbenhavn, var efter min Mening en dygtig Skolemand, 
om end han af Nogle beskyldtes for at være noget pedantisk. Til 
Ordenens Overholdelse havde han udmærket Bistand i Inspektøren 
Adjunkt Holmsted. Blandt de andre Lærere vil jeg nævne Over
lærer Funch, som havde den Vane hver Morgen at komme for silde, 
idet han stedse skulde først besøge »et vist Sted« nede i Gården. 
Rektor indfandt sig da jævnlig i Overlærerens Klasse, hvor han 
begyndte Undervisningen. Når Funch så kom, tog Rektor sit Uhr 
op af Lommen og holdt det hen for Funch, at han kunde see, hvad 
Klokken var, hvorefter han forlod Klassen. Skolen havde flere ud
mærkede Lærere, bl. A. min Ven og Fætter Valdemar Thisted.

Oprettelsen af den nævnte Skole var et Forsøg, som på Grund af 
Forholdene ej kunde lykkes. Den var beregnet på et 10-årigt Kursus 
(fra Elevens 8de til 18de Aar) ; men da der ej var anordnet nogen 
Afgangsexamen, hvortil der var knyttet særlige Rettigheder, blev 
Følgen den, at kun meget få Elever i de første Aar gjennemgik det 
hele Kursus; efterhånden stod endog 9de Klasse tom; de Fleste 
forbleve ej længer i Skolen end højst indtil 16 Aarsalderen. Der
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havde været råbt så højt på Trangen til slige højere Realskoler; men 
det viste sig snart, at uden bestemte Rettigheder, som måtte være i 
Udsigt for Eleverne, kunde det ikke gåe. Senere har man indseet 
dette og rådet Bod derpå ved den såkaldte Præliminær-Examen. 
Flere Gange ansøgte Rektor om noget Sådant, men forgjæves.

Under den langvarige, fjendtlige Okkupation i Aaret 1849, i 
Månederne Juni og Juli, skrev jeg Dagbog. Efter Okkupationens 
Slutning skrev jeg desuden en sammenhængende Beretning om 
samme, hvilken blev optagen i »Aarhus Stiftstidende« og gik igjen
nem 3-4 Numere. Den sidste Deel deraf var foranlediget ved min 
Harme over en altfor overdreven Roes, der var bleven offentlig ud
talt over de fjendtlige Troppers Opførsel; jeg anførte da Adskilligt, 
som i det Enkelte kunde tjene til at modificere denne Lovtale, 
skjøndt jeg må indrømme, at de fjendtlige Tropper i det Hele taget 
opførte sig godt.

I August 1849 fødte min kjære Hustru en Datter, som dog døde 
efter få Dages Forløb, måskee som Følge af den Ængstelse og Be
kymring, som Okkupationstiden havde ført med sig. Den lille Pige 
blev hjemmedøbt af Stiftsprovst Dahlerup og fik Navnet Maria.

Om jeg mindes ret, var det i Slutningen af Sommeren 1849, at 
min Hustru måtte af Helbredshensyn tage Ophold i nogen Tid 
tilligemed den lille Thorvald på Ringkloster ved Skanderborg Sø, 
hos Propritær Andersen, gamle Venner fra Barndomstiden. Der tog 
jeg så gjerne ud Lørdag Eftermiddag, sejlede fra Skanderborg over 
Søen, og tilbage igjen Søndag Aften. Min Hustrus Ophold derude 
blev ikke uden heldig Indflydelse, og snart kunde hun helbredet 
vende tilbage til Aarhus.

I Aaret 1850 (3/9) fødtes os en Søn, som blev opkaldt efter 
begge sine Forældre (Alfred Georg), og i 1852 (8/12) en Datter, 
som kom til at bære min Moders Navn: Helene Ambrosia. I Februar 
1853 blev jeg kaldet til Præst som residerende Kapellan ved Aarhus 
Frue Kirke samt Sognepræst for Aaby Menighed. Hen på Sommeren 
hjemsøgtes Aarhus af en voldsom Cholera-Epidemi, der krævede 
talrige Offre. Det var en såre uhyggelig Tid; jævnlig hørte man de 
tunge, taktfaste, let kjendelige Skridt af Portører, der bare Cholera- 
syge til Hospitalerne; daglig var der adskillige Lig at begrave. Af 
vore Nærmeste bleve dog Gudskelov Ingen angrebne. I flere Hen
seender var det for mig som begyndende Præst en anstrængende Tid.

Ved Siden af min Præstegjeming måtte jeg jo passe mine Un
dervisningstimer på Realskolen såvel som i de private Pigeskoler, så
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jeg havde fuldtop at tage vare. Udarbejdelsen af Prædikener og Ta
ler faldt mig svær; meget ofte måtte jeg kassere, hvad jeg havde 
skrevet og begynde forfra. Desto vanskeligere blev det mig, da jeg 
Pintselørdag, mens jeg havde nok at gjøre med at forberede mig til 
de to Pintsedage, måtte udføre en »notabel Brudevielse« og tilmed 
var nødsaget til bagefter at deltage i Bryllupsgildet.

Brudgommen var Kaptejn Stage, der under Krigen havde ført 
en Kanonbåd og ved den Lejlighed havde gjort Bekjendtskab med 
Sophus Engelsted, den senere så bekjendte og ansete Læge i Kjøben
havn. I Selskab med ham besøgte så Stage Byskriver, Kancelliråd 
Engelsteds i Aarhus og blev forlovet med sin Vens Søster Frk. 
Thea. I Brudefølget var bl. A. Gehejmelegationsråd Skrike, Ju
stitsråd Jespersen med Frue, Justitsråd Stage osv. osv. Jeg skilte mig 
dog nogenlunde godt ved mit Hverv; men den Spænding, jeg havde 
gået i, havde taget stærkt på Kræfterne.

Stage og Hustru leve endnu (1892) i Kbhvn. I deres Ægteskab 
havde de kun en eneste Søn, som til deres store Sorg døde som 
Student. Faderen, der er en velhavende Skibsrheder, har senere til 
unge Sømænds praktiske Uddannelse skjænket et Skib, som til 
Minde om Sønnen bærer Navnet »Georg Stage«.

I den samme Sommer - midt under Choleraepidemien - ægte- 
viede jeg i Vejlby Kirke min Ven (da Adjunkt) V. Thisted og 
Elisa Rasmussen (Datter af Regimentsdyrlæge R.), hvis Moder 
dengang som Enke boede i Vejlby. V. Thisted var skilt fra sin første 
Hustru; men jeg har aldrig kunnet opfatte Herrens Ord i Bjerg
prædikenen i streng bogstavelig Betydning ligeså lidt som hans 
Udtalelser om Edsaflæggelse eller om at vende den venstre Kind til, 
når Nogen slåer mig på den højre. Jeg tog derfor ej heller i 
Betænkning at foretage den nævnte Brudevielse. Min Text var af 
Ev. Joh. det 17de: »Hellige Fader, bevar dem i Dit Navn, at de 
måe være Eet!«

Ved Realskolens Nedlæggelse gik V. Thisted af med Vente
penge, og kaldtes ikke lang Tid derefter til Sognepræst for Højrup 
Menighed i det Tørninglehnske. Der tilbragte han med sin elskelige 
Hustru nogle lykkelige Aar. Senere forflyttedes han til Tømmerup 
ved Kallundborg, men hjemsøgtes her efter nogle Aars Forløb af en 
Nervesvaghed, som nødsagede ham til at søge sin Afsked. Han 
flyttede så til Frederiksberg ved Kjøbenhavn. Hans Helbredstilstand 
tillod ham ikke at fortsætte sin Forfattervirksomhed; endog det at 
skrive et lille Brev faldt ham besværligt. Et Fald i Tømmerup havde
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Valdemar Thisted.
Efter træsnit i
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havt til Følge, at han måtte bruge Krykker; ude måtte han lade sig 
kjøre i en Sygevogn. I hans sidste Leveår faldt også Læsning ham 
anstrængende ; den indskrænkedes derfor mere og mere. Hans Trøste
bog og daglige Læsning var fornemlig Davids Psalmer. Den tunge
ste Prøvelse, der ramte ham, var, at hans fromme, elskelige Hustru 
efterhånden blev aldeles værkbruden. Hun, som overlevede ham 
(han døde i Aaret 1887), har nu henligget i en lang Aarrække 
næsten uden at kunne røre et Lem, dybt følende Savnet af sin 
elskede Ven og ventende med inderlig Længsel, men i kristeligt 
Tålmod på Udfrielsens Stund. At Vorherre lader denne fromme 
Kvinde vente så længe, synes heelt underligt; men »uransagelige 
ere Herrens Domme og hans Veje usporlige!« (Ved V. Thisteds 
Begravelse talte i Frederiksberg Kirke Pastor Evaldsen og Thisteds 
Eftermand i Tømmerup, der bragte et smukt Farvel fra sin Menig
hed; jeg talte ved Graven på Fasankirkegården og forrettede Jords- 
påkastelsen).

I Løbet af nævnte Sommer ægte viede jeg også Løjtnant Evald 
Wulf og Frøken Louise Øllgård, Søster til min Hustrus Stifmoder, 
og opholdende sig i mine Svigerforældres Hus som Husbestyrerinde. 
Hun var så meget ældre end Brudgommen, at hun kunne have 
været hans Moder, og vi Andre ansåe derfor denne Forbindelse for
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en Mesalliance, der aldrig kunde ventes at føre til noget Godt. Men 
vor Frygt blev gjort til Skamme; det blev et meget lykkeligt Ægte
skab. Da Wulf efter mange Aars Forløb var som Oberstløjtnant og 
Chef for 14de Bataillon kommen til at boe i Aarhus, udtalte han 
til mig, at det var en velsignet Dag for ham, da jeg ægteviede ham; 
hendes Indflydelse på ham kunde han takke for, at han var bleven 
Den, han nu var. For 2 Aar siden stod han for Tur til at blive 
Regimentschef; men på Grund af en Legemssvaghed, han havde 
pådraget sig, blev han nødsaget til at søge sin Afsked, og flyttede 
så til Kjøbenhavn. Der havde han den Sorg for kort Tid siden 
(i 1892) at blive sin Hustru ved Døden berøvet efter henved 40 
Aars kjærligt Samliv. Den Afdøde opnåede en Alder af over 80 
Aar, men bevarede i en sjælden Grad sin Aandsfriskhed og Livlighed 
indtil kort Tid før sin Bortgang (Wulf gik af som Oberst).

Den 8de Dcbr. 1853 fyldte vor lille Helene sit første Leveår. For- 
gjæves havde vi fra om Formiddagen ventet at see hos os min kjære 
Svigerfader som Gratulant. Det blev Aften og endnu lod han sig ikke 
see. Endelig - omtrent ved 1 o-Tiden - blev der ringet på Dørklok
ken; men istedetfor den med Længsel Ventede viste sig en Tjene
stepige, hvis Budskab slog ned som et Lyn fra klar Himmel: »Politi
mesteren er død!« Næppe kunde vi troe vore egne Øren. Dybt 
grebne ilede vi til Hjemmet på Guldsmedegade og fik her Syn for 
Sagn. Om Eftermiddagen var Nielsen kommen hjem fra Byen, og 
da han ikke befandt sig rigtig vel, vilde han hvile sig lidt, før han 
begav sig ud påny for at gratulere sin lille Datterdatter. Da imidler
tid hans Hustru undrede sig over, at det varede så længe, inden 
han lod høre fra sig inde i Soveværelset, hvor han havde lagt sig, 
gik hun derind for at kalde på ham, men fik intet Svar, og da hun 
følte på hans Hænder, vare de ganske kolde. Forskrækket fik hun 
strax sendt Bud efter en Læge, men da denne kom, kunde han kun 
konstatere, at Døden var indtrådt, formodentlig på Grund af, at et 
Blodkar var sprunget. Såvel Rektor Blache som Overlærer Funch 
satte ham i »Aarhus Stiftstidende« et smukt Eftermæle. Ved hans 
Begravelse talte Pastor Kragerop i Frue Kirke, og jeg ved Graven. 
På denne rejstes der en Mindesten af »erkjendtlige Medborgere«. 
Hans Enke flyttede efter nogen Tids Forløb med sine 3 Børn til Kjø
benhavn, hvor hun overlevede sin Mand i adskillige Aar. Nielsen 
var kun 63 Aar, da han døde, og, stærk som han var af Naturen, 
syntes han endnu ved sin pludselige Bortgang at ståe i sin fulde 
Kraft. Jeg har al Grund til at mindes ham med Kjærlighed og 
Taknemlighed.
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I April 1854 fødtes os en Søn, som efter to af sine Onkler fik 
Navnet Harald Fridleif Regnar. Han blev dog kun ca. 5 Fjer
dingår gammel, idet han i Juni 1855 afgik ved Døden. Under en 
Mæslinge-Epidemi vare alle Børnene bievne angrebne af denne 
Sygdom. Samtidig hermed havde jeg fået Permission til en Rekre
ationsrejse til Kjøbenhavn. Min Kuffert stod pakket, men Rejsen 
blev udsat fra Dag til Dag. Endelig syntes Patienterne i så god Bed
ring og uden Fare, at jeg kunde begive mig afsted; men næppe havde 
jeg opholdt mig et Par Dage i Hovedstaden, før jeg modtog Efter
retning om lille Haralds Død, hvorefter jeg naturligvis ilede hjem 
til den bedrøvede Moder. De andre Børn vare komne godt over 
Sygdommen.

Det rinder mig i Hu, at Thorvald - vistnok Aaret efter havde 
været syg af Hoftebetændelse, og at Barnepigen havde - istedetfor 
Bly vand, der skulde bruges til Omslag - fra Apotheket hentet Po- 
leervand (Skedevand). Intet Under derfor, at den arme Dreng 
græd og jamrede sig, skjøndt han fik Skænd derfor. Først da Om
slaget skulde tages af, og det viste sig, at det var som forbrændt og 
faldt fra hinanden i Stumper og Stykker, medens Stedet hvorpå 
det havde ligget, var aldeles hudløst, blev Fejltagelsen opdaget. Om 
denne Hestekur imidlertid har gjort mere Gavn end Skade, er ikke 
godt at vide, men længe varede det ikke, inden Sygdommen var 
ganske hævet.

Så kom Aaret 1856, i hvilket jeg fristede den tunge Sorg at miste 
min inderligt elskede Hustru ved Døden i hendes Alders 33 Aar. 
Den 20de Juni var hun lykkelig nedkommen med en Søn og syn
tes i de første 14 Dage derefter at befinde sig vel. Hun var endog 
begyndt at komme lidt op. Men en Søndag Eftermiddag, da jeg 
kom hjem fra Aaby, hvor jeg havde holdt Gudstjeneste, modtoges 
jeg med det foruroligende Budskab, at hun havde fået Feber og 
havde begyndt at fantasere. Fra nu af tog Feberen til fra Dag til 
Dag, kun afbrudt af enkelte lyse Øjeblikke. Ofte kaldte hun på mig, 
og Fornemmelsen af min Nærhed kunde da for en Stund virke be
roligende på hende. Den sidste Nat var hun falden i en dyb Slum
mer, som vakte Håb hos mig; men efterhånden blev Aandedraget 
langsommere og langsommere ; endelig standsede det ganske, og 
jeg forstod da, at Alt var forbi.

Efter Begravelsen erholdt jeg Rejsetilladelse og begav mig, led
saget af min ældste Søn, som da var 8 Aar gammel, over Haderslev 
til Højrup Præstegård, hvor jeg tilbragte hen ved 14 Dage i land-
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lig Fred og Ro hos Valdemar Thisted og hans elskelige Hustru. Ved 
min Hjemkomst fandt jeg Alt ordnet til, at jeg kunde drage ind i 
min nye Bolig i mine Forældres Gård, medens min Broder Harald, 
som hidtil havde boet der, var flyttet over i min tidligere Bolig lige- 
overfor. Således kunde nu min Moder og mine Søstre have stadigt 
Tilsyn med Børnene og med mit Husvæsen, hvilket var et stort Gode.

Senere kom desuden min Søsterdatter Thora Krabbe i Huset hos 
mig, indtil hun blev gift med Skibskaptejn Christian Arboe. Jeg 
ægteviede dem i Aarhus Frue Kirke. I 1859 overtog Johanne Re
bekka Jensen (Datter af Pastor Jensen i Houlbjerg), på Anbefaling 
af min Svigerinde Emma, som kjendte hende fra Randers, Pladsen 
hos mig som Husbestyrerinde, og vandt snart Børnenes Hengivenhed.

En af de første Dage i Aaret 1861 døde min kjære Embedsbroder, 
Sognepræsten Konsistorialråd Kragerop, kun nogle og halvtredsins- 
tyve Aar gammel, af en Blodforgiftning, der var fremkommet gjen
nem et lille Hul på den ene Fod. Fra Barndommen af havde han 
havt et skrøbeligt Helbred og levede derhos under fattige Forhold, 
så han havde ondt ved at stride sig igjennem Skolen (v. Westens 
Institut i Kjøbenhavn). Han var imidlertid flittig og flink, og hans 
Ihærdighed førte ham lykkeligt igjennem alle Vanskeligheder. Fra 
sin Skoletid bevarede han endnu et Papir, som mindede ham om en 
særlig vanskelig Situation, da han var nærved at måtte opgive Hå
bet om at kunne blive ved Studeringerne. Papiret havde indeholt 
en Pengesum fra en Unavngiven samt Ordene: »pistis, elpis« □ : Tro, 
Håb. Senere fik han at vide, at Gaven hidrørte fra en af hans Lærere : 
Nielsen, den senere Rektor ved »den videnskabelige Realskole« i 
Aarhus, for hvem han derfor vedblev stedse at nære megen Tak
nemlighed og Hengivenhed.

Under Kolding-Slaget i 1849 var han Præst der i Byen og måtte 
under Kugleregnen passere igjennem flere af Gaderne for at søge 
hen til et Sted, der var udenfor Skudvidde. Han gjemte siden en 
Bog, hvori en Geværkugle var trængt og var forble ven imellem Bla
dene. Hans forud skrøbelige Helbred havde på den Dag fået et Knæk, 
som han siden ikke forvandt. Han gik krumbøjet, altid med den ene 
Hånd på Ryggen og med Stokken i den anden Hånd, og langt borte 
fra kunne man på Gaden høre ham komme ved Lyden af hans 
Stok, som han i regelmæssig Takt stødte hårdt ned mod Stenene. 
Han havde vænnet sig til at tale meget om sin Dårlighed og 
stadige Smerter, hvorfor Pastor Gad, der i nogle Aar var hans Kol
lega, kaldte ham »Hr. Klagerop«. Som Prædikant var han aldeles
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ikke fremragende; dog havde han i sin Tid vundet Præmie for en 
Prædiken om Forsoningen ved Christus.

Efter Kragerops Død blev jeg constitueret som Sognepræst ved 
Aarhus Frue Kirke, og denne Constituion vedvarede til langt hen på 
Aaret, idet det trak længe ud med Kragerops Eftermands Provst 
Bendix’s Overtagelse af Embedet. Og i denne Mellemtid indtraf to 
vigtige Familiebegivenheder: først (efter henved 5 Aars Enkemands
stand) mit Bryllup i Houlbjerg Kirke - 12te Marts - med min hidtil
værende Husbestyrerinde Hanne Jensen, og dernæst mine For
ældres Guldbryllup den 17de April. Den smukke Fest i denne An
ledning er udførlig skildret i det lille trykte Skrift: »Mindeblade for 
Familien Elmquist« (1868). Fra min Bryllupsdag skiftede jeg Bopæl 
og flyttede ind i en Gård på Rosensgade lige overfor Hotel Cim- 
bria. Også her boede jeg frit på min Faders Bekostning.

Min nye Embedsbroder Bendix var i høj Grad forskjellig fra sin 
Formand. Han formelig bugnede af Legemskraft, var af en varm
blodig og meget heftig Natur, tillige meget arbejdsdygtig og en 
god Prædikant, mindst dog når han ved overordentlige Lejligheder 
vilde rigtig anstrænge sig; da kunde han på næsten hysterisk Måde 
tage så stærkt på Vej, at Virkningen af hans Tale skadedes meget 
derved. Efter sin Ankomst gik han og jamrede sig over at være 
kommen hertil og sagde, at han savnede sin tidligere Virksomhed, 
navnlig den provstelige. (På samme Måde bar han sig forresten ad 
senere, da han var bleven befordret fra Aarhus til Vindinge på Fyen; 
da var det Aarhus, han længtes tilbage til. Gjerne vilde han havt 
Menigheden der til at indgåe med Begjæring om at fåe ham til
bage, men det vilde ikke lykkes ham).

Een Svaghed havde han - trods den store Forskjel - tilfælles 
med den kjære Klagerop: han kunde kun dårligt finde sig i, at 
Konfirmander, navnlig af den bedre stillede Klasse, gik til Forbe
redelse hos en anden Præst. I Skoler og Instituter gik han formelig 
på jagt efter Konfirmander. Han mente, at Biskoppen, da han op
muntrede ham til at søge Embedet, havde givet ham Udsigt til at 
blive Stiftsprovst ved indtrædende Vakance; men Biskop Brammer 
var ble ven ærgelig over hans Jamren over at være kommen til Aar
hus, og da så Stiftsprovste-Embedet blev ledigt ved C. V. Boesens 
Befordring til Harridslev ved Randers, blev dennes Fætter E. Boesen 
Sognepræst i Horsens, kaldet til Stiftsprovst. Bendix og jeg kom 
forøvrigt godt ud af det med hinanden. Fra først af havde jeg vun
det hans Hjerte ved forud for hans Ankomst til Aarhus, at have
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fået optaget i Stiftstidende en Beretning om en Hædersgave, der 
var ved Afskeden bleven ham overrakt af hans Provstis Skolelærere. 
Han var en velbegavet Mand med mange gode Egenskaber, men i 
høj Grad Stemningsmenneske og lod sig ofte rive hen af sit heftige 
Sind, hvorved han jævnlig skadede sig selv. I Vindinge blev han 
atter Provst, hvilket snart forsonede ham med hans nye Stilling, og 
i denne forblev han til sin Død.

Omtrent et Aar efter mine Forældres smukke Guldbryllupsfest 
afgik min Moder pludselig ved Døden (den 23de Maj 1862). Endnu 
Dagen forud havde hun fuldkommen rask taget Afsked med min 
ældste Broder og hans Familie, som havde været i Aarhus på Besøg. 
Oftere havde hun i de sidste Aar af og til havt Anfald af Asthma, og 
havde også en Forudfølelse af, at hun engang vilde blive kvalt 
i et sådant Anfald. Midt på Natten bleve min Hustru og jeg 
kaldte op ved Budskabet om hendes Død, og vi ilede da afsted til 
det gamle Hjem, hvor alle vare dybt rystede ved det, der var skeet. 
Hun var i ualmindelig Grad elsket og høj agtet af Alle, såvel Ringe 
som Fornemme. Hun nåede en Alder af næsten 71V2 Aar.

Kong Frederiks den 7des Død i Nvbr. 1863 gav Signalet til den 
2den slesvigske Krigs Udbrud. Den bedrøvelige Efterretning om Til
bagetoget fra Dannevirke, hvilken uventet slog ned som et Lyn - 
dette Foretagende, som dengang blev så hårdt bedømt, men senere er 
blevet erkjendt for at have været det efter Omstændighederne ene 
Rigtige - nåede mig, mens jeg sad ved mit Skrivebord, fordybet i 
Udarbejdelsen af en Prædiken til næste Dag. Midt under de 
sørgelige Begivenheder, som derefter påfulgte, modtog jeg min Ud
nævnelse til Sognepræst for Virring og Essenbæk Menighed. Kort 
Tid derefter rejste min Hustru og jeg derud for at see vort til
kommende Opholdssted. Da vi vare komne igjennem Voldum fore
kom Alt os, især ved Ammelhede, så bart og øde som om vi befandt 
os midt ude på Ahlheden. Ej heller Præstegården med dens gamle 
Bygninger, især det dårlige Bindingsværks-Stuehus forekom os syn
derlig indbydende; og oppe på Kirkegården fløj os - da det var en 
stærk Blæst - Sandet op om Ørene og ind i Øjnene. Samme Dags 
Aften kjørte vi til Randers, hvor vi overnattede hos min Broder, og 
næste Dag kom vi tilbage til Aarhus.

Sluttes
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NOTER

Om familien Elmquist se: A. G. J. Elmquist: Stamtavle over Gudmann 
Elmquists Efterkommere, 1913 (T. Baumgarten: Borgerlige Familier, s.
137 ff.), her anført som: Stamtavlen. Af forkortelser er i øvrigt kun an
vendt to: A. St. = Aarhuus Stiftstidende og A. St. Aarb. = Aarbøger ud
givne af Historisk Samfund for Aarhus Stift.

8. Gudmann Elmquist (ca. 1729-1814) var født i Sverige og kom ca. 1755 
til København, hvor han en tid var gårdskarl og 1768 tog borgerskab som 
spækhøker, men i reglen, og tilsidst udelukkende, ernærede sig som sko
mager. Han var tre gange gift, og familiens forhold var som oftest ret 
fattige (Stamtavlen s. 128-36).

Folandt. Johannes Jensen Folandt (1756-1827) var født i Køge og tog 
1796 borgerskab i København som »fri murermester«, dvs. at han ikke havde 
gjort mesterstykke. Han arbejdede sig frem til nogenlunde velstand og ejede 
bl. a. en gård i Gothersgade. To af hans døtre blev gift med Elmquister 
(Stamtavlen s. 145-49).

Adolf Frederik. Adolph Frederik Elmquist (1788-1868) oprettede 1810 
en boglade og et lejebibliotek i Århus. Han kom her i forbindelse med 
udgiveren af Aarhuus Stiftstidende, bogtrykker Niels Lund, og overtog 
allerede 1811 redaktionen af bladet ; 1812 fik han tillige privilegiet som 
bogtrykker. Han tog ivrigt del i amatørkomedien i »Polyhymnia«, skrev 
prologer og oversatte stykker til opførelse. I mange år var han aktiv i borger
væbningen og tog 1826 sin afsked som kaptajn, hvorefter han udnævntes til 
overkrigskommissær. Aarhuus Stifstidende arbejdede han op til den i datiden 
mest udbredte provinsavis, og desuden udgav han fra 1818 »Læsefrugter 
samlede paa Litteraturens Mark«, et underholdende tidsskrift, som fik meget 
stor udbredelse (Stamtavlen s. 137-50; Em. Sejr: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 
1937, passim).

Geert. Gert Hardius Larsenius Elmquist (1793-1873) var også en tid 
skomager i Århus. I 1817 mødte han op på Olufsmarkedet med »kjøbenhavn- 
ske skoe-arbejder« og havde sit udsalg i broderens gård på Mejlgade 
(A. St. 1.8.1817), men 1819 fik han borgerskab i byen og boede først i »ma
dame Dues gård« på Skolegade (A. St. 25.11.1820) ; 1822 flyttede han til 
Lille Torv (A. St. 15.10.1822) og året efter til Rosensgade (A. St. 15.4.1823). 
I 1826 og 1829 træffes han dog igen på Olufsmarkedet som »skomagermester 
fra Kjøbenhavn« (A. St. 25.7.1826 og 1.8.1829). Hans hustru Ane Marie, 
f. Folandt, en søster til bogtrykker A. F. Elmquists kone, havde i København 
haft »kgl. bevilling til at sye alle slags dameklæder« og forsøgte sig i kunsten 
også i Århus (A. St. 27.10.1820 og 18.3.1823). Se i øvrigt Stamtavlen s. 181 f.

Jakob. Jacob Claudius Elmquist (1797-1845) blev 1823 bogtrykker og 
siden tillige skriftstøber i København. Han udgav et par tidsskrifter: »Snee- 
lillier«, »Litteraturens Paketbaad« og »Sjølunds Blomster«, men havde ikke 
samme held med dem som broderen med »Læsefrugter« ; ingen af tids
skrifterne opretholdt livet mere end et års tid, og af det sidste udkom kun 
et enkelt hefte. Jacob Elmquist gik fallit og kom senere til Ålborg, hvor 
han blev bibliotekar ved stiftsbiblioteket (Th. H. Erslew: Forfatter-Lexicon 
I, 1843, s. 373 og Supplement I, 1858, s. 410; Stamtavlen s. 186 ff.).
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Claudius. Claudius Elmquist. Iflg. Stamtavlen var C. E. født 1830, kom 
i bogbinderlære og døde 1848 af lungesvindsot. Der var desuden en søn, 
Jørgen Gudmann Elmquist, f. 1824, der døde 1842 (Stamtavlen s. 188). 
Derimod foreligger ingen oplysninger om en Claudius Elmquist, der skulle 
have arbejdet hos kunstdrejer Evert.

Kunstdrejer Evert. Herman Bernhardt Evert (1833-90) kom 1854 fra 
København til Århus, hvor han oparbejdede en betydelig forretning, bl. a. 
med dørgreb, hvoraf han førte »ca. 80 dessins« (A. St. 26.2.1885). Han var 
ved sin død medlem af ligningskommissionen i Århus, af bestyrelsen for 
Teknisk Skole og for Velgørenhedsselskabet (A. St. 5.3.1890; Aarhus tekniske 
Skole gennem 100 Aar, 1928, s. 61).

Jørgen Thisted. Jørgen (Overgaard) Thisted (1795-1855) blev efter sin 
teologiske eksamen 1820 kapellan i Ålborg, 1822 i København og var fra 
1825 til sin død sognepræst i Gyrstinge på Sjælland. Allerede i skolen viste 
han sig som »et godt, men uroligt og udisciplineret hoved«, og endnu før sin 
konfirmation optrådte han i litteraturen. Senere udfoldede han et omfattende 
og broget forfatterskab, mest teologisk og opbyggeligt, men også skøn
litterært. Han var således en flittig bidragyder til svogeren, A. F. Elmquists 
tidsskrift »Læsefrugter« og til Aarhuus Stiftstidende. Som prædikant virkede 
han stærkt ved sit levende sprog, sin spillende fantasi og sin direkte hen
vendelse til tilhørerne; han vandt stor popularitet hos det brede lag, men 
var mindre vel anskrevet inden for den teologiske verden, hvor man talte 
om »affektation« og »hykkelske phraser« (Stamtavlen s. 79 f; Dansk biogra
fisk Leksikon XXIII, 1942, s. 318 ff.).

Valdemar Thisted. Valdemar Adolph Thisted (1815-87) kom som 12-årig 
i huset hos sin morbroder, A. F. Elmquist i Århus og blev student fra Århus 
Katedralskole 1833. Han var stærkt litterært interesseret, men tog dog teolo
gisk eksamen 1840. Fra 1842-44 var han derefter bestyrer af en drengeskole i 
Skanderborg, hvor han for alvor begyndte sit forfatterskab. Fra 1846 til sko
lens nedlæggelse i 1853 var han adjunkt ved Den videnskabelige Realskole i 
Århus, derefter sognepræst i Højrup ved Ribe og senere i Tømmerup på Sjæl
land. Hans store produktion af romaner, rejseskildringer og teologiske af
handlinger vakte i sin tid en ikke ringe opmærksomhed, særlig »Breve fra 
Helvede«, der oversattes til flere sprog og ligefrem gjorde furore i Tyskland; 
men som forfatter er han nu helt glemt ( Stamtavlen s. 180 f. ; Dansk biogra
fisk Leksikon XXIII, 1942, s. 521 ff).

9. Vogelsang. Carl Vogelsang. Stamtavlen har ingen oplysninger om hans 
senere skæbne. Sønnen Carl (1831-78) var grosserer i København (Stamtavlen 
s. 185).

Rosenkilde. Christen Niemann Rosenkilde (1786-1861), den senere kgl. 
skuespiller, var fra 1810 kordegn ved Vor Frue Kirke i Århus samt lærer 
ved friskolen; 1812 blev han kantor ved domkirken. I Det forenede drama
tiske Selskab og senere i Polyhymnia spillede han ivrigt komedie, bl. a. 
sammen med A. F. Elmquist; han havde også en udmærket sangstemme, som 
prins Christian Frederik (Christian VIII) under sit ophold i Århus 1814 på 
tilbagevejen fra Norge blev opmærksom på, hvad der blev anledningen til, 
at Rosenkilde kom til Det kgl. Teater (G. N. Rosenkilde: Efterladte Skrif
ter I, 1877, indledningen; A. St. 24.6.1923).

o. Adolf Rosenkilde. Adolph Rosenkilde (1816-82), søn af C. N. Rosen-
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kilde, stod som skuespiller i skygge af faderen og rejste derfor til Kristiania, 
hvor han slog igennem. Senere opnåede han også fuld anerkendelse her
hjemme. Ligesom faderen syslede han med et humoristisk forfatterskab; 
særlig kendt er hans fortælling »Anders Tikjøb«, der også i dramatisk form 
har gjort stor lykke. Den omtalte fortælling »Carstens Skriftemaal« står i 
A. Rosenkildes samlede fortællinger »Mellem Sæsonerne« I, 1872, s. 261-425.

Købmand Jens Herskind. Jens Schibbye Herskind (1792-1850). Se Stam
tavlen s. 185 og V. A. Secher: Den Grotumske Legatstamtavle, 1875, s. 14. 

li. Murmester Fisch. Iflg. Stamtavlen boede Fisch »i nærheden af Aalborg«. 
Han var separeret fra sin hustru Margrethe Folandt (Stamtavlen s. 148).

Carl Wulff. Carl Israel (senere Johannes eller Johan) Wulff (1792-1854) 
havde først købmandshandel med kolonial og manufaktur på Vestergade 
(A. St. 7.8.1819), men gik fallit 1822 (A. St. 24.10.1822). I 1823 oprettede 
han »med kgl. bevilling« en bomuldstøj-fabrik på Skolegade (A. St. 31.7.1823), 
som han året efter udvidede med et strømpevæven (A. St. 3.2.1824). Han 
åbnede egen butik i 1828 (A. St. 24.5.1828 og 13.10.1832), men ophævede 
den igen 1839 (A. St. 22.5.1839). Fabrikken har næppe gået særlig strålende 
(A. St. 30.8. og 19.10.1838). Wulff forsøgte sig også med possementmager- 
arbejde og blev derved draget ind i en voldsom polemik med possement- 
mager H. C. Henius (A. St. 6., 10., 15. og 16.11.1832). I 1852 averterede 
Wulff sit varelager til salg »formedelst forandring« (A. St. 28.7.1852), og 
samme år blev han antaget som »commissionair for Lottoet i Hamborg« 
(A. St. 8.12.1852). Han døde 1854 (A. St. 24.3.1854) (Stamtavlen s. 148; 
H. Metzon: Mine Forfædre, 1956, s. 211).

Kjøbmand Borgen. Jens Andreas Borgen, født 1823, var købmand i 
Hjørring (Stamtavlen s. 182).

Jens. Jens Herskind Elmquist (1830-1915) var fra 1886 skibsinspektør 
ved statsbanernes søfartsafdeling med bolig i København, men vedblev sam
tidig at fungere som leder af istransporten over Storebælt (Stamtavlen 
s. 182 f.).

Helene Folandt. Helene Ambrosia Folandt (1790-1862), A. F. Elmquists 
hustru, synes at have været ualmindelig afholdt. »Gudsfrygt og menneske
kærlighed nævnes som fremtrædende træk i hendes karakter«, hedder det; 
hun var godgørende og hjælpsom over for fattige og ulykkelige mennesker, 
men hun havde også humor og forstod at skabe hygge i hjemmet. Som yngre 
var hun meget smuk, som ældre statelig. Efter hendes død 1862 fremkom 
en række mindedigte, hvoraf her skal citeres et par vers, som skyldes den 
begavede, men tidligt forfaldne poet Fr. Sneedorff Birch, der som barn 
synes at have haft sin gang i det Elmquistske hjem:

Som barn jeg i din nærhed ofte stod 
og såe, i kredsen hist af dine kære, 
dig stedse lige blid og øm og god, 
i sorg, i fryd, en venlig skytsånd være.

Af kærlighedens rige, dybe væld, 
som gud lod springe frem i kvindens hjerte, 
du øste kraft og mod til sildigst kvæld, 
da natten kom og slukked dagens kjerte.
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Og som din vandel var en harmoni, 
der kvæged os med toner milde, klare, 
så var din bortgang blid og smertefri, 
da engle hen til herrens bryst dig bare.

Se i øvrigt Stamtavlen s. 149 f. ; Em. Sejr: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 
1937, passim.

Konsul Mørk. Johannes Magnus Mørk (1827-89) var handelsuddannet 
og startede sammen med købmand F. W. Kiørboe en en gros-forretning i 
korn og smør, som pengekrisen 1857 imidlertid standsede. Han var derefter 
deltager i forskellige merkantile foretagender og interesserede sig især for 
politik, indvalgtes 1856 i Århus borgerrepræsentation og var 1861—73 År
huskredsens folketingsmand. Han blev tidligt politisk medarbejder ved Aarhuus 
Stiftstidende og var efter A. F. Elmquists død ansvarhavende redaktør af 
bladet (A. St. 1.4. og 18.6.1889; Aarhus Handelsforening 1862-1937, s. 43 f.).

Det dramatiske Selskab. Om de i datiden så yndede dilettantforestillinger 
eller privatkomedien, som man dengang sagde, se A. St. Aarb. 1913, s. 113-76 
og 1914, s. 38-115; Torkil Baumgarten: Selskabet Polyhymnia gennem 100 
Aar, 1915; Aarhus gennem Tiderne III, 1941, s. 355-61.

Borgervæbningen. Om borgervæbningen i det 19. århundrede se Aarhus 
gennem Tiderne III, s. 61-80; Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, 
s. 36-38.

12. Prinds Ferdinand. Christian VIII.s broder, arveprins Frederik Ferdinand 
(1792-1863) blev allerede 1803 udnævnt til chef for »Prins Frederik Fer
dinands lette Dragoner« i Århus og var fra 1839 kommanderende general 
over Nørrejylland, hvorfor han jævnlig opholdt sig i Århus, i reglen sam
men med sin gemalinde, Frederik VI.s datter, arveprinsesse Caroline (1793- 
1881).

Hotel Royal. Den gård, hvor gæstgiver N. Larsen i 1838 åbnede Hotel 
Royal, ejedes i 1820erne og 1830erne af pastor J. P. Halds enke; dens øverste 
etage bestod af »10 værelser, køkken, spisekammer og øvrige beqvemmelig- 
heder« (A. St. 10.12.1829). Da kongen jævnlig boede i gården under de 
store troppesamlinger, kaldtes den ofte »Kongens Gård«, og det var derfor 
naturligt at give hotellet navnet Hotel Royal (Holger Jugel: Hotel Royal i 
Aarhus 1838-1938).

Murer Dabelsteen. Formodentlig den Dabelsteen, der 1828 blev mester
svend hos murermester Fr. Goetz’ enke (A. St. 23.2.1828) ; måske J. A. Da
belsteen, som 1832 mistede sin hustru Marie Sophie Windom (A. St. 30.3. og 
6.4.1832).

14. Bogtrykker Lund. Niels Lund (1753-1825) oprettede 1794 Aarhuus 
Stiftsbogtrykkerie og startede samtidig Aarhuus Stiftstidende. 1812 solgte 
han trykkeri og avis til A. F. Elmquist for 5000 rdlr. en gang for alle og 
årlig, så længe Lund var i live, en afgift på 1000 rdlr., efter statsbankerotten 
omskrevet til 300 rigsbankdaler sølv værdi (Em. Sejr: Aarhuus Stiftsbogtryk
kerie, 1937, s. 38-85). Lunds hustru, Margrethe Lovise, født Richter, døde 
1827, næsten 78 år gammel, og overlevede altså kun et par år sin mand.

Edvard. Edvard Julius Johannes Elmquist (1812-66) blev student fra 
Århus 1830, cand. jur. 1835, var indtil 1850 ansat i Københavns politi, 
hvorefter han til sin død var byfoged og politimester i Randers; samtidig
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fungerede han en tid som herredsskriver i Nørhald, Støvring og Galten her
reder, en bestilling han senere ombyttede med byskriverembedet i Randers. 
Hans hustru, Emma Mathilde Schwartzen, var en søster til operasanger og 
skuespiller ved Det kgl. Teater Julius S. og ligeledes musikalsk begavet og 
med en smuk sangstemme (Stamtavlen s. 150 ff.).

15. Distriktslæge Weis. Emst Peter Weis (1776-1845) kom til Århus 1805 
som distriktschirurg og læge ved hospitalet. Af hans fire sønner blev to 
boende i Århus, nemlig Hans Christian W. (1811-82), der var distriktlæge 
1845-60 og stiftsfysikus 1860-80, samt Andreas Severin W. (1815-89), som 
fra 1846 var ejer af Århus Mølle (Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen II, 
s. ugof.; Arosia 1926, s. 27; A. St. 27.2.1845 og 30-9-i933)-

16. Kammerjunker L. Krabbe. Ludvig Vilhelm Krabbe (1798-1857) blev 
cand. jur. 1823, auskultant i Rentekammeret 1825, amtmand på Bornholm 
1837-49 (afskediget), derefter landstingsmand for 4. valgkreds (Bornholm). 
(Stamtavlen s. 158 f. ; Danmarks Adels Aarbog XLV, 1928, s. 52) Iflg. 
A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen : Candidati og Examinati juris II, 1955, 
s. 409, var Krabbe 1828-37 fuldmægtig ved Vejle Amt, den sidste tid ved 
Århus Amt. Derimod står der intet om, at han har været konstitueret som 
stiftamtmand.

Julius Benzon, søn af kammerherre, amtmand Peter Ulrik Frederik Ben- 
zon (Danmark Adels Aarbog LIV, 1937, s. 18).

17. Rosenørn-Teilmann. Christian Peder Theodor R.-T. (1817-79) ansattes 
efter sin juridiske eksamen i Rentekammeret, 1851 blev han borgmester i 
Fredericia, og 1853-59 var han herredsfoged i Skads herred. 1861 tiltrådte 
han besiddelsen af stamhuset Nørholm ved Varde. Sin politiske løbebane 
begyndte han som medlem af landstinget fra 1859; fra 1865 var han kultus
minister og fungerede fra august 1866 tillige som justitsminister, hvorefter 
han 1867 afgav kultusministeriet og fortsatte som justitsminister, indtil han 
1868 afgik af helbredsgrunde (Danmarks Adels Aarbog XLIX, 1932, II, 
s. 156; I. K. Rosenørn (Teilmann) : Lidt om Nørholm og dens Beboere, 
2. udg., 1909, s. 24-30).

Min Søster Louise. Louise Nielsine Elmquist (1816-77). Forelskelsen i 
Fr. Paludan-Müller er omtalt i Vilh. Andersen: Paludan-Müller I, 1910, 
s. 41 f. ; H. Martensen-Larsen : Den virkelige Fr. Paludan-Müller 1924, s. 
115 f. ; S. Kühle: Fr. Paludan-Müller I, 1941, s. 160 ff. og 206; Stamtavlen 
s. 161 f.

Overlærer Fleischer. Edvard Christie Fleischer (1780-1854) var født i 
Norge og student fra Bergen. Han kom 1806 som adjunkt til Århus Katedral
skole, blev 1818 overlærer og tog sin afsked 1846. En kollega karakteriserede 
ham som »en fidel fyr . . . men uden for matematikken temmelig tynd i 
papirerne« (E. G. Tauber: Memoriae Fredericoburgenses. Add. 235 e, s. 184. 
Det kgl. Bibliotek). Fleischer var særlig interesseret i naturfagene og var 
1837 med til at stifte et selskab, der havde sat sig det mål at oprette et 
naturhistorisk museum (Indbydelsesskrift til den off. Examen i Aarhuus 
Cathedralskole 1850, s. 57; A. St. Aarb. 1952, s. 67); det blev dog aldrig til 
noget. Ved sin afsked fik han fra skolens elever overrakt en sølvpokal; 
inden sin afrejse skænkede han sine konkylier, udstoppede fugle m. m. til 
katedralskolens naturhistoriske samling ( A. St. 18.11.1846 ; Indbydelsesskrift 
til den off. Examen i Aarhuus Cathedralskole 1847, s. 31).
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Dr. Willemoes. Frederik Vilhelm Willemoes (1778-1860), en broder til 
søhelten, var stiftsfysikus i Viborg fra 1808 og i Århus 1817-44.

18. Plejesøsteren Caroline. Caroline Karlos eller Carlos (1809-74) var datter 
af en tysker, Christoph Karlos, som iflg. traditionen under Napoleonskrigene 
var kommen såret til Itzehoe, hvor han forelskede sig i en pige af god 
familie, der blev hans hustru og flygtede med ham til Århus. Her dukkede 
han op 1802 og tilbød at give unge mennesker undervisning i tegning og at 
male folks værelser »efter nyeste måde« (A. St. 5.6.1802). Han forfærdigede 
også rullegardiner (A. St. 15.6.1805) og blev tillige tegnelærer ved katedral
skolen. Iflg. Stamtavlen rømte han i 1815 fra kone og børn, og der arran
geredes teaterforestilling til fordel for den forladte moder og hendes »uop
dragne« børn (A. St. 17.1.1815). Få dage senere tales der dog om Karlos’ 
rejse »til fjerne fædreland af længsel at se sin slægt . . .« og om de »midler- 
tidigen faderløse« børn (A. St. 24.1.1815). Under opholdet i Tyskland døde 
han imidlertid, og enken meddeler i september 1815, at hendes »gode mand«, 
der for over et år siden forlod Danmark »for endnu en gang at besøge sit 
fædreland og sine slægtninge«, er død af et »nerveslag« allerede den 18. 
april »i sin fødeby Berent i Vestpreussen«, 52 år gammel (A. St. 5.9.1815). 
At dødsbudskabet er nået så sent frem, kan måske forklares ved de urolige 
forhold i Europa. Den efterladte familie i Århus var imidlertid bragt i en 
økonomisk vanskelig situation, og den lille Caroline, som allerede tidligere 
havde haft sin gang hos bogtrykker Elmquists, der boede i samme ejendom, 
blev nu antaget som deres egen og sluttede sig med stor kærlighed til den 
Elmquistske familie (Stamtavlen s. 163 f). Hun forblev ugift og flyttede tillige 
med plejesøsteren Louise til København sammen med A. F. Elmquist, da denne 
1867 trak sig tilbage som redaktør af Aarhuus Stiftstidende.

Harald. Harald Fridleif Gudmann Elmquist (1818-83) blev student 1837, 
men opgav hurtigt studierne; han omtales i Stamtavlen som »en fin og nobel 
karakter«; men han var ikke robust nok til en redaktørs ofte stormomsuste 
post, hvorfor han overlod redaktionen af Aarhuus Stiftstidende til konsul 
J. M. Mørk, idet Elmquist dog stadig var bladets udgiver og drev Aarhuus 
Stiftsbogtrykkerie. Hans hustru, Karen Elisabeth, født Weinschenck, (1831- 
1908) var særdeles handlekraftig og drev efter sin mands død den store 
forretning med en vis selvstændighed; men da hun var uligevægtig af sind 
og heftig af temperament, blev hendes dispositioner i reglen overeksponerede. 
Hendes gode såvel som mindre gode egenskaber kom til fuld udfoldelse. Hun 
yndede at omgive sig med al mulig pragt, indrettede »Riddersal« i den gamle 
Elmquistske ejendom på Mejlgade og et stort springvand i haven; en årrække 
lønnede hun af sin egen lomme en tredjepræst ved Århus Domkirke, for
modentlig fordi hun ikke var tilfreds med de forhåndenværende (Stam
tavlen s. 159-61; Em. Sejr: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1937, passim).

19. Frimurer Nøthen. Anders Johansen Nøthen (ca. 1792-1841), en af 
byens originaler, som morede folk ved indlæg i avisen, der kunne have en 
vis kontant slagfærdighed, men især udmærkede sig ved en naiv selvbevidst
hed og en barok argumentation, som i Nøthens ubehjælpsomme sprogbe
handling ofte fik en pudsig virkning. Den helt store morskab blomstrede dog 
først, da byens trænede penne begyndte at levere bidrag til avisen i Anders 
Nøthens navn. Overleveringen nævner både rektor H. H. Blache, Fr. Snee- 
dorff-Birch og Jørgen Thisted som forfattere af Nøthen-indlæg; og måske har
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også Harald Elmquist bidraget sit, da han samlede og udgav disse indlæg 
under titlen »Nøtheniana eller Anders Nøthen og hans Aandsbeslægtede. 
Nytaarsgave for 1846, helliget Almindeligheden. Udg. af Jørgen Dyhr, 
Brolægger«. I Erslews Forfatter-Lexicon er dette værk dog tillagt Fr. Snee- 
dorff-Birch, som imidlertid har frasagt sig faderskabet (Fr. Sneedorff-Birch: 
Et Bidrag til den danske Litteraturhistorie, 1856). De »Poetisk-politiske 
Slingringer« udsendte Elmquist som særligt tryk allerede 1840 under Anders 
Nøthens navn og lod dem derefter indgå i samlingen af Nøtheniana 1846. 
Fr. Sneedorff-Birch havde i 1844 udgivet »Nye poetisk-politiske, kling- 
rende, skingrende og slingrende Svinglinger og Dinglinger« også under Nøthens 
navn, skønt den arme frimurer på det tidspunkt var død (Th. H. Erslew: 
Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon I, 1858, s. 155; A. St. 8.11.1924 
og 23.3.1941, søndagstillæg; Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 150).

20. Dagmar Hedegaard. Alexandre Dagmar Gunhilde Hedegaard Elmquist 
(født 1863) blev iflg. Stamtavlen gift 1881 med sin adoptivhalvfætter, gros
serer Anton Kristian Herskind (født 1854) af kulfirmaet Kampmann & 
Herskind. Om Anna Gredsted findes derimod ingen oplysninger.

Professor Withusen. Carl Christopher Withusen (1778-1853) blev pro
fessor ved det chirurgiske akademi 1816, ved Universitetet fra 1842 (Kr. 
Carøe: Den danske Lægestand III, 1905, s. 230 f.).

Organist Kabell. Johannes Kabell (1783-1855) blev student fra Århus 
1803, opholdt sig nogle år i København, var fra 1807 kantor i Alborg, 
1811-14 sanger og skuespiller ved Det kgl. Teater, men slog ikke igennem, 
efter sigende fordi han var for undselig og kejtet (Memoirer og Breve XLII, 
s. 113 ). I 1815 ansattes han som kantor og kordegn ved Århus Domkirke, 
1816-45 var han sanglærer ved katedralskolen, en tid også ved borgerskolerne, 
og 1833-47 virkede han som organist ved domkirken. I de yngre år gav han 
ofte koncerter, og han var meget anset som musiklærer; i Århus syntes man 
også godt om hans kompositioner; hans melodi til rektor Blaches fædre
landssang »Dybt under Nordens himmel« betragtedes som århusianernes »na
tionalsang«. Den omtalte melodi til A. F. Elmquists »Vuggevise for mit 
blinde barn« er optaget i den af Immanuel Rée udgivne »Musikalsk Antho
logie« I, 1856. Kabell var ugift og efterlod sig en lille formue, som han 
havde bestemt til forskellige legater (A. St. 22.8.1826; 29.9.1847; 17.9 og 
20.10.1855; 21.3.1956; H. H. Blache: Arosia, 1862, s. 81; H. Friis-Petersen: 
Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus, 1941 (maskinskrevet manuskript i 
Det kgl. Bibi.; i Statsbiblioteket i Århus og Landsarkivet i Viborg)).

22. Theodor Freiesleben (1825-1906) var fra 1843-49 sekondløjtnant ved 
tredje dragonregiment i Århus; efter treårskrigen ansattes han ved gen
darmerikorpset i Slesvig. Som chef for det under provisorieårenes politiske 
kampe oprettede gendarmerikorps — »de lyseblå« — viste han sig som en 
anerkendt dygtig administrator (Th. Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen, 1900, 
s. 214; Stamtavlen s. 57 f.).

23. Madame Bager. Karen Hasselmann Bagger, født Voetmann (1791-1848), 
enke efter byfoged og byskriver i Skanderborg Andreas Nicolai Bagger 
(1763-1827). Md. Bagger bekendtgør 1828, at hun »opmuntret af adskillige« 
har i sinde »igen at begynde med børns undervisning, hvormed jeg engang 
før var så lykkelig at vinde forældrenes tilfredshed, og da jeg nu har en voksen 
datters medhjælp, så tør jeg love, at de skulle blive undervist i alt, hvad
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de efter deres alder kunne lære« (A. St. 6.5.1828; C. Hjorth-Nielsen: Danske 
Prokuratorer 1660-1869, 1935).

Pastor Dinesen. Chr. Dinesen (1801-63), der fra 1839 til sin død var 
sognepræst i Virring-Essenbæk, var anden gang gift med byfoged Baggers 
datter Andrea Caroline Bagger (1812-69).

24. Hans Marzetta. Hans Philip Piesner Marzetta (1818-49), søn af klub
værten i »Polyhymnia«, Lorenzo Marzetta (1772-1843). Se Rasmus Nielsen: 
Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 131. Hans Marzetta blev student fra Århus 1837, 
cand, theol. 1842, men døde allerede 1849 (H. Friis-Petersen: Personalhi- 
storiske Bidrag til Aarhus Katedralskoles Historie, 1939. Maskinskrevet ma
nuskript i Det kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket i Århus).

Signe Due, muligvis datter af købmand og brændevinsbrænder Jacob 
Due (død 1820), som ejede daværende nr. 38 på Skolegade (A. St. 3.10.1820 
og 11.2.1826).

Mamsel Bancon. Elisa Maria Cathrine Bançon (ca. 1767-1840) var født 
i Grenoble og kom 1801 til Danmark; fra ca. 1824 underviste hun i Århus. 
Den omtalte danske pige Therese var hendes plejedatter Theresia Cæcilia 
Richter, som 1840 »vemodsfuld« bekendtgjorde hendes død (A. St. 10.3.1840).

Georgine Christine Nielsen (1822-56), datter af byfoged og politimester 
i Århus Jørgen Nielsen (1790-1853).

Hans Råe. Hans Frederik Raae (1820-95), søn af købmand P. C. Raae, 
hvis forretning han førte videre. 1866 overdrog han kolonial- og produkt
handelen til købmand Anton Wistoft, men beholdt selv tømmerhandelen, 
som han dog også solgte 1875 for helt at hellige sig arbejdet som forret
ningsfører i Spare- og Laanekassen i Århus (S. Weis-Fogh: Spare- og Laane- 
kassen i Aarhus, 1939).

25. Seminarist Frausing. Chr. Peter Frausing (1788-1858) var født i Århus, 
seminarist fra Borris 1822 og kom 1823 fra Barrit til Århus, hvor han var 
»privatlærer«. 1833 blev han gift med Ane Sophie Christensen (A. St. 
14.6.1833); 1838-47 var han lærer og kirkesanger i Hasle ved Århus, og 
1848 averterer han igen om undervisning af »børn i den yngre alder« 
(A. St. 26.8.1848). I de følgende år må det være gået tilbage for ham, for 
1852 takker han i avisen »de ædle mennesker, der ved så mange godheds- 
beviser bidrage til at gjøre min fremtid noget lysere« (A. St. 1.2.1852). Hans 
død bekendtgøres i A. St. 11.8.1858 (H. Friis-Petersen: Dimittender fra dan
ske Skolelærer-Seminarier samt Privatister 1781-1880 I, 1958 (maskinskre
vet manuskript i Statsbiblioteket i Århus)).

Ernst Weis. Ernst Marcus Weis (1807-73) var ligesom de andre brødre 
Weis meget musikalsk, en udmærket amatørcellist og blandt stifterne af 
Musikforeningen i København (Musikforeningens Festskrift, 1889).

26. Jens Stougaard (1761-1838), søn af en snedker i Ry, blev 1783 student 
fra Århus, fik filosofisk eksamen med udmærkelse, men havde ikke råd til 
at studere videre ved universitetet og blev derfor huslærer i Jylland, senere 
hører ved Roskilde skole og kom 1789 til Århus Katedralskole, hvor han 
1791 blev konrektor efter endelig at have taget den nødvendige eksamen. I 
1805 efterfulgte han Thure Krarup som skolens rektor. Det siges om ham, 
at han omgikkes eleverne »med venlighed og faderlig godhed ... og det 
var sjældent, at nogen discipel ved kådhed i ord eller gerning vovede at 
forstyrre opmærksomheden«. Rektor Stougaard døde først 1838, ikke 1837,
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som Elmquist skriver (H. H. Blache: Jens Stougaard. En Nekrolog, 1838; 
Østjydsk Hjemstavn 1937, s. 94-106; V. A. Secher: Meddelelser om Slægten 
Secher, 1939, s. 199 f.; A. St. Aarb. 1952, s. 42 ff.).

Blache. Hans Henrik Blache (1787-1871) blev student fra Århus 1806, 
tog teologisk embedseksamen 1811 og var derefter huslærer i København, 
indtil han 1813 blev konstitueret ved sin gamle skole i Århus, hvor han
1814 udnævntes til adjunkt, 1824 til overlærer, 1833 til konrektor og 
1838-61 var rektor. Han havde således levet det meste af sit liv i Århus, 
hvad måske nok prægede ham noget. Blache var kendt som en god latiner og 
»Horats’ smagfulde oversætter«. I årenes løb leverede han også et utal af 
lejligheds-poesier både inden for den selskabelige klub »Polyhymnia« og ved 
officielle højtideligheder for ikke at tale om private kredse, hvor en sang af 
Blache sjældent savnedes. Et udvalg af disse poesier udgav han 1862 i sam
lingen »Arosia«; det betydeligste, som foreligger fra Blaches hånd er dog de 
kulturhistorisk værdifulde erindringer om skolelivet i Århus omkring 1800, 
der offentliggjordes efter hans død i Historisk Tidsskrift, 4. række III, 1872-73 
(Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 147!.).

Engelbrecht. Adam Abraham Engelbrecht (1767-1849) var født i Køben
havn, men træffes 1804 i Horsens, hvor han underviste bl. a. i tegning. Fra
1815 - måske før - er han i Århus og giver også her tegneundervisning ; 
han var lærer ved katedralskolen 1815-36. Den af Elmquist omtalte årsag 
til hans afskedigelse findes ikke anført i andre erindringer. Derimod synes 
Engelbrecht i de yngre år at have været et livligt gemyt (Rasmus Nielsen: 
Fra det gamle Aarhus, 1902, s. 20-23), men med årene trættedes han, må
ske har også afskedigelsen slået ham ud, og han omtales nu som en falmet, 
beskeden mand, der ved fødselsdage eller andre begivenheder i velhavende 
familier mødte op med en sirlig tegning, som han overrakte. Han forlangte 
ikke noget for den, men fik i reglen en rigsdaler. Gamle Engelbrecht har 
dog været omfattet med megen sympati, hvad tydeligt fremgår af den op
mærksomhed, han og hans hustru var genstand for ved deres guldbryllup 
(Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 96 og 156; A. St. 16.4.1838 og 
I-9-I954)-

Snedorf-Birch. Frederik Sneedorff-Birch (1805-69), søn af biskop An
dreas Birch, blev student fra Århus 1823, men fuldendte ikke sine studier 
ved universitetet. 1829 blev han konstitueret lærer ved Århus Katedralskole, 
1834 adjunkt, men 1838 afskediges han på grund af drikfældighed. 1839 
erklæredes han umyndig. Han levede derefter et ret kummerligt liv. Som 
St. St. Blichers gode ven holdt han taler ved Himmelbjergfesterne og ved 
andre lejligheder, og et utal af poesier er spredt rundt i datidens aviser og 
tidsskrifter. Garit Etlar har skildret ham i novellen »Blichers Hat«, og Fr. 
Paludan-Müller benyttede ham som model til digteren Boldt i »Ivar Lykkes 
Historie« (Seksten Århusrids tilegnede Svend Unmack Larsen, 1953, 
s. 261-89).

28. Fogtmanns Læsebog. Nikolai Fogtmann: Lærebog i den christelige Reli
gion. Til Brug for den studerende Ungdom. Bogen udkom i tre oplag i 
tiden 1823-36.

Herslebs større Bibelhistorie. Svend Borchmann Hersleb: Lærebog i Bi
belhistorie, udkom i tre oplag fra 1812-26.
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Balles Lærebog. Nicolai Edinger Balle: Lærebog i den evangelisk- 
christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler, København 1791. 
Ved reskript af 1792 blev bogen befalet indført som »undervisningsbog i 
religionen for ungdommen« og udkom derefter i mange oplag de følgende år.

Råes Tømmer gård. Købmand P. G. Raaes tømmergård lå ved firmaets 
ejendom, daværende Studsgade 70, nu Nørreport 20.

29. Christian Brix. Christian Carl Brix (1820-1908) blev student fra Århus 
1836 og cand, theol. 1842; tog ivrigt del i studenterforeningslivet og var 
stærkt optaget af den skandinaviske bevægelse. 1851-92 var han bestyrer 
for Efterslægtsselskabets Realskole, 1858-92 medlem af Københavns borger
repræsentation, 1863-87 indvalgt i rigsdagen.

Peter Brix. Peter Sophus Deodatus Brix (1821-1908) blev student fra 
Århus 1839 og tog teologisk embedseksamen 1845, men senere studerede 
han jura og blev cand. jur. 1851. Han var derefter assistent i indenrigsmini
steriet, 1855 auditør i hæren og blev 1857 byfoged, byskriver og vejer, 
måler og vrager i Frederikssund.

Sognepræsten ved Frue Kirke. Jens Christensen Brix (1780-1849) kom 
1829 fra Ålborg til Århus, hvor han blev til sin død (H. P. Selmer: 
Nekrologiske Samlinger I, 1849, s. 520-23).

Carl Heilmann. Carl Ulrik Heilmann (1818-44) var søn af Joachim Otto 
Carl Heilmann, der under krigsperioden 1807-14 avancerede til kaptajn. 
Efter krigen bosatte han sig i Århus, hvor han oprettede en skole for både 
piger og drenge og i øvrigt dyrkede musikken såvel privat som offentligt 
(A. St. 23.7.1816; 13.5 og 25.11.1817). Han og A. F. Elmquist fik desuden 
bevilling til at afholde »maskeradeballer« (A. St. 19.2 og 21.12.1819 og 
4.2.1820). Ved kaptajn Heilmanns tidlige død (A. St. 9.2.1821 ) blev familien 
økonomisk ilde stillet, og Elmquists tog da den ældste af sønnerne i huset; 
men også Carl Ulrik blev stærkt knyttet til familien, især til den næsten 
jævnaldrende Alfred, som han en periode i studietiden boede sammen med i 
København. Carl Ulrik Heilmann havde et litterært talent, og en del af hans 
poesier havde relation til familien Elmquist, særlig til Alfred (Gerhard Heil- 
mann: Slægten Heilmann, 1893-95, s. 190 f. og 293-340).

Madame Rae. Der fandtes flere familier Raae i Århus i disse år, så 
det ikke kan afgøres, hvem »rappenskralden« var.

31. Georgines Fader. Politimester Jørgen Nielsen (1790-1853) kom som pro
kurator til Århus i 1815 og blev tillige herredsfuldmægtig i Hads- og Ning 
herreder indtil 1820. I de følgende år var han godsforvalter for Marselisborg 
og bestyrede enkelte andre godser; 1825 blev han politiassistent i Århus. 
Jørgen Nielsen tog ivrigt del i byens liv, sad i bestyrelsen for Teknisk Skole, 
var den drivende kraft i arbejdet for ophævelsen af bymarkens fællesskab, 
ligesom han var virksom for Spare- og Laanekassens oprettelse. 1844 valgtes 
han til stænderdeputeret for Århus købstad. Jørgen Nielsens sidste år sled 
meget på ham: som politimester havde han mange vanskeligheder under den 
tyske besættelse, og frihedsrusen efter 1848 passede ikke hans konservative 
natur. Endelig kom koleraepidemien 1853, som stillede meget store krav 
til hans arbejdskraft; og Jørgen Nielsen sparede sig ikke. Man havde netop 
samlet ind til en gave til ham som påskønnelse for hans arbejde i kolera
året, da han pludselig døde den 9. december 1853 (A. St. 15.12 og 31.12.1853;
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Rasmus Nielsen: Fra det gamle Aarhus, 1902, s. 193-204 og Aarhus i 
Fyrrerne, 1959, s. 28 og 123; Vagn Dybdahl, Vello Helk og Finn H. Lau
ridsen: Sagførere i Århus, 1956, s. 32 f. A. St. Aarb. 1955, s. 118 f. ).

Lærer i Græsk og Tydsk. Det drejer sig formentlig om adjunkt Ole 
Christian Ludvig Arntzen (1802-69), der 1833 konstitueredes ved Århus Ka
tedralskole og netop underviste i græsk og tysk. Det hedder om ham, at 
han var hidsig og utålmodig, men samtidig godmodig og svag og kunne 
derfor ikke holde disciplin (E. Bodenhoff: Lyse Minder, 1915, s. 89). Se 
også G. A. Jensen: Barndoms- og Ungdomserindringer, 1943, s. 96, og 
Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 82 og 148.

Edsberg. Jens Frederik Vilhelm Edsberg (1800-67) var adjunkt i Århus 
fra 1828 og blev 1835 sognepræst i Hornslet, senere i Thorsager-Bregnet.

34. Vilhelm Paludan-Müller (1807-61), søn af biskop J. Paludan-Müller og 
broder til digteren Fr. Paludan-Müller, blev cand, theol. 1834 og var adjunkt 
ved Århus Katedralskole fra 1835, indtil han 1839 ansattes som sognepræst 
i Beder-Malling.

Dampskibsforbindelse. Der var dog allerede 1827 begyndt en mere regel
mæssig dampskibsfart mellem København og Jylland med dampskibet »Da- 
nia«, men kun i sommerhalvåret, og helt stabil var ruten ikke; desuden var 
det meget billigere at tage med sejlskibene (Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyr
rerne, 1959, s. 120 f.).

Professor Petersen. Frederik Christian Petersen (1786-1859) blev 1818 
professor extraordinarius i klassisk filologi ved Københavns Universitet, fra 
1842 Ordinarius.

Professor Johansen. Carl Theodor Johannsen (ca. 1804-40) blev 1833 
udnævnt til professor i østerlandske sprog, men døde af brystsvaghed allerede 
1840 (Københavns Universitets Aarbog for 1840, s. 23). Det omtalte værk 
»Ansichten d. Inder und Hebräer, durch Zusammenstellung d. Manuischen 
und Mosaischen Kosmogonie erörtert«, udkom i 1833.

35. Werlauff. Erich Christian Werlauff (1781-1871), overbibliotekar ved Det 
kgl. Bibliotek og tillige professor i »nordisk historie og oldsager«. Wer- 
lauffs hovedværk »Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs Lystspil« kom 
i første udgave 1838, i anden forøgede og til dels fortsatte udgave 1858.

J. Fausbüll. Peter Julius Rosenstand Fausbøll (1817-91), der gik i klasse 
med Alfred Elmquist, var søn af sognepræst Chr. Nissen Fausbøll i Hasle 
og broder til den senere professor Michael Viggo Fausbøll; han blev cand. 
theol. 1843, var pers. kap. i Østbirk fra 1847, i Holme-Tranbjerg fra 1853, 
Sognepræst i Torsted 1857 og i Hassing 1873.

Martensen. H. L. Martensen (1808-84), den senere biskop, havde 1838 
faaet ansættelse ved universitetet som lektor i teologi med pligt til at holde 
forelæsninger for russer over moralfilosofi. Fra 1840 blev han professor, og 
hans forelæsninger samlede en usædvanlig stor tilhørerskare og prægede på 
afgørende måde størstedelen af det følgende slægtleds teologer, der gennem 
den hegelske dialektiske metode samlede sig om romantikkens grundsyn over
ført på teologien: Enhed af tro og tænkning, en stor helhedsanskuelse, hvor 
alle modsætninger harmonisk forenes i en altomfattende enhed (Dansk bio
grafisk Leksikon XV, 1938, s. 367 ff.).

37. Schurmann. Jens Christopher Schurmann (1812-91) havde 1835 taget 
teologisk embedseksamen med udmærkelse og var de følgende år en skattet
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manuduktør; 1846 blev han præst i Ålborg, hvor han valgtes til medlem 
af den grundlovgivende rigsdag, fra 1851 var han sognepræst i Skårup og 
forstander for Skårup Seminarium.

Clausen. H. N. Clausen (1793-1877) blev 1821 lektor og 1822 professor 
i teologi. Uanset Grundtvigs voldsomme angreb på ham i »Kirkens Gjen
mæle«, 1825, var Clausens videnskabelige anseelse urokket, men på grund 
af hans politiske virksomhed blev han vraget som biskop Mynsters efter
følger, idet A. S. Ørsted meddelte ham, at ministeriet ville »tabe al holdning«, 
hvis det udnævnte ham. Den yngre H. L. Martensen blev foretrukket (Bio
grafisk Leksikon V, 1934, s. 288 ff.).

Fru Kårsberg. Iflg. Kjøbenhavns Veiviser 1840 boede fru M. Kaarsberg, 
Admiralgade 164.

Studentersamfund. Under de bevægede politiske forhold efter Frederik 
Vis død, da mange håbede på en fri forfatning af Christian VIII i lighed 
med den, han 1814 havde givet Norge, organiserede også studenterne sig 
under førerskab af mænd som Orla Lehmann, D. G. Monrad, A. F. Krieger, 
Carl Ploug m. fl. Det studentersamfund, man dannede i 1840, kom dog 
allerede i starten i konflikt med konsistorium, som forlangte tilsyn med det, 
hvad samfundet nægtede at gå med til. Universitetet »ophævede« derefter 
studentersamfundet, og rektor skrev samtidig til politidirektør Bræstrup og 
anmodede ham om at træffe »de fornødne foranstaltninger til opretholdelse« 
af universitetets beslutning (H. G. A. Lund: Studenterforeningens Historie 
1820-70, II, 1898, s. 1-62). Enevælden yndede ikke politisk virksomhed, og 
slet ikke af studenter.

Gude. Ludvig Jacob Mendel Gude (1820-95); både hans og Hans 
Egede Schacks (1820-59) indlæg i debatten findes refereret i H. G. A. Lund: 
Studenterforeningens Historie 1820-70, II, 1898, s. 29-31.

38. Akademisk Læseforening. På Regensen var 1832 oprettet en læseforening 
med lokale for alumnerne; man kom imidlertid i et modsætningsforhold til 
regensprovsten, professor F. C. Petersen, og 1839 startedes derfor en ny 
forening, Akademisk Læseforening eller Akademicum, med Carl Ploug som 
formand og lokaler uden for Regensen. Her samledes især de yngre stu
denter, for hvem Studenterforeningen var for dyr, og i de følgende fem år, 
indtil Akademicum indgik en union med den gamle studenterforening, ud
foldede det akademiske liv sig ikke mindst livligt her (H. C. A. Lund: Stu
denterforeningens Historie 1820-70, I—II, 1896-98, passim).

Atellaner. Plougs såkaldte Atellaner, som han skrev under pseudonymet 
Poul Rytter, var studentikose, dramatiske digtninge, fulde af politisk og litte
rær satire og skrevet i et ramsaltet sprog, men fra Plougs side kun beregnet 
for studenterkammeraterne; de er dog senere udgivet. Atellaneme var på en 
måde forbillede for den lidt yngre G. Hostrup, hvis komedie »Gjenboeme« 
opførtes 1844 på Hofteatret for at fejre sammenslutningen af Akademicum 
og Studenterforeningen.

Fru Schwartzen. Iflg. Kjøbenhavns Veiviser 1840 boede fru A. F. W. 
Schwartzen i Larsleistræde 167. Hendes søn, Julius Schwartzen, havde en 
»til koleratursang særdeles bøjelig« tenor og var sanger og tillige skuespiller 
ved Det kgl. Teater fra 1826. Han afskedigedes som skuespiller 1857 °8 
var derefter regissør ved teatret (Th. Overskou: Den danske Skueplads IV, 
1862, s. 825; VI, 1876, s. 359).
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Enke-Bispinde Mønster. Biskop P. H. Mønster (1773-1830) var kun et 
års tid biskop i Århus. Hans enke, Friderike Sophie Fleischer (1789-1848), 
flyttede efter hans død til København.

40. Oberstløjtnant Dorschceus kan være enten Frederik Emanuel Koefoed 
Dorscheus (1773—1843), der blev oberstløjtnant 1837, eller Frederik Dor- 
scheus (1779-1864), udnævnt til oberstløjtnant i 1839 (V. Richter: Den dan
ske Landmilitæretat 1804-94, I, 1896, s. 146).

Løjtnant Dorchæus. Christian Frederik Dorscheus (1813-68), der blev 
sekondløjtnant 1828 og premierløjtnant 1836.

Student A. Fleischer. Adolph Hilarius Frederik Fleischer (1816-95), søn 
af overlærer Edv. Christie F., var adjunkt på Herlufsholm 1843-49, tog 
landmålereksamen 1851 og blev ejer af Nybogård ved Helsingør. Fra 1861 
var han præst for den katolsk-apostolske menighed på Frederiksberg (H. 
Friis-Petersen: Personalhistoriske Bidrag til Aarhus Katedralskoles Historie, 
1939. Maskinskrevet manuskript i Det kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket i År
hus) .

Vi have vel rejst, Herre\ »Ulysses von Ithacia« 5. akt 3. scene. Re
plikken lyder: »Har vi ikke vel reyst, Herre?«.

»Caroline Amalie«. Dampskibet »Caroline Amalie« ejedes af et Flens
borg-rederi og sejlede på ruten Flensborg-København—Århus (Rasmus Niel
sen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 121).

Himmelbjerget. Om folkefesterne på Himmelbjerget, som kulminerede i 
1840erne, se Cornelius Adrian: Om Himmelbjergfesterne og St. St. Blicher, 
1882, og Jeppe Aakjær: St. St. Blichers Livs-Tragedie, II, 1904, s. 292-424.

41. Adjunkt Carøe. Johan Frederik Anton Martinus Carøe (1811-90) blev 
cand, theol. 1834, gjorde derefter en udenlandsrejse og opholdt sig længere 
tid i Paris. Fra 1839 var han lærer ved Den videnskabelige Realskole i Århus 
og blev ved skolens nedlæggelse adjunkt ved katedralskolen, fra 1861—72 ved 
Metropolitanskolen i København. Overlærer blev han ikke. Han var »en 
ualmindelig dårlig lærer« (G. A. Je?sen: Barndoms- og Ungdomserindrin
ger, 1943, s. 104). I Århus oprettede han et »læse-selskab« (A. St. 19.6.1840) 
og var ivrigt medlem af komiteen til indsamling af bøger og blade til sol
daterne under treårskrigen (A. St. 13.4.1851 ). I 1851 udkom i Paris Fr. 
Hammerichs skildringer fra treårskrigen, som Carøe havde oversat til fransk.

42. Adjunkt Warburg. Emil Frederik Warburg ( 1817-86) var adjunkt ved Den 
videnskabelige Realskole i Århus fra 1844, til han 1849 tog sin afsked af 
helbredsgrunde. Rektor K. C. Nielsen fremhævede ved afskeden hans »elske
lige personlighed og varme iver for sit kald« (Efterretninger om Den viden
skabelige Realskole i Aarhuus for Aaret 1848-49, s. 21). I 1851 blev 
Warburg res. kapellan i Asminderød, Grønholt og Fredensborg og 1859 sogne
præst ved St. Nicolai Kirke i Svendborg (Præstehistoriske Samlinger I, s. 337).

Harald. Byfoged Jørgen Nielsens søn Harald Regner Nielsen (1824-99) 
blev cand, theol. 1850, ansattes ved Århus kommunale skolevæsen 1856. Fra 
1861-63 var han adjunkt i Herlufsholm, men vendte derefter tilbage til År
hus, hvor han 1871 blev overlærer ved borgerdrengeskolen og senere ved 
borgerpigeskolen. 1888 tog han sin afsked af helbredshensyn (Ghr. Buur: 
Aarhus Skolevæsen gennem 80 Aar, 1930, passim).

Edelsborg. Gården Edelsborg ved Skanderborg ligger i Skanderup-Stilling 
kommune og ejedes dengang af P. U. E. Tøttrup (død 1862), tidligere ejer af
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Dueholm på Mors (Vagn Riisager: Krøniken om Tøttruppeme paa Dueholm 
1947, s. 16 ff.).

Stine Rosenørn. Christine Marie Rosenøm (1821-52), datter af tidligere 
stiftamtmand i Århus Carl Gustav R. (1786-1858) og 1850 gift med sin 
fætter Christian Peter Theodor Rosenøm-Teilmann (Danmarks Adels Aar- 
bog IV, 1887, s. 382).

43. Melodien »Vaga Luna«. »Vaga luna, ehe inargenti« af Vincenzo Bellini 
udsendtes med dansk tekst, »Luna i din sølverglans« på Wilh. Hansens 
forlag (Alfred Nielsen: Sang-Katalog II, 1924).

44. Koncert. Organist Muth-Rasmussen fra Horsens gav 17. oktober en kon
cert i Århus Domkirke. I anmeldelsen fremhæves en »tenorsolo med obligat 
violin og orgel«. Ingen anden form for sang omtales (A. St. 18.10.1847).

Hurrah! Freieslebens beretning om slaget ved Bov findes i et »extra-følge- 
blad til A. St. nr. 69« 1848. Teksten begynder: »Hurra! de danske have 
vundet seier !«

Stiftamtmand Grah. Jens Andreas Graah (1787-1873) var stiftamt
mand i Århus 1843-57. Han var »en gammel livlig pebersvend, der i sine 
unge dage havde været page hos Christian VII og fortalte herom« (G. A. Jen
sen: Barndoms- og Ungdomserindringer, 1943, s. 186). Andetsteds karak
teriseres han dog som indesluttet og legemlig svag (Elfride Fibiger: Tids
billeder, 1904, s. 129). Om en deputation til ham i 1848 findes intet berettet 
i andre kilder; men populær var han ikke, og da Orla Lehmann i 1848 
som regeringskommissær besøgte Århus, blev der gjort forsøg på at få ham 
fjernet som stiftamtmand. Lehmann var dog klar over, at Graah var »en 
mand af utvivlsom retsindighed«, selv om der fremkom »stærke exempler på 
ladhed og særhed« (O. Lehmann: Efterladte Skrifter II, 1874, s. 282), og 
der skete derfor kun det, at Graah fik adjungeret kasserer ved bankkontoret 
i Århus Chr. Otterstrøm (1795-1876) som medhjælp. Århusianerne var heller 
ikke mere utilfredse med Graah, end at de ved hans afsked skænkede ham 
»en smuk udpolstret med fløjel betrukken lænestol« (måske a propos lad
heden) og et sølvservice (A. St. 2.1.1858).

45. Slaverne fra Rendsborg. Rygtet om at slesvig-holstenerne ved krigens 
udbrud i 1848 havde løsladt slaverne, dvs. forbryderne i Rendsborg Tugthus 
og sendt dem nord på, hvor de røvede og plyndrede, vakte en voldsom panik 
i Jylland (Lønborg Friis: Den jyske Slavekrig, 1898). Når århusianerne 
tog det nogenlunde roligt, skyldtes det måske den straks ved krigens udbrud 
oprettede »betryggelses-comitee«, som bl. a. søgte at kontrollere de mang
foldige, ofte helt vilde rygter, hvad slet ikke var så let, fordi datidens efter
retningsvæsen var så langsomt og mangelfuldt (Rasmus Nielsen: Aarhus i 
Fyrrerne, 1959, s. 105 og 158 f.).

Major Zastrow. Heinrich Adolf von Zastrow (1801-75), senere preussisk 
general.

Realskolen. »Den videnskabelige Realskole« i Århus blev oprettet ved 
kgl. resolution af 10. maj 1839, og undervisningen begyndte allerede i no
vember samme år i lejede lokaler på Vestergade. I januar 1842 kunne skolen 
flytte ind i en nyopført bygning i Dynkarken ved Mindeport, hvor nu Sabroes 
fabrikker ligger. I 1853 blev skolen nedlagt, og under koleraepidemien samme 
år blev bygningen taget i brug som koleralazaret. Det blev derved klart, at 
den egnede sig godt som sygehus, og kommunalbestyrelsen i Århus købte
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derfor bygningen for 20.000 rdlr. Indtil 1893 fungerede skolebygningen i 
Dynkarken derefter som sygehus for Århus by (Cl. Funch: Den videnskabe
lige Realskole i Aarhus, 1845 og 1852; Ghr. Buur: Aarhus Skolevæsen gen
nem 80 Aar, 1930, s. 15; Aarhus gennem Tiderne II, 1940, s. 426 f. ; 
Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 79 og 146).

Rektor Nielsen. Knud Christian Nielsen (1798-1872). Meningerne om 
ham var stærkt delte. G. A. Jensen yndede ham ikke: »Heldigvis havde han 
ikke at gøre med os små, han var en værre pedant og meget ilde lidt, blandt 
andet for et vidtdreven pryglesystem - hver lørdag afpryglede han alle 
drenge, som i ugens løb havde anmærkninger eller dårlige karakterer« ( G. A. 
Jensen: Barndoms- og Ungdomserindringer, 1943, s. 49 og 94; Rasmus 
Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, 1959, s. 79 og 146).

Adjunkt Holmsted. Cand. polyt. Svend Holmstedt (1813-76) var adjunkt 
ved Den videnskabelige Realskole fra oprettelsen 1839 til han 1851 blev 
adjunkt ved Frederiksborg lærde skole; overlærer sst. 1855-68. Han var 
stærkt naturvidenskabeligt interesseret og holdt 1846-47 foredrag om jord
klodens fysik i Teknisk Skole, ligesom Selskabet for Naturlærens Udbredelse 
flere vintre overdrog ham at holde forelæsninger i Århus om den mekaniske 
fysik, om elektricitet og magnetisme m. m. (A. St. 11.11.1843).

Overlærer Funch. Caspar Gerhard Clemens Funch (1807-93) blev stu
dent med udmærkelse 1824 og havde ligeledes udmærkelse til sin teologiske 
embedseksamen 1830. Han var lærer ved Landkadetakademiet fra 1835, 
indtil han 1839 som overlærer kom til Den videnskabelige Realskole i Århus 
1853 overflyttedes han til katedralskolen. Funch underviste i tysk i alle 
klasser, men tålte ingen germanismer i elevernes danske oversættelse ; så 
tordnede han: tal dansk, din tyske hund! (Arosia 1933, s. 10). Af alle erin
dringer fremgår det, at Funch var både respekteret og afholdt (E. Boden- 
hoff: Lyse Minder, 1915, s. 88 f.; G. A. Jensen: Barndoms- og Ungdoms
erindringer, 1943, s. 97; Arosia 1928, s. 96; A. St. 7.11.1926 og 7.2.1932; 
A. St. Aarb. 1944, s. 107). Sammen med kolleger ved skolen udgav han en 
dengang meget benyttet dansk læsebog, som kom i flere udgaver. Han var 
stærkt politisk interesseret og omtales positivt af Orla Lehmann i dennes 
skildring af sin rejse i Jylland som regeringskommissær i 1848 (O. Lehmann: 
Efterladte Skrifter II, 1874, s. 282). Funch tog også ivrigt del i byens liv, 
sad i mange år i byrådet, redigerede byrådets forhandlinger (A. St. 9.8.1872) 
og havde betydelig indflydelse, ikke mindst som formand for skoleudvalget 
(Chr. Buur: Aarhus Skolevæsen gennem 80 Aar, 1930, s. 66). Han fejredes 
stærkt, både da han i 1864 havde været i Århus i 25 år (A. St. 5.11.1864) 
og i 1880, da han udtrådte af byrådet (A. St. 13.4.1880).

46. Okkupation i Aaret 1849. Om Århus under besættelsen i 1849 kan læses 
i: F. Hertz: Livet under en Occupation, 1849; (M. Wilnau): De tyske Rigs
tropper i Aarhuus I—II, 1849; A. Wilde: Fra Krigen 1848-49, 1892, s. 152- 
63 Elfride Fibiger: Tidsbilleder, 1904, passim; G. A. Jensen: Barndoms- og 
Ungdomserindringer, 1943, s. 83 f. ; Aarhus gennem Tiderne III, s. 54 ff. 
Den af Elmquist omtalte beretning er formentlig tre ret store artikler i 
A. St. 24., 25. og 27.7.1849.

Stiftsprovst Dahlerup. Michael Henrik Ludvig Dahlerup (1802-89). Efter 
teologisk embedseksamen var Dahlerup nogle år adjunkt i Hillerød, fra 1828 
sognepræst til Vindblæs og Dalbyneder og fra 1838 til Gjerlev og Enslev.
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1845 blev han stiftsprovst i Århus, men søgte 1854 forflyttelse som sogne
præst til Ballerup og Måløv, hvor han tog sin afsked 1878. Som stiftsprovst 
i Århus var han højt anset; da han i 1854 rejste fra byen, skrev Aarhuus 
Stiftstidende: »Det hører, det tør vi ligefrem påstå, til sjældenhederne, at se 
en embedsmand forlade sin virkekres i så høj grad agtet og påskønnet, som 
det her er tilfældet . . .« Fra »erkendtlige tilhørere og venner i Århus« mod
tog han en »smuk og kostbar bordopsats med indskrift«, og gaven fra hans 
embedsbrødre i Hasle herred var et sølv-skrivetøj (A. St. 12.9.1854).

Proprietær Andersen. Ditlev Christian Andreas Andersen var søn af 
hospitalsforstander Anders Andersen i Århus og havde gået i katedralskolen, 
hvorfra han blev student 1833, samme år som Valdemar Thisted. Fra 
1841-86 ejede han Ringkloster i Hylke sogn ved Skanderborg.

47. Kaptejn Stage. Carl Frederik Gottlob Stage (1803 eller 05-92) var skibs
fører på Vestindien og Sydamerika og under treårskrigen chef for en kanon
chalup. Han blev senere skibsreder, indtrådte som direktør i Det kgl. octr. 
Søassurancekompagni og var medlem af Sø- og Handelsretten. Om »Georg 
Stage«, se: Stiftelsen »Georg Stages Minde« gennem 50 Aar, 1932.

Sophus Engelsted. Carl Sophus Marius Neergaard Engelsted (1823-1914) 
var skibslæge under treårskrigen og udmærkede sig ved mod og dygtighed; 
under koleratiden i 1853 fungerede han som overlæge på Almindeligt Hospital 
i København, og for at holde modet oppe hos lægepersonalet, der blev de
primeret over de mange lægedødsfald, arrangerede han skovture på de værste 
dage. Han tog i det hele taget friskt og bramfrit på tingene og var fore
gangsmand i bekæmpelsen af tuberkulosen herhjemme; det skyldtes i første 
række ham, at Kysthospitalet på Refsnæs kunne åbnes 1875 (Nie. Holm: 
Glade Aar, 1915, s. 180-86; Th. Hauch-Fausbøll: Patriciske Slægter, IV, 
1919, s. 4-7).

Kancelliråd Engelsted. Jacob Willads Engelsted (1786-1854) blev cand. 
jur. 1809 og var derefter en del år i kancelliet; 1825 udnævntes han til 
rådmand, by- og rådstueskriver i Århus. Han sad i den første direktion for 
Teknisk Skole og var revisor i Spare- og Laanekassen, men tog ellers ikke 
del i det offentlige liv (Aarhus tekniske Skole gennem 100 Aar, 1928, s. 14; 
Slægtstavlesamlingen 1931, s. 44).

G ehe jmle gationsråd Skrike. Jacob Samuel Skrike (1786-1859) blev kan
cellist i departementet for udenlandske sager 1810, legationsråd 1818 og 
gehejmelegationsråd 1826. Han var fader til legatstifteren Julius Skrike 
(1815-96) (Personalhist. Tidsskrift 10. række. V, 1938, s. 217).

Justitsråd Jespersen. Jacob Wilhelm Jespersen (1805-60) nedsatte sig 1833 
som praktiserende læge i Århus; fra 1844 til sin død var han stiftsfysikus 
(A. St. 28.7.1860).

Regimentsdyrlæge Rasmussen. Niels Rasmussen (ca. 1788—1849) var dyr
læge ved Prins Frederik Ferdinands Dragoner 1820-47 (H. Krabbe: For
tegnelse . . . over Dyrlæger . . . 1883, s. 15 (Tidsskrift for Veterinærer 2. 
række 13, 1883); A. St. 19.2.1820 og 12.10 og 14.10.1849).

48. Pastor Evaldsen. Christen Ewaldsen (1819-93) var fra 1876 sognepræst 
ved Frederiksberg Kirke (Max Grohshenning og Th. Hauch-Fausbøll: Dan
marks Præstehistorie 1884-1911, I, 1914, s. 204-07).
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Eftermand i Tømmerup. Alfred Hannibal Andersen (1851-1933) var 
sognepræst i Tømmerup 1883-90, men ikke umiddelbart efterfølger af Vald. 
Thisted, der tog sin afsked allerede 1870.

Evald Wulf. Evald Andreas Wulf (1829-1913) blev 1880 oberstløjtnant 
og chef for 14. bataillon i Århus og afskediges 1890 med obersts karakter 
(V. Richter: Den danske Landmilitæretat 1801-94, II, s. 335).

49. Eftermæle. I A. St. 16.12.1853 findes en nekrolog over politimester Jør
gen Nielsen, signeret ft, formodentlig H. H. Blache. Men 31. 12. giver ftt 
(formentlig Funch), en »specieliere angivelse af den hensovedes forskellige 
livsstillinger og hans virksomhed«, end det »med få, men kraftige og sandru 
træk« gengivne billede i avisen for 16.12 kunne gøre det.

51. Christian Arboe. Koffardikaptajn Christian Arboe blev 26.6.1859 viet i 
Århus (A. St. 27.6.1859).

Konsistorialråd Kragerop. Christian Frederik Kragerop (1806-61) blev 
1837 residerende kapellan i Kolding og var fra 1849 sognepræst ved Vor 
Frue Kirke i Århus. Han var »så god, at han gav, hvad han kunne undvære 
af tid til sygebesøg, og hvad han kunne undvære af penge til trængende« 
(G. A. Jensen: Barndoms- og Ungdomserindringer, 1943, s. 84). I anled
ning af hans 25 års embedsjubilæum, der faldt sammen med hans og hans 
hustrus sølvbryllup, skænkede menigheden ham en mahognipiedestal, et 
taffelur og forskellige genstande af sølv (A. St. 16.4.1857 og 7.1.1861; Rud. 
Wolff: En gammel Præsts Livserindringer, 1926, s. 36).

Pastor Gad. Ole Christian Lund Gad (1813-59) var residerende kapellan 
ved Vor Frue Kirke i Århus og sognepræst for Åby menighed 1846-52. 
Han betegnes som »en ivrig mand«, der samlede mange tilhørere i kirken. 
»Adskillige, som havde grumme meget på ham at sige, kunne dog ikke lade 
være at gå hen og høre ham« (Ill. Tidende 1884-85, s. 583). Gad var først 
Martensens discipel, men slog senere om og blev ivrig grundtvigianer. 
Biskop Brammer, som ikke var grundtvigianer, anså ham for at være »vigtig« 
(Kirkehist. Samlinger 6. række II, s. 599). Under Frederik VIIs og grevinde 
Danners besøg i Århus i 1852 udbragte Gad ved festmiddagen i »Poly
hymnia« »efter et højst interessant foredrag en skål for grundlovens op
højede giver, hs. maj. kong Frederik VII« (A. St. 5.7.1852), og talen må have 
konveneret grevinden, som dagen efter gennem pastor Gad lod tilflyde Vel
gørenhedsselskabet i Århus 100 rdlr. (A. St. 7.7.1852). Han forflyttedes i 
november 1852 til Søllerød, og ved afrejsen fra Århus modtog han et taffelur 
som gave fra »venner og taknemlige tilhørere« (A. St. 1.12.1852).

52. Provst Bendix. Peter Vincens Bendix (1809-87) var sognepræst ved Vor 
Frue Kirke i Århus 1861-69 og blev derefter forflyttet til Vindinge, hvor 
han 1874 blev provst. Da han i 1869 var kaldet til Vindinge, skrev biskop 
Brammer om ham til sin kollega biskop C. T. Engelstoft i Odense: »han er 
både en meget dygtig og en meget retsindig mand, har et varmt hjerte og 
nidkærhed for evangelisk Christendom uden sektvæsen og seperatisme. Han 
er udmærket egnet til provstelige og dermed beslægtede forretninger. Som 
prædikant har han både som landsbypræst (i Højbjerg) og i Århus haft mange 
tilhørere .. .« (Kirkehist. Samlinger 6. række V, s. 211).

Biskop Brammer. Gerhard Peter Brammer (1801-84) blev 1830 kaldet til 
sognepræst i Snedsted og Nørhå for samtidig at være forstander for Snedsted 
Seminarium, hvor han gjorde et fortjenstfuldt og påskønnet aibejde. I 1843
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blev han biskop over Lolland og Falsters stift, og 1845 efterfulgte han J. 
Paludan-Müller på Århus bispestol. Brammer, som i de unge år havde følt 
sig stærkt draget af Grundtvig, blev senere i så høj grad Münsters mand, at 
han endog opkaldte sin søn efter ham (A. St. 13.11.1847). Hans vurdering af 
provst Bendix synes ikke helt at falde sammen med Elmquists. Brammer var 
en administrativ dygtighed og i det hele taget en myndig prælat, som havde 
stor indflydelse; ved hans 25 års jubilæum som biskop blev han fejret fra 
alle sider (A. St. 2.4.1868). Om Brammer se bl. a. F. Brammer: Amtsforvalter 
F. G. Brammer og hans Slægt, 1945, s. 114-29.

C.V.Boesen. Carl Vilhelm Boesen (1809-67) kom 1854 fra Mariager 
til Århus og var indtil 1863 en højt elsket stiftsprovst og præst ved dom
kirken; ved sin bortrejse fra byen modtog han en række erindringsgaver: et 
mahogniskrivebord fra præstekonventet, et »rigt broderet« tæppe fra tidligere 
kvindelige konfirmander, sølvgenstande fra kommunens lærere, en pragtbibel 
fra lærerne i Hasle herred, et maleri af domkirkens indre, malet af arkitektur
maleren Heinrich Hansen og skænket af en stor del af menigheden (A. St.
16.3.1863) . Der blev også skrevet afskedsdigte til ham i avisen, og man op
fordrede ham til at lade sin afskedsprædiken trykke (A. St. 14.3. og
24.3.1863) . Se i øvrigt Hauch-Fausbøll: Stamtavle over Slægten Boesen, 1932, 
s. 58.

E. Boesen. Emil Ferdinand Boesen (1812-81) var residerende kapellan i 
Horsens, indtil han 1863 efterfulgte sin fætter C.V.Boesen som stiftsprovst i 
Århus, hvor han tog sin afsked 1877. Han var 1863-77 medlem af »kirke
kommissionen«, men han og hans hustru var, som biskop Brammer skrev, 
»begge meget svage, og de ser sig end mere bedrøvede på hinanden« (Kirke- 
hist. Samlinger 6. række V, s. 231). Boesen blev i sine unge år en god ven 
af Søren Kierkegaard og følte sig livet igennem knyttet til ham; han var også 
en af de få, Kierkegaard vilde se, da han lå på dødslejet (se bl. a. Carl Koch: 
Søren Kierkegaard og Emil Boesen, 1901).



Da Ane kom på aftægt
Af Tage Kaarsted.

»Omkommen ved ulykkelig væltning« står der i kirkebogen for Vin
derslev sogn i året 1887 ud for husmand Peder Pedersen af Peder- 
strup. Den lakonisk præcise kirkebogstilførsel beskriver slutningen 
på den brave Peders færd til Silkeborg1.

En frostklar februardag var han taget af sted med den brune 
spændt for vognen. Han skulle til byen for at handle, men når 
man driver handel, gør man andet end sælge eller købe, og der gled 
nok et par »små sorte« eller flere i den 70 år gamle husmand. En 
by-tur var sjælden, og her var man ikke under opsigt af mutter. 
Men brændevin, frostvejr og et hestekøretøj er ingen god blanding, 
specielt ikke når den stejle Balle Bakke nord for Silkeborg skulle 
forceres. Peders hoved nikkede, han faldt i søvn, og siden vågnede 
han ikke mere. Hesten var kommet vejkanten for nær, og vogn, hest 
og mand styrtede ned ad skrænten.

Hjemme ventede hans kone forgæves, om hun har haft krabasken 
fremme, melder historien ikke noget om, men Ane Katrine Hans
datter var ikke uden holdning til tilværelsen. Hun var født i 1827 
og blev i 1846 gift med sin Peder2. I 1852 købte de en lille gård 
på ca. 12 tønder land og skyldsat til 5 skæpper hartkorn. Jorden 
var god og kunne meget vel ernære en familie3.

Denne kom foruden mand og kone efterhånden til at omfatte 
fire børn, to piger og to drenge. Den ældste af drengene døde dog 
i 1877 af tæring, en af hin tids betegnelser for tuberkulose. Pigerne 
blev gift og drog af gårde, så da nu Peder havde brækket halsen, og 
Ane ikke selv ville drive gården, var sønnen Jacob automatisk succes
sor til stamhuset4.

Der blev da truffet aftale om, at Jacob skulle overtage hele herlig
heden, og skøde blev skrevet. Heri bestemtes, at Jacob Pedersen ikke 
skulle udrede nogen købesum for gården, hvis værdi i handel og 
vandel ansattes til 6.000 kr., men kun overtage en prioritetsgæld på 
800 kr. og tilsvare sin mor aftægt, så længe hun levede. Aftægts
præstationerne ansattes til en kapitalværdi af 1.065 kr.
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Anes gård i Pederstrup.
Fot. 1913- Privateje.

Til skødet sluttede sig derfor en tinglæst aftægtskontrakt, hvori 
alle Anes rettigheder blev opregnet. Det var ikke småting. Hør bare: 
Til fri bolig for aftægtskonen skulle der overlades hende 2^/2 fag af 
stedets stuehus, hvoraf de 2 fag skulle indrettes til stue og sove
kammer og det halve fag til køkken. Kakkelovn og komfur efter 
aftægtskonens ønske hørte til. Lejligheden skulle af ejeren stedse 
vedligeholdes forsvarligt »såvel indvendig som udvendig på tag og 
fag, så at den til enhver tid kan afgive en hyggelig og bekvem bolig«. 
Tillige skulle Ane have loftsplads, brændselsrum, V2 skæppe have
jord med frugttræer og buske, og hun havde ret til at benytte Jacobs 
bageovn samt »til at færdes over alt på ejendommen i samme ud
strækning som ejeren og dennes husstand«.

Men føde og klæder skulle Ane også have, og det fik hun. 
Jacob måtte med sin underskrift love, og herredsfoged Christopher 
Krabbe med sit embedssegl bekræfte, at Ane hvert år i gode, sunde 
og forsvarlige handelsvarer skulle have leveret: 2 tdr. rug, 12 skæp
per byg, i td. kartofler, 2 lispund midtflæsk, 26 pund smør, 12 
snese hønseæg og 6 pund kaffetøj! Hver dag skulle Ane have 2 
potter ublandet, nymalket komælk af morgenmalkningen i rent kar 
og V2 lispund flormel til hver af årets tre store højtider. Ikke nok
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med det, hun skulle også hvert efterår have 4 pund fint sommeruld 
»og endelig hver mikkelsdag et uklippet lam af vægt mindst 2 lis
pund i slagtet tilstand«.

Man synes ikke, at en gammel kone kunne kæmpe sig gennem 
alt dette på et år. Det var endda ikke alt; i kontrakten bestemtes, 
at Jacob skulle betale sin mor 300 kr., når han indgik ægteskab. 
Den arme Jacob måtte altså gå ind på at betale en slags ægte
skabsskat, og da han kort efter virkelig giftede sig med sin kæreste, 
Johanne Kirstine Jensen, måtte han udrede de mange penge. Hvor
for de skulle betales netop på dette tidspunkt, er det ikke lykkedes 
mig at finde ud af.

Kost, logi og penge - hvad mere mangler? Jo varme. Hvert 
år i rette bjergningstid måtte Jacob levere 7.000 stk. gode og tørre 
skudtørv. Intet var overladt til tilfældigheder. Det ser man grant af 
kontraktens § 5: »Jeg (Jacob Pedersen) leverer hende (Ane) det 
fornødne gulvsand og frisk rughalm til hendes seng, når forlanges«. 
I tilfælde af sygdom eller svaghed, var aftægtsyderen forpligtet til 
at yde fornøden pleje, til at hente og hjemkøre præst og doktor. Men 
når Ane var rask og i humør, kunne det jo hænde, at hun ville 
ud at se den grønne skov eller besøge slægt og venner. Det var også 
forudset: »Ejeren er pligtig til med stedets bedste befordring at be
fordre aftægtskonen på otte rejser årlig, hvoraf de fire på en vej
længde af indtil 4 mil frem og tilbage, og de øvrige hver indtil 2 mil 
frem og tilbage«.

Endelig sluttede den forudseende kontrakt med den sidste for
pligtelse for Jacob. Den lød: »Når aftægtskonen i sin tid afgår ved 
døden, besørger og bekoster jeg hendes hæderlige og anstændige be
gravelse efter egnens skik og brug.. .«5.

En og anden vil måske tænke: hvilken grådighed; men grådig
hed eller ikke grådighed - den her omtalte aftægtskontrakt er et 
tidstypisk dokument. Utallige aftægtskontrakter af samme art og 
indhold affattedes og underskreves på den tid. De gamle ville sikre 
sig. De havde ingen garanti for, at gården ikke blev videresolgt, og 
de nye ejere havde måske ingen som helst familiemæssige grunde til 
at behandle aftægtsfolkene ordentligt. Med en tinglæst aftægtskon
trakt, der punkt for punkt opregnede alle de pligtige ydelser, havde 
de gamle mulighed for at påkalde myndighedernes hjælp, hvis af
tægtsyderen misligholdt kontrakten6.

Endelig må man huske på, at aldersrente eller folkepension var 
helt ukendte begreber i datidens Danmark. Først ved lov af 9. april
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Jacob Pedersen 
kl. Knækkeborg.
Foto 1883. Privateje.

1891 indførtes alderdomsunderstøttelse og kun i beskedent omfang: 
Loven tilsikrede enhver ubemidlet mand eller kvinde, der opfyldte 
visse værdighedsbetingelser, ret til understøttelse efter kommunal
bestyrelsens skøn. Stat og kommune skulle udrede hver halvdelen af 
udgifterne. Der var altså grund til for en påholdende kommune både 
til at »skønne« og til at se på »værdighedsbetingelserne«. Men sligt 
lå ikke for, da Ane gik på aftægt. Hun måtte sikre sig selv, og det 
gjorde hun.

Jacob skrev glad og fro under på det hele. Siger ikke ordsproget: 
Egen arne er guld værd! Det gør det nok, men Jacob og hans gode 
kone måtte nok snarere sande et andet gammelt mundheld: Den, 
som køber hus og ager, køber sig trætte til.

Peder var, som vi har set, i bogstaveligste forstand tabt bag af 
en vogn, men det var Ane ikke, hverken på den ene eller anden 
måde. Hun forlangte alle ydelserne leveret, kontrakten strikte over
holdt. Jacob og Kirstine våndede sig. Som tiden gik, fik de i hen-
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Johanne Kirstine Pedersen 
kl. Knækkeborg.
Foto 1882. Privateje.

hold til naturens orden børn, og det blev stadig sværere og sværere 
at opfylde aftægtskontrakten. Selv om jorden var god og dens dyrk
ning tilfredsstillende, var der dog grænser for, hvor meget 12 tdr. 
land kunne afkaste7.

På anden vis kom der også bryderier. I skødet på ejendommen 
var tinglæst ret til tørveskær i en mose, der lå på en anden gårds 
jorder. I landsby fællesskabets tid havde flere gårde skåret tørv her, 
og da man i 1790 efter de store landboreformers gennemførelse fore
tog udskiftningen, fik to gårde, hvoriblandt altså Jacobs, ret til tørve
skær i mosen. Hidtil havde der ikke været problemer i denne for
bindelse, men i 1889 skiftede mosen ejermand, og den nye ejer ned
lagde forbud mod tørveskær. Jacob og hans fælle lagde da i 1893 
sag an mod moseejeren, og under hensyn til sagens principielle 
karakter, bevilgedes fri proces.

»Citanterne« - d. v. s. klagerne - fremlagde deres skøder med 
den tinglæste adkomst til mosen samt tillige en udskrift af ud
skiftningsforretningen fra 1790. Endelig førte de som vidner en række 
ældre mennesker, som kunne huske, at de to gårdes ejere havde
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skåret tørv i mosen i al fald de sidste 50 år. Dommen faldt først to 
år efter i 1895. Den gik citanterne imod. Dommeren fandt ikke, at 
det var dokumentadkomst for tørveskæret, eftersom der ikke var 
tinglæst nogen behæftelse i moseejerens skøde. Om de afgivne vidne
forklaringer sagde dommen, at de ikke var af »tilstrækkeligt om
fang, sammenhæng og bestemthed til at oplyse en hævdsret for 
citanterne«. Omkostningerne hævedes, og indstævntes sagfører fik 
en næse for at forhale sagen8.

Altså måtte Jacob se sig om efter en anden tørvemose. Bortset 
fra hans private problemer vidner retssagen om de store praktiske 
problemer, der fulgte i landboreformernes kølvand. Dønningerne 
rakte, som vi har set i dette tilfælde, 100 år frem i tiden.

Ane hentede stadig og med regelmæssighed sine aftægtsydelser. 
Om Jacob inderst inde har ønsket hende langt væk, ved vi intet 
om. Det er vel ikke utænkeligt, men i så fald blev han ramt af 
nemesis. Han blev som sin bror angrebet af tuberkulose og døde i 
1898. I tre år måtte Jacobs enke da alene kæmpe med gård og 
aftægtsydelser, først i 1901 døde Ane. Et års tid efter giftede Kir
stine sig igen9. Nu kunne hun drage vejret lettet. Hendes første 
mand, Jacob, nåede derimod aldrig at høste lønnen.

Nutidige læsere vil måske mene, at i velfærdsstaten er aftægts
kontrakter en saga blott. Det er de ikke. Der tinglæses stadig af- 
aftægtskontrakter10. Forskel på dengang og nu er der dog alligevel. 
Dengang var man fuldstændig afhængig af aftægtskontrakten. Det 
er man ikke i dag, hvor folkepension og alderdomshjem er alles ret. 
Spørgsmålet er så, hvad der er bedst for de gamle: At gå på aftægt 
på eller ved den gård, de har drevet i en menneskealder, og hvor 
de føler sig hjemme - eller at rykke ind i et nyt og skinnende fælles
kommunalt alderdomshjem fjernt fra hjemstavnen. Måske er pro
blemernes sum konstant.

NOTER OG HENVISNINGER

x) Vinderslev Kb. 1887 LaN. 2) Vinderslev Kb. 1846 LaN. 3) Lysgård 
herreds skøde- og panteprotokol 24. 9. 1852, jfr. 21. 1. 1871 og 9. 1. 1880. LaN. 
4) Vinderslev Kb. 1877. LaN. 5) Lysgård herreds skøde- og panteprotokol 
1887: 299 86/87, 706/87, 718/87, 1096/87. Dommerkontoret i Kjellerup. 8) 
Jul. Lassen: Håndbog i obligationsretten. Speciel del 1897, s- 567-75. F. Skrub- 
beltrang: Husmand og inderste. 1940, s. 179-81, 209 f. og 251-54. 7) Mundt
lig overlevering. 8) Lysgård herreds domprotokol 1894-98, fol. 204 f. Dom
merkontoret i Kjellerup. 9) Vinderslev Kb. 1898, 1901 og 1902. LaN. 10 ) 
Oplyst af forskellige advokater.



Gudelige forsamlinger på Østdjursland
Af Elith Olesen,

»Midtpunkt i landet« er et slogan, som Østdjurslands hovedby, 
Grenaa, har tillagt sig; rent geometrisk har det sin berettigelse, og 
trafikalt er det i vore dage heller ikke ganske urimeligt med den dag
lige flyveforbindelse Kastrup-Tirstrup, færgeruten Grenaa-Hundested 
og jernbane- og rutebil forbindelserne til Aarhus og Randers. Men 
ved midten af forrige århundrede var det anderledes; Blicher havde 
gjort egnen kendt med sit digt om Søren Kanne og sin novelle om 
»Præsten i Vejlby«, men ellers var det østlige Djursland at henregne 
til de afsides egne, der fik lov at skøtte sig selv; dets befolkning har 
næppe været mindre særpræget end naboerne på Mols, der er blevet 
så ilde trakterede af århusianerviddet.

Også de åndelige strømninger gik stort set denne egn forbi; 
hverken pietisme eller herrnhutisme havde fået fast fodfæste der
ude1), og egenartede, lidet duelige præsteskikkelser fik lov at sidde 
uantastede i deres embeder gennem årtier2).

Undtagelsen, der bekræfter reglen, var Lyngby seminarium i 
Djurs Sønder herred, oprettet 1813 af den ialtfald dengang rationa
listisk prægede sognepræst H. P. Barfod, om seminariets betydning 
for egnen i de første årtier er det dog svært at udtale sig, da en 
samlet fremstilling af dets historie endnu ikke er skrevet3).

I løbet af 1840erne begyndte der imidlertid at ske noget på det 
østlige Djursland, der - som så mange andre egne af landet - fik 
sin gudelige forsamlingsbevægelse; her, som andetsteds, var det 
fynboere, der stod bag. Talmæssig blev det vel ikke nogen virkelig 
omfattende bevægelse, og den har da heller ikke før påkaldt synder
lig opmærksomhed4), men alligevel har den sin interesse, dels fordi 
den er et vidnesbyrd om den fynske vækkelses ejendommeligt stærke 
ekspansionskraft, dels fordi Indre Missions førstemand, Vilh. Beck, 
i årene 1866-74 var præst på denne egn, i Ørum-Ginnerup pastorat; 
han var givetvis med til at sætte sit præg på den, og man tør for
mode, at den også har været med til at præge ham.
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1835 solgte kammerherre Christen Lanng herregården Hessel i 
Aalsø sogn sydvest for Grenaa (Djurs Sønder herred) til G. D. Vedel, 
søn af amtsprovst P. A. Vedel, Skaarup (grundlægger af Skaarup 
seminarium) ; den nye ejer, der et par år senere blev gift med Lanngs 
letlevende datter, begyndte straks at indforskrive fynsk tjenerskab. 
Noget ganske tilsvarende skete, da løjtnant A. W, Dinesen 1839 
overtog herregården Katholm, ligeledes i Aalsø sogn.

Dermed var der banet vej for en almindelig fynsk invasion i 
disse egne; i årene 1835-60 indvandrede ialt ca. 100 fynboere5), 
fordelt på 29 familier og dertil en snes enkeltpersoner, de fleste 
tjenestefolk6), mens nogle få falder ind under kategorien »import 
af nye ægtefæller«7 ).

Indvandringen falder i tre tempi; den største bølge kom i 
årene 1835-44, kulminerende 1842-43, ialt 18 familier. De fleste af 
disse købte gård eller husmandssted og blev altså straks selvejere, 
vistnok fortrinsvis af ejendomme, der havde været fæstegods under 
Hessel, men var blevet solgt til de stedlige fæstebønder, som imidler
tid ikke magtede overgangen til selveje8).

Den anden indvandring fandt sted i årene 1847-53, ialt 7 fa
milier, af hvilke de fleste blev fæstere under Katholm for nogle år 
senere at overtage gårdene til selveje9).

Endelig fulgte i årene 1855-60 en sidste lille invasion på 4 fa
milier, der bosatte sig på Homaa hede (hvor i forvejen enkelte tid
ligere indvandrere havde slået sig ned), som i løbet af få årtier 
forvandledes til frugtbar agerjord og med sine prydhaver og sten
digeskel fik et særligt fynsk præg, der er umiskendeligt den dag i 
dag.

Langt de fleste (22 familier) slog sig ned i Aalsø og Homaa 
sogne, hvor de to herregårde havde haft deres meste fæstegods, 
enkelte i Vejlby og Hoed, alle i Sønder herred; en lille koloni på 
to familier bosatte sig i Rimsø sogn i Nørre herred.

Indvandrerne var næsten alle unge folk - kun et enkelt ægte
par var over 45 år — og gik med stor energi ind på at skabe sig et 
udkomme på den nye egn, som de snart begyndte at sætte deres præg 
på, ikke blot materielt (et par af dem blev sognefogeder), men 
også åndeligt.

Hovedparten kom fra to lokalt afgrænsede egne på Fyn, nem
lig fra Hindsholm (Dalby, Mesinge, Munkebo og Viby sogne) og 
fra Svendborgegnen (Svendborg, Skaarup, Sørup og Taasinge), 
omtrent lige mange fra hver egn. Netop på disse kanter havde der i
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adskillige år været en levende og missionsivrig gudelig forsamlings
virksomhed, og det skulle være mærkeligt, om der ikke blandt de 
mange indvandrere var folk, som var påvirkede deraf.

Det viste sig da også, at der meget hurtigt voksede en gudelig 
forsamlingsbevægelse frem netop i de sogne, der var mest prægede 
af den fynske indvandring. Som ophavsmanden hertil udpeger tra
ditionen enstemmigt fynboen Henrik Jensen. Hvad hans fynske 
fortid angår, er man næsten helt henvist til de tørre data, som kirke
bøgerne lader sig fravriste. Han er født 1798 i Herringe sogn; for
ældrene synes at have været fattige, ialtfald kom han tidligt ud at 
tjene, blev konfirmeret 1813 af den originale præstemand G. Schøn- 
berg i Espe, og 1822 blev han udlagt som barnefader til en dreng, 
født af Karen Nielsdatter i Gestelev, der i forvejen ikke havde godt 
lov på sig. Efter et par års betænkningstid giftede han sig med pigen 
og satte bo i Ringe sogn, men 1827 e^er *828 flyttede han til Skaa- 
rup sogn, hvor han overtog et husmandssted på Skaarup mark (Ul
kensdal).

I dette sogn virkede den kendte lægprædikant Johan Nielsen10), 
Skaarupøre, der trods modstand fra sognepræsten, amtsprovst Vedel, 
og chikanerier fra eleverne på Skaarup seminarium havde rejst 
en usædvanligt livskraftig gudelig vækkelse, som stod i nær forbin
delse med den tilsvarende bevægelse i Svendborg, skabt af »de gude
lige forsamlingers bedstefader«, Ole Henrik Svane, og videreført 
af købmand H. C. Brandt11).

Just i de år, Henrik Jensen boede i Skaarup sogn, var forsam
lingsfolkene her - foruden Johan Nielsen selv også gårdmand Hans 
Jørgen Hansen, husmand Anders Pedersen og seminarieelev Karl 
Møller - med til under modstand og forfølgelse fra myndighedernes 
side at overføre forsamlingsbevægelsen til Langeland12).

I denne aktive kreds af troende lægfolk fandt Henrik Jensen 
og hans kone deres plads. Hvornår det er sket, kan ikke siges med 
sikkerhed, men utvivlsomt før 1834, idet Hans Jørgen Hansen og hans 
senere hustru, Johanne Margrethe Kongstad, i juni dette år op
trådte som faddere hos Henrik Jensen, og denne ved samme tid 
var med til at underskrive magister ]. C. Lindbergs sognebånds
løsningsadresse, der fik tilslutning fra de vakte lægfolk over hele 
landet. Også de samme kredses protest mod biskop Mynsters ritual
forslag 1839 var han medunderskriver af13). Der kan således ikke 
herske tvivl om, at han har været personligt dybt engageret i for
samlingslivet, som det rørte sig på denne vakte egn. En senere tra-
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dition vil vide, at han i denne periode af sit liv blev straffet for sin 
deltagelse i det gudelige røre14) ; når de øvrige Skaarupfolks - så
ledes Johan Nielsens, Hans Jørgen Hansens og Anders Pedersens - 
skæbne tages i betragtning, lyder det ikke utroligt; nogen fremtræ
dende rolle har han dog næppe spillet i Skaarup-årene.

Fra dette milieu brød Henrik Jensen op med familie i forsomme
ren 1842 for at drage til Djursland, hvor han havde købt en ejen
dom i Homaa by for 1000 rdl. Samtidig flyttede også de nære ven
ner og trosfæller Hans Pedersen og hustru Cathrine Magdalene Ri
gers sammestedshen, og kort tid efter kom en uden for ægte
skab født datter af Henrik Jensens hustru Birthe Kirstine Nielsdatter 
med ægtefælle til Rimsø; da manden døde få år senere, ægtede 
hun Jørgen Pedersen fra Skaarup, som ligeledes havde hørt til 
forsamlingsbevægelsen dér15).

Utvivlsomt følte fynboerne sig i begyndelsen som fremmede 
på den nye egn, - det har aldrig været let at blive accepteret i et 
sluttet bondesamfund, og desuden »fordrev« de jo en del hjemme
hørende folk fra deres ejendomme; det fik fynboerne til at finde sam
men, uanset om de kom fra øens sydligste eller nordligste del, og i 
den følgende tid optrådte de flittigt som faddere og forlovere hos 
hinanden. Sagtens var det noget tilsvarende, der gav Henrik Jensen 
vind i sejlene, da han snart begyndte at holde gudelig forsamling i 
sit hjem. Et særligt nært sammenhold synes at have bestået mel
lem Henrik Jensen og Hans Pedersen fra Skaarup, Christen Hansen 
fra Sørup, Lars Frandsen fra Mesinge, Peder Larsen fra Stubberup, 
Hans Jensen fra Ringe og Otto Nielsen fra Munkebo, alle af 
Homaa sogn. Dertil kom fra den anden indvandringsbølge efter 
1847 brødrene Lars og Christen Bønløkke fra Taasinge og Niels 
Nielsen fra Munkebo, alle bosat i Aalsø sogn. At denne kreds også 
har dannet grundstammen i den gudelige forsamlingsbevægelse, er 
der næppe grund til at tvivle om16).

Dertil kom efterhånden en del jyder af stedlig oprindelse. En af 
de første, der kom med, var skræddermester Peder Pedersen fra 
nabosognet Lyngby, siden 1845 boende i Kni i Ørum sogn (Nørre 
herred)17). »Lille Petersen« eller »den lille skrædder«, som han 
kaldtes, havde i sin ungdom arbejdet i København, hvor han havde 
sluttet sig til Grundtvigs tilhørerskare i Frederikskirken på Kristi- 
anshavn; det faldt ham derfor naturligt at finde sammen med for
samlingsfolkene i Homaa og Aalsø. Det hedder om ham, at »der 
var noget fribårent og frejdigt over ham, han levede i små Kår og
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langt fra ligesindede og forstående Venner ... han var et levende 
Menneske, som det var en Glæde at tale med«18). En søn af ham, 
Johannes Emanuel Pedersen, blev 1861 gift med Henrik Jensens 
datter.

Større betydning for forsamlingslivet fik gårdmand og sognefoged 
Jens Vester i Homaa, en yngre mand og mere livlig og spøgefuld 
end de andre i kredsen og med lyst til at komme i lag med ung
dommen19). Hans sognepræst, P. Kabell, Vejlby, omtaler ham som 
en »i religiøse Ting sjælden oplyst Bonde«, der havde hovedæren 
for, at vækkelsen på egnen ikke blev vildledt af sekterernes ud
sendinge20).

Nævnes må endelig gårdmand Frands Palle sen fra Fladstrup i 
Lyngby sogn, vel den kendteste af alle forsamlingsfolkene21). Han 
er født i Tøstrup sogn (Djurs Nørre herred) 1803, blev tidligt for
ældreløs og kom i pleje hos et fattigt ægtepar, hos hvem han 
måtte tjene som vogterdreng. Hans ungdomsliv skal have været 
vildt og voldsomt, præget af drik og slagsmål, ligesom han både før 
og efter sit ægteskab yndede at snyde myndighederne med told og 
hjemmebrænderi. 1828 giftede han sig og købte en lille ejendom i 
Fladstrup, som han med stor dygtighed drev op og udvidede, så 
den efterhånden blev en af de største og bedste bøndergårde i sognet. 
I den grad var han gået op i den materielle fremdrift, at det kom 
som et chok, der berøvede ham den sjælelige balance, da gården 
brændte 1844 som følge af en tjenestedrengs leg med svovlstikker. 
»Et smerteligt sædeligt fald« ved samme tid gjorde kun ondt værre.

Hermed tager Frands Pallesens omvendelseshistorie sin be
gyndelse; den er fantastisk, men vidnefast22). I sin uligevægtige 
tilstand hørte han i Lyngby kirke sin sognepræst, professor Fr. 
Nielsen, prædike over bjergprædikenens ord om øjets og håndens 
forargelse; den åndeligt vankundige bonde gik stærkt rystet hjem, og 
ud fra en bogstavelig forståelse af det, han havde hørt, greb han en 
økse og prøvede at skære sit højre øje ud og hugge højre hånd af. 
Blødende af sine sår fremstillede han sig derefter for sognepræsten, 
der hurtigst muligt fik ham forbundet og lagt i seng; øjet var uskadt, 
men hånden genvandt aldrig sin førlighed.

Under sygelejet og den åndelige krise, som fulgte, fik han be
søg af Henrik Jensen, der kunne yde ham den åndelige hjælp, han 
trængte til, og efter en langvarig omvendelseskamp sluttede han sig 
helhjertet til forsamlingsfolket.

Fra nu af var de to trosfæller nære venner og medarbejdere,
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Frands Pallesen.
Efter Et trofast Vidne, 
1914.

der under forsamlingsvirksomheden supplerede hinanden på fortrin
lig måde, idet Henrik Jensen var mand for at føre ordet i offentlig 
forsamling, mens Frands Pallesens evner snarere gik i retning af at 
tale fortroligt med mennesker på tomandshånd23).

Fra gejstlig side fik de vakte fra begyndelsen ikke nogen form 
for støtte; det er dog næppe heller rigtigt, når Vilh. Beck mener at 
vide, at Henrik Jensen mødte megen modstand af den daværende 
sognepræst i Vejlby-Homaa, som truede ham med arrest og lod 
holde forhør over ham; der findes intet fingerpeg i denne retning i 
de gejstlige arkiver, og der er snarest tale om en stærkt dramatiseret 
gengivelse af en episode, som skal omtales nedenfor24). Mere 
troligt lyder det, at »det begyndte Liv blev saa godt som af Alle 
betragtet med onde Øjne, og den nys omtalte Gaardmand [Hen
rik Jensen] kaldte man spotvis »Præsten«, fordi han den Gang stod 
i Spidsen for de Opvakte og holdt Taler og Bønner i deres For
samlinger«25) .

Bevægelsen har altså været et rent lægmandsrøre; det skildres 
da også, tilmed af en venligsindet skribent, som værende »i en syge-
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lig pietistisk Retning ... Dands og Kortspil ansaaes for det værste 
af al Synd og Djævelskab; at afholde sig fra disse Ting, hænge 
med Hovedet, see bedrøvet ud og drage dybe Sukke, ansaaes der
imod for de rette Kjendetegn paa sand Kristendom«26). Henrik 
Jensen betegnes bestandig som »en enfoldig troende mand«; han 
kunne end ikke skrive sit eget navn, men underskrev altid med ført 
pen; hans evner og kundskaber har altså været mådelige, så man 
kan næsten tænke sig til karakteren af en bevægelse, som først og 
fremmest han satte sit præg på.

Ikke desto mindre var røret livskraftigt nok til at klare sig - 
ja, åbenbart brede sig på egen hånd den første halve snes år. Så 
skete 1853 det betydningsfulde, at pastor P. C. la Cour blev 
udnævnt til sognepræst i Aalsø og Hoed. Han var ikke ukendt med 
egnen, idet hans mor 1817 havde indgået nyt ægteskab med pastor 
H. P. Barfod i Lyngby, og to af hans brødre sad som velhavende 
proprietærer på egnen (Laurits Ulrik la Cour på Skærsø i Draaby 
sogn og Holger Magarus la Cour på Søholt i Fuglslev sogn). Datte
ren Charlotte Lillelund vil vide, at det var efter menighedens op
fordring, han søgte embedet, og det er da nærliggende at tænke på 
forsamlingsfolkene, af hvilke ialtfald »den lille skrædder« havde år
gammel forbindelse med ham27).

Efter en kort kapellantid hos stedfaderen i Faxe var han 1837 
kommet som sognepræst til Nimtofte-Tøstrup pastorat i Djurs Nørre 
herred28) ; her viste han sig at være en dygtig landmand og gavne- 
lysten i tidens ånd; han fik stiftet en »Kommunalforening til Fremme 
af almennyttige Forbedringer« og drømte om at få oprettet en 
højere bondeskole for ungdommen. Kirkeligt stod han vistnok nær
mere ved Mynster end ved rationalismen, men vækkelsesprædikant 
var han de første Nimtofte-år ialtfald ikke. Omslaget synes ind
truffet omkring 1850; det var forberedt gennem hans omgang med 
stedbroderen Fr. Barfod, men først da han 1848 blev indvalgt i den 
grundlovgivende rigsforsamling og året efter i Folketinget og kom 
til at opholde sig en del i hovedstaden, blev han for alvor draget 
ind i det grundtvigske milieu, stiftede nært bekendtskab med Frits 
Boisen og hørte med stor glæde Grundtvig og P. O. Boisen prædike 
i Vartov. Mens hans hidtidige prædikener karakteriseres som »æste
tiske«, blev han nu - vist uden nogensinde at tilegne sig »den kirke
lige anskuelse« fuldtud - vækkelsesprædikant af ældre grundtvigsk 
type*

Det politiske liv skuffede ham imidlertid, hvorfor han trak sig
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ud af Rigsdagen allerede 1852 for helt at hellige sig præstegerningen, 
og da han var jævn og usnobbet, ens over for høj og lav, kan det 
ikke undre, at forsamlingsfolket i Sønder herred blev opmærksomt 
på ham og kunne ønske ham som præst på deres egn.

Om Aalsø-tiden skriver datteren: »Her i Aalsø og Hoed blev 
Fader meget glad, thi her var et godt kirkeligt Liv og et mere 
åbent Øre for Forkyndelsen, end han havde mærket i Nimtofte. 
Kirkerne vare godt fyldte, og mange fandt fra Kirken Vej til Præste
gården, hvor mange Samtaler førtes til fælles Bestyrkelse . .. Også 
fra Nabosognene sluttede mange sig til Fader, så at han ret kunde 
føle og glæde sig ved det åndelige Liv, der udfoldede sig om ham, og 
som vi kunde dele med hverandre«29). Blandt vennerne nævnes 
udtrykkeligt Frands Pallesen, Jens Vester, Henrik Jensen og Peder 
Pedersen, alle udensogns folk.

Netop denne forbindelse med de opvakte fra nabosognene var i 
hine tider velegnet til at skabe kollegiale komplikationer. I efteråret 
1855 indrykkede en Vejlby-mand i Aarhuus Stiftstidende et inserat 
indeholdende en tak til pastor la Cour, fordi han omgående havde 
indfundet sig hos et ægtepar i Vejlby sogn for at trøste dem i an
ledning af deres datters pludselige død. »De har derved givet os, 
der saa ofte have Ledighed til at see Deres nidkjære christeiige 
Virksomhed i de Dem anbetroede Sogne, forøget Grund til at prise 
dem lykkelige, som have en Sjælehyrde, der paa samme Maade som 
De har opfattet sit Kalds Betydning«. Denne velmente, men lidt 
uforsigtigt formulerede hyldest fik en del sognemænd i Vejlby til 
at reagere; de skulle gerne indrømme pastor la Cour den ros, han 
havde fået, men ordene kunne opfattes som kritik af deres egen 
sognepræst, pastor Kabell, og det fandt de ganske urimeligt, for 
»vist er det, at Hr. Kabell i Nidkjærhed og Dygtighed, hvor Trøst 
i Nød og Sorg behøves, aldeles ikke staaer tilbage for Nogen af 
Herredsbrødrene«30). Polemikken er holdt i urbane vendinger, men 
en latent spænding anes bag den glatte facade.

Pastor la Cour kom til på afgørende måde at sætte sit præg på 
forsamlingsbevægelsen. »Til ham tyede snart de Troende; og ved en 
sjælden Folkelighed, forenet med en ualmindelig Hjertelighed, drog 
denne Mand ogsaa mange Andre til sig og derved ofte til vor Herre. 
Ved hyppige Forsamlinger og Bibellæsninger, samt flittige Husbesøg 
hos de enkelte Familier, ligesom ogsaa ved en sjælden Gjæstfrihed, 
idet hans Hus var som et Hjem for alle dem, der kunde føle sig 
hjemme i en kristelig Familiekreds, vakte han et ret frodigt kirkeligt
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og kristeligt Liv i sit Sogn«, lyder de vaktes egen bedømmelse; om 
det tidligere vakte liv hedder det, at han bragte det i det rette spor 
ved at give det »en ganske anden, en meget sandere, lysere og 
friere Retning«31).

P. G. la Gour.
Efter Minder fra gamle 
grundtvigske Hjem,
IV, 1924.

Men også for la Cour selv fik Aalsø-årene afgørende betyd
ning. I sin afskedsprædiken 1861 erklærede han åbenhjertigt, at 
»da Vorherre kom til mig, kom han ikke i Skikkelse af nogen Bisp 
eller Provst, men i Skikkelse af gode danske Bønder. I Samlivet 
med dem blev jeg hjulpen frem og fik blandt dem Kristendom
men ret levende ind i mit Hjerte« - en udtalelse, der faldt biskop 
Brammer overordentlig stærkt for brystet32).

Det lysere og friere præg - det grundtvigske vækkelsesislæt - 
som pastor la Cour satte på forsamlingsbevægelsen i Sønder herred, 
har næppe været lige velset af alle og bar i sig kimen til vækkelsens 
spaltning. Allerede i foråret 1855 møder vi de to mest pietistisksin- 
dede i kredsen, Henrik Jensen og Frands Pallesen, på rejse rundt 
i Danmark i håb om at blive styrkede gennem kontakt med lige
sindede trosfæller andetsteds. Rejsen gik over Bjerre herred, hvor 
Henrik Jensen havde personlige kontakter33), til Dons, hvor den 
djærve åndshøvding Peder Larsen (Skræppenborg) residerede34).
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Ham har Henrik Jensen givetvis kendt fra Skaarup-tiden, idet 
han havde holdt forsamling dér og været med til at sætte missio
nen på Langeland i gang. Besøget hos Peder Larsen, der i mellem
tiden var blevet grundtvigianer, har muligvis været en skuffelse; 
ialtfald hører vi ikke om senere kontakt dem imellem. Videre gik 
turen over Henrik Jensens fynske fødeø til Sjælland med henblik 
på at etablere forbindelse med Jens Larsen fra Kirke-Værløse, der 
1853 var blevet »indenrigsmissionær« for den samme år oprettede 
Indre Missionsforening. De traf ham på rejse mellem Slagelse og 
Kalundborg, og »det var en Lægedom for disse ... at tale med 
og høre Jens Larsen«35).

Dermed var der mellem den sjællandske og djurslandske væk
kelse skabt en kontakt, som i tidens løb skulle komme til at sætte 
adskillige tydelige spor. Jens Larsen stod netop da på sin fulde højde 
og var i gang med at forberede sin ansøgning om ordinationstilla
delse; for den selvfølende mand var det naturligvis en stor tilfreds
stillelse at erfare, at der også i Jylland var venner, som ønskede hans 
støtte, og allerede samme efterår tiltrådte han sin første Jyllands- 
rejse, der just begyndte på det østlige Djursland, hvor han holdt sin 
første forsamling hos Henrik Jensen i Homaa den 22. september. 
Han gav sig god tid, blev på egnen i en måned og holdt forsamlinger 
i Aalsø, Hoed og Lyngby sogne (således på Lyngby seminarium), 
Djurs Sønder herred, samt i Ramten og Kni (Ørum sogn), Tø
strup, Rimsø, Gjerrild, Villersø, Veggerslev og Voldby, alle sogne 
i Djurs Nørre herred36).

Med denne rejse var Jens Larsen overordentlig tilfreds; folk 
havde været begærlige efter at høre Guds ord forkyndt, og med 
særlig glæde konstaterede han, at de fleste præster på egnen - i 
modsætning til de sjællandske - ikke var bange for at deltage i 
forsamlingslivet; selv professor Fr. Nielsen var med sin lærerstab 
troppet op ved forsamlingen på Lyngby seminarium. En særlig smuk 
omtale får naturligvis pastor la Gour, en mand, der ret havde hjerte 
for forsamlingslivet: »Han fulgte mig ogsaa troligen der omkring i 
Egnen, og aagrede med sit anbetroede Pund i Forsamlingen. Han 
mødte i otte Forsamlinger, og hans Hustrue samt tvende voxne 
Døttre fulgte ham til de fleste«.37).

Allerede i forsommeren 1856 vendte Jens Larsen tilbage til 
egnen, begyndte denne gang - den 8. juni - hos Frands Pallesen 
og blev på det østlige Djursland i otte uger, besøgte de tidligere 
steder og konstaterede, at »Evangeliet ikke forgjæves havde lydt for
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Jens Larsen.
Efter Louis Blauenfeldt : 
Jens Larsen, Danmarks 
første Indre-Missionær, 
1924-

dem. Der var dog Nogle, som kom og mødte mig med Taarer i 
Øinene, hilste mig med Broderkysset, og bød mig velkommen med 
et varmt Haandtryk, takkende Gud, fordi han ifjor havde sendt 
mig til dem med Glædesbudskabet, hvilket de havde annammet«38). 
Også nye steder blev inddraget, navnlig i Nørre herred, således 
Ørum, Ginnerup, Glæsborg, Fjellerup, Hemmed, Karlby, Sangstrup 
(Voldby sogn), Hammelev.

Helt uden mislyd var dette ophold dog ikke, idet Jens Larsen 
måtte indrømme, at der også blandt »de hellige« på denne egn 
»fandtes deelte Meninger om adskillige Ting i deres Christendoms 
Sager, saa at det ogsaa blandt dem holdt haardt, inden der blev 
stiftet Enighed«. Her som andetsteds var det et pietistisk og et 
grundtvigsk skriftsyn, der brødes - endnu et vidnesbyrd om væk
kelsens begyndende spaltning. Af Jens Larsen udtrykkes det såle
des: »Nogle ville have selve Livet i Skriften; Andre ansaae Skrif
ten kun for at være Vidnesbyrdet om Livet«. Til dette sidste syns
punkt, det grundtvigske, sluttede Jens Larsen sig helt og fuldt39). 
Han rejste fra egnen i forvisning om, at der var opnået enighed, 
idet de, der anså skriften for et levende ord (pietisterne), havde 
bøjet sig og lovet at leve i et kærligt samfund med alle de troende40).
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Situationen var dog næppe så idyllisk, som Jens Larsen forestillede 
sig; den følgende tids begivenheder tyder på, at splittelsen virkelig 
har været dybtgående.

Selv kom Jens Larsen ikke siden til Østdjursland41), men han 
fulgte den faretruende udvikling på egnen med vågent øje og havde 
i en økonomisk krisesituation den glæde gennem Henrik Jensen, der 
dog sikkert har været en af hans hårdeste modstandere i skriftsynet, 
at modtage en betydelig pengegave fra de vakte på denne egn42).

Jens Larsens rejseberetninger i Indre Missions Tidende havde 
henledt opmærksomheden på den østdjurslandske vækkelse, og i 
den følgende tid begyndte sektererne at dukke op derude for at 
fiske i rørte vande. Således prøvede mormonerne at hverve prose
lytter, dog uden synderligt held. I Lyngby sogn fik præsten »med 
Ordets Vaaben jaget dem udenfor sine Enemærker; ogsaa fra 
Vejlby Sogn have de, uden egentlig at være modarbejdede, maattet 
fortrække, fordi Befolkningen blot morede sig over dem og be
tragtede deres Forsamlinger som et Skuespil. I Aalsø Sogn synes de 
derimod at have været heldigere, idet de der have faaet nogle 
Tilhængere«. 1863 meldes deres rolle dog udspillet43).

Langt mere faretruende var et besøg af en udsending fra N. P. 
Grunnets frimenighed, Jørgen Pedersen, i efteråret 1856. Han havde 
oprindelig været Jens Larsens nære ven og medarbejder, men under 
indtryk af Søren Kierkegaards kirkestorm 1855 brød han med Folke
kirken og sluttede sig til Grunnet. Efter at være blevet indviet til 
evangelist i frimenigheden i august 1856 drog han ud på en møde
rejse, først til Fyn og dernæst til Jylland.

Da han kom til Aarhus, erfarede han efter eget udsagn, at 
der på det yders te Djursland fandtes vakte folk, som stod i begreb 
med at forlade Folkekirken. Denne oplysning virker overraskende; 
det er nærliggende at antage, at det fra Jørgen Pedersens side er 
enten ønsketænkning eller et forsøg på at camouflere hans egen 
fiasko derude. Han rejste omgående til Homaa, hvor han blev vel 
modtaget af Henrik Jensen og brugte seks uger på at gennemrejse 
egnen, men i modsætning til Jens Larsen klager han over, at præ
sterne hverken »bivaanede Forsamlingerne eller erkundigede sig 
om, hvem jeg var«44). Store ting lykkedes det ham ikke at udrette, 
men et skæbnesvangert resultat havde han dog held til at frem
tvinge umiddelbart før sin afrejse, idet han fik overtalt Henrik 
Jensen med familie og enkelte nære venner - ialt otte sjæle45) -
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til at udtræde af Folkekirken og slutte sig til Grunnets frimenig
hed; Henrik Jensen skal endog have modtaget bestalling som 
præst for frimenigheden. Om Jørgen Pedersens argumentation hed
der det, at han »navnlig havde giort vor Mangel paa Kirketugt 
til Gjenstand for sine Angreb og i det Hele talt i haanlige Udtryk 
- laant fra Sør. Kierkegaards seneste Skrifter - om den off. Geistlig- 
hed«46).

Pastor Kabell, Vejlby, tog udtrædelsen, der fandt sted i de
cember 1856, med stor sindsro. Han mente at kunne se, at Jørgen 
Pedersen i menigheden havde efterladt »et saadant Indtryk, at 
det var at forudse - selv om de Udtraadte havde haft bedre Evne 
til at giøre Proselytter - der næppe vilde ske flere Frafald i den 
nærmeste Tid«. For Henrik Jensen var det også en bitter skuffelse, 
at hans trosfæller på egnen, selv de nærmeste venner, stod ganske 
uforstående over for det skridt, han havde gjort, ja, at de ligefrem 
trak sig tilbage fra al omgang med familien, en omstændighed, der 
efter præstens mening ville »virke opfordrende for denne til i sin 
Forladthed at tænke alvorligere over det Skeete«. Og endelig kon
staterede pastor Kabell ved samtale med de udtrådte, som han 
indrømmede ikke tidligere at have haft synderlig forbindelse med, 
at de havde handlet »i stor Overilelse, medens de vare overvældede 
af Jørgen Pedersens vilde og sværmeriske Forsikkringer om Folke
kirkens Grundfordærvelse og Frimenighedens Reenhed«. Han prø
vede også »med Skriftens Brug« at overbevise dem om det forkerte 
i deres handlemåde og fik dem til at erklære »imod Jørgen Peder
sens Aand fremdeles at ville søge Guds Huus og høre Prædiken hos 
os«. I samme retning virkede et brev fra »den hos denne Egns Op
vakte meget giældende« Jens Larsen, der nøje skildrede Jørgen Pe
dersen og hans færd. Afgørende for de udtrådtes stilling blev imid
lertid et brev fra Grunnet med »selskabets« love og vedtægter, der 
»aabnede de Forladtes Øine til at se, at det stod sig anderledes til 
i dette Samfund, end Jørgen Pedersens Ord lode formode«, og resul
tatet blev, at Henrik Jensen på de udtrådtes vegne frasagde sig al 
forbindelse med frimenigheden og begærede atter at blive optaget i 
Folkekirken. »De forsikkre«, skriver sognepræsten, »og jeg har efter 
mit Kjendskab til dem al Grund til at troe paa Oprigtigheden i 
denne Forsikkring, at de have handlet i stor Hjærtens Eenfoldighed 
uden anden bevidst Hensigt dermed, end saaledes at komme deres 
Frelser nærmere. De bekjende nu med Ydmyghed, at de have været 
i en Vildfarelse, idet de have søgt i det Fjærne, hvad Herren har
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skænket dem ganske nær, og ville ikke nægte, at denne Vildfarelse 
og den hele Lettroenhed, de have vist mod en fremmed Røst, kan 
have haft en dybere Grund i forudgaaende Mangel paa den rette 
Taknemlighed mod det Samfund, i hvilket Herren har skjænket 
dem Tro og Daab«.

Pastor Kabell, der var »overbevist om, at disse Mennesker ikke 
alene ville være at betragte som gjenvundne, men tillige som sandere 
og sundere Medlemmer af vort Samfund end tidligere«, anbefalede, 
at genoptagelsen skete på den lempeligst tænkelige måde.

Heri var biskop Brammer ganske enig med ham; han anså det 
for tilstrækkeligt, at de for præsten i vidners nærvær mundtligt til
stod deres vildfarelse og skriftligt udstedte en erklæring om at have 
frasagt sig alt samfund med frimenigheden. Første gang, de gen
optagne kom i sognekirken og søgte nadverbordet, burde præsten 
på taktfuld måde omtale sagen i sin skriftetale. »Derimod anseer 
jeg det ikke tilraadeligt, at de Gjenoptagne eller Huusfaderen paa 
deres Vegne holder nogen Tale eller lydelig Bøn i Kirken«47).

Den stillede opgave løste pastor Kabell på værdig og taktfuld 
måde; et vidnesbyrd om hans sikre taktfølelse er, at han som vidner 
indkaldte nære venner og trosfæller af de udtrådte. I embedsbogen 
skriver han:

Efter at have modtaget paa ovenstaaende Forespørgsel Hr Biskopens 
Brev... sammenkaldte jeg de udtraadte Personer tillige med Gaardmæn- 
dene Jens Vester og Christen Hansen af Homaa som Vidner til et Møde i 
Homaa Skole Efterm. d. 2. Marts 1857, i hvilket Møde tillige Sognets 
Skolelærer Hr. Schwartz var tilstede. Efterat et Psalmevers var afsungen, 
oplæste jeg ovenomtalte Skrivelse fra Biskopen for de Forsamlede, modtog 
derefter af hver især blandt de Udtraadte et bekræftende Ja paa det Spørgs- 
maal, om de i Sandhed fortrød den Ringeagt, de havde udvist for vort 
kirkel. Samfund, og ydmyg begjærede igjen at blive optagne deri, hvorefter 
jeg paa Embedsvegne efter den meddelte Fuldmagt erklærede dem for atter 
at være fuldberettigede Medlemmer af Folkekirken. Derpaa henvendte jeg 
nogle formanende Ord til de Gjenoptagne, udtalte min Glæde over igjen 
at kunne hilse dem som Medlemmer af vort Samfund, opmuntrede os alle 
til indbyrdes Overbærenhed og Samdrægtighed, og sluttede med en Takke
bøn til Herren, som havde ledet dette til det gode. Derefter blev atter et 
Psalmevers afsungen og efterfølgende Erklæring underskreven.

P. Kabell.

Paa min Kones, Datters og Hans Pedersens Enkes Vegne saavel som 
paa egne erklærer underskrevne Henrik Jensen herved, at vi alle ere ud-
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traadte af enhver Forbindelse med den saakaldte Frimenighed her i Landet. 
Den samme Erklæring tiltræder J. Immanuel Pedersen paa egne Vegne.

Homaa Skole, d. 2. Marts 1857

Henrik Jensen Johannes Emanuel Petersen48)
m. f. P.

For den uheldige udvikling måtte Jørgen Pedersen finde sig i en 
offentlig tilrettevisning af Grunnet, der skriver: »Denne Begiven
hed blev vist ogsaa til megen Nytte for J. Petersen, der vel indsaae 
ikke at have brugt den fornødne Forsigtighed, men maaskee dreven 
for meget paa den ydre Afsondring, der, hvis den skal blive til Vel
signelse og Gavn, maae staae i den nærmeste Forbindelse med en 
sand Omvendelse og indre Afsondring fra Verden uden hvilket 
Sidste, det Første blot bliver Skin uden Kraft og en Spire til Fri
kirkens Ruin«49).

Pastor Kabell havde allerede i sin redegørelse til biskoppen ud
talt, at tildragelsen syntes at have været til gavn for hans præste
gerning paa stedet; hans formodning om, at de genoptagne derefter 
ville blive sandere og sundere medlemmer af Folkekirken, synes ikke 
at være blevet gjort til skamme; ialtfald viser en bevaret kommu- 
nionsbog for Homaa sogn, at forsamlingsfolkene - også Henrik 
Jensens familie - var de flittigste altergæster50). Ved sin bortrejse 
fra sognet 1857 skriver pastor Kabell: »I Homaa Sogn findes en
kelte opvakte Familier, der i det hele fortjener Vidnesbyrdet, at 
de leve et stille og ærbart Liv i al Gudfrygtighed ... Blandt de 
øvrige Beboere i Sognene er vistnok den kirkelige Sands endnu 
svag hos de mange, men uden at det derfor bør antages, at Guds
frygten er død eller uvirksom«51).

For Henrik Jensen personligt betød det skete utvivlsomt et regu
lært prestigetab; han synes derefter at have mistet al indflydelse. 
Imidlertid var snart en anden parat til at overtage ledelsen, nemlig 
Søren Christian Hansen, der 1857 blev lærer i Vejlby, og som efter 
pastor la Cours forflyttelse til Odder blev bevægelsens førstemand 
på egnen. Han var sønderjyde, men kom på Lyngby seminarium, 
hvorfra han dimitteredes 1848. Uden at være grundtvigianer sluttede 
han sig nær til pastor la Cour og var sammen med denne med til 
i 1858 at stifte en »Kristelig Forening i Sønderherred«, der lod 
afholde månedlige møder med oplæsning, foredrag og samtale 
om kristelige emner. Til en begyndelse havde de vakte megen
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glæde af denne forening, men da lederne i missionsiver gav of
fentlig adgang til møderne, opstod der splid mellem vækkelsens 
folk og »de gammeldagstroende«, der ikke forstod - og måske heller 
ikke ville forstå - vækkelsens sprog; efter en del spektakler gik 
foreningen ind 186152).

En slags erstatning fandt forsamlingsfolkene i den 1862 oprettede 
»Forening for den indre Mission for Aarhus og Omegn«, der til at 
begynde med samlede bred tilslutning, men efter et par års virke 
sygnede hen på grund af interne stridigheder mellem en pietistisk 
og grundtvigsk fløj; 1864 gik resterne af den op i »Kirkelig Forening 
for Indre Mission i Danmark«.

Med denne, der 1861 afløste Jens Larsens sjællandske missions
forening, søgte Østdjurslands vakte straks kontakt; vel var Jens 
Larsen gledet ud, men Henrik Jensen har antagelig i Skaarup- 
årene kendt C. F. Rønne fra den tid, han var huslærer på Bro
holm og deltog i det sydfynske forsamlingsliv.

Da Indre Missions bestyrelse efter svensk forbillede begyndte at 
udsende kolportører, meldte Henrik Jensen sig straks til tjeneste; 
man ønskede dog først nærmere oplysning om ham hos pastor M. A. 
Siegumfeldt, Lyngby53), der åbenbart ikke har kunnet anbefale 
ham; ialtfald kom han aldrig i Indre Missions tjeneste, - måske 
var det den kortvarige tilslutning til Grunnets frimenighed, der 
gjorde ham suspekt. Ved samme tid må også Frands Pallesen have 
søgt godkendelse som kolportør; han begyndte i december 1862 at 
virke for Indre Mission og faldt ret i Vilh. Becks smag; han 
skriver: »Han er en gammel Kristen, der ... har et velsignet Vidnes
byrd af alle Troende paa den Egn, som et elskeligt Guds Barn og 
dygtig til at tale med Menneskene om Salighedssagen, hvilket jeg 
har faaet yderligere Bekræftelse paa ved det personlige Kjendskab, 
jeg nu har faaet til ham . . . Han har havt vor Herre med sig i rigt 
Maal paa sine Vandringer, saa at han baade har udbredt mange 
hellige Skrifter (over 400 Nye Testamenter og mange Bibler), og 
har faaet Lejlighed til at banke paa Hjertedørene med sit Vidnes
byrd om Frelseren, ligesom ogsaa vor Herre har brugt ham til at 
føre en Mormon tilbage til Daabens Pagt«54). Frands Pallesen ved
blev at stå i Indre Missions tjeneste til sin død 1890.

Også den blinde Jens Dyrholm, der i nogle år efter 1861 var 
den eneste egentlige indremissionær, kom på sine rejser til Djurs
land; han skal have været der allerede i860, men herom mangler 
nærmere oplysning. Ved juletid 1863 kom han til Homaa, hvor han
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Jens Dyrholm.
Efter Louis Blauenfeldt: Den indre Missions Historie, 1912.

juledag holdt forsamling hos Henrik Jensen, 2. juledag hos lærer 
S. C. Hansen, Vejlby, og dagen efter hos Frands Pallesen i Flad
strup. Efter nytår deltog han i et lærermøde i Grenaa og blev af flere 
tilstedeværende lærere opfordret til at holde forsamling hos dem. 
I den følgende tid gennemrejste han hele Djursland og Mols og 
kom til det resultat, at »næsten overalt, hvor jeg kom, var der meget 
mørkt og øde for levende Kristendom. Livet rører sig mest i Sønder- 
Herred, især i Aalsø og Homaa Pastorater, saavelsom i Lyngby, hvor 
der er et Seminarium og iblandt Seminaristerne flere opvakte Sjæle«. 
I Nørre herred var der »mere Død og Kulde og større Ligegyldighed 
for Sjælens Frelse«55).
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Måske har Jens Larsen været lidt for optimistisk i sin bedøm
melse af forsamlingslivets udbredelse på denne egn; til gengæld 
synes Jens Dyrholm at have været lidt for pessimistisk. Samler man 
de spredte oplysninger fra hans udførlige rejseberetning, fra den 
århusianske missionsforenings blad, Budbringeren (1862-64) og 
fra Indre Missions Tidende i første halvdel af 1860erne til en hel
hed, får man omkring 1865 følgende billede: Vækkelsens centrum er 
stadig Sønder herreds nordøstlige hjørne, men tyngdepunktet er i 
nogen grad forskubbet fra Aalsø og Homaa til Lyngby, og der er 
udløbere til de vestlige sogne Tirstrup, Kolind og Skarresø. Endnu 
længere mod vest, i Koed og Auning (Sønderhald herred), har der 
været vækkelse, men vistnok uafhængigt af Grenaa-egnens for
samlingsliv; også Mols har sit selvstændige vækkelsescentrum med 
den grundtvigske pastor C. P. G. Kampmann som forgrundsfigur, 
men med proprietær la Cour på Skærsø som bindeled til de vakte 
i Djurs Sønder herred.

Går vi til Nørre herred, er der små centre i Kni (Ørum sogn), 
Sangstrup (Voldby sogn) og i Rimsø, men i øvrigt er der vakte 
folk at finde i Hammelev, Karlby, Veggerslev, Gjerrild og Tøstrup 
sogne; længere mod vest, efter Randers til, er der forsamlingsfolk 
at finde i Nørager, Virring og Kristrup, men der er næppe nogen 
forbindelse mellem dem og trosfællerne på Østdjursland.

Flere af egnens præster var begyndt at vise vækkelsens folk inter
esse; det gjaldt P. Henriksen, Gjerrild, og hans efterfølger, provst 
H. Koch, samt pastor L. Buhl, Karlby, pastor Dantzer i Grenaa, og 
provst Boesen, Tirstrup. Størst betydning fik det dog, at præsterne 
i Lyngby med den nære tilknytning til seminariet viste vækkelsen 
en stadig stigende interesse56). Allerede Fr. Nielsen, en skattet 
prædikant, som kunne trække tilhørere til sin kirke helt fra Grenaa, 
stod velvilligt, men næppe heller mere. Adskilligt større interesse 
lagde hans efterfølger, E. Langhoff, udnævnt 1856, for dagen; per
sonligt var han vel lidt for »fornem«, for reserveret af væsen til i 
egentlig forstand at blive folkelig, som fx la Gour var det, men hans 
kapellan i årene 1857-65, den grundtvigsk påvirkede M. A. Sie- 
gumfeldt, gift med en datter af proprietær la Gour på Skærsø, var 
helt vækkelsens mand og havde sognepræstens velsignelse til både 
at samle seminarieeleverne til private opbyggelsesmøder og at holde 
offentlige bibellæsninger i pastoratet. »Disse Bibellæsninger besøges 
meget, især i Lyngby, hvor Byens store Skolelokale altid er over
fyldt. Hvad Frugt de bære, er ikke let at sige, men een Frugt er dog
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tydelig, nemlig et talrigere Kirkebesøg, thi siden Bibellæsning ret er 
kommen i Gang i Lyngby, er Kirken altid fuld, ofte overfyldt, saa 
den Frygt, som nogle Præster nære, at Bibellæsninger svække Kirke
besøget, er vist aldeles ubegrundet«57).

Den påvirkning, der udgik fra Lyngby, kan næppe vurderes højt 
nok; i denne periode nævnes seminariet gang på gang, og da ad
skillige lærere herfra fik embeder i omegnen, har de antagelig været 
med til at præge udviklingen i den følgende tid. Også en del ældre 
lærere tog virksomt del i forsamlingslivet. S. C. Hansen, Vejlby, 
har været nævnt som den dominerende skikkelse efter 1861, men 
også Thøger Rasmussen, Aalsrode (Aalsø sogn) må fremhæves. I 
Nørre herred var der flere; lærer O. J. G. Holm i Nimtofte virkelig
gjorde 1853 pastor la Cours drøm om en folkehøjskole på stedet, 
men nævnes må også Christen Holm i Hammelev, der oprindelig 
var modstander, men lod sig omstemme under indtryk af Jens Lar
sens forkyndelse, hvad denne fremhæver med stolthed58). P.S.Ju- 
stesen, Ørum, var grundtvigianer, kom i strid med Vilh. Beck og 
endte som ivrig afholdsagitator. Den ligeledes grundtvigske P. C. H. 
Wad i Veggerslev, der en tid var folketingsmand, stod også væk
kelsen nær59).

At der virkelig var grund til at tillægge den dj urslandske for
samlingsbevægelse betydning fremgår deraf, at Vilh. Beck og Johs. 
Clausens Jyllands-rejse 1865, der havde til formål at knytte de 
jyske vækkelsescentre til Indre Mission, endte derude med store 
møder på Lyngby seminarium og i Ebeltoft. Mødet i Lyngby til
lagde Beck senere en særlig betydning, idet han mente her at have 
opnået en sådan velvilje hos befolkningen, at den kom til at danne 
baggrund for den vækkelse, som opstod på egnen, da han få måneder 
senere blev indsat som sognepræst i Ørum60).

Netop Becks omtale i erindringsbogen af hans præstetid i Ørum 
og Ginnerup er på den ovenfor opridsede baggrund egnet til at 
vække undren, idet han her fremstiller det, som om vækkelsen i 
disse år var en frugt af hans indsættelsesprædiken den 18. februar 
186661). Der er her tale om en forenkling, som i høj grad trænger 
til et korrektiv; når vækkelsen fik et så betydeligt omfang, skyldes 
det jo netop, at den var særdeles velforberedt gennem fynboernes 
forsamlingsvirksomhed gennem mere end tyve år. Det mangler da 
heller ikke på samtidsnotitser fra Becks hånd i Indre Missions Ti
dende med anerkendelse af denne forberedende gerning62) ; i ne-
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krologen over Frands Pallesen 1890 opridser han forsamlingsbevæ- 
gelsens forløb, og endnu i 1896, i et erindringsudkast, kan han om 
missionsforeningen af 1853 skrive: »Vistnok havde den allerede 
før 1861 virket paa enkelte Egne i Jylland. Saaledes havde dens 
udsending, Smeden Jens Larsen fra Kirke-Værløse, virket en Del 
i Djursland imellem Ebeltoft og Grenaa i Forbindelse med en 
Fynbo, »gamle Henrik i Homaa«, og en Gaardmand Frands Palle
sen i Fladstrup i Lyngby Sogn, som senere blev vor Missionær«63). 
Men i erindringsbogen er altså dette helt glemt.

I øvrigt var Vilh. Beck ikke ene om at bygge vækkelsen op fra 
midten af 60erne; provst Koch, Gjerrild, var ham en god hjælper, 
og endnu mere betød Karlby-præsten L. P. Buhis to kapellaner, 
F. C. Petri (1868-72) og Carl Wied ( 187 2-76)64 ). Størst værdi 
havde dog de første år det nære samarbejde med E. Langhoff i 
Lyngby og hans kapellan, Erik Begtrup Holst (1865-71); Lang
hof  f begyndte nu for alvor at tage aktiv del i mødevirksomheden, 
talte Indre Missions sag over for kollegerne65) og var ofte taler 
sammen med Beck fx. ved de skovmøder, som denne efter sjæl
landsk mønster indførte på Djursland66). Beck satte stor pris på 
Langhoff og Holst og omtaler dem meget rosende i sine erindrin
ger67), men i et samtidigt brev skriver han noget nedladende om 
Langhoff, at »han er med ved alle Møderne og spiller herlig anden 
Violin«68). Muligvis har Langhoff selv haft på fornemmelsen, at 
han kun spillede »anden violin« ; ialtfald oplyser en gammel Lyngby- 
elev med pastor Holst som kilde, at »siden Beck kom til Ørum, føler 
Langhoff sin Stilling undergravet ved Seminariet, og han tænker 
stadig paa at forlægge sin Virksomhed hen til Steder, hvor Vil
helm Becks Indflydelse endnu ikke har gjort sig gældende«69). 
Langhoff blev 1870 forflyttet til Bøstrup på Langeland.

Værdifulde hjælpere i vækkelsesarbejdet var naturligvis også 
de 3-4 kolportører, Beck i disse år havde gående på Djursland; en 
af disse, J.L.Vest, oprettede 1868 folkehøjskolen i Voldby, men 
gled efterhånden over på den grundtvigske fløj. En af lærerne på 
Lyngby seminarium, Sigvardus Høyer, virkede også i Indre Mis
sions tjeneste og blev efter seminariets nedlæggelse 1874 fast
ansat som indremissionær.

Vel voksede vækkelsen i Becks Ørum-tid betydeligt i bredden, 
men samtidig fuldbyrdedes dens længe forberedte spaltning i en 
grundtvigsk og en indremissionsk fraktion; medvirkende hertil var 
det dramatiske brud mellem Vilh. Beck og Vilh. Birkedal 1870 i
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anledning af en strid om, hvem af dem der skulle have det sidste 
ord ved en gudstjeneste i Ørum kirke.

De første år kunne Beck samle alle de vakte under sine prædike- 
stole, og navnlig blandt de pietistiskprægede forsamlingsfolk blev 
han overordentlig populær; et pudsigt vidnesbyrd herom er det, at 
en dattersøn af Henrik Jensen (sønnesøn af »den lille skrædder« i 
Kni) 1868 i Homaa kirke blev døbt med navnene Johannes Vil
helm Beck Pedersen.

Efterhånden blev imidlertid skillelinjerne stadig tydeligere. Ty
pisk er den udvikling, møller J. P. Rasmussen, Aalsø mølle (broder 
til lærer Thøger Rasmussen, Aalsrode) gennemløb; han var omkring 
1856 blevet vakt ved at deltage i Henrik Jensens og Frands Palle- 
sens forsamlinger, sluttede sig derefter nær til vækkelsens folk og 
drog i Becks første Ørum-år med stort følge den lange vej til Ginne- 
rup kirke hinsides Kolindsund for at høre ham prædike. Omkring 
1870 svingede han imidlertid sammen med broderen og flere andre 
over til grundtvigianismen, hvis førende lægmand på egnen han 
blev til sin død 191070).

Derimod fik Indre Mission ikke rigtig fodfæste i det gamle væk
kelsescentrum; grunden var utvivlsomt, at pionererne i disse år 
døde eller forlod egnen; fynboere som Hans Pedersen og Christen 
Hansen døde i deres bedste alder, Jens Vester synes at have for
ladt Homaa omkring 1870, og Henrik Jensen brød med hele sin 
familie og nogle nære venner op fra Homaa 1869 og flyttede til 
Sangstrup i Voldby sogn, hvor han døde 1884, 86 år gammel, åben
bart glemt af de fleste. Tilbage var lærer S. C. Hansen, der blev i 
Vejlby til sin død 1881; han vedblev med stor trofasthed at holde 
forsamlinger gennem en årrække - helt fra Sangs trup kom de vakte 
folk for at være med71) - men han synes aldrig at have engageret 
sig entydigt på nogen af de to vækkelsesfløje.

Vilh. Becks Ørum-tid må påkalde en særlig kirkehistorisk inter
esse, fordi der i disse år skete en dybt indgribende ændring i hans 
kirkelige holdning. Endnu omkring 1866 stod han i livssyn og for
kyndelse betydeligt nærmere ved vækkelsens grundtvigske end ved 
dens pietistiske fløj og kunne udtale, at han havde arbejdet på at 
»forene og forlige Grundtvigianerne og Pietisterne«72). I de føl
gende år blev hans syn på de grundtvigske imidlertid stadig mere 
kritisk, og omkring 1870 var han nået til det resultat, at det var 
bedst, om de to vækkelsesfløje ligesom Abraham og Lot valgte at
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Vilh. Beck.
Efter Louis Blauenfeldt: 
Den indre Missions 
Historie, 1912.

gå hver sin vej; i århundredets sidste årtier øgedes afstanden med 
raske skridt, og de gensidige udfald blev stadig drøjere og mere og 
mere forbitrede. At Beck under denne proces snarere blev ledet - 
nemlig af Indre Missions lægfolk - end var lederen, er umiskendeligt. 
Tør man formode, at den del af den østdj urslandske vækkelse, der 
havde bevaret det pietistiske præg, mænd som Henrik Jensen og 
Frands Pallesen fra begyndelsen satte på den, har haft indflydelse 
på Becks ændrede indstilling?

NOTER OG HENVISNINGER

Se Hans Birkelund: Visitatser i Randers Amt af Biskop Hygum 1739-49. 
Fra Randers Amt 1929 132 ff og F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland (1944) 
96 f. 2) Nævnes kan David Seidelin, præst i Rimsø 1822-37, der var så drik
fældig, at han kun ved en tidlig død undgik afsættelse, og Gert Munck, præst 
i Hammelev 1803-34 samt C hr. Valeur, præst i Karlby 1823-37, der gik mere 
op i jagt, selskabelighed og punchesold end i deres præstegerning. Se P. Seve- 
rinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. Fra Randers Amt 1912 73 ff. 3) Der 
må henvises til to småskrifter, Fr. Nielsen: Lyngby Seminarium (1851) og E. 
Langhoff: Historisk Beretning om det kgl. Skolelærerseminarium i Lyngby



100 Elith Olesen

(1863) samt mindre afhandlinger i Fra Randers Amt 1919, 1922 og 1932. - 
Seminariets ikke særligt righoldige arkiv findes på Landsarkivet i Viborg. 
4) Den bedste skildring er givet af lærer S. C. Hansen, Vejlby, i IMT 1863 
457 ff, men værdifulde bidrag er også Charlotte Lillelund: Minder om Præsten 
Christian la Cour og Jacobine la Cour f. Bregendahl og om deres Hjem. 
H. P. B. Barfod: Minder fra gamle grundtvigske Hjem IV (1924), Vilh. Becks 
nekrolog over Frands Pallesen i IMT 1890 186 ff og Et trofast Vidne. Nogle 
Træk af Indremissionær Frands Pallesens Liv (1914). En skematisk oversigt er 
giveti L. V. Blauenfeldt: Sennepstræets Rod (1913), 32 ff. 5) Opgørelsen er 
foretaget på grundlag af kirkebøgernes tilgangslister, der gennemgående ikke er 
særlig pålidelige. Tallet kan derfor godt være noget højere end her anført. 
°) En del af disse blev iøvrigt på egnen, giftede sig og satte bo, men er i det 
følgende talmateriale ikke medregnet under familier. 7) Christen Hansen i 
Homaa (3 gange gift) »importerede« 1845 og 1852 ny ægtefælle fra hjem
egnen; det samme gjorde enken Birthe Kirstine Nielsdatter i Rimsø 1847. 
8) I Hessels magre godsarkiv på LA Vib. findes ingen fæsteprotokoller bevaret. 
Oplysningen stammer fra Charlotte Lillelund p. 23, der - hvor hun kan kontrol
leres - er yderst pålidelig. 9) Se Katholm og Stensmark godsarkiv, LA Vib., 
købekontrakter og skøder på bortsolgt fæstegods 1851-73. 10) Træk af Johan 
Nielsens Liv (1867), Johan Nielsen: Min Kamp med Baptister og Mormoner 
(1868), L. Schrøder: Ole Peter Holm Larsen (1875) 104 ff, Fr. Nygård: Kri
stenliv i Danmark gennem hundrede Aar (1897) 393 ff. Nævnes kan også 
A. E. J. L.: Spillemanden fra Skaarupøre (uden årstal), en mere romanagtig 
skildring af Johan Nielsens liv. 11 ) Fr. Nygård, anf. værk 153 ff. 12) Foruden 
til ovennævnte værker kan også henvises til Nordisk Kirke-Tidende 1838 sp. 
163 ff og 571 ff m. fl. steder. 13) Andre forsamlingsfolk optrådte i de følgende 
år som faddere hos Henrik Jensen, nemlig husmændene Anders Pedersen og 
Peder Olsen, indsidder Hans Pedersen, Jørgen Nielsen og pigerne Karen og 
Lise Hansdatter, alle underskrivere af ritualandragendet 1839 (Lindbergs ar
kiv, KB Add. 3691 Fol.) og Erklæring fra os underskrevne Medlemmer af vor 
danske christne Menighed i Anledning af det forehavende Forslag til en ny 
Alterbog og et nyt Kirke-Ritual (1839) 37. 14) Charlotte Lillelund 24.
15) Han er medunderskriver af ritualandragendet 1839 under Vejstrup sogn, 
hvor han dengang tjente. 10) Hvor mange der på forhånd - bortset fra Skaa- 
rup-folkene - har hørt til de gudelige forsamlinger, er det svært at afgøre, da 
navnene er så almindelige, at man let risikerer forveksling. En mand ved navn 
Hans Christensen, Sørup, figurerer i ritualandragendet; han kan være identisk 
med Christen Hansens far, der hed sådan. Under Munkebo sogn forekommer 
ungkarlene Otto Nielsen og Niels Nielsen. 17 ) Han er - uden at navnet næv
nes - omtalt i Vilh. Becks erindringer. Beck fortæller, at han, da udnævnelsen 
til Ørum-Ginnerup forelå, skrev til provst Koch, Gjerrild, om der fandtes 
troende mennesker i pastoratet. »Han svarede mig, at der var en troende 
Skrædder, »men, det er jo sandt, han er jo død«« (Erindringer fra mit Liv (5. 
oplag 1916) 83). P. Pedersen døde 1862. 18) Charlotte Lillelund 25. 19)
Charlotte Lillelund 23 f. 20) Vejlby-Homaa præstearkiv, LA Vib., Liber 
Daticus og kopibog 1844-81. 21 ) Til det følgende se Et trofast Vidne 5 ff.
22 ) Den ældste skildring gives af Niels Johansen i Brevbærer mellem Kristne 
1855, 58, hvor han omtaler »en Mand, som i sin Opvækkelses Tid i Anfægt- 
ningens Hede og Mørke - kjender du, min Ven, af Erfaring, hvad dette er? -
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meente, at alle hans Lemmer forargede ham, hvorfor han forsøgte med en Øxe 
at afhugge sin høire Haand, men det lykkedes ham ikke, fordi den venstre 
Haand ikke var vant at føres. Senerne vare imidlertid overhuggede og maatte 
syes sammen, saa Haanden er halvt eller heelt uduelig«. Mandens navn nævnes 
ikke, men at det er Frands Pallesen, der sigtes til, kan ikke betvivles. — Se 
også Vilh. Beck i IMT 1890 186 f og Et trofast Vidne 12 f. 23) Vilh. Beck 
i IMT 1890 187. 24) Begivenhederne omkring Henrik Jensens udtræden og
genindtræden i Folkekirken; se p. 90-92. 25) S. C. Hansen i IMT 1863 457 f. 
Også Vilh. Beck nævner, at Henrik Jensen gik under øgenavnet »Homaa- 
Præst«.
26) S. G. Hansen i IMT 1863 458. Der kan også, omend fra en lidt senere tid 
(midten af 50’eme) henvises til Johs. Rasmussens skildring af forældrenes 
omvendelseshistorie: »For Mor gik det ikke saa hurtigt. Hun har fortalt mig, 
at naar hun var med Far til gudelige Møder hos Frands Pallesen i Fladstrup 
eller hos Henrik i Homaa, og Forsamlingen sang lange Salmer, og Henrik og 
Frands talte og bad lange Bønner, ja, saa gik hun ofte ud af Stuen og gik 
grædende ude paa den frosne Vej, for hun kunde ikke forstaa det hele. Det 
var for tungt og for svært for hende« (Johs. Rasmussen: Erindringer fra mit 
Barndomshjem (duplikeret hefte 1936,kun udsendt til familie og nære venner) ).
27) Charlotte Lillelund 23 og 25. 28) Til det følgende se Hans Birkelund:
Nimtofte Præster. Fra Randers Amt 1913 132 ff, og Charlotte Lillelund 13 ff. 
29) Charlotte Lillelund 23. 30) Sognefoged Jens Jensen Fisker i Aarhuus
Stiftstidende 15. 9.-55, »Sognemænd i Vejlby Pastorat« sst. 13. 10.-55 (følge
blad). 31 ) S. C. Hansen i IMT 1863 458. 32) Charlotte Lillelund 29. 33)
Datteren Karen Johanne havde 1852-54 tjent hos N. Jørgensen, Skjold sogn. 
34) Vilh. Beck i IMT 1890 187. 35) Niels Johansen i Brevbærer mellem 
Kristne 1855, 58, cf. Vilh. Beck i IMT 1890 187. 36) IMT 1855 nr. 11 og 
12. 37) IMT 1856 13 f. 38) IMT 1856 133. 39) Også andetsteds må Jens
Larsen have hævdet det grundtvigske bibelsyn, idet en væsentlig anke mod 
ham ved afskedigelsen i 1861 er, at han i forsamlingerne har ført strid om det 
levende og det døde ord i stedet for at prædike evangeliet purt og enfoldigt 
(IMT 1861 183). 40) IMT 1856 155 f. 41) Når Evald Tang Kristensen i
Minder og Oplevelser I (1923) 178 mener at have hørt Jens Larsen ved en 
forsamling hos Frands Pallesen, må det bero på en erindringsforskydning; 
ETK var på Lyngby seminarium 1857-61. Måske forveksler han Jens Larsen 
med Jens Dyrholm, der skal have besøgt egnen i860. 42) IMT 1861 127 skri
ver C. F. Rønne: »Ved Missionsmødet i Aarhuus den 19de Juli [skal være juni] 
har jeg modtaget til Jens Larsen fra Troende i Grenaa Omegn ved Henrik 
Jensen af Homø 16 Rd 1 Mk.« 43) S. C. Hansen i IMT 1863 463 f. 44) Jør
gen Pedersen i En Røst i Ørken 1858 20 f. 45) Det drejede sig om Henrik 
Jensen selv, hustruen Karen Nielsdatter, datteren Karen Johanne, dennes for
lovede, Johannes Emanuel Pedersen og Hans Pedersens enke, Cathrine Mag
dalene Rigers. Flere nævner sognepræstens nedenanførte indberetning ikke, 
men Jens Larsen omtaler i IMT 1857 32 også en datter og svigersøn i Rimsø 
sogn (Birthe Kirstine Nielsdatter og Jørgen Pedersen) samt »en Kone der i 
Egnen«. 48) Aarhus bispearkiv LA Vib. biskoppens journalsager, sgp. P. Ka- 
bell til biskop Brammer 22. 1.-57 (omtrent ligelydende koncept i Vejlby-H. 
præstearkiv LA Vib., Liber Daticus og kopibog 1844-81 56 ff). På denne 
udførlige og besindige redegørelse bygger det følgende referat af begiven-
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hedernes gang. 47) Aarhus bispearkiv, biskoppens kopibog 3. 2.-57. 48) 
Vejlby-H. præstearkiv, nævnte Liber Daticus og kopibog 59 f. - Hvordan det 
er gået med de to udtrådte fra Rimsø og konen fra egnen, oplyser de gejstlige 
arkiver intet om. Jens Larsen udtalte i IMT 1857 32 stor tilfredshed med, 
at de udtrådte var kommet på bedre tanker. 49) En Røst i Ørken 1858 nr. 5. 
50) Homaa Kirkes Gommunionsbog 1868 ff i Vejlby-H. præstearkiv LA 
Vib. 51 ) Ovennævnte Liber Daticus og kopibog. 52 ) S. G. Hansen i IMT 
1863 458 f. — Et andet udtryk for den kristelige aktivitet på egnen var en 
ydre missionsforening, stiftet omkring samme tid og ledet af provst H. Koch, 
Gjerrild. Om dens virksomhed foreligger der imidlertid kun svage vidnesbyrd. 
53) IMs bestyrelsesprotokol 1853-68 2.9. og 18.9.-62. 54) IMT 1863 213 f.
55) IMT 1865 77 ff. Selv skriver han »julen 1864«, men af sammenhængen 
fremgår, at det var 1863. 56) Til det følgende se »Vandrebog for Dimitten
der fra Lyngby 1861« (Danmarks Lærerforenings arkiv) og Evald Tang Kri
stensen: Minder og Oplevelser I ( 1923) 187 f. 57) Lærer S. G. Hansen i IMT 
1863 462. 58) IMT 1856 133. Jens Larsen omtaler ham kun som skolelærer
Ghr. H. i H. ved Grenaa, men identifikationen kan ikke betvivles. 59 ) Se Leo 
Wad: Træk af en Landsbylærers politiske Virke. Fra Randers Amt 1949 52 ff. 
60 ) Vilh. Beck i IMT 1866 146 f og Erindringer fra mit Liv 78 ff. 61 ) Erin
dringer fra mit Liv 86 ff. 62 ) Se fx IMT 1863 213, 1866 52, 146 f, 353 f, 
1867 389 f, 406 f, 1868 353 ff. 63) Vilh. Beck: Den indre Missions Indgang i 
Jylland. Guds Børns Almanak 1897 1. 64) P. Severinsen i Fra Randers Amt
1912 77 ff. 65) IMT 1866 404. ®°) Se IMT 1866 273 ff, 353 ff, 545 ff
(hvor Beck refererer, at Langhoff talte »et alvorligt og bestyrkende Ord, ret 
skikket til at slaae det fast, som allerede var talet«), 1868 353 f. 67) Erindrin
ger fra mit Liv 79 og 96. 68) Axel Beck: Venskab og Samvirke (1936) 129,
brev til Johs. Clausen af 25. 10.-66. 09) Lærer O. P. H. Bruun, Nordlunde, i
nævnte »Vandrebog for Dimittender fra Lyngby 1861«. - Udtalelsen er mulig
vis for kategorisk og gælder ialtfald kun Becks person, men er ikke et udtryk for 
noget ændret syn på vækkelsesfolket; til Frands Pallesen vedblev Langhoff - 
også på Langeland - at stå i det bedste forhold (se Et trofast Vidne 23 f). 70)
Johs. Rasmussens utrykte »Erindringer fra mit Barndomshjem«, Thøger Jensen 
og N. P. Østergaard: Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen 
og Margrethe Rasmusdatter af Adslev ( 1926) 245 ff og 255 ff, samt N. Glau- 
sen-Bagge: Aalsø-Mølleren J. P. Rasmussen og Hustru. Grundtvigske Hjem III 
(1947). 71 ) P. Severinsen i Fra Randers Amt 1912 76 f. 72) Venskab og
Samvirke 133, brev til Clausen af 10.12-66.



Jægergården i Århus
Fra skovridergård til stiftamtmandsbolig 
Træk af stedets historie som afbyggergård 

under Marselisborggård

Af Peder Jensen.

For mindre end ioo år siden lå den bydel af Århus, der kaldes 
Frederiksbjerg, og som strækker sig fra banegraven ved Hoved
banegården og syd på, ubebygget hen. Her var agre med korn
marker og græsgange. Jorderne lå i Viby sogn, og da en del af 
den tidligere landbrugsjord nærmest ved købstaden i 1870erne blev 
bebygget og voksede op som en lille, beskeden forstad, begyndte 
Frederiksbjerg at tage form. De nye gader blev indlemmede i Århus 
i 1874, og det første skridt til en betydelig udvidelse af byens areal 
var dermed gjort.

Før disse tidlige Frederiksbjerg-gader blev anlagte, førte - bort
set fra markveje - tre veje over arealerne syd for Århus. Fra Minde
porten ved Dynkarken gik den gamle Hads Herreds vej (nu Strand
vejen) langs kysten, forbi og igennem Marselisborg Skov til Skiden
pyt (Højbjerg), Skåde og videre til Ning og Hads herreders lands
byer.

Længere vest på - inde i landet - gik en vej fra Frederiksport 
til Viby og syd på ad Skanderborg til, og ikke langt fra Hads Her
redsvejen førte den tredie vej, omtrent hvor nu Marselisborg Allé 
og H. Pontoppidansgade er, fra Jægergården direkte ud til Marselis
borggård, hvis beliggenhed var, hvor Marselisborg Skole nu findes.

Går man længere tilbage i tiden end til forrige århundrede - 
til 1700-tallet - var den eneste bebyggelse imellem Århus og herre
gården Marselisborggård Jægergården, der fra den blev opført og 
indtil midten af forrige århundrede hørte under Marselisborggård, 
og som dels blev anvendt til skovridergård og dels som bolig for 
forskellige af godsets funktionærer.
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Jægergårdens beliggenhed var ved den nuværende Jæger
gårdsgade ud for den nordlige ende af Marselisborg Allé. Stedet, 
hvor gårdens bygninger lå omgivet af en stor have og af gårdens 
tilhørende marker, er nu optaget af Statsbanernes centralværksted.

*
Jægergården omtales første gang i Marselisborg birks tingbøger 22. 
februar 1724. På birketinget denne dag blev fire mænd valgt til at 
besigtige den nyopførte gård og efterse, at alt vedrørende dens op
førelse var gået til på behørig vis1). Dagen efter mødte de ud
valgte mænd, Hans Simonsen, Eskild Jensen, Willum Andersen og 
Niels Rasmussen Wæster, alle fra Viby, ved gården for i forvalter 
Aallums nærværelse at gøre deres borgerpligt.

Desværre findes der ikke nogen beskrivelse af den nye gård, men 
det fremgår af tingbogen, at synsmændene fik udleveret en for
tegnelse over alle de materialer, der var medgået til bygningernes 
opførelse, og mændene måtte på dette grundlag omhyggeligt »støk- 
vis« gennemgå hele gården for at overbevise sig om, at alle de op- 
tegnede genstande var anvendte. Hver eneste ting, både stolper, 
løsholter, lægter, døre, vinduer og meget mere blev talt op og sam
menlignet med regnskabet, og også udenværkerne som porte, låger 
og plankeværker blev efterset, ligesom også tagstenene og stråtaget 
blev undersøgt.

Regnskabet gik så nogenlunde op, når der dog ses bort fra, at 
der i »en liden dør« i jægerstalden ud mod skoven kun var tre fjæle, 
hvor der ellers skulle være fem, og at en emsig håndværker havde 
benyttet lejligheden til at bytte nogle »egestakitter« omkring brøn
den med nogle af fyr. Det var dog kun bagateller, og de fire mænd 
var enige i deres »skønsomhed« om, at gården var i en så god for
fatning, at de også i dette tilfælde kunne slutte deres forretning 
med det ved sådanne lejligheder hyppigt anvendte udtryk: »Så 
sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord«2).

Jægergårdens første beboer var skovrider Johan Christopher 
Redder. Om Redder som skovrider vides intet; derimod kan det ses, 
at hans menneskelige egenskaber næppe har været af særlig høj 
karat. I 1729 var han tiltalt ved birketinget i en voldssag, idet han 
med ukvemsord og direkte vold havde overfaldet en karl ved navn 
Otto Hansen, som tjente hos forpagteren på Marselisborggård.

Redder var 10. marts om eftermiddagen kommet ind i forpagter 
Niels Nielsens stue. I hånden bar han en stor »svøbe«, på hvilken
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Gårdexterieur 1880, til højre hovedbygningen, til venstre staldlænge. 
Foto i Arhus Folkebibliotekers lokalhistoriske Samling.

skaftet var knækket, og da birkedommeren, som var til stede, spurgte, 
hvad der var på færde, »larmede« skovrideren blot op og svarede 
ikke. Først da forpagterens hustru kom ind og bebrejdede ham, at 
han havde givet deres karl hug, svarede Redder, at karlen så sandelig 
havde fortjent dem - også om han havde fået flere - thi karlen 
havde forevist bønderne et træ til omhugning, og da dette ikke 
vedkom ham, var skovrideren altid parat til at prygle »sådan en 
hundsfot«3).

Skovrider Redders økonomiske forhold var i en elendig forfat
ning. Kreditor efter kreditor troppede op ved birketinget for ved 
rettens hjælp at forsøge at få deres penge. Købmand Hans Jen
sen Buchtrup i Arhus havde efter en regning af 10. juni 1728 en 
stor sum til gode hos Redder, og til trods herfor havde han været 
så letsindig at levere skovrideren flere varer på en »ny« regning, 
således at købmandsregningen efterhånden beløb sig til 90 rdl.4).

Skønt Redder meget optimistisk, skriftligt havde lovet at betale 
Buchtrup pengene i »klingende mønt«, holdt han dog ikke sit ord,
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og en omvej, hvor skovrideren bad Marselisborggårds forvalter, 
Andreas Stæhr, om at betale købmanden »udi min hos højbårne her
skabet tilkommende løn for indeværende år«, afslog Stæhr kort og 
godt med et »denne anvisning accepterer jeg ikke«5).

Hos Morten Jensen, ridefogeden på Vilhelmsborg, havde Red
der købt for 20 rdl. havre - uden at betale, og Morten Jensen var 
blevet spist af med, at Redder pantsatte »mit urværk stående her 
udi min stue« til ham6).

Midt i hele elendigheden døde Redder. Den 22. januar 1730 
lukkede han sine øjne, og end ikke i den sorgens stund, da hans 
enke var »udi Århus med hendes salig mands lig«, var der fred i 
Jægergården. I samme time stillede varselsmændene fra birketinget 
for at indkalde enken i anledning af en regning på 47 rdl. fra 
regimentskvartermester Niels Langballe7).

Det var efter de sørgelige omstændigheder ikke mærkeligt, at 
skovriderens efterladte hustru, Gjertrud Redder, snarest muligt fra
skrev sig arv og gæld8), thi det stod klart for alle, at ak
tiverne i boet langt fra slog til for at kunne dække den store gæld.

*
Den næste skovrider i Jægergården var Just Meimerhausen, der i 
flere år havde tjent på Marselisborggård, og som første gang omtaltes 
i 1726 som hans høj grevelige ekscellences tjener9).

Meimerhausen var sikkert sin forgængers modsætning, og han 
var omhyggelig og nidkær i sin tjeneste. Hans pligtfølelse var så 
stor, at han ikke tog i betænkning på en mørk vinternat at forlade 
sin lune stue på Jægergården og begive sig på inspektion i skoven. 
Det hændte således natten mellem 14. og 15. januar 1745, da han 
»klokken ved 11 slet« red ud i skoven for at overbevise sig om, 
hvor vidt »nogen der i ulovlig ærinde« var på færde. - Og åbenbart 
var turen inspireret af en sjette sans, thi næppe var skovrideren 
nået derud, før han i nattens mulm og mørke traf på husmand Jens 
Jensen fra Holme, der også trods det sene tidspunkt havde følt 
trang til en skovtur. Uheldigvis for husmanden bar han dog ved 
mødet med skovrideren på en stor »borring«10) frisk afhuggede 
»tækkeender«, ialt 84 stk., som han havde stjålet i Holme Lykke11), 
og som han i den sene nattetime måtte bære ind til Jægergården12).

Skovrider Meimerhausen boede på Jægergården til sin død ca. 
1754. Han efterfulgtes i embedet og på Jægergården af Johan 
Wærum, der første gang omtales som skovrider i april 175413). For-
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Jægergården i begyndelsen af dette århundrede, 
til højre Centralværkstedernes bygninger. 

Efter foto i »Den gamle By«.

uden Wærum boede i disse år også Just Meimerhausens enke, ma
dame Margrethe Kirstine Mørch, i Jægergården, hvor hun vedblev 
at have bopæl til sin død 3. september 178314). Hun var datter 
af Marselisborg birks mangeårige birkedommer Jens Mørch, og 
også birkedommeren boede, efter at han i 1754 havde taget sin 
afsked, i en årrække hos datteren på Jægergården. Her døde han 
i marts 176815).

Jægergården vedblev ikke at være skovriderbolig. Skovrider Wæ
rum omtales ikke efter året 1766, og den næste, der nævnes som 
beboer i gården, var forvalter Rasmus Müller, som var der i 177216). 
Han flyttede fra Jægergården igen i 1777, og den blev da overdraget 
til enken efter forpagter Søren Brøndsted på Marselisborggård. Hun 
lejede stedet for et tidsrum af to år fra 1. maj 1777 til 1. maj 1779.

Ved »madame salig Søren Brøndsteds« indflytning i gården 
blev ejendommen og dens omgivelser synet, og fra denne lejlighed 
foreligger den først kendte beskrivelse af Marselisborg Jægergård. 
Gården bestod på den tid af et stuehus, et 13 fag stort »sidehus« øst 
for stuehuset, en lade, en kreaturstald på 12 fag og 6 fag vognhus. 
Af synsforretningen kan det ses, at bygningernes udvendige til-
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stand ikke var den bedste. På stuehuset manglede leder på siden 
og gavlen, remmene var rådne, vinduerne »skrøbelige«, og taget, 
der bestod dels af stråtag og dels af tegltag, var forfalden. Bedre 
stod det ikke til med sidehuset, hvis tag også var af både strå og 
tegl, og som også trængte hårdt til reparation.

En del af stuehusets værelser er beskrevet. Når man gik ind i 
huset, kom man til den gamle skriverstue og videre gennem en 
mellemstue til havestuen, som sikkert har været husets fornemste 
rum. Her var væggene beklædt med »blå og hvid papir«, og fra 
stuen førte en dør med en glasrude i ud til haven. Derfra kom 
man til dagligstuen, sovekammeret og ammestuen. I folkestuen var 
der murstensgulv og i køkkenet kampestensgulv. Ved køkkenet lå 
et mælkekammer og et bryggers med ovn.

Ved gården fandtes en stor have, der strakte sig øst for byg
ningerne ned mod Hads Herreds vej en. Haven var beplantet, og af 
beplantningerne nævnes 91 æble-, pære- og kirsebærtræer, ligesom 
der var ribshække og stikkelsbærbuske. En del af haven var tilplantet 
med buksbom. Adgangen til den store have var gennem en låge fra 
gården, og fra haven kunne man gennem en anden låge komme 
direkte ud på gårdens marker. Til Jægergården hørte både en 
vippebrønd og en vandpumpe17).

I 1787 boede Marselisborggårds kok, Søren Jacobsen Loft, i 
Jægergården18) og 24. marts 1788 blev gården bortfæstet til god
sets gartner, Henrik Anton Flentie. Han og hans hustru fik alle 
bygningerne, haven og fem marker bag haven til leje for livstid19). 
Senere - i 1793 ~ blev Flenties tilliggende til Jægergården udvidet 
med en mark, der bar navnet »Stritterbanen«. Den lå i retning ind 
mod Århus20).

Foruden at drive Jægergården som avlsgård indrettede Flentie 
traktørsted ved sin bolig. Det var en overkommelig tur at tage fra 
byen til Jægergården, og stedet kunne til tider være godt besøgt. Der 
var servering, og til underholdning for gæsterne var der opført en 
keglebane. Forholdene var dog meget beskedne, og hele herligheden 
bestod kun af, at det var opstillet to borde og tre bænke i haven. 
Her lå også »keglehuset«21).

Fra Flenties tid findes fra året 1819 i en beskrivelse over Marse
lisborggårds tilliggende også nogle oplysninger om Jægergården. Det 
hedder heri, at gården lå 300 alen fra Århus og den gang bestod af 
14 fag stuehus med tegltag og 16 fag udhus. Begge bygninger var 
opført af egebindingsværk. Besætningen på gården var to heste, fire
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køer, en kvie, og otte får. Lejeren skulle årligt svare 12 rdl. sølv til 
herskabet på Marselisborggård.

Nogen lukrativ forretning var det ikke at bortfæste Jægergår
den for 12 rdl. årligt. Ifølge fæstebrevet fra 1788, der stadig stod ved 
magt, skulle Marselisborggård hvert år gratis levere Flentie et vist 
kvantum brændetræ og tørv, der til de da gældende priser beløb 
sig til en værdi af q4 rdl. og altså skaffede godset et årligt under
skud på 22 rdl.22).

Gartner Henrik Flentie døde 16. december 1819, og han efter
fulgtes i gården af fhv. kok i baron Frederik Julius Giildencrones 
tjeneste, Frederik Ludvig Lyders, som 20. september 1821 fik sit 
fæstebrev på gården underskrevet. Lejemålet gjaldt fra 1. januar 
1822, og nu tog man revanche for de senere års underskud på 
gården. Lyders skulle årligt svare 200 rdl. sølv i afgift.

Enkemadam Flentie - Henrik Flenties tredie hustru - som i 
henhold til mandens fæstebrev havde krav på leje af gården for 
livstid, havde ved en kontrakt af 3. september 1821 fraskrevet sig 
denne ret, men hun fik lov til at blive boende i gården, og Lyders 
blev forpligtet til årligt at levere hende et vist mål rug, byg, kar
tofler og brænde samt 60 rdl. sedler. Værdien af disse naturalier 
fragik i Lyders lejesum, således at det i realiteten blev en slags 
pension, godset måtte udrede til gartnerens enke23).

❖

I 1833 skete der en radikal ændring med Jægergården. Fra oprindelig 
at være skovriderbolig var den, som det fremgår af det her berettede, 
efterhånden blevet anvendt som bopæl for andre af godsets funk
tionærer. Nu oplevede gården en renæssance, idet den blev stift
amtsmandsbolig.

Den 9. februar 1833 skrev stiftamtmand Carl Gustav Rosenørn 
lejekontrakt for fem år på gården24). Denne kontrakt blev udfær
diget godt to måneder før, Marselisborggård skiftede ejer og blev 
købt af oberst Harald v. Rothe og godsejer C. P. R. Ingerslev.

Afgiften af Jægergården havde igen fået en klækkelig forhøjelse. 
Stiftamtmanden skulle svare 464 rdl. årligt25), og senere steg sum
men til 532 rdl. i 183826) og 600 rdl. i årene 1839-4227). Afgiften 
til gartner Flenties enke hvilede stadig på gården og udgjorde nu 
30 rdl. sølv og i naturalier tørveskær til 14 læs tørv. Til Jæger
gården hørte fortsat et traktørprivilegium; det sidste var udstedt 
27. oktober 183128).
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Den gamle jægergård, som den stod fra skovridernes dage, var 
dog ikke standsmæssig nok til en så fornem beboer, som stift
amtmanden var, og det gamle bindingsværksstuehus blev derfor 
samme år erstattet af et nyt grundmuret hus, som blev opført af 
sten fra Marselisborggårds eget teglværk29).

Straks efter nybyggeriet flyttede stiftamtmanden ind, og den nye 
gård hørte fra den tid af til et af de fornemste afbyggersteder på 
Marselisborggård, som det også fremhæves i en taksation over 
godset i 1836, hvori den »omtrent 2 bøsseskud« fra Århus »aldeles 
af nyt og indrettet for en herskabelig familie« opførte gård omtales30).

Carl Gustav Rosenørn var stiftamtmand over Århus Stift og 
amtmand over Århus Amt fra 8. november 1828 til 1. februar 
184331), da han afløstes af Jens Andreas Graah, der kom hertil 
fra amtmandsembedet i Hjørring.

Rosenørn flyttede da fra Jægergården, og den nye amtmand 
fulgte ham som lejer af ejendommen. Graahs årlige afgift af gården 
var som forgængerens 600 rdl. årligt32).

Det blev ikke lang tid, Graah kom til at bo i Jægergården. Alle
rede to år senere - i 1845 - flyttede han til en anden bopæl.

Stiftamtmand Graah blev den sidste lejer af Jægergården. Eje
ren af Marselisborggård var ikke længere interesseret i at beholde 
gården, og den blev i foråret 1845 solgt til købmand Andreas 
Malling, og med denne overdragelse til privateje var gårdens saga 
som afbyggersted til Marselisborggård omme.

Endnu i 65 år fik Jægergården lov til at blive liggende, inden ud
viklingen i 1910 bød, at den skulle fjernes33).

DE ALMINDELIGST ANVENDTE FORKORTELSER I NOTERNE

Aba = Århus bys arkiv
Fstpr = Fæsteprotokoller for Marselisborg 1719-1869 
Jordebog =. Jordebøger for Marselisborg
Tb = Tingbøger for Marselisborg birk 1701-1820.

NOTER OG HENVISNINGER

Tb 1721-28, Aba, fol. 130 v. 2) Tb 1721-28, Aba, fol. 135 r. 3) Tb 
1728-34, Aba, fol. 80 v. 4) Tb 1728-34, Aba, fol. 34 v. 5) Tb 1728-34, 
Aba, fol. 35 r. 6) Tb 1728-34, Aba, fol. 124V. 7) Tb 1728-34, Aba, fol.
133 v. 8) Tb 1728-34, Aba, fol. 167 v. ®) Tb 1721-28, Aba, fol. 35 v. 
10) Borring eller borm er et dialektord fra Ning herred og betyder byrde, eller
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så meget man kan bære i favnen eller på ryggen. Jvnf. H. F. Feilberg: Ordbog 
over det jyske almuesmål, 1886-93, bd. 1, s. 161, sp. 2. 11 ) Tb i734_5°, Aba, 
fol. 415 r. 12) Tb 1734-50, Aba, fol. 415 v. 13) Tb 1750-65, Aba, fol. 102 r. 
14) Skifteprotokol for Marselisborg 1776-1828, Aba, fol. 136 v. 15) Skifte
protokol for Marselisborg 1750-74, Aba, fol. 430 r. 16) Tb 1765-78, Aba, fol. 
249 r. 17) Tb 1765-78, Aba, fol. 550-51. 18) Folketælling 1787, Viby sogn,
i Rigsarkivet. 19) Fstpr. 1724-95, Aba, fol. 355 r. 20) Fstpr. 1724-95, Aba, 
fol. 365 r. 21) Skifteprotokol for Marselisborg 1776-1828, Aba, fol. 672 v 
og ff. 22) Beskrivelse over Marselisborggård af 30. august 1819 og følgende 
dage, Aba. 23) Fstpr 1796-1869, Aba, fol. 73 r. 24 ) Købekontrakt af 20. 
april 1833 til oberst Harald v. Rothe, Aba. 25 ) Jordebog 1833, Aba. 20 ) 
Hoved- og kassebog for Marselisborg fæstegods 1834-78, Aba, fol. 176V. 
27) Hoved- og kassebog for Marselisborg fæstegods 1834-78, Aba, fol. 219 v, 
261 v, 302 v, 337 v. 28) Jordebog 1833, Aba. 29) G. F. Ursin: Magasin for 
kunstnere og håndværkere, 2. rk. IV bd., 1833, s. 442- 30) Taksation over
Marselisborg, 27. februar 1836, Aba. — Den nye Jægergård er altså opført i 
1833, °g det er således ikke rigtigt, når Peter Holm tidligere har oplyst, at 
den var bygget i 1828. Peter Holm gjorde sig ved den lejlighed skyld i en 
anakronisme (eller muligvis trykfejl), idet han fortalte, at Ingerslev købte 
Marselisborggård i 1833 og derefter - (i 1828) - byggede Jægergården. 
(Peter Holm: Om Jægergården i Århus og dens omgivelser. Århus stifts årb., 
1911, s. 8.). 31) Palle Rosenkrantz: Amtmandsbogen, 1936, s. 67. 32) Hoved-
og kassebog for Marselisborg fæstegods 1834-78, Aba, fol. 358 r. 33) Af littera
tur om Jægergården i privat eje - i tiden 1845-1910 - kan henvises til Peter 
Holm: Om Jægergården i Århus og dens omgivelser. Århus stifts årb., 1911, 
s. i-14, der dog desværre kun er skrevet på grundlag af mundtligt erindrings
stof og næppe kan gøre krav på at være fuldt historisk korrekt. — Mette Marie 
Dalgas: Minder fra det gamle Århus. Ved Kjeld Elkjær. Århus stifts årb., 
1954, s. 176 ff. Frk Dalgas’ erindringer om Jægergården stammer fra den 
bedst kendte af de private ejere, fabrikant M. P. Bruun’s tid. - Om fabrikant 
Bruun kan tillige læses i Vagn Dybdahl: M. P. Bruun — politikeren bag gade
navnet. Seksten Århusrids, 1953, s. 117-48.



Major Holstein-Rathlou og hans Huslærer
Af F. Elle Jensen.

Student Erik Worm Begtrup var ikke mere end 23 Aar, da han i 
1831 afsluttede sin Studietid med at tage teologisk Embedseksamen. 
Men før han var fyldt 25 Aar, kunde han i alt Fald ikke komme i 
Embede, og han maatte derfor ligesom saa mange andre nybagte 
Kandidater se sig om efter en midlertidig Beskæftigelse, eventuelt 
Plads som Huslærer. En saadan fandt han da ogsaa Aaret efter hos 
Grev Moltke paa Aagaard, men her blev han ikke mere end tre
kvart Aar, da han ikke kunde med den Stivhed og Fornemhed, der 
herskede paa Stedet, og som han ikke kunde tilpasse sig. Navnlig 
blev det ham ilde optaget, at han, ung og livlig som han var, ved 
Taflet vel uforbeholdent vovede at sige sin Mening om Tidens Pro
blemer; Grevinden lod ham vide, at det ikke sømmede sig for én i 
hans Stilling at tage Del i Samtalen ved Bordet, og det har derfor 
sikkert været uden Sorg, at han igen kunde vende tilbage til Køben
havn1 ).

Det varede imidlertid ikke længe, inden han atter kom i Arbejde, 
thi i Efteraaret 1832 blev han antaget af Major Holstein-Rathlou, 
Rathlousdal, til at undervise hans Børn, hvoraf tre var Sønner, og 
han fik Løfte om, at kunde han bringe det saa vidt med den ældste, 
at han var i Stand til at tage Studentereksamen, vilde Majoren ved 
given Lejlighed indstille ham til et af de Præsteembeder, han havde 
Præsentationsret til.

Majoren, Niels Rosenkrantz Holstein2), der som Slægtning af 
den barnløse tidligere Statsminister Schack-Rathlou ved dennes 
Død 1800 havde overtaget Stamhuset Rathlousdal, og som derfor 
1828 fik kgl. Bevilling til at føre Navnet Holstein-Rathlou, var, da 
Begtrup kom i Forbindelse med ham, en Mand midt i Fyrrerne 
(f. 1786). Han synes i nogen Maade at have været en lignende 
Type som Baronen i Molbechs »Ambrosius«, vel knap saa grov, 
med lige saa adelsstolt, herskesyg og rethaverisk - han laa saaledes i 
idelige Processer med sine Fæstere - og kunde han end nok høre
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paa, hvad andre sagde, lod han sig ikke rokke fra sine Meninger og 
krævede absolut sin Vilje efterkommet. Det gjaldt ogsaa i Hjemmet, 
hvor han vist har været noget af en Hustyran, og han levede meget 
daarligt med sin Hustru, Sofie Amalie, f. Borch, Datter af Professor 
ved Sorø Akademi C. A. Borch. Hun var fem Aar ældre end han, og 
naar de 1811 i det hele taget var blevet gift, var det, fordi det havde 
været en Nødvendighed, idet deres første Barn, en Dreng, der døde 
to Aar senere, kom til Verden et Par Maaneder efter Brylluppet. De 
to Mennesker passede slet ikke sammen og forstod ikke at finde hin
anden, fordi de ingen fælles Interesser havde; hun, der var udgaaet 
fra et kultiveret, borgerligt Hjem, har utvivlsomt mere og mere 
følt sig frastødt af sin Mands for hende usympatiske Væsen, og 
Ægtefællerne kom paa den Maade længere og længere fra hinanden 
og stod tilsidst i et overordentligt skarpt Modsætningsforhold - hvad 
ikke forblev ukendt for andre, naturligvis heller ikke for Børnene, 
der synes at have taget deres Moders Parti. Om Utroskab fra hans 
Side har spillet ind, faar staa hen, men det ser ganske vist lidt 
paafaldende ud, at han efter sit Ægteskabs Opløsning 1837 allerede 
Aaret efter tog en ny Hustru paa 38 Aar fra København og med 
et saa uadeligt Navn som Jacobine Christiane Christensen. Om den 
ældste Søns, Stamherrens, Forhold til sin Fader faar vi maaske et 
Vink, naar man ser, at han kun to Maaneder efter dennes Død 
holdt Bryllup; det kunde se ud, som om han havde modsat sig 
Forbindelsen.

Begtrup befandt sig vel ved Overflytningen fra Aagaard til 
Rathlousdal, thi her var Tonen i det daglige langt friere, om man 
bare viste Majoren den behørige Respekt, og denne kunde ogsaa 
godt finde sig i, at Huslæreren luftede sine liberale Meninger over
for ham, naar han ellers holdt dem for sig selv og ikke docerede 
dem for sine Elever. Han fandt heller intet at udsætte paa, at de 
unge Mennesker - Begtrup var kun tre Aar ældre end Stamherren 
Niels Rosenkrantz - morede sig i Fritiden, saa Begtrup i sin Rath- 
lousdalperiode både lærte at ride og skyde og at svinge Bægeret3). 
Men det var ganske vist ikke det, der var Hovedsagen; Spørgs- 
maalet var, hvordan det gik med Undervisningen, og her kunde 
Majoren foreløbig ikke klage, eftersom det 1833 lykkedes Begtrup 
at føre den næstældste af Sønnerne, Emil, f. 1817, frem til en smuk 
Studentereksamen. Derimod gik det ikke saa godt med den ældste, 
for han havde ikke den fjerneste Lyst til at tage »den forhadte 
Eksamen«, nej saa interesserede det praktiske ham langt mere, og



I14 F. Elle Jensen

Niels Rosenkrantz 
von Holstein-Rathlou. 
Efter Danmarks Adels 
Arbog, 1938.

navnlig ønskede han at komme til Holsten for der at studere Forst
væsen, og han har vist haft Støtte deri af sin Moder. Men det vilde 
Majoren intet høre om, og Sønnens Indvendinger stemplede han 
som Udslag af Dovenskab; han skulde, hvad enten han vilde eller ej, 
tage den Studentereksamen først; havde han den, kunde han paa 
Grundlag af den eventuelt sidenhen skaffe sig en Eksistens, saa han 
ikke var nødt til ustandseligt at hænge paa sin Fader; Majoren 
ønskede nemlig ikke at lade sig ruinere af sine Børn!

Disse Tanker udviklede han for Begtrup, som han ogsaa ret 
aabenhjertigt fortalte om sine pekuniære og private Forhold, idet 
han stolede paa i ham at finde en Støtte for sine Synspunkter. Det 
slog imidlertid ikke rigtig til; Begtrup kunde nemlig godt føle med 
den unge Mand og sætte sig ind i hans Uvilje mod Læseriet, og 
selv om han egentlig nok troede, det var gørligt at føre ham frem 
til Studentereksamen til Efteraaret 1834, var han klar over, at det 
vilde være forbundet med megen Besværlighed baade for Lærer og 
Elev. At Niels Rosenkrantz skulde dumpe, troede Majoren ikke
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paa, da han stolede paa Begtrups Undervisning, men denne paa sin 
Side maatte indrømme for sig selv, at Muligheden alt taget i Be
tragtning naturligvis ikke helt kunde udelukkes - og hvis nu det 
skulde ske, hvordan vilde det saa gaa med Gosmer Præstekald, hvor 
man maatte vente, at Provst Kaalund (f. 1762) snart vilde gaa af; 
thi det var det, Majoren saa havde lovet at indstille ham til! Beg
trup trøstede sig dog med, at hans Principal paa hans Forlangende 
gentog sit Løfte skriftligt, og han mente for øvrigt at have forstaaet 
ham saadan, at gjorde han sig kun Umage med Sønnen og ikke lod 
sig lokke af hans Moders Intriger, skulle Eksamensudfaldet ikke 
blive det afgørende for, om Begtrup fik Embedet.

I Efteraaret 1833 rejste Majoren, der nu havde bortforpagtet 
Rathlousdal, til København, og Begtrup blev alene tilbage paa 
Gaarden med sine Elever, om hvis Undervisning han naturligvis 
brevvekslede med deres Fader, og her viste der sig nu nogle Diver
genser imellem dem med Hensyn til, hvad der skulde læses. Vel var 
de enige om, at Studentereksamen var Maalet, men mens Begtrup 
var klar over, hvilke Fag det da i Særdeleshed var nødvendigt at 
lægge Vægt paa, mente Majoren, at naar man skulde kunne klare 
sig i Livet og være i Stand til at bevæge sig i alle Kredse, var det 
ikke nok at dyrke enkelte Fag, men man maatte have en almen 
Uddannelse, og derfor ønskede han mere Undervisning i de levende 
Sprog - en i og for sig rigtig Betragtning, der imidlertid næppe 
kunde føres ud i Praksis i det her omhandlede Tilfælde, hvor det 
gjaldt om at præparere en uvillig, ung Mand til til sin Tid at kunne 
besvare de Eksamensspørgsmaal, Professorerne stillede ham. Yder
ligere forlangte Majoren, at Begtrup skulde have ham under Op
syn, lære ham en bedre Takt og Tone, modarbejde den Indflydelse, 
hans Moder gennem sine Breve havde paa ham, og i Stedet ind
skærpe ham, hvad han skyldte sin Fader. Hvad Sønnens Opdragelse 
i det hele angik, ønskede han med Hensyn til den sin Vilje respek
teret; at Begtrup ikke var enig med ham i Politik, havde mindre at 
sige, men han maatte afværge hans Børns Ringeagt for den be- 
staaende Samfundsordning og bekæmpe den »til Galskab græn- 
sende Lyst til Omvæltning«, ligesom han hos dem skulde mod
virke Foragten for den Stand, hvortil de hører, da den kun er »en 
dum Indbildskhed og intet andet«. Men naar Begtrup havde løst 
sin Opgave, og Maalet var naaet, vilde Majoren, som han altid 
plejede, ogsaa holde sit Løfte til ham om Gosmer (Brev 13/1 1834).

Det var nok det sidste, der fik Begtrup til at skrive omgaaende
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igen. Han vil, siger han, være glad for Majorens Tilfredshed med 
hans Arbejde, og han kræver ingen anden Paaskønnelse for det end 
Opfyldelsen af det skriftlige Løfte, han har faaet, idet han samtidig 
minder om, at Majoren et Par Dage før sin Afrejse til København 
har givet ham sit Ord paa, at hvis han gjorde sig Flid og ikke lod 
sig lokke af Moderens Intriger, skulde han nok indstille ham uanset 
Eksamens Udfald.

Herpaa svarede Majoren (d. 4/2), at dette var en Misforstaaelse. 
Betingelsen var Studentereksamen, som det klart fremgik af den af 
Begtrup selv ønskede Kontrakt. Men han tror, der ingen Vanskelig
heder bliver, og han paalægger igen Begtrup, hvem han erklærer 
sin Tillid, at indprente Sønnen Kærlighed til sine Forældre, til 
Kongen, Regeringen og Statsforfatningen og at holde ham fri for al 
Fanatisme i Politik og for demagogiske Anskuelser. Dette Brev for
bitrede i høj Grad Begtrup, og da han en halv Snes Dage efter 
svarede paa det (d. 13/2), var det for med tre Maaneders Varsel at 
sige sin Plads op, da han mente, det var ubilligt, om han skulde 
have et saa trivielt og besværligt Arbejde paa Gaarden, uden at 
det i nogen Maade gav Sikkerhed for hans Fremtidsudsigter. Ma
joren havde givet ham sit Æresord, men nu saa han, hvad han ikke 
havde troet om en Mand i hans Stand og Stilling, at han vilde 
bryde det. Selvfølgelig kunde han efter sin Kontrakt trække Eksamen 
ud til 1835, men det var urigtigt af Hensyn til Rosenkrantz, og han 
ønskede derfor paa Grund af den Utaknemmelighed, man viste 
ham, at forlade Rathlousdal. Han vilde med dette ikke lægge noget 
Pres paa Majoren, han vidste, det var unyttigt, men han troede, hans 
Opførsel maatte skyldes, at han fortrød sit Løfte om Gosmer.

At det nu var Majorens Tur til at blive vred, forstaar man 
egentlig godt, men der foreligger ellers ingen Oplysninger om, hvilke 
Venligheder de to Mænd har udvekslet i den følgende Tid. Som ny 
Informator paa Gaarden blev antaget stud, theol. Falkenskjold, Kø
benhavn, og til ham skulde da Begtrup efter skriftlig Ordre fra 
Majoren, der nu var paa Godset, d. 13. Maj (3-Maanedersdagen 
efter Opsigelsen) aflevere Skolen. Det skete, og Begtrup kunde saa 
være rejst straks, men med Majorens Tilladelse blev han endnu en 
halv Snes Dage paa Rathlousdal. Grunden har sikkert været, at 
han stadig gik og haabede paa trods alt at faa et Tilsagn om Gosmer, 
som han aabenbart havde faaet fuldstændig paa Hjernen - men 
Situationen skulde udvikle sig helt anderledes.

Begtrup holdt nemlig hele Tiden paa, at han havde faaet af-
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gjort Løfte paa Kaldet, men Majoren lige saa stærkt paa den 
stillede Betingelse (Eksamen), og da de ikke talte personligt sam
men, gik Falkenskjold fra den ene til den anden og meldte, hvad 
de sagde. Begtrup erklærede rentud, at Majoren havde brudt sit 
Æresord, og naar han havde været saa »kærlig« mod ham, vilde 
han ikke genkalde Beskyldningen, som han fik Opfordring til at 
gøre det. Foruden at bruge nogle kraftige Udtryk om ham lod 
Holstein paa sin Side tydeligt forstaa, at han ikke vilde have mere 
med sin tidligere Huslærer at gøre paa Grund af hans fornærmelige 
Udtalelser; man gik dog af Vejen for Snavs for ikke at smøre sig, 
og duellere med ham kunde han jo ikke (hvad enten det nu var, 
fordi han var borgerlig eller havde staaet i hans Tjeneste) - hvad 
atter fik Begtrup til i stor Vrede flere Gange at kalde ham en 
»Poltron« med Anmodning til Falkenskjold om at lade det gaa videre 
til Majoren - hvilket skete. Ogsaa andetsteds havde Begtrup luftet 
sin Mening om sin tidligere Principal; saaledes til Gartner Henckel 
paa hans Værelse, hvor han nok havde sagt, at han var »æreløs« 
eller saadant noget.

Fra Rathlousdal rejste Begtrup til Nykøbing paa Mors, hvor han 
havde en Broder, der var Apoteker, og hos ham blev han et halvt 
Aars Tid. Majoren, der følte sig højlig krænket af ham og i det 
hele tillagde Affæren langt større Betydning, end den kunde have, 
besluttede imidlertid nu at sagsøge ham, da han ikke havde villet 
give ham en Æreserklæring, og han henvendte sig derfor til sin ju
ridiske Konsulent, Overretsprokurator Klein i København4) om 
Assistance. Da Proceduren skulde foregaa i Jylland, henviste denne 
ham til sin Kollega, Overretsprokurator Jespersen i Viborg5), som 
ogsaa var villig til at tage Affære. Følgen var, at Begtrup nu for 
Injurier blev stævnet for Politiretten i Nykøbing. Ved det første 
Møde her (d. 5/8 1834) fremlagde da Jespersen ved sin Sted
fortræder, Prokurator Bendix, N. Assels6), en skriftlig Erklæring 
fra Falkenskjold om, hvad han mente, der var passeret, og hvad 
Begtrup havde sagt til ham, og paa Grundlag af den krævede han 
hans Udtalelser mortificeret og ham selv idømt en Bøde paa ikke 
mindre end 500 Rbd. Sølv plus Sagens Omkostninger, idet den Om
stændighed, at Majoren indtog en fremskudt Stilling i Samfundet, og 
Begtrup var i hans Tjeneste, maatte forøge hans Strafskyldighed.

Heroverfor benægtede imidlertid Begtrup, indtil det modsatte 
var bevist, at have injurieret Majoren, og han henviste i den For
bindelse til deres Korrespondance, den eneste Maade, hvorpaa han
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havde forhandlet med ham. Bendix forlangte derefter fire Ugers 
Udsættelse, for at han kunde føre Vidner mod ham, hvilket be
vilgedes.

Men da Sagen atter kom for (d. 2/9) Kl. 8 om Morgenen som 
forrige Gang, var Bendix ikke kommet med sit Materiale; han 
troede, det først var Kl. 10, han skulde møde. Men heraf benyttede 
Begtrup sig, idet han nu paastod sig frifundet og Sagen uden yder
ligere Udsættelse optaget til Dom. Dette billigede Herredsfogden, 
og d. 30/9 kendte han Begtrup fri for den mod ham rettede An
klage, da der ingen Vidner var ført, og Beviserne ikke var fældende. 
Naturligvis var dette Udfald højst ubehageligt for Majoren, saa 
meget mere som det rimeligvis kun skyldtes Prokuratorens Fejltagelse 
af Klokkeslettet, og han indgav derfor omgaaende en Ansøgning om 
kgl. Tilladelse til at appellere til Overretten i Viborg, og det be
vilgedes ham d. 14/10 1834. Hans Sagfører var stadig Jespersen, mens 
Overretsprokurator Lykke, Viborg7), beskikkedes til Forsvarer for 
Begtrup, hvem det efter hans derom indgivne Andragende tilstodes 
fri Proces.

Det gjaldt nu for begge Parter om at være rustet til Dysten. 
Ved Overretsprokurator Klein blev derfor Falkenskjold, der nu 
atter opholdt sig i København, efter at den unge Holstein-Rathlou 
virkelig havde faaet sin Eksamen, indkaldt for Hof- og Stadsretten 
for at give Oplysning om, hvad han vidste til Sagens Opklaring. 
Han henholdt sig ved denne Lejlighed (d. 29/11 1834) til den For
klaring, han havde givet ved Politiretten i Nykøbing, selv om han 
nok uddybede Indholdet, men noget særligt nyt havde han ikke at 
meddele. Det mest interessante var maaske, at Majoren havde 
ønsket, at Falkenskjold skulde forevise hans og Begtrups Korrespon
dance for Statsminister Møsting8), et karakteristisk Vidnesbyrd om 
den urimelige Vægt, han lagde paa at fremstille sig som en mis
kendt Uskyldighed. Falkenskjold afslog dog at følge hans Opfor
dring, og Brevene havnede derfor tilsidst i Overretten i Viborg. - 
Som Modtræk mod Falkenskjold lod Begtrups københavnske Sag
fører, Kammerraad Knudsen9), ved et senere Møde (d. 3/1 1835) 
Falkenskjold udspørge om Majorens Optræden overfor sin Huslærer, 
og hvad han havde sagt om ham - uden at det dog førte til andet, 
end at han havde været vred og brugt stærke Ord, naar han talte 
om ham.

Ogsaa ved Ning-Hads Herreders Ting i Aarhus blev der fore
taget Afhøringer (d. 12/1 1835) navnlig af Gartner Henckel, der
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oplyste, at Begtrup paa hans Kammer i Skovrider Møllers, Skytte 
Jensens og tidligere Forvalter Jensens Nærværelse havde sagt, at 
Majoren var æreløs. Dette var jo ikke saa godt for Begtrup, men 
Vidnesbyrdet svækkedes noget, da han paa Spørgsmaal af Proku
rator Schmidt, Aarhus10), der her varetog den anklagedes In
teresser, maatte indrømme, at den skriftlige Underretning, han 
havde givet Majoren om Sagen, i alt Fald hvad Formen angik delvis 
var forfattet af denne, fordi han selv som Tysker ikke var i Stand til 
at give sine Meninger de rette Udtryk paa Dansk. Ved et senere 
Møde (d. 4/4) forklarede Skovrideren, at Falkenskjold havde for
talt ham, at Begtrup havde sagt Poltron om Majoren, og han havde 
hørt andre fortælle, at han ogsaa havde kaldt ham æreløs. Til ham 
havde han kun udtalt, at han havde faaet Løfte om Gosmer. Skytte 
Jensen havde heller ikke selv hørt Begtrup fremkomme med for
nærmelige Ord; han vidste egentlig kun, at der var oprettet en 
Kontrakt mellem de to Parter, hvorefter Begtrup skulde indstilles til 
et Kald, naar Sønnen havde faaet Eksamen.

Mere interessant var det, som den unge Stamherre, der ogsaa 
var indkaldt, havde at berette. Han forklarede, at han paa Begtrups 
Opfordring havde opsat et Brev til sin Fader i København, hvori 
han skrev, at han havde overværet et Samtale mellem de to, da de 
skrev den omtalte Kontrakt, og det forekom ham da, at Majoren 
havde givet ham Løfte paa Gosmer, naar Eksamen var vel over- 
staaet, og at han ogsaa ellers vilde give ham Embedet, naar han 
kun gjorde sig Umage. Brevet havde han dog ikke afsendt, da han 
siden var blevet betænkelig ved, om nu ogsaa hans Fader havde 
sagt saadan, eller han maaske bare havde erklæret, at han ikke 
skulde være for haard ved ham, om det glippede med Eksamen.

Selve Proceduren ved Overretten i Viborg, der indlededes den 
12/1 1835, varede ikke mindre end tre Fjerdingaar, til 26/10, idet 
begge Prokuratorer viste en fantastisk Opfindsomhed i at kræve 
Udsættelse (det skete i alt ikke mindre end atten (!) Gange); i 
deres Indlæg lignede de ogsaa for saa vidt hinanden, som Hoved- 
formaalet for dem begge nærmest var at fremstille deres Klienter 
som forfulgte Uskyldigheder og Modparten som det modsatte. Først 
26/10 standsede Tovtrækkeriet, og Sagen, hvori Begtrup selv havde 
deltaget med en indleveret »Promemoria« til sit Forsvar, optaget 
til Dom. Jespersen havde da konkluderet i at kræve de af Begtrup 
anvendte injurierende Udtalelser kendt døde og magtesløse og ham 
selv foruden Sagens Omkostninger idømt en Bøde paa 60 Rbd. Sølv -
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altsaa dog et betragteligt Afslag i hans Fordringer ved Politiretten i 
Nykøbing - til Odder Sogns fattige, mens Lykke gik ind for Begtrups 
Paastand om, at kun hvad der havde været talt mellem Parterne, 
kunde gøres til Genstand for retslig Vurdering, og derfor forlangte 
Frifindelse.

Dommen faldt d. 3/12 1835. Den fastslog, at Holstein-Rathlous 
Ord om »ikke at være for haard« ikke behøvede at have hentydet 
til Gosmer Kald, og at Begtrup ikke paa Grundlag af dem havde 
haft nogen Beføjelse til at injuriere ham. Det havde han dog vistnok 
gjort i Vidners Nærværelse paa Gartner Henckels Værelse ved at 
sige, at han var i Stand til at gøre Majoren æreløs, ligesom han 
havde kaldt ham en Poltron. Men Sagen svækkedes dog noget 
ved, at det ikke var de samme Ytringer, Vidnerne havde hørt, og 
da Begtrup desuden nægtede, maatte han være at frikende, saa- 
fremt han efter forudgaaende Stævning ved sit Værneting med Ed 
vilde fralægge sig de paaankede Udtalelser. Trøstede han sig imid
lertid ikke til det, skulde disse være døde og magtesløse, og han selv 
til Aarhus Amts Fattigvæsen bøde 30 Rbd. Sølv samt betale Hol
stein-Rathlou Sagens Omkostninger for saavel Under- som Overret 
med 30 Rbd. Prokurator Schmidt tilkendtes 5 Rbd., at udrede af 
det offentlige.

Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Begtrup i sin Ophidselse 
har skældt ud over Majoren. Sin Benægtelse af at have injurieret 
sin Principal har han formodentlig forsvaret overfor sin Samvittighed 
med det unægteligt mere jesuitiske end juridiske Argument, som 
han har faaet sin Forsvarer i alt Fald »för tillfället« til at acceptere, 
at han kun kunne drages til Regnskab for det, han direkte havde 
sagt til ham - og de havde jo ikke talt sammen - men derimod 
ikke for det, han havde sagt om ham. Han er dog sikkert nu efter 
Overretsdommen kommet paa andre Tanker, thi da Majoren i 
Henhold til den lod ham stævne for Hof- og Stadsretten i Køben
havn, hvor han boede, ønskede han ikke at aflægge den Benægtelses
ed, som kunde føre til hans Frikendelse. Men Følgen blev saa natur
ligvis, at Overretsdommen traadte i Kraft, og at Begtrup dømtes i 
Henhold til den (d. 22/2 1836), kun med den Ændring, at Bø
den skulde tilfalde Københavns Fattigvæsens Hovedkasse.

Dermed var Krigen endelig afsluttet. Ingen af de stridende Par
ter har haft nogen Ære af den, Begtrup ikke, fordi han har taget alt 
for haandfast paa en henkastet Bemærkning af Majoren, og denne 
ikke, fordi han i sin sygelige Selvoptagethed troede at maatte sætte
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hele Retsmaskineriet i Sving i Anledning af en fornærmet ung Mands 
løse Mund - i Stedet for at give ham en Overhaling og saa even
tuelt sætte ham paa Porten. Affæren, som den udviklede sig, var i 
Virkeligheden stor Staahej for ingenting. -

Hvad Begtrup angik, var det lykkedes ham efter at være vendt 
tilbage til København fra Nykøbing at faa Plads som Lærer ved 
Christianshavns Fattigskole og at opnaa Fribolig paa Ehlers Kolle
gium. 1836 fik han en endnu bedre Stilling ved Søetatens Drenge
skole, hvor han avancerede til Overlærer med en Aarsløn af 3-400 
Rbd. og en tre Værelses Lejlighed med frit Brændsel i Krokodille
gade. 1845 blev han Præst for Flade-Gærum i Vendsyssel og 1857 i 
Birkerød. 1888 tog han sin Afsked, og han døde 1892 i Hillerød 
Nyhuse. En Søn var den kendte Højskoleforstander Holger Begtrup11).

Falkenskjold blev Kandidat 1836 og var saa i de følgende Aar 
Lærer forskellige Steder, bl. a. Adjunkt paa Herlufsholm, indtil han
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1852 blev Præst for Rind-Herning, siden, 1857, i N. Nissum og 
1865 i Tem. Men allerede to Aar efter søgte han Afsked fra sit 
Embede, idet han var kommet i en bitter Strid med nogle i sin 
Menighed, der blev vrede over, at han i Tilspørgslen ved Daaben 
brugte Ordene »den hellige, almindelige Kirke« - saadan som det 
nu er Tilfældet - i Stedet for den dengang anvendte Alterbogs 
urigtige Oversættelse »hellige, kristelige«. Baade Provst Bülow i 
Linderup og Biskop Brammer i Aarhus holdt imidlertid strengt paa, 
at han ikke egenmægtigt maatte ændre noget i Ritualet og derfor 
heller ikke vige fra de deri foreskrevne Udtryk, og Følgen blev, at 
Falkenskjold tilsidst under Trykket af de Fortrædeligheder, han 
blev udsat for, i den Anledning søgte og fik sin Afsked. Han var 
derefter Hjælpepræst hos Pastor F. E. Boisen (»Budstikke-Boisen«) 
i Stege 1868-72 og hos Hostrup i Hillerød 1872-73; i sidstnævnte 
By blev han siden boende, fra 1881 til sin Død 1898 som Forstan
der for Hillerød Hospital12). At han og Begtrup ikke skulde have 
haft Forbindelse med hinanden i disse Aar, maa anses for udelukket, 
og det kan heller ikke fejle, at de to ældre Herrer da blandt andre 
Ting ogsaa har udvekslet Minder og Oplevelser fra den Tid, da de 
var i Major Holstein-Rathlous Brød.

Deres fælles Problem-Elev, Niels Rosenkrantz, der 1846 baade 
arvede Godset og holdt Bryllup med Julie v. Leitner, f. 1824 i Meck
lenburg, døde allerede fire Aar efter, og Godset tilfaldt da den 
ældste Søn i Ægteskabet. Enken giftede sig to Aar senere med den 
yngste Broder, Viggo Holstein-Rathlou til Holmegaard, der 1848 
havde gjort sit Navn kendt ved at være Leder af det frivillige, jydske 
Skarpskyttekorps. Den næstældste af Brødrene, Emil, blev juridisk 
Kandidat 1839 og derefter Volontør i Justitsministeriet, men ogsaa 
han døde ung 1844, kun 27 Aar gammel13).

NOTER OG HENVISNINGER

J) Holger Begtrups Levned, fortalt af ham selv, s. 33. 2) Danmarks Adels
Aarbog 1938, II, s. 46. 3) Til det følgende: hovedsagelig Dokumenter til Sag
Nr. 4/1835 ved Landsoverretten i Viborg, fejlagtigt henlagt som Dokumenter 
til Ning-Hads Herreders Justitsprotokol 1834-35 (Landsarkivet, Viborg). 4) 
Henrik Adolf Esaias Klein, 1859 Byskriver i Stege, Fader til den kendte Jurist 
og Politiker i Provisorietiden G. S. Klein. D. 1870. Hjort-Nielsen: Danske Pro
kuratorer, s. 165. 5) Ghr. Magdalus Jespersen, 1856 Herredsfoged for Bjerre- 
Hatting Herreder. 1843-47 Medlem af Stænderforsamlingen, 1848 af den 
grundlovgivende Rigsforsamling, hvor han spillede en betydelig Rolle, 1861-68
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af Rigsraad og Rigsdag. D. 1873. (Hj. N., s. 171 f). °) Peder Severin Fønss Ben
dix. Boede paa Gaarden Catrinelund i Assels, 2 Mil fra Nykøbing, hvad antage
lig har været medvirkende til, at han ikke var à jour med Klokkeslettet. Ansaas 
i øvrigt for at være en dygtig Jurist. D. 1858 (Hj N., s. 52). 7) Fr. Ghr. Ludv. 
Wielandt Lykke, Viborg. D. 1850 (Hj. N., s. 224). 8) Joh. Sigismund Mø
sting. Øvede en betydelig Indflydelse paa Landets Finansforhold og var højt an- 
skrevet hos Frederik VI. D. 1843. 9) Overretsprokurator Philip Jul. Knudsen. 
Blev 1829 som Ejer af Roskilde Kro idømt Bøde for ulovlig Brændevinsbræn
deri. D. 1853. (Hj. N., s. 189). 10) N. E. Schmidt, 1849 Byskriver i Nexø og 
Aakirkeby. D. 1870 (Hj. N., s. 297). n) Begtrup, s. 34. 12) Kirkehist. Saml. 
7-IV - 144 ff. 13) Danmarks Adels Aarbog 1938, II, s. 47.



Johan Christoffer Stoyes private skole i Silkeborg.
Foto ca. 1875. Lokalhistorisk Samling, Silkeborg Centralbibliotek.

En skolebestyrer i Silkeborg
Af Tage Kaarsted.

I Silkeborg Centralbiblioteks lokalhistoriske samling findes et billede 
af en skole opstillet på rad og række med de forreste elever siddende, 
de bageste stående på en bænk, sådan som skoler i snart 100 år er 
blevet fotograferet. Nitten børn ses på billedet, det er det hele; de 
ser velnærede og velklædte ud, og skolen er da også en af mange 
private skoler, der fandtes for »bedre folks børn« i Silkeborg for 80- 
100 år siden; billedet er fra ca. 1875-80. Forneden sidder sammen 
med de mindste børn en ung lærer, for oven står sammen med de 
større en ældre lærer. Bister og furet ser han ud, og ansigtet virker 
en kende hårdt. Det er skolebestyrer Johan Christoffer Stoye; at hans 
udseende virker træt og desillusioneret, har sin forklaring.

Johan Christoffer Stoye var født 10. maj 1816 i Daldover i Rand
bøl sogn som søn af en tyskfødt papirmager på Engelholm papirfa-
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brik, Johan Erdmann Stoye (1782-1835) og dennes hustru Ane Li
se Lermsdatter (1798-1844). Da han var velbegavet og viste læse
lyst, blev han efter at have forestået en biskole et stykke tid optaget 
på Det kgl. Skolelærerseminarium i Lyngby i Århus stift, der var 
oprettet i 1813 som et led i disse års arbejde for at højne almueunder
visningen. Dets let kendelige bygninger findes endnu, skønt semina
riet blev nedlagt i 1874. Den 1. oktober 1834 begyndte Stoye på se
minariet, hvor han efter et dårligt første år, men et udmærket an
det blev dimitteret i september 1836 med en pæn første karakter. 
Hans forhold på seminariet havde i enhver henseende været rosvær
dige, og alt tegnede til en regelret løbebane i folkeskolens tjeneste1).

Det varede dog 10 år, før Stoye fik fast embede. Hvad han har la
vet i de mellemliggende år, har det ikke været muligt at opklare.
Den stilling, han fik, var imidlertid udmærket, så han har for
mentligt endnu holdt sig på den rette vej og ernæret sig som vikar,
hjælpelærer el. lign. I maj 1847 blev han nemlig kaldet til skolelæ
rer og kirkesanger i Vinderslev i Århus stift. Der var til stadighed 
over 100 børn i skolen, og lønnen var efter datidens forhold ganske 
god.2).

Var hidtil alt således tilsyneladende gået godt, så tog begivenhe
derne nu en anden retning. Det vakte meget langt fra anerkendelse 
i det lille sogn, at Stoyes tjenestepige i juni 1849 fødte ham en dat
ter. Med nød og næppe klarede han dog situationen ved i oktober 
1849 at gifte sig med pigen, der hed Maren Jensen og var datter af 
en gårdmand i Elkjær. Hårde trusler måtte vistnok til, før den uhel
dige skolelærer faldt til føje. Af provstens indberetninger om skole
væsnets tilstand fremgår det i øvrigt, at Stoye var en dygtig og ini
tiativrig lærer. I løbet af den næste halve snes år velsignedes ægte
parret med endnu syv børn, men der var tæring (tuberkulose) i hjem
met, og på et års tid døde tre af børnene og Stoyes hustru (nov. 
1861). Idyllen var også blevet brudt på anden vis, da Stoyes tjene
stepige, Grethe Jung, havde måttet fratræde sin plads for i juni måned 
1857 at føde et barn, som hun angav, at en vis »Henrik Jensen fra 
Sverrig« var far til. Mere anonymt kunne det ikke godt være, og 
det antoges almindeligt, at »Henrik Jensen« var identisk med lærer 
Stoye. Heller ikke behagede det gårdmændene, at den gode degn gjor
de tilnærmelser til deres koner, ligesom det ikke huede dem, at Stoye 
var højre-mand samt stejl og selvbevidst3).

Det kan derfor ikke undre, at sognets beboere pønsede på at ram-
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me lærer Stoye. Lejligheden hertil udeblev ikke. Alt mens hans hu
stru lå på sit yderste, indledte han en forbindelse med en gift kone 
fra skolens nabogård. Så var bægeret fuldt, 73 beboere klagede til 
biskop G. P. Brammer i Århus. Det blev pålagt Stoye ved en injurie
proces at rense sig for anklagerne, og da Stoye trak sagen i langdrag, 
nedsattes en provsteret med provst P. Jessen, Grønbæk, og herredsfo
ged N. C. Herholdt, Kellerup, som dommere. Stoye bed godt fra sig, 
han var klar over sagens for ham alvorlige karakter og benyttede der
for alle argumenter. Med rette hævdede han, at kun 9 af de 73 kla
gere boede i hans skoledistrikt, han fik fremkaldt en tillidsadresse 
fra 63 beboere i skoledistriktet, og han hævdede, at den pågældende 
gifte kone - Hanne Lysdal f. Hede (1833-1918) - kun havde hjul
pet ham og hans børn under hustruens sygdom. Han havde, sagde 
han, pådraget sig befolkningens vrede ved at søge »en enrageret 
bondevens« valg til folketinget forhindret. Forholdet var her, at Lev
ring (Kellerup)-kredsens folketingsmand siden 1849 havde været 
den nærmest konservative gårdejer og sognefoged Chr. Jensen, Øster 
Bording. I 1858 var det imidlertid lykkedes for den Tscherningske 
bondeven, gårdejer Niels Albertsen, Astrup, at slå Chr. Jensen, som 
derpå trak sig tilbage fra kredsen. Ved valget i juni 1861 stillede 
stiftamtmand, baron L. P. von Bretton, Viborg, sig i stedet mod Al
bertsen, dog uden at opnå valg. Det har været ved disse lejligheder, 
at Stoye var politisk virksom, og når han tog det med i sit forsvar, 
har han sikkert haft sine konservative overordnede i skoledirektio
nen, biskop Brammer og amtmand von Bretton, i tankerne. Stoye fik 
tillige den tidligere sognepræst i Hinge-Vinderslev, P. V. Bendix, nu 
sognepræst ved Vor Frue Kirke i Århus, til at udtale sig positivt; 
begge hævdede således samstemmende, at det havde vakt misfor
nøjelse i sognet, at Stoyes løn ikke var blevet nedsat ved Mausing 
skoles oprettelse, da nogle af Stoyes skolebørn ved denne lejlighed 
var blevet overflyttet hertil.

Provsterettens medlemmer var sikkert forudindtaget mod Stoye, 
og vidnerne var nok også til en vis grad udsøgt med skønsomhed i 
Stoyes disfavør, men bortset herfra: udsagnene var så fældende, at 
en landsbylærer dengang - og måske også nu - måtte miste »kjole og 
krave«. En provokation var det også, at Hanne Lysdal midt under sa
gens behandling forlod mand og børn og flyttede sammen med Stoye. 
Provsteretten indstillede Stoye til afskedigelse, men det er bemærkel
sesværdigt, at biskop Brammer ikke uden videre i sin indberetning 
til Kultusministeriet fulgte provsteretten. Reelt var han ikke i tvivl
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om, at Stoye burde fjernes, men da han ikke ligefrem var grebet in 
flagranti - altså på fersk gerning, hvor var så det juridiske grund
lag for afskedigelsen? Det fandt ministeriet imidlertid. Stoye havde 
nemlig i den grad forspildt den agtelse, som »ene kan give under
visningen den sande virksomhed og kraft«, og i april 1863 blev han 
derfor afskediget uden pension. Måske havde det været rimeligt, om 
man havde givet Stoye, der ubestridt var en dygtig lærer, mulighed 
for forflyttelse, eller at man i det mindste havde afskediget ham med 
en reduceret pension, men i det store og hele harmonerede den trufne 
afgørelse sikkert med datidens moral- og retsopfattelse4).

Med sine fem børn i alderen fra 3 til 14 år flyttede Stoye nu til 
Silkeborg. Hanne Lysdal blev han aldrig gift med, forbindelsen mel
lem dem blev ganske vist opretholdt, og hun fødte ham i 1865 og 
1868 to piger. Dette ejendommelige forhold, der i udtalt grad stred 
mod datidens anstændighedsbegreber, var sikkert ikke den del af af
færen, som vakte mindst opmærksomhed. I al fald hørte forfatteren 
Me’ir Goldschmidt om den, da han i 1866 gjorde en hederejse, og i 
sin roman »Den vægelsindede på Gråhede« (1867) findes der givet-
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vis træk fra Hanne Lysdal-Johan Stoyes kærlighedshistorie, bl. a. op
træder i romanen ligefrem en person, der hedder Støie, og som me
get ligner virkelighedens Stoye. Hanne Lysdal blev iøvrigt senere igen 
gift med sin mand5).

Den 4. januar 1864 kunne man i Silkeborg Avis læse følgende an
nonce: »Undervisning. Nye Elever optages fra Nytaar af i min Skole, 
og ældre tilbydes Undervisning i Tydsk, Regning, Skrivning o.s.v. om 
Aftenen. Silkeborg, den 21. Dec. 1863. J. C. Stoye. Institutbestyrer.« 
Silkeborg var dengang kun en lille by, i i860 på 1776 indbyggere, 
og man skulle måske ikke tro, at der kunne være meget at gøre for 
en privatskole. Guld spandt Stoye heller ikke, viser byens skattelister, 
men slå sig igennem kunne han. Forholdet var nemlig det, at udbyg
ningen af byens offentlige skolevæsen slet ikke holdt trit med udvik
lingen. I i860 var der således 138 børn i den kommunale borger- og 
almueskole, men kun to lærere, og børnetallet steg stærkt, så at 
skolens to klasser var stærkt overfyldte. Omkring 1864 krævede 
de mere velhavende borgere, at kommunalbestyrelsen skulle indret
te en slags højere realskole med delvis betalende elever. Men kom
munen afviste, og følgen var, at de velsituerede sendte deres børn i 
privatskoler, af hvilke altså Stoye netop havde åbnet én. I 1867 var 
der 218 børn i borger- og almueskolen og stadig kun to lærere, og der 
er ikke tvivl om, at de private skoler har nydt godt af dette forhold6).

Da der i 1868 var 240 børn i skolen, besluttede kommunalbe
styrelsen dog at oprette den omtalte kommunale realskole fra 1. sep
tember 1868. Det måtte naturligvis betyde nedgang for de private 
skoler. Imidlertid slugte den nye skole meget større summer, end man 
havde regnet med, og følgen var, at kommunen indførte en lang ræk
ke urimelige besparelser på borger- og almueskolen, og da der i 1872 
blev ansat en ret uheldig og afsporet tredjelærer, sank borger- og ab 
mueskolens anseelse i en sådan grad, at borgerne gjorde, hvad de kun
ne for at sætte deres børn i andre skoler. De første par år fungerede 
den nye realskole udmærket, men da den til stadighed blev angrebet 
af byens talrige grundtvigianere, der selv drev en privatskole, var 
dens eksistens truet. De dygtige lærere rejste, og 4-5 år efter dens op
rettelse meldte der sig ikke engang ansøgere nok til fripladserne. I 
1875 sloges endelig de to kommunale skoler sammen til Almue- og 
Realskolen bestående af to afdelinger. Således skulle alt være godt, men 
da nu adskillige af almueskoleafdelingens børn vandt indpas i real
afdelingen, mistede de velhavende borgere interesse for skolen, og i 
1878 vedtoges realafdelingens nedlæggelse. I den følgende periode
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sank skolens anseelse på grund af prygleaffærer o.s.v. så dybt i det al
mindelige omdømme, som det overhovedet var muligt.7).

Man vil altså se, at det omtrent var lige meget, hvilken vej det of
fentlige skolevæsen betrådte, den var altid til gavn for de private sko
ler, hvilket det stærkt stigende befolkningstal iøvrigt også var (1870: 
2338 indb., 1880:2931). Hertil kom yderligere, at førstelærer (til 
1882) Børge Møller var grundtvigianer og sognebåndsløser til stor 
fortrydelse for byens højkirkelige, specielt den konservative sogne
præst H. R. Panduro8). Om denne omstændighed var skyld i, at Stoye 
i en annonce i 1866 kunne henvise til en anbefaling fra sognepræsten, 
ved vi ikke, men helt udelukkes kan det næppe. I samme annonce be
budede Stoye iøvrigt en eftermiddagsskole fra kl. 14-179). Stoyes 
skole lå i Søndergade, hvor nu »Sønderborg« ligger. Naboejendom
men var gartner Richters ejendom10). Desværre savnes der nærmere 
oplysninger om Stoyes elever og hans hjælpelærere.

Stoye opretholdt altså tilværelsen, og han vandt også sine med
borgeres tillid. Pastor Panduros anbefaling er nævnt, men Stoye 
valgtes og genvalgtes i 1870’erne yderligere til revisor i Håndvær
kerforeningen11). Silkeborg var jo i udpræget grad en nybyggerby. 
Mange fremmedartede navne støder man på, og i denne periode var 
kun en brøkdel af byens befolkning født på stedet, langt de fleste 
var tilflyttere. Et sådant milieu har nemmere ved at opsuge en skæb
ne som Stoye end et gammelt og mere stillestående bysamfund, og 
i Silkeborg blev Stoye, til han døde 66 år gammel den 31. marts 
188312).

NOTER

Randbøl kb. 1816, 1830, 1835 og 1844. LaN. E. Langhoff: Historisk 
Beretning om Det kgl. Skolelærerseminarium i Lyngby i Aarhus Stift. 1863, 
s. 106. Fra Randers Amt 1919, s. 19-40, Lyngby Seminariums arkiv, examens- 
og konduiteprot. LaN. 2) Aarhus bispearkiv, kaldsbreve 1840-57, fol. 
81 b. LaN. 3) Frederiks og Vinderslev kb. LaN. jvf. note 4. Lysgård, Hids 
og Houlbjerg herreders provsti. Kopibøgerne 1845-61. LaN. 4) Denne sag og 
Stoyes forhold i Vinderslev i almindelighed har jeg behandlet udførligt i »Fra 
Viborg Amt« 1958 s. 98-116, m. h. t. dokumentation henvises til denne artikel 
(det meste stof er hentet i Kultusministeriets arkiv, skoledepartementet, Rigs
arkivet). J. P. Jensen: Valgene til Rigsdagen 1929, s. 174. E. og V. Elberling: 
Rigsdagens Medlemmer I. 1949, s. 7 og 238. 5) M. Goldschmidt og »Den væ
gelsindede på Gråhede« har jeg skrevet om i »Fra Viborg Amt« 1959, s. 122-
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29; jfr. Hans Ellekilde i »Slægtsgården« august 1955. 6) J. K. Jensen: Silke
borg Skolevæsen. Oprindelse og Udvikling 1846-1900. 1916, s. 12 f. 7) smst. 
s. 14, 19, 25 f, 31, 33 ff, 41 og 60 f. 8) smst. s. 44. O. Bisgaard: Af Silkeborg 
Handelsplads Historie. 1942, s. 293. 9) Silkeborg Avis 17.8. 1866. 10) Oplys
ning på billedet i den lokalhistoriske samling, Silkeborg Centralbibliotek. Folke
tællingen 1870. RA. Stoye boede i ølbrygger Kroghs hus Søndergade 94. 11 )
Silkeborg Avis 19.4. 1877. 12) Silkeborg kb. 1883.
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Af St. Ertbøll.

Medens de fleste af grev Carl Christian von Baudissins politisager 
på Store Hovedgård - jagtslaget på Vedslet mark undtaget - alle 
har haft et vist sagligt præg og var affødt af hans erhverv som 
landbruger, kan dette ikke siges om hans affærer i Horsens. Her var 
de af en helt anden karakter, mere personlige og vel nærmest en 
følge af grevens lediggang og mangel på beskæftigelse. Grevens 
første sag efter flytningen til Horsens er dog vedrørende forhold 
og personer på Store Hovedgård, hvorom i det følgende.

I sine erindringer fortæller fru Asta Heiberg livligt og venligt om 
den tyvagtige barnepige Abelone. Som også andre steder synes fru 
Astas hukommelse her at have svigtet, i hvert fald hvad angår tyve
knægtens navn. Fruen erindrer noget, men de mange år har gjort 
erindringen unøjagtig. Hendes beretning har uberettiget gjort Abe
lone til tyveriets hovedperson, til gerningsmanden, men det er ikke 
rigtigt. Abelone var ikke skyldig i det omtalte tyveri, der var begået 
af en helt anden. Hun spillede kun et vidnes ret sekundære rolle i 
den sag. I en anden, senere tyverisag spillede Abelone en mere be
tydningsfuld rolle som vidne. Herom senere. Men denne sag om
taler fru Asta slet ikke i sine erindringer. Tyv har Abelone dog vist 
aldrig været.

Den af fru Asta omtalte tyverisags sammenhæng er følgende:
I efteråret i824 er der ved politiretten i Kolding rejst tiltale mod 

en vis Ane Michelsdatter for falsk vidnesbyrd, d. v. s. falsknerier i 
skudsmålet. Sagen kommer til undersøgelse og vidneafhøring ved 
retten i Horsens, og her oplyses bl. a., at pigen efter kortvarige tjene
ster hos løjtnant Møller på Sattrup107) og forpagter Busch på 
Borupgård108) var kommet i barselsseng hos Peder Hornum Tostrup 
i Hylke, hvor hun havde født et drengebarn, til hvilket dragon 
Knud Jørgensen af Prinds Frederik Ferdinands Dragoner i Arhus
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var fader. Barnet døde imidlertid kort tid efter i Kattrup, hvorefter 
Ane Michelsdatter tog tjeneste hos grev v. Baudissin på St. Hoved
gård. I retsmødet forklarer greven som vidne og ikke helt i over
ensstemmelse med andre vidneudsagn, at »kvindemennesket Ane 
Michelsdatter kom i hans tjeneste omtrent 3 uger efter Mikkelsdag 
1822, og var hun i hans tjeneste til omtrent 14 dage før maj 1823, 
da hun løb derfra, - efter rygtet til Holsten, hvor hun skal have 
tjent hos krigsråd Møller paa Stabelgård«109). Mens hun var i 
grevens tjeneste, havde hun fra en karl, Lars Hansted, der var kusk 
hos greven, stjålet en pung med sølvpenge, hvilken pung ved ran
sagning blev fundet i hendes klædekiste. I pungen skulle have været 
5 rbd., men da karlen fik det hele tilbage, blev sagen ikke anmeldt.

Men her viser det sig, at også greven kan huske forkert, for i 
samme retsmøde fremstiller der sig en husmand Laurs Jensen af 
Rådved (Hansted sogn), der forklarer, at medens han tjente hos 
grev v. Baudissin på St. Hovedgård, blev en tegnebog, indeholdende 
omtrent 4 rbd., nemlig 9 mark i kobber, 2 rbd. i sedler og resten i 
sølv, borte for ham. Tegnebogen havde ligget i hans bukselomme, 
da han havde lagt bukserne fra sig i borgestuen. Der blev ransaget 
efter tegnebogen i alle tjenestefolkenes klædekister. Og da turen 
kom til pigen Ane, sagde hun, at hun kun havde 2 sk. i sin kiste. 
Kisten blev lukket op, og mens den blev undersøgt, blev pigen gre
bet med en klud mellem sine fingre. I denne klud, som pigen havde 
listet op af kisten under ransagningen, fandtes de savnede 2 rbd.- 
sedler. De øvrige sølv- og kobberpenge blev fundet indsvøbt i en an
den klud i et hjørne af kisten, hvorefter den bestjålne fik sine penge 
tilbage. Pigen havde først benægtet at have stjålet pengene, idet 
hun foregav at have fundet tegnebogen på gårdspladsen, men senere 
skal hun overfor husholdersken, jomfru Molbeck, have tilstået ty
veriet og oplyst, at hun havde brændt tegnebogen. Pigen, der 
iøvrigt havde været meget godt lidt, havde da været meget anger
given og havde villigt fundet sig i ransagningen110).

Sagen havde stået på hele vinteren, og få dage efter sin ankomst 
til Horsens, 4. maj 1825, sender greven på opfordring af herreds
fogden for Voer-Nim herreder denne sålydende skrivelse, skrevet 
med grevens overordentlig smukke og let læselige håndskrift:

»I Følge Hr. Justitsraadens Begiæring har jeg erkyndiget mig hos 
min Kone om Ane Mikkelsdatter, og hun giver derom følgende For
klaring :

Kort førend omtalte Pige forlod hendes Tjeneste, forlangte min
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Kone Skudsmaalet for at paategne det, og efter at dette var sket, 
leverede hun det Pigen tilbage. Da Pigen nok ikke var tilfreds med 
det Vidnesbyrd, hun havde erholdt, sagde hun, at hun brød sig 
lidet derom, at Grevinden saa slet havde anbefalet hende, for hun 
skulle nok klippe det ud af Skudsmaalet. Abellone Nielsdatter var 
nærværende, da Ane Mikkelsdatter sagde disse Ord.

Hvad Jomfru Molbecks nuværende Opholdssted angaar, kan jeg 
intet bestemt sige derom. I den senere Tid skal hun have tjent i 
Rye Mølle, og ved jeg ikke, om det er den, der ligger i Tyrsting 
Herred, eller en anden.

Horsens, d. 4de Maj 1825.
Baudissin«111).

Hvordan sagens videre forløb har været for Ane Michelsdatter, 
vides ikke. Og meningerne om pigen synes også som så ofte at have 
været ret delte. Grevinden har dog ikke været særlig glad for pigen, 
og Abelone synes at have været af samme mening, og har i hvert 
fald syntes at se sin fordel ved at støtte grevinden. Men herudover 
synes Abelone Nielsdatters andel i tyverisagen at have været ret 
passiv. Det er dog mærkeligt, at fru Asta Heiberg så fuldstændig 
har tildelt Abelone skylden for tyveriet. Vel var Abelone Nielsdatter 
ligeså lidt som meget af datidens herregårdstyende nogen dyds
dragon, men hun synes i en årrække at have været i stor yndest 
hos grevefamilien. Og vel grasserede spøgeriet fælt på den gamle 
Hovedgård, men spøgeriet synes dog nu - så mange år efter - 
væsentligst at have bestået af små, ivrige eroter, der næsten altid 
flagrede rundt i gårdens bygninger, det være sig hovedbygning, side
fløje eller udhuse. Endnu selvsamme sommer 1825 beskylder Abelone 
ungkarl Jens Pedersen af Grumstrup for at være fader til hendes 
udenfor ægteskab fødte drengebarn Peder, men trods hendes hård
nakkede anklage, frigør han sig for beskyldningen ved edsaflæg
gelse112). Imidlertid har hun som nævnt formentlig let kunnet 
tilpasse sig det grevelige hus, og det hende, for så sent som i 1828 
ses hun stadig at være barnepige hos greven i Horsens. Hvorvidt 
det drejer sig om en sammenhængende årrække på 4-5 år, kan ikke 
ses, men må anses for sandsynlig113).

Grevens tyendehold på Hovedgård var naturligvis meget skiftende. 
Et utal af personer har i kortere eller længere tid arbejdet hos greven, 
og lige stabile og pålidelige har de ikke alle været. I sine erindringer 
omtaler fru Asta en forpagter ved navn Hardt, et navn, der ikke
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kendes i forbindelse med greven. Den mand, der forpagtede gården, 
hed som anført Rahr. Det ses derimod, at proprietær Ladiges på 
Vosnæsgård114) i juni måned 1825 sagsøger den i brandforhøret 
nævnte avlsforpagter Klinck, fordi Klinck ikke d. 1. maj var mødt 
til den tjeneste, hvortil han havde fæstet sig, men i stedet havde 
fortsat sin tjeneste på Hovedgård hos den nye forpagter Johs. Rahr. 
Herved havde Klinck bragt proprietær Ladiges i forlegenhed og 
blev derfor dømt til at betale sagsøgeren et fjerdingårs løn, 15 
specier, i erstatning115).

Af det foregående fremgår, at greven på Hovedgård har haft en 
del får, men disse findes ikke opført i forpagtningskontrakten med 
Johs. Rahr. Da greven imidlertid sidst i oktober måned bortsælger 
100 beder og får ved offentlig auktion i købmand R. Sechers gård, 
Nørregade 268 (nu nr. 4), må han altså have reserveret sig disse 
dyr til eget salg. Rahr har måske heller ikke ønsket at overtage 
dem. De nærmere omstændigheder herved og ved auktionen lader 
sig ikke oplyse, kun ses det, at de 100 dyr ialt har indbragt 204 rbd. 
3 mark, altså en gennemsnitspris af 2 rbd. pr. stk.116).

Efter grevefamiliens ankomst til Horsens synes grevens første tid 
at have været optaget af regulering af hans stærkt anstrengte øko
nomi. Navnlig bliver vintermånederne december og januar stærkt 
præget heraf, men også et par dødsfald sætter sit præg på familiens 
daglige liv. D. 9. december 1825 kvitterer grevens moder, enke
grevinden på Knoop, sit pantebrev af 2. juli 1821 på 4000 rbd. i 
gården Nørregade 264117). Svære økonomiske byrder har dog stadig 
tynget greven. Et par dage efter, d. 11. december, samme dag som 
greven ser sig nødsaget til at låne 1000 rbd. af exam, juris N. Lind118) 
i Horsens mod pant i Nørregade 264, føder grevinden et drenge
barn, der bliver hjemmedøbt og får navnet Maximillian Ru
dolph119). Barnet er imidlertid svageligt, kun to dage efter, d. 13., 
dør det og bliver begravet d. 16. Selv om fru Astas beretning om 
denne tildragelse vel heller ikke helt er i overensstemmelse med de 
faktiske forhold, er den dog meget rørende. Når man tager i be
tragtning, at barnet må være undfanget i dagene omkring den fryg
telige brand på Store Hovedgård, da grevinden synes helt panik
slagen og så chokeret af rædsel og skræk, at hun længe efter var 
syg og sengeliggende, og at de huslige forhold sikkert har været 
trykkende på grund af de økonomiske besværligheder, synes det ikke 
uforståeligt, at den følsomme og sarte grevinde har haft vanskelig
heder ved at føde et levedygtigt barn, tilmed fordi grevinden da



135Den holstenske greve på Store Hovedgård

Nørregade 264 (nu 12), Horsens.
Foto ved St. Ertbøll.

allerede havde født 10 børn og kun var ca. 35 år gammel. Hendes 
indsats i ægteskabet har i så henseende absolut ikke været at for
agte. Man kan ikke andet end at føle respekt for denne lille kvinde, 
der indtil da gennem ca. 12-13 års ægteskab med ca. ix/2 års mel
lemrum skænker sin gemal en efterkommer, et forhold, der fortsatte 
endnu nogle få år, hvorefter hendes fødselsevne pludselig ophører.

Grevens økonomiske forhold og transaktioner er meget vanske
lige at udrede. Han låner penge forskellige steder for at betale gæld 
andre steder. Hans stadige hjælper i alle økonomiske sager er kon
sul, købmand R. Secher, som synes at have næret en ubegrænset 
tillid til greven, en tillid, der forøvrigt heller ikke blev svigtet (i 
så henseende). Noget andet var, at grevens udsigter til penge
midler var knapt så lyse, som han selv og dermed andre havde troet. 
Nogen reel indsats ved spekulation eller handel for at forbedre sin 
økonomiske status, har greven aldrig gjort. Hele sit liv igennem for
valtede han i så henseende sit pund dårligt; han havde kun et for 
øje: at spille greve, hvilket han mente var hans eneste pligt og også 
ret.

Man får et tydeligt begreb om, hvor greven har henvendt sig, 
når hans økonomiske affærer var mest brændende. Kun når han
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ikke har kunnet bekvemme sig til at gå til konsulen, har han hen
vendt sig andre steder. Ved juletid betaler han moderens skadesløs
brev af 23. februar 1824 på 5533 rbd.120). Det er ikke muligt at 
se, hvorfra greven får disse penge, der sammen med de først i samme 
måned tilbagebetalte 4000. rbd. dog udgør en ret anselig sum, 
hvortil kommer forårets køb af Nørregade 378. Selv om greven har 
fået udbetalt erstatning for de nedbrændte bygninger på Hoved
gård, har han også skullet bruge penge til denne gårds genopførelse.

Men utvivlsomt har greven glædet sin svagelige moder, enke
grevinden på Knoop, med sine tilbagebetalinger eller hun ham og 
sig selv ved at kvittere uden betaling. Og man tager ikke fejl i at 
tro, at netop ønsket om at glæde har været vigtigt for mor og søn. 
Enkegrevinden var på dette tidspunkt alvorlig syg efter mange års 
svagelighed og døde på Knoop d. 17. januar 1826121). Greven har 
vel kunnet skimte afslutningen på moderens liv og har derfor øn
sket - som en art fortabt søn - at glæde hende på det sidste. Som 
anført havde 3-4 børns opførsel ikke helt været efter forældrenes 
ønske, men børnenes indbyrdes kærlighed og deres hengivenhed for 
moderen og hendes for dem har sikkert med glans kunnet stå sin 
prøve.

Til venstre bagbygningen til Nørregade 378 (nu 7), Horsens.
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Efter litografi i Det kongelige Bibliotek.
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Man skulle tro, at greven har deltaget i moderens ligfærd, men 
det er besynderligt, at forhåndenværende kilder intet oplyser herom. 
Er greven rejst til Kiel, har han i hvert fald ladet hånt om pas, idet 
noget sådant ikke ses udstedt for ham netop i disse dage.

Efter moderens død indfrier greven et par store gældsposter, 
bl. a. en post på 4400 rbd., en obligation til konsul Secher122), men 
han låner samtidigt 1800 rbd. i Bjerre-Hatting herreders overfor
mynderi, hvilket beløb tilbagebetales kort før grevens flytning til 
Slesvig i 1832123). Som anført var grevens økonomiske transaktio
ner stadigt skiftende, først efter moderens død synes hans penge
forhold at være kommet i roligere forhold, hvilket også er over
ensstemmende med fru Astas beretning om de svære år på Hoved
gård.

Fra foråret 1826 og til bortrejsen synes grevens liv i Horsens 
væsentlig at have været optaget af huslige sysler og en - iøvrigt 
aftagende - selskabelig omgang med byens bedre kredse. Det år, der 
i sin begyndelse bragte den højtelskede enkegrevindes død på 
Knoop, har indledt en kortvarig rolig periode i grevefamiliens liv. 
Greven havde nu fået sig befriet for de daglige små fortrædeligheder 
ved driften af et større landbrug.

Som nævnt havde grevinden i sit første ægteskab med den 
muntre officer, premierløjtnant, senere major, Sigismund von Gähler 
en søn, Christian Adolph Herman, f. 13. november 1807 i Rends
borg124) og opkaldt efter grevindens fader, auditør Herman Kun- 
niger. Denne søn synes i sin barndom at have opholdt sig i mor
faderens hus, i hvert fald har han været elev på gymnasiet i Rends
borg. Fru Asta, der i sine erindringer - naturligt nok - har været 
meget lidet meddelsom om moderen, kan selvfølgelig ikke have 
været uvidende om sin halvbroders eksistens, men hun omtaler ham 
aldrig, om grunden så er af familiær eller national karakter. Adolph 
v. Gähler består i året 1826 studentereksamen i Århus, hvor faderen 
da var bosiddende125), og man skulle antage, at han på rejsen 
Rendsborg-Arhus har passeret Horsens og haft lejlighed til at hilse 
på moderen og sine mange, yngre halvsøskende. Men herom tier 
alle beretninger. Adolph v. Gähler bliver 1831 cand. jur., efter virke 
i Rentekammeret bliver han 1846 amtsforvalter i Nordborg på Als. 
Nationalpolitisk placerer han sig på modsat side af de fleste Baudis- 
siner, hvorfor han da også efter 1864 afskediges af prøjserne og bo
sætter sig i København, hvor han arbejder som oversætter af tysk
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litteratur, indtil han 1898 dør i en meget høj alder126). En slægtning 
oplyser dog, at Adolph v. Gähler efter 1864 har besøgt sin moder 
og sine halvsøskende i Slesvig, men tilføjer, at disse besøg voldte 
familien besværligheder i slesvig-holstenske kredse127).

I sine sidste leveår var Adolph v. Gähler en besynderlig person, 
der yndede at glimre ved sit sære væsen og sine besynderlige, fan
tastiske historier. Om hans død fortælles, at han efter middag bad 
om en sodavand og sin pibe, og lidt efter sov han trygt i sin læne
stol - og af denne søvn vågnede han aldrig mere. Han var den sidste 
mandlige efterkommer af den under Struensee velkendte Gählerske 
slægt. Ved sin død efterlod han, der havde været gift med en køben
havnsk grossererdatter, sig kun en datter, der døde ugift128). Slægten 
er nu uddød her i landet.

Der var ikke lang tid mellem barnefødslerne i den grevelige 
familie i de år, og året 1827 indledes da også med fødsel af tvillinge
pigerne Rosa og Blanka på selve nytårsdag. Børnene hjemmedøbes 
et par dage efter, men fremstillingen i kirken sker ikke før tidlig 
forår, lørdag d. 29. marts, men da bliver det også med medlemmer 
af byens allerbedste selskab som faddere129). Den ældste tvilling, 
Rosa, bliver holdt over dåben af fru oberstinde von Bibow, boende 
Nørregade 30 (nu nr. 11), gift med daværende oberst i Slesvigske 
Kyrassérregiment August Bernhardt v. Bibow, der var født 1761 og 
døde 1834 som generalmajor i Horsens130). Fru v. Bibow var led
saget af frøken Charlotte von Leunbach, hvis fader, kammerherre, 
oberstløjtnant ved Slesvigske Kyrassérregiment Christian Henrik v. 
Leunbach, var død den forudgående sommer, få år efter en af sine 
sønner131). Familien hørte til grevens bedste venner. Faddere var 
ritmester, eskadronchef ved Slesvigske Kyrassérregiment Peder Han
sen Balle, en da omkring 50 år gammel mand, der døde i Horsens 
1835132). Det er hans ægtefælle, fru Asta Heiberg husker som 
moppeejer. Endvidere var borgmesteren, overauditør N. D. A. Ræ- 
der, Søndergade 127, den velkendte norskfødte, arbejdsomme, ret
sindige og nidkære embedsmand133), fadder sammen med konsul 
Secher. Den yngste tvilling, Blanka, bæres af fru majorinde Lillien- 
skjold, Nørregade 379, der var jævnaldrende med grevinden, og som 
også sammen med sin mand, premiermajor Anton Christian Lillien- 
skjold, omtales i fru Astas erindringer. Lillienskjold, der da var om
kring 50 år gammel, døde 1843 i Horsens som kammerherre og oberst
løjtnant134). Fru Lillienskjold var ledsaget af frøken Margrethe Se
rena d’Aqueria, om hvem nærmere nedenfor. Faddere var baron og
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ejer af Stensballegård J. C. Juel-Vind-Arenfeldt135), endvidere 
tidligere major ved Fynske Regiment lette Dragoner Peter Christian 
von Freiesieben, der også havde gjort tjeneste ved Prinds Frederik 
Ferdinands Regiment lette Dragoner, senere ved Livregiment Ky- 
rassérer og nu var ansat ved Slesvigske Kyrassérregiment136), boende 
Søndergade 1, samt endelig kammerråd og toldinspektør, justits
råd Polycarpus Andreas Henrik Feddersen. Det var ham, der havde 
fået det af greven i sin tid så stærkt attråede toldinspektørembede. 
Feddersen, der var af slesvigsk afstamning, døde som etatsråd i 
Randers 1851137).

Da fru Asta i sine memoirer vier familien Serena d’Aqueria 
særlig omtale, kunne det være nærliggende her at gøre lidt nærmere 
rede for denne familie, der stadig har efterkommere her i landet. 
Grev Carl Christian v. Baudissin med hustru og børn har alle haft 
stor veneration for den fransktalende, elegante familie, især for den 
kunstbegavede og livlige familiefader med det fremmedklingende 
navn. Fransk var jo det fornemme selskabssprog i grevens barndoms
hjem, især damernes, så det kan ikke forbavse, at greven i Horsens- 
perioden hyppigt lader det franske »de« erstatte det grovere klingende 
tyske »von« i sin underskrift på forskellige dokumenter.

Den danske d’Aqueria-slægts stamfader, Joseph Louis Bruno Se
rena d’Aqueria, var født 1764 i Codolet i Frankrig og kom 1793 som 
flygtning efter den franske revolution til Danmark, hvor han 1800 
bosatte sig i Horsens som miniaturemaler. Vindskibelig og dygtig, 
beleven og begavet fik han 1801 borgerret i Horsens og ægtede 
samme sommer den 15 år yngre Gerhardine Jochumine von Gers- 
dorff, datter af kammerherre Gersdorff til Merringgård og Ussing- 
gård138). Ved dette også i økonomisk henseende lykkelige ægteskab 
blev han senere ejer af Ussinggård og Merringgård i Hatting herred, 
ligesom han herved blev i stand til med hustru at kunne besøge sit 
hjemland og sin franske slægt139). Ægteskabet blev velsignet med 
otte børn, hvoraf de tre døde som mindreårige.

Man har af efterladte dagbogsoptegnelser af den i sin tid ret 
kendte maler Hans Hansen ( 1769-1828)140), da denne i årene om
kring 1793 var på rejse i Jylland og blandt andre også gæstede 
baron v. Gersdorff på Marselisborg, en slægtning af den unge Ger
hardine, der da opholdt sig på hans gods, ment at kunne udlede, at 
maleren har været meget betaget af den unge pige, og visse passager 
i malerens dagbog kunne også tyde herpå, og Hansen malede hendes 
portræt. Imidlertid foreligger der intet om nogen gensidighed fra
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Joseph Louis Bruno de Serena d’Aqueria. 
Efter maleri på Horsens museum.

hendes side, og man bør heller ikke glemme, at hun da, dog for
mentlig tidlig udviklet og moden, kun var ca. 14-15 år141). Det 
hele har vist været ret flygtigt, og hendes ægteskab med den nok 
langt mere chevalereske og charmerende verdensmand Serena d’Aque
ria var sikkert meget lykkeligt, men desværre endte det meget tidligt, 
idet Gerhardine v. Gersdorff døde allerede i oktober 1826, kort før 
ovennævnte barnedåb.

Der hænger på Horsens museum to billeder af ægteparret, ma
lede af den franske portrætmaler Robert Lefevre under deres besøg
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i Paris i året 1805, ved hvilken lejlighed de præsenteredes for den 
franske kejser, Napoleon d. 1. Traditionen vil vide, at den unge 
hustru ved denne præsentation bar den på maleriet viste kjole. 
Billederne er begge af stor malerisk virkning. d’Aqueria er iført en 
pragtfuld rød uniform som dansk generalkrigskommissær med to 
franske ordner. Han har et smukt, smalt ansigt med fine aristokra
tiske træk. Hans unge, smukke frue med det runde, lidt barnlige 
ansigt indrammet af blonde krøller i vilter frisure er iført en af 
datidens raffinerede, franske empirekjoler med stor udskæring, 
kantet af en stivet blondekrave, der fremhæver den smukke hals og 
det skønne bryst142).

Ægteparrets ældste barn, datteren Marquerite, døbt 1803 i Hor
sens, der var ledsagerske ved ovenfor omtalte barnedåb, forblev trods 
strålende skønhed ugift til sin død i København 1875. løvrigt bliver 
familiernes selskabelige omgang afbrudt maj 1829, idet Serena 
d’Aqueria da tager ophold på Bakkegården ved København for at 
et par af hans sønner kan studere ved universitetet. Døtrene fore
tager dog hyppigt rejser til Jylland, og under en af disse rejser, i 1833, 
har tidligere omtalte premierløjtnant F. G. Müller den fornøjelse at 
stifte bekendtskab med den ene af dem, da han sejler med smakken 
fra Århus til København for at tiltræde sin tjeneste som adjunkt 
hos arveprinsen, prins Ferdinand143).

Men ellers går året 1827 videre for greven i selskabelighed. Næppe 
er den store dobbeltbarnedåb overstået, før den ældste søn, Wolf, 
d. 22. april, Dom. Quasimodo144) bliver konfirmeret af sognepræ
sten, konsistorialråd U. F. Rosing, sammen med tre andre elever »af 
den lærde skole«, nemlig præstens søn Ludvig145), Hans Jørgen 
Troyel, søn af sognepræst Frants Vilhelm Troyel i Ølsted146), og 
Frederik Jespersen, søn af sognepræst i Dejbjerg Hans Jespersen147). 
Det oplyses da, at Wolf har udmærket gode kundskaber og en hertil 
svarende karakter for opførsel. Midt i den følgende måned er 
greven til barnedåb hos sin nære ven og nabo, premiermajor A. G. 
v. Lillienskjold134) og frue Christiane Louise Pauline, f. von 
Stemann148). Det er deres søn, Adam Valdemar, der bliver døbt, 
båret af fru stiftamtmand de Thygeson149) ledsaget af fru kammer
herre Roepstorf150), og som faddere har barnet oberst v. Flindt151) 
og en onkel, kammerjunker v. Lillienskjold152) samt grev G. C. 
v. Baudissin. Jo, grevens omgangskreds er stadig af den bedste, 
hvad herkomst og stilling angår, for størsteparten »herrer fra mili
tæret«, som fru Asta benævner dem. Om de samme herrer også har
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ladet sig narre af grevens kneb med at hælde billig vin i de fine 
flasker, er så en ganske anden sag. Det kan jo også tænkes, at man 
har taget hensyn til grevens noget trykkende økonomi og har ageret 
duperede. Hvem ved?

Det følgende år, 1828, forløber også ret fredeligt for greven, 
men bringer ham dog et par små oplevelser, der har krydret hans 
tilsyneladende lediggang. Den 27. maj sender han følgende skrivelse, 
adresseret til »Velbaarne Hr. Borgmester Ræder«153) og lukket med 
et grønt laksegl:
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»Herved tager jeg mig den Frihed at melde Deres Velbaarenhed, 
at: Maria Michelsdatter, Medlem af Fattighuset, indfandt sig her i 
Gaar Aftes for at tigge, og da hun ikke erholdt noget, gik hun i min 
datters Værelse, som ikke var hjemme, og stial en batistes Krave. 
Denne Krave er vel ikke af nogen stor Værdi, men dog holder jeg det 
for min Pligt at underrette Deres Velbaarenhed om denne Tyverie, 
da den maaske kunne give Anledning til at opdage Ophavsmanden 
til mere betydelige.

Ærbødigst. Baudissin«154).

Borgmesteren er straks trådt i aktivitet og har sendt en af sine 
politibetjente på fattighuset, hvorfra Maria Michelsdatter føres i 
arresten. Og næste dags formiddag bliver hun »løs og ledig« frem
stillet i retten og tilstår straks villigt, at hun 2. pinsedag, d. 26. maj, 
i grevens hus har stjålet nævnte krave. »Bemeldte dags eftermiddag 
omtrent kl. 4 havde hun indfundet sig i grevens hus, hvor hun havde 
bedt om lidt fedt, hvad hun også fik af en af grevens små døtre. 
Idet hun ville gå, bemærkede hun i forstuen, at en dør til et værelse 
stod åben. Hun gik derfor ind i dette værelse og så, at der på kakkel
ovnen lå en batistes krave til en af døtrene. Da der ingen var i 
værelset, borttog hun kraven og puttede den under sit forklæde, idet 
hun begav sig hjem til fattighuset, hvor hun straks fremviste den 
for andre lemmer, men sagde, at hun havde fået den af købmand 
Hammers enke. I går eftermiddag kom imidlertid grev Baudissins 
barnepige Abelone hen i fattighuset og spurgte hende, om hun 
ikke havde borttaget en krave i grevens hus, hvortil Marie Michels
datter svarede, at hun havde fået en krave af en af grevens døtre, 
hvilket hun nu indrømmer var urigtigt og usandt. Hun havde vel 
hørt fortælle, at der sidste vinter var blevet stjålet forskelligt tøj, 
men forsikrer ikke at have udøvet dette tyveri«.

Maria Michelsdatter havde et uægte barn, en pige på 4 år, 
som hun havde tiltænkt kraven efter omsyning. Hun, der var 36 
år, havde som så mange af datidens småkårsfolk hidtil haft en 
kummerlig tilværelse, var født i den usleste armod, havde haft 
mange forskellige pladser og var tilsidst havnet i fattighuset. Efter 
at have sluttet sin forklaring bliver hun atter hensat i arresten, hvor
efter borgmesteren skriftlig beder »Højvelbaarne Herr Greve v. Bau
dissin« opgive, paa hvilken dag i ugen flere fruentimmer-klædnings- 
stykker sidste vinter var bortstjålet fra hans gård, hvilket greven 
oplyser ifølge hans tjenestefolks erklæring var d. 7. februar.
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Og så bliver den sølle Maria Michelsdatter atter fremstillet i 
retten d. 31. maj. Her møder som første vidne grevens datter, Asta 
Sophie Charlotte, der er læseren velkendt. Hun, der da var 11 
år, forklarede, at Marie Michelsdatter 2. pinsedags eftermiddag i 
hendes forældres hus havde bedt om nogle strimler til sit hovedtøj, 
samt noget fedt til sit brød. Strimlerne fik hun ikke, men derimod 
noget fedt. Asta oplyste videre, at ordskiftet skete på 1. sal, hvorimod 
kraven lå i en stue i stueetagen. Næste vidne er den velkendte barne
pige Abelone Nielsdatter, der forklarede, at hun, da hun d. 27. pas
serede fattighuset, af en af dettes beboere, en kone ved navn Grethe 
fra Hatting, var blevet spurgt, hvorvidt grevinden havde foræret 
Marie Michelsdatter en krave. Abelone gik straks hjem for at under
søge sagen, og herved konstateredes, at kraven, der var lagt til 
tørre på kakkelovnen i et værelse i underste etage, savnedes. »Paa 
Ordre« gik hun derefter tilbage til fattighuset, hvor Marie Michels
datter straks fandt kraven frem af en lille æske med hovedtøj og 
indrømmede, at kraven tilhørte greven, men den var skænket hende 
af grevens datter Asta. Abelone ville ikke anse det for sandsynligt, 
at Marie Michelsdatter havde stjålet vasketøjet sidste vinter, idet 
tyveriet var sket en torsdag, og fattiglemmerne kom i reglen kun ud 
i byen om søndagen. Efter denne forklaring blev kraven overleveret 
Abelone til videre aflevering til hendes husbond.

Det kan ikke nægtes, at borgmester Ræder gjorde noget ud af 
den forholdsvis betydningsløse sag. Der afhøres flere vidner, først 
klædevæver Petersen, der var opsynsmand ved fattighuset, endvidere 
et par kvindelige fattighuslemmer, og det oplystes herunder, at Marie 
Michelsdatter egentlig var en meget skikkelig kvinde, men omhand
lede 2. pinsedag havde hun fået nogle snapse og havde i sin rus 
dels begået tyveriet og dels forsøgt at bortsælge det stjålne. Aldeles 
perialiseret havde hun til sidst grædt bitterligt, da de andre lemmer 
havde bebrejdet hende betleriet og tyveriet og hendes forskellige 
urigtige oplysninger om kravens herkomst. Værthusholder Slot, Sme
degade 306, forklarede, at Marie Michelsdatter var kommet ind til 
ham og havde bedt om en skilling. Da han ikke ville give hende 
denne, bad hun om en halv dram, som hun fik. Marie Michelsdatter 
indrømmede beruselsen, men hævdede at have fået en stor dram af 
Slot. Hun havde meget rigtigt tiltigget sig en del fødevarer andre 
steder, men kun hos Slot havde hun tigget om penge. Efter at hun 
yderligere havde indrømmet at have født ialt tre uægte børn, blev 
forhøret sluttet og det stakkels skrog atter puttet i arresten155). Om
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sagens videre forløb og dens afslutning giver protokollen ikke videre 
oplysning.

I sine erindringer omtaler fru Asta lægen Mynster og dennes 
hustru på lidet agtværdig måde. Det foranstående har ofte vist, 
hvor usikre og urigtige hendes minder tit synes at være. Mon ikke 
også hendes beretninger om lægens ægteskabelige forhold er noget 
overdrevne? Niels Chr. Mynster var født 1799 i Randers og blev 
1823 eskadronkirurg ved Slesvigske Kyrassérregiment. Det føl
gende år etablerede han sig også som praktiserende læge i Horsens 
med bolig i Kildegade 361, og samme år blev han gift med en jysk 
proprietærdatter, Cecilia de Linde, født 1796, altså lidt ældre end 
ham. I ægteskabet fødtes et par børn, i juli 1828 en datter, Louise 
Amalie, for hvem grevinden bliver gudmoder, så nogen omgang har 
familierne dog haft. Senere fødtes en søn, der blev officer i hæren. 
Cecilia de Linde døde i Horsens i 1848. Mynster selv var i felten i 
årene 1848/49 og blev såret i slaget ved Kolding 23. april 1849. 
Forøvrigt bliver Otto v. Baudissin, der da er oberst og fører for 1. 
slesvig-holstenske infanteribrigade, såret i samme slag156). I 1850 
giftede Mynster sig atter og nedsatte sig som distriktslæge, først for 
Han herred i Fjerritslev, og senere i Ebeltoft, hvor han døde 1874156).

18. søndag e. Trinitatis, d. 5. oktober 1828 bliver grevens knapt 
16 år gamle datter Josephine Thekla Emilie konfirmeret af præsten 
Rosing med karaktererne udmærket gode kundskaber og opførsel. 
Mynster havde kort forinden vakcineret hende mod kopper157).

Overfladisk set synes grevens liv i Horsens i årene 1826 til 1830 
præget af en vis ro, han lever tilsyneladende i fred med sine om
givelser, med sine bysbørn. Der foreligger kun en enkelt retssag fra 
de år, men alligevel har det dog vist været så som så med freden. 
Netop i disse år synes størsteparten af grevens ansete venner inden 
for militæret at have trukket sig ud af omgangskredsen, kun en 
ganske enkelt af de gamle forbindelser bliver stadig opretholdt, og 
nye, yngre, mindre ansete personer træder til. Man tager sikkert ikke 
fejl i at antage, at en væsentlig grund hertil er grevens uligevægtige 
sind. Hans fejltrin med det ukloge ægteskab nager ham trods alt, 
uden at han dog selv vil erkende det. Han er stadig på vagt over for 
den ydmygelse og stadige snakken i krogene, der uophørlig omgiver 
ham, hans kone og børn. Utvivlsomt har han ikke haft det godt, og 
forholdet til hans søskende, især hans brødre, er efter den kortvarige 
bedring i tiden kort før og efter hans moders sygdom og død atter 
blevet mindre godt. Han føler vist ikke uden grund, at brødrene,
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især den yngste broder Joseph, ønsker at holde ham og endnu 
mere hans »illegitime« børn på et lavere niveau end de selv og deres 
børn. Og denne tingenes tilstand nager ham uophørligt og plager 
hans sind. Med rette eller urette følte han sig hele sit liv stedmoder
ligt behandlet i familieoverenskomsten, følelsen heraf forsvandt al
drig, men da han blev gammel forbandt han denne følelse med en 
vis resignation, en erkendelse, men ikke anerkendelse, af fakta.

For det må konstateres som et faktum, at familieoverenskomsten 
af 13. februar 1819 egentlig ikke giver Carl Christian andet end bi
beholdelse af familienavnet for sin egen person, en mindre årlig ind
komst fra det grevelige Schimmelmannske fideicommis, der også er 
personlig - og til sin tid - rådighed over en efter datidens forhold ret 
anselig formue. Slægtens holstenske godser og besiddelser gik ube
stridt over på hans brødres hænder, i sig selv et vægtigt juridisk og 
moralsk rygstød for disse, men et alvorligt handicap for Carl Chri
stian. Der forelå for ham kun den mulighed ved handel eller speku
lation at forøge sin formue og dermed sine omgivelsers agtelse og 
sin egen selvtillid. Men dette formåede han ikke, han synes hertil 
ganske at have savnet vovemod og energi. Han følte sig aldeles for
pligtet til ubeskåret at videregive den arv til sine børn, han havde 
modtaget fra sit fædrene hjem. Og derfor udvikledes i det grevelige 
hus i Horsens en særdeles udpræget sparsommelighed og økonomi 
i den daglige husholdning, der nok må anses for yderst påskønnel
sesværdig, om ikke særlig frugtbringende. Grevens pengeadministra
tion synes ikke at have været i overensstemmelse med de principper, 
biblen hylder i fortællingen om de betroede talenter.

Men som anført giver familieoverenskomsten af 13. februar 1819 
sammen med renoncionsakten af 9. aug. 1817 mellem Carl Christian 
og hans fader, den d. 17. maj 1818 afdøde grev H. F. v. Baudissin, 
ham store spekulationer. Med mellemrum fører han skriftlige for
handlinger med sine brødre om ændringer i disse. Eksempelvis skal 
her anføres et brev, han sidst i januar 1829 sender sin yngre broder, 
Joseph F. C. v. Baudissin til Borstel, der var et fremragende medlem 
af det slesvig-holstenske ridderskab:

»Dit brev af 26. januar, som jeg modtog i går, har, kære Joseph, 
gjort et trist indtryk på mig. Da jeg i foråret 1827 bad om jeres 
(brødrenes) medhjælp for at opnå den grevelige titel til mine børn, 
ventede jeg ikke, at den eneste følge af mit brev til jer blev, at 
forestillingen til kongen ensidig blev til gunst for jeres børn og var 
ganske uden hensyntagen til mine børns sørgelige stilling, ja endog
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fuldstændig omgik mine ønsker i henseende til stand. Øjensynligt 
er ved hin forestilling, hvoraf du tildeler mig en afskrift, mine 
ønsker ikke alene omgåede, men den vil endog ganske modvirke 
mine hensigter, og hvis det virkeligt er jeres hensigt at skaffe mine 
børn den titel, så vil jeres på den måde strande (?). Thi afgør 
kancelliet (sagen) til min fordel, så avler dette så meget ondt, at I 
ikke mere vil tale for eller imod titlen. I selv vil ikke være beroliget 
ved en sådan afgørelse, og eders børn senere måske ligeså lidt. Bli
ver afgørelsen til jeres fordel, så vil jeg og mine børn lige så lidt 
stiltiende lade dommen falde over sig, og når man unddrager mig 
alle midler til at opdrage og sende dem (børnene) ud i verden, så 
må jeg til sidst hellere vende tilbage til mine gamle planer og for 
dem og for mig forsage et navn, der hidtil kun har bragt os ganske 
få fordele. Det er naturligt, at du, kære Joseph, med dine mange 
gøremål, ved den afstand, hvori vi lever, og den spænding, der ofte 
findes mellem os, kun har overfladisk begreb om min stilling, og 
altså aldrig danner dig nogen tydelig forestilling om de uendelige 
sorger, der trykker mig. Med en indtægt af 1000 specier har jeg 
hidtil stræbt efter at opdrage en talrig børneflok, til hvilken i den 
nærmeste fremtid det tolvte vil blive født, nogenlunde efter deres 
stand og skaffe dem dannelse og kundskaber, der kan berettige dem 
til at høre til landets første familier.

Hvad skal der nu blive af disse stakkels børn, hvis døden pludselig 
river mig bort fra dem, og der ikke bliver andet tilbage til dem end 
en indtægt på 500 specier? (antaget, at kancelliet dømmer mig imod). 
Opholdelsen af mine børn gør det derfor til en pligt for mig at 
kæmpe til det yderste for fideikommisindkomsterne, og jeg beder dig 
betænke, at, når familieoverenskomsten af 13. februar 1819 inde
holder ufordelagtige punkter for mig, så lover renoncionsakten, der 
blev afsluttet d. 9. august 1817 mellem min fader og mig, og hvorpå 
førstnævnte grunder sig, i § 4 »hvorved han udtrykkelig forbeholder 
sig og sine retmæssige livsarvinger løfte og arveret på nydelsen af 
indkomsterne fra det af hans afdøde mødrene bedstefader oprettede 
familiefideikommis i det tilfælde, at der i fremtiden skulle opstå 
tvivl herom.«

Når mine børn altså 1819 tilståes en endnu ubestridt ret, så er 
18000 r.cour. en så ringe erstatning for tabet af denne rettighed i 
det tilfælde, jeg overhovedet i deres navn kan og tør renoncere. 
Tænk dig, hvad der med min frues svagelighed ikke er umuligt, at 
jeg skrider til et andet ægteskab, og der bliver født børn i dette
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ægteskab, hvorefter dine børn og Fritz’ to sønner måtte undvære de 
fordele, I nu søger at tilkæmpe dem. Betænk yderligere, hvorledes 
den gamle krig med fornyet forbitrelse igen vil bryde ud og vil frem
byde det skuespil, hvor blodsbeslægtede rives med uhensigtsmæs
sig urimelighed og af snavset uegennytte om det, som Gud i sin 
uendelige godhed har lagt i deres hænder for dermed at lyksaliggøre 
dem og deres. Tag - jeg besværger dig, kære Joseph - endnu engang 
det foran sagte op til moden overvejelse sammen med Fritz, og 
spørg derefter eder selv, om det ikke er ædlere, billigere, fornuftigere 
og for jer endog fordelagtigere at følge den vej, jeg her har 
anvist.

I skriver til kancelliet, at I ønsker den indsendte forestilling til
bage. Derimod indgiver vi 3 brødre i fællesskab en ansøgning til 
kongen, hvori vi beder ham tildele mine børn grevetitlen, familie
våbenet og det slesvig-holstenske ridderskabs privillegier. Vi an
søger ham samtidig om at stadfæste (familie)overenskomsten med 
hensyn til formuedelingen, hvilken som følge af mine børns stands
højnelse ikke bliver genstand for nogen ændring. Med hensyn til det 
grevelige Schimmelmannske fideikommis’ arvefølge bedes kongen 
nådigst at ville godkende, at der bliver nedsat en kommission, i 
hvilken familiens overhovede, statsminister, grev von Schimmel
mann, i overensstemmelse med mine ønsker måske vil føle sig tilbøje
lig til at præcidere for at udjævne modstridende fordringer. Vi kan 
da enten i samme ansøgning eller efter forslag fra den nedsatte kom
mission foreslå en ordning, efter hvilken vor andragende vil lyde 
således: Det bestemmes, at børnene af mit nuværende ægteskab eller 
af et muligt fremtidigt tilståes arveret, hvorefter jeg på grund af 
sammes store antal ønsker, at det hele ikke tilfalder en enkelt. Da 
deres formue er ubetydelig, så finder jeg det fordelagtigere eller 
mere formålstjenlig, at min andel, især hvis jeg skulle dø tidlig, 
bliver anvendt til mine børns opdragelse og, så langt den rækker, til 
alles etablering. Jeg er rede til for samtlige mine efterkommere af 
dette som et følgende ægteskab at renoncere på alle successions
rettigheder på den betingelse, at min andel et vist antal år efter min 
død tilfalder mine børn og bliver anvendt til deres opdragelse og, 
så langt det rækker, til deres etablering. Mine brødre kan på egne 
vegne stille samme forslag. De kan sige, at de ikke anser mine børn 
af mit nuværende ægteskab for successionsberettigede, men at de 
med fornøjelse rækker hånd til en overenskomst, der vil beskytte 
dem (børnene) mod afsavn og er nødvendig for deres fremtid.
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Indgår I, kære brødre, på dette forslag, så sikrer I jeres børn 
successionsretten og befrier mit hjerte for en tung sorg. I viser jer 
menneskelige, rimelige og broderlige, idet I ikke for egen fordels 
skyld ganske tilsidesætter mine børn, og på den anden side heller 
ikke glemmer eders rettigheder. Skulle jeg snart tage afsked med 
denne verden, så vil jeg i min dødsstund velsigne jeres navne, og 
mine børn vil endnu gøre det, når jeg ligger i graven«158).

En besynderlig naiv blanding af trusler og bønner for at genopnå 
det engang tabte paradis. Det er ganske umuligt at lodde oprigtig
heden af det skrevne, der forekommer fyldt af hykleri og klynkeri 
for at opnå det uopnåelige: fuld anerkendelse af hans ægteskab, 
en komplet forglemmelse af egen tidligere hensynsløshed mod for
ældre, mod herkomst og stand. Han føler sig aldeles stillet over 
loven, han og han alene bør være straffri. Han er stadig den for
kælede, forvænte og forkvaklede egoist. Han har kun tanke for sig 
selv og sine børn. Fraulein Kunniger betragter han allerede som et 
fejltrin, han helst ville være kvit.

Men brødrene har ikke så let ved at glemme. Helt og ganske 
føjer de ham ikke. Det vil af det følgende fremgå, at grevens ældste 
søn i 1830 opnår det danske kancellis tilladelse til at kalde sig greve. 
Om så følgende brev har haft sin tilsigtede virkning er uklart, men 
nogen gavn har det tydeligt nok gjort. Brevet er dateret Horsens 
3. februar 1830 og er sendt til grevens morbror, grev Ernst Schimmel
mann, hans - forunderligt nok - stadige ven og hjælper, der da er 
fyldt 82 år og måske ikke ser ganske klart. Greven har ikke skrevet 
til ham længe, det gjorde han nemlig kun, når det kneb.

»Skønt der er gået lang tid, i hvilken De, kære onkel, intet har 
hørt fra mig, så smigrer jeg mig dog med det håb ikke helt at være 
glemt af Dem, at De har udøvet en så gunstig indflydelse på min 
skæbnes gang og især i året 1819 formåede min moder til mildere 
betingelser, så vover jeg at tro, at De også fortsat ikke vil forsage 
mig Deres hjælp. Min stilling har siden - ganske vist kun langsomt, 
men dog stadig - forbedret sig, og jeg kan endelig med nogen for
trøstning nære den tro, at jeg trods alle tidligere hindringer og mine 
ringe midler kan hæve min talrige familie til et standpunkt, hvor 
de vel ikke med hensyn til formue, men i alle andre retninger er 
ligestillede med deres slægtninge. Et endnu tilbagestående, absolut 
nødvendig skridt er dette, at mine brødre sammen med mig hos 
kongen ansøger om, at mine børn bliver tildelt den grevelige titel 
og det Baudissinske familievåben samt det slesvig-holstenske ridder-



Den holstenske greve på Store Hovedgård 151

skabs privillegier. Thi deres helt igennem borgerlige stilling var 
dog på en vis måde knyttet til denne foranstaltning. Mine brødre 
var heller ikke uvillige hertil, men frygtede, at løftet til mine børn, 
især de siden legitimationen fødte, på indkomsterne fra det grevelige 
Schimmelmannske fideikommis derved skulle vinde i styrke, og denne 
standsforhøjelse bringe deres egne børn et handicap. Inden de støt
tede mine hensigter, ville de af kancelliet have udvirket en resolu
tion, der fratog mine børn alle rettigheder på fideikommisset. I disse 
forhandlinger har jeg altid foreslået en overenskomst og udtalt ønske 
om, at vi foretrak en venskabelig overenskomst fremfor en retslig 
afgørelse. Men hidtil har mine brødre ikke villet tage hensyn hertil 
og har virkelig under 26. f. m. indsendt en ansøgning til kongen i 
den mening at ville tilkæmpe deres børn alle krav på det grevelige 
Schimmelmannske fideikommis til skade for mine. Jeg tager mig 
den frihed, kære onkel, at meddele Dem det brev, som jeg i den an
ledning skrev til min yngste broder, hvoraf De kan erkende såvel 
mine ønsker som de motiver, der har ledet mig. Jeg beder Dem ind
trængende om at ville gå ind på de deri udviklede ideer og ikke 
unddrage mig Deres personlige hjælp, som jeg herved gør krav på. 
Hvad De end tænker om mine børns arveret, vil De sikkert finde 
megen hårdhjertethed deri, at man fratager dem alle midler. Og 
de forslag, jeg har stillet mine brødre, er så rimelige, at de både 
kunne og skulle være indforstået med disse, om også mine børn 
ingen tænkelig ret og intet løfte havde. Sådan er det imidlertid slet 
ikke, og jeg kan anføre familer, f. eks. den Zerodorffske, hvor børn 
fødte under endnu mere illegitime forhold dog har erhvervet fidei- 
kommissionære fordringer. Har mine forældre i deres testamentariske 
bestemmelser stillet mig efter deres øvrige børn og måske i dette 
øjeblik angrer deres hårdhed, så nærer jeg dog den tillid til Dem, 
kære onkel, af hvem jeg har modtaget så mange velgerninger, at 
De ved denne lejlighed vil tage mig under Deres beskyttelse. Deres 
anseelse, Deres stilling giver det synspunkt, De billiger, overvægt, og 
hvis De billiger mine forslag, vil mine brødre ligeledes bekvemme 
sig dertil. Jeg tøver så meget desmindre med at anbefale Dem mine 
synspunkter, såsom reguleringen af de fideikomissiatiske løfter ude
lukkende fastsættes af Dem som familiens overhovede. Og jeg ved 
også, at jeg i ingen henseende havde kunnet henvende mig til nogen 
bedre, da De stadig er forenet med menneskelighedens retfærdighed.

Deres lydige nevø Carl Baudissin«158).
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Man synes i dette brev at skimte en forloren og uægte høflighed 
og smiger dække grevens dristigt fremsatte krav om morbroderens 
hjælp. I brevet til brødrene slår han mere på de familiære strenge, 
men hans egoistiske krav er ikke mindre. Og som så ofte sagt: Bør
nenes legitimation opnår han flere gange samt deres ret til titel, 
slægtsnavn og våben, sidst af kong Christian VIII, men medlemmer 
af det slesvig-holstenske ridderskab bliver de aldrig, endsige succe
derede i fideikommiset.

Fru Asta mindes Horsens som en hyggelig by, en lille idyl. 
Dens daværende indbyggerantal oversteg ikke 3000, og af købstæder 
mellem Altona og Skagen, altså på hele den jyske halvø, var den 
placeret så nogenlunde midt i købstadsrækken ordnede efter ind
byggerantal. Byen havde to kirker, en latinsk skole, tre almindelige 
skoler, rådhus, hospital, sygehus og endelig det Slesvigske Kyrassér- 
regiments eksercerskole samt palæet. Byens handlende og håndvær
kere levede deres eget stille, rolige liv, og kun de militære stands
personer og de civile og gejstlige embedsmænd kastede lidt glans 
over den stille by. Men om også palæet på torvet ikke kastede glans, 
så vakte det dog en vis interesse i borgerskabet. Palæet havde jo 
for ikke så forfærdeligt mange år siden huset to russiske prinser og 
2 russiske prinsesser. Og siden 1810 havde det været bolig for en 
ikke mindre interessant person, den meklenborgsk fødte prinsesse 
Charlotte Frederikke, den senere Christian VIIls fraskilte gemalinde 
og moder til Frederik VII. Prinsessen virkede på en gang både til
trækkende og frastødende på familien grev Carl Christian v. Baudis
sin. Hun var jo tyskfødt og talte dette sprog, og fra huset på Knoop 
var greven ikke ukendt hverken med hendes fader eller dennes nær
meste slægt. Nogen hyppig selskabelig omgang synes der ikke at have 
været mellem prinsessen og grevefamilien, men at den ulykkelige prin
sesse har været gæst hos greven såvel på Hovedgård som senere i 
Horsens kan sikkert fastslåes. Heraf har den aristokratiske greve vel 
nok været noget beæret, men det er besynderligt, at såvel greven, 
fru Asta og sønnen Wolf egentlig ikke er særlig stolte af bekendt
skabet, som de også søger at bagatellisere, så ofte lejlighed gives.

Der findes brudstykkevis en del lekture om prinsessen, mest i 
memoirer, men nogen egentlig samlet oversigt over hendes liv haves 
ikke og savnes måske heller ikke. I skønlitteraturen har hun et par 
gange været hovedpersonen i bøger, hvis indhold ofte har været 
fjernt fra historiske fakta159). Men fælles for alle memoireskrivere
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er en vis fornægtelse af nærmere kendskab til prinsessen blandet 
med en del nyfigenhed for hendes liv efter skandalen ved hoffet i 
København. Man ønskede en fyrstelig, udadlelig adfærd af hende, 
hvorfor sladderen med begærlighed greb enhver af hendes ekstra
ordinære handlinger, det være sig af god eller dårlig karakter. Des
værre gav hendes livsførelse ofte anledning til forargelse. Ejendom
melig har hun sikkert været, ensom og ulykkelig i sin stærkt begræn
sede bevægelsesfrihed; hendes skæbne har ikke været lys og let. 
Man må synes, at forstående rådgivere og adgang til samkvem 
med sønnen måtte kunne have formet hendes liv betydeligt bedre. 
Samtiden var hende ikke velvillig.

Og da så grevinden d. 22. april 1829 føder det barn, hvis fødsel 
greven har forudsagt i sit brev sidst i januar til broderen Joseph, og 
som blev en pige, beder prinsessen om at måtte blive barnets gud
moder. Man har ikke ment at kunne afslå hendes bøn, hvorfor bar
net ved dåben mandag d. 11. maj bliver døbt med et af prinsessens 
navne Charlotte Juliane, hvilke navne allerede findes hos grevens 
moder og søster, og holdt over dåben af prinsessens stedfortræder, 
hofdame fru Horn160), ledsaget af komtesse v. Baudissin, formentlig 
barnets ældste søster Thekla, samt forst- og jagtjunker V. T. Scheuer
manns frue fra Lillerup161). Faddere er chefen for Slesvigske Ky- 
rassérregiment, oberst, kammerherre Jacob v. Flindt162) samt prin
sessens hofchef, kammerherre C. H. A. vonRoepstorf163). Sidstnævnte 
er sikkert identisk med den i fru Astas erindringer nævnte v. Repp- 
stock, hvis selskabelige omgang med greven ifølge erindringerne blev 
afsluttet med en regulær udsmidning164).

Forøvrigt bliver samme år et par af grevens gode venner og 
bekendte, nemlig afdøde toldkasserer v. Bauditz’165) enke, den 
49-årige Øllegaard Clausdatter Svitzer, og den 39-årige ungkarl, 
prokurator Jens Palle Christian Holst166), tidligere konstitueret 
herredsfoged for Voer-Nim herreder, gift. Fru Øllegaard, der iøvrigt 
også hørte til prinsesse Charlotte Frederikkes gode veninder, og 
senere, da prinsessen var rejst til Italien, korresponderede livligt med 
hende167), havde i grevens første år på Hovedgård og i Horsens 
hørt til dennes hyppigste omgangsfæller. En tid boede de endog i 
hus sammen, men prokuratoren synes ikke at have næret synderlig 
sympati for greven, hvorfor fru Øllegaard i sit andet ægteskab over
hovedet ikke omgikkes grevefamilien.

Med efterårets begyndelse ser greven sig nødsaget til atter at 
sende et af sine børn bort. Det er denne gang den 13—14 årige søn
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General Otto von Baudissin.
Litografi efter maleri af Ad. Hornemann i billedsamlingen i Statsbiblioteket i Arhus.

Ulrich Hunold Herman, der d. 16. september bliver optaget i 
Landkadetakademiet168) og bliver overgivet i faderens fætter, den 
senere oprørsgeneral, som da er premierløjtnant i København, Otto 
F. M. v. Baudissins varetægt. Fra da af blev Ulrichs kontakt med 
det fædrene hus i Horsens indskrænket til de årlige feriebesøg, 
hvilket skulle få stor betydning for ham, fru Astas yndlingsbroder, 
og føre hans liv ind i helt andre baner end hans søskendes.

General Otto v. Bausissin var født på Knoop i 1792. Som tid-
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ligere nævnt indtrådte han i4 år gammel i den danske hær som 
frikorporal ved livgarden til fods og gennemgik derefter den normale 
officersuddannelse, blev 1825 premierløjtnant, 1836 kaptajn og 1839 
major i garden. Baudissin var en fuldblods repræsentant for det 
holstenske ridderskab og var velkendt i København for sin adels- 
stolthed og sin foragt for borgerligt fødte. Men dette til trods var 
han en begavet og kundskabsrig mand, brav og hjælpsom mod sine 
undergivne og meget afholdt af disse. I 1842 tilkom der ham en 
stilling som næstkommanderende i garden, men man lod en yngre 
major forbigå den firskårne, undersætsige greve, der blev så fortørnet, 
at han efter i ca. V2 år at have stået à la suite lod sig forflytte til 
16. bataljon i Rendsborg. Denne tilsidesættelse krænkede den ære
kære mand og har utvivlsomt bidraget sit til, at han, der i 1846 
var blevet oberstløjtnant, i 1848 stillede sig og sin bataljon til rådig
hed for oprørets ledere og gjorde Rendsborgs overgivelse let. Til 
belønning nåede Baudissin hurtigt de højeste grader i oprørshæren, 
deltog med iver i kampene og såredes et par gange. Efter krigen 
blev han landsforvist, solgte sit gods Lammershagen i Holsten og 
bosatte sig stadig ugift hos broderen Wolf v. Baudissin i Dresden, 
hvor han døde 1865169).

Grev Carl Christian v. Baudissin har ikke ment at kunne eller 
ville bebyrde sin aldrende morbroder, grev Ernst Schimmelmann, 
med at tage sønnen Ulrich i huset. Men han har stadig ikke glemt 
sin velgører, især ikke når han mente at have hjælp behov. Et 
halvt års tid efter, at Ulrich er kommet til København, 23. januar 
1830, sender greven sin morbroder et brev, sikkert under indflydelse 
af modtagne meddelelser om den gamle mands tiltagende sygdom 
og alderdomssvækkelse, og det sidste, mens Schimmelmann endnu 
er i live. Brevet er interessant nok affattet på fransk, den eneste 
gang man har set Carl Christian skrive til morbroderen på andet 
sprog end tysk. Under sin selskabelige omgang med den for længe 
siden bortflyttede familie Serena d’Aqueria har greven (og grevin
den) jo fået opøvet deres franske kundskaber, og han har nu følt 
sig foranlediget til at ville overraske og glæde morbroderen med at 
vise sine færdigheder i det af ham så stærkt yndede sprog, stats- 
mændenes og diplomaternes omgangssprog.
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Brevets tekst er sålydende:

»Meget kære onkel.
Det er med glæde, at jeg gennem Kirstein170) har erfaret, at 

det går bedre og bedre med Deres helbred, og at man kan betragte 
Dem som fuldstændig helbredt efter den sygdom, som De har lidt 
af sidste år. Ganske sikkert har de, som færdes omkring Dem, 
ofte overfor Dem udtrykt deres oprigtige glæde over at se Dem 
helbredt. Da jeg desværre kun kan gøre det skriftligt, beder jeg Dem 
tro, at mine følelser i den anledning ikke er mindre levende, og at 
jeg af et taknemmeligt hjerte takker den gode Gud for Deres 
bevarelse. Når omfanget af Deres forretninger tages i betragtning 
og den omstændighed, at antallet af Deres velgørenhedssager stiger 
hver dag, erindrer De måske kun svagt dem, som De har hjulpet, men 
tro i det mindste ikke, at man nogensinde kan glemme Deres stor
ladne handlinger, og tillad mig at forsikre, at da De har været 
min velgørende værge i de mest betydningsfulde epoker i mit liv, 
vil billedet af Deres godhed og af Deres uegennyttighed aldrig for
lade mit hjerte.

Under mit sidste ophold i København gav De mig tusinde nye 
beviser på den interesse, hvormed De beærer mig, i særdeleshed 
ved at tilbyde at hjælpe mig til at uddanne min søn, som er ind
skrevet blandt kadetterne. Det er rigtigt, at De til løftet om Deres 
hjælp har knyttet den betingelse, at mine slægtninge deltog deri. 
Men, min kære onkel, tillad at jeg siger Dem, at selv om jeg ikke 
tøver med at anvende Deres bistand, som blev mig tilbudt med lige 
så megen finfølelse som storhed, ser jeg mig ude af stand til at 
regne med min families hjælp, især mine brødres, som har nægtet 
mig bistand til at bede om en titel, der er meget mere legitim.

Jeg vil ikke skjule for Dem, at min søns ophold koster mig en 
fjerdedel af mine indtægter, og at jeg måske vil se mig tvunget til 
at trække ham tilbage fra en karriére, der er for kostbar, så meget 
mere som man efter hans sidste eksamen har placeret ham i tredie 
klasse, og at han således skal tilbringe yderligere 4 år ved akademiet. 
Jeg beder Dem om ikke at betragte disse ord som et bevis på en 
grænseløs tiltro, men heller ikke som en anmodning, ved hvilken 
jeg får Dem til at gøre mere for mig, end De fra først af har tænkt.

Imidlertid vover jeg at bede Dem om den venlighed at ville tale 
med kammerherre du Plat171) angående min søn, som han har 
givet det håb at lade komme i anden klasse til påske, et løfte, som
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jeg er ganske sikker på, at han ikke vil opfylde, uden at en meget 
fornem protektion og anbefaling ledsager ham fuldt ud, og jeg 
har al mulig grund til at tro, at ingen forbøn kan være mere virk
ningsfuld end Deres.

Jeg beder Dem, kære onkel, være fuldstændig overbevist om 
den evige taknemmelighed og om den hengivenhed, hvormed jeg 
forbliver Deres meget underdanige nevø

Charles Baudissin«172).

Så vidt er Carl Christian gået i sit brev, at endog sit fornavn 
har han forfransket.

Som anført er brevet det sidst opbevarede brev fra greven til 
morbroderen. Godt og vel et år efter, d. 9. februar 1831, døde den 
gamle Schimmelmann efter lang tids svagelighed og uden i de sidste 
år at have haft nogen egentlig indflydelse på rigets styrelse. »Det 
tyske parti« havde jo gennem mange år set sin indflydelse dale 
stærkt. Styret gik lidt efter lidt over på rent dansksindede mænds 
hænder. Sjældent har man vel set et brev blive indledt med mere 
svulstige floskler, men Schimmelmann har sikkert kunne lide det, 
og det er ganske ubetvivleligt, at den mand, der hjalp Carl Christian 
fri for tiltale i bigamisagen, hjalp ham i forholdet til hjemmet, støt
tede ham i hans kamp mod brødrene, også her har søgt at gøre sin 
indflydelse gældende, når det gjaldt Carl Christians søn, hvis hans 
hele helbredstilstand har tilladt ham at have tanker for det. Om der 
så er kommet noget ud af en eventuel henvendelse, er ikke sikkert. 
Først fra 1. marts 1834 udnævnes Ulrich til sekondløjtnant à la 
suite i holstenske infanteriregiment, hvorfra han følgende år for
sættes til slesvigske infanteriregiment. Hans militære løbebane bli
ver meget brudstykkevis. I 1836 stilles han atter à la suite, 1841 
bliver han karakteriseret premierløjtnant, og det følgende år, 1. juli 
1842, afskediges han foreløbig fra hæren for atter 1849 at træde ind 
i denne, hvorom senere173).

Som anført har det mest været selskabelighed og indre uro, der 
har præget grevens daglige liv i Horsens sidst i 1820-erne. Men 
med 1830 indtræder der atter en udadtil urolig periode i grevens 
forhold til sine omgivelser, der kun afsluttes ved grevens bortflytning 
i 1831. Denne urolige periode indledes med, at forpagter Johannes 
Rahrs forpagtning af Hovedgård ophører fra 1. maj 1830. Hvem, 
der bringer forpagtningen til ophør eller årsagen hertil, ses ikke, 
men fra anførte dato er den 47-årige Jonas eller Johannes Gøttig
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fra Flensborg174) antaget som forpagter. Forpagtningsafgiften for
højes til 640 rbd. årlig, og som kautionist for Gøttig - foruden pante
brev i ind- og udbo - optræder H. Frellsen175), Ussinggård, for en 
sikkerhedsstillelse på 1400 rbd. Og for Frellsens betalingsdygtighed 
garanterer amtmand Reventlow-Criminil i Flensborg176). Dette for
pagtningsforhold vedvarer, indtil greven i 1840 afhænder gården.

Grevens stadige trang til forandringer er ofte omtalt foran. En
ten han har tænkt på bopælsforandring eller på omkostningerne i 
hans daglige liv og selskabelige omgang, der synes at have krævet 
flere penge, end hans indkomster tillod, sender han i maj måned 
samme år »Velbaarne Overauditør, Borgmester og Byfoged Ræder« 
sålydende skrivelse: »Over den mig paa Nørregade her i Horsens 
tilhørende Gaard No. 264, beder jeg Auction berammet«. Skrivelsen 
er ikke skrevet af ham selv personlig, men signeret med hans egen
hændige underskrift. Den er forsynet med uudfyldt rubrik til dato
angivelse og er sikkert udfærdiget af hans sagfører, den velkendte 
prokurator Holst177).

Få dage efter, første gang tirsdag d. 18. maj læses i Skander
borg Amtsavis følgende annonce: »Løverdagen den 5te Juni først
kommende Formiddag Kl. 11 lader Herr Greve von Baudissin ved 
een eneste Auction bortsælge sin under No. 264 paa denne Byes 
Nørregade beliggende Gaard, der i Brandkassen er forsikret for 2060 
Rbd. Sølv og bestaar af et 2 Etages Forhus paa 8 Fag, af et Sidehus 
paa 12 og et Baghus paa 4 med tilhørende Gaardsplads og Hauge. 
- Auctionen afholdes i selve Gaarden, og ville Conditionerne, ifølge 
hvilke en Deel af Kjøbesummen kan blive indestaaende i Eiendom
men, 8te Dage før Auctionen blive henlagte paa Byens Borgmester 
Contoir. Horsens, 15. Maj 1830. Ræder.«

På den fastsatte dag indfinder auktionsdirektøren, i dette til
fælde byfogden, og vidnerne, politibetjentene Skibsted og Jørgensen, 
sig i gården, hvor greven personlig med overkrigskommissær, proku
rator Holst, allerede var mødt. Konditionerne oplæses, og af disse 
fremgår, at gården indtil næste flyttetid (Michaeli-) er udlejet til 
købmand Fr. Preuthun, og at et af kammerherreinde v. Lillien
skjold178) i ejendommen indestående beløb af 1000 rbd. sølv fortsat 
kan blive indestående mod ny obligation. Af den øvrige del af købe
summen skal halvdelen betales juni snapsting 1831, og resten kan 
blive indestående mod panteobligation næst efter kammerherrein
dens pant på 1000 rbd., opsigelsesfrist V2 år og 4 pct. rente årligt.

Gården blev derefter opråbt for 2000 rbd. og efter bud og ombud
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blev bagermester Ole Christian Voigt højstbydende med 2550 rbd., 
og overkrigskommissær Holst næstbydende med 2500 rbd., men gre
ven erklærede, at han ikke kunne modtage de afgivne bud, med 
hvilken erklæring auktionen var forbi179).

Dersom denne auktion skal opfattes som et forsøg på at skaffe 
penge, var det et mislykket eksperiment, hvorved greven havde på
draget sig udgifterne ved auktionens afholdelse. Men penge har 
greven skullet bruge, og han ser sig derfor nødsaget til d. 12. juli 
hos enkemadam Damgaard af Horsens180) at måtte låne 6000 rbd. 
sølv mod 2. prioritet i Hovedgård, en behæftelse som fra da af ved
bliver at hvile på gården, indtil greven senere sælger den. Bortsalg 
af gården Nørregade 264 var imidlertid stadig både ønskelig og 
nødvendig, og i august lykkes det greven at sælge den til lejerens 
broder, købmand Christian Preuthun af Horsens for 3000 rbd. 
sølv181).

Få dage efter, d. 19. august, rejser grevens ældste søn, Wolf, 
der hidtil har været elev i Horsens lærde skole, over Århus-Kalund- 
borg til København for at lade sig indstille til eksamen artium ved 
Københavns Universitet182). Klassekammeraterne, Christian Hen
rik Gottschalck183) søn af præsten i Odder, Frederik Jespersen184), 
søn af præsten i Nebsager, Nicolaj Christian Carøe185), søn af by
skriveren i Vejle (forhen i Horsens), Ludvig Rosing186), søn af 
konsistorialråden, og endelig Carl August Søltoft187), søn af afdøde 
kancellisekretær og proprietær Christian Søltoft til Tyrrestrup, føl
ger efter, men dog først ca. en måned senere188).

Midt i september bekendtgør byfogden, at greven »formedelst 
Bopæls Forandring« ved auktion i Nørregade 378 ønsker at bort
sælge tre heste, en holstensk vogn med lakerede stole, et smukt 
pletteret hestetøj til fire heste, en kane, en bredsporet arbejds
vogn, nogle jagtgeværer og flere andre effekter189). Det kan fast
slåes, at denne auktion har indbragt ialt 101 rbd. 3 mk. 8 sk.190), 
et ikke særligt stort beløb, men greven har med foran anførte grund 
altså ønsket at sælge effekterne. Det ses ikke, hvem de enkelte 
købere har været, idet auktionskataloger ikke foreligger, men en 
månedstid efter averterer sadelmager Thomsen i Horsens i Skan
derborg Amtsavis at have en holstensk vogn og et sæt pletteret 
seletøj til salg, så noget kunne tyde på, at nogle af grevens ejendele 
i første omgang var faldet i andre hænder, end han måske havde 
tænkt sig191).

Skanderborg Amtsavis og Avertissementtidendes daværende re-
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daktør var Julin-Fabricius, hvis egentlige hverv var leder og inde
haver af en privatskole i Horsens. Bladet var oprettet 1826 i amtets 
største by og blev efter datidens forhold udmærket redigeret under 
al mulig iagttagelse af læsernes krav om både nyheder og under
holdning. Julin-Fabricius var født på Ærø, der da hørte under 
hertugdømmerne. Nogle år senere flyttede han fra Horsens og op
nåede under treårskrigen en højst uheldig berømmelse, idet han op
trådte som slesvig-holstener og af hertugdømmernes provisoriske 
regering blev ansat som adjunkt ved Haderslev lærde skole. Foruden 
at bestride denne stilling skulle han tillige være redaktør af det 
danskskrevne, men tysksindede Haderslevblad Nordslesvigsk Ti
dende, der skulle omvende Nordslesvigs dansksindede befolkning. 
Dette var en meget svær opgave, for vanskelig selv for Julin-Fa
bricius og hans redaktørerfaring, hvorfor bladet under hans redak
tion fik en krank skæbne og en kort levetid som organ for tyskheden. 
Det gik ret snart efter over på danske hænder192).

Netop denne Julin-Fabricius skulle volde den holstenske greve 
store fortrædeligheder. Efter at han i sit blad d. 17. september havde 
meddelt navne på dimittenderne i eksamen artium fra Horsens lær
de skole193), oplyser han d. 9. november, at af de 170 kandidater 
fra hele landet, som bestod eksamen, erholdt af kandidaterne fra 
Horsens Jespersen, Garøe, Rosing og von Baudissin laudabilis, 
Gottschalck og Søltoft måtte klare sig med haud illaudabilis194). 
Og med denne sidste meddelelse opstår en morsom strid mellem re
daktøren og den unge Wolf v. Baudissin. I bladets næste nummer, 
tirsdag d. 16. november, findes følgende indsendte »Rettelse«:

»Ved i forrige No. at anføre Candidaterne herfra Horsens er en 
Feil indløben, hvorpaa jeg er blevet giort opmærksom i et Brev, 
dat. 14de Novbr. af følgende Indhold:

Naar De i Fremtiden vil nævne mit Navn i Avisen, skal (!) De 
kalde mig Greve v. Baudissin, thi jeg er nu i den Alder, hvor jeg 
gør Krav paa den Titel, som tilkommer mig; tilmed gjør jeg Dem 
opmærksom paa, at jeg følger paa Garøe ifølge mine Characterer.

W. v. Baudissin.

Idet jeg saaledes retter min i forrige Nummer begaaede For
seelse, anseer jeg det tillige som Pligt at giøre Almenheden op
mærksom paa Noget, hvorom den maaske hidtil har været ligesaa 
uvidende som Redacteuren.«



Den holstenske greve på Store Hovedgård l61

Redaktørens efterskrift afslører tydelig den almindelige folke
snak om grevens ulegitimiterede ægteskab og børnenes retslige stil
ling. Udfordringen fra den unge Wolf v. Baudissin har sikkert 
været billiget af v. Baudissin senior, der ikke havde megen sympati 
for den gemene danske borger, tilmed var greven nu blevet træt 
af sine mange fortrædeligheder her i landet og forberedte sin bort
rejse. Men den unge greves harmdirrende protest afføder i bladets 
næste nummer følgende indlæg195 ) :

»I Anledning af sidste No. af Horsens Avis, maae Indsenderen 
med Redakteuren bekiende, at ogsaa han er uvidende om, at Stu
denten W. v. Baudissin tilkommer Titlen »Greve«. Efter Grevernes 
Privilegier af 25. Maj 1671 forekommer det Indsenderen, at kun 
de Grevers ældste Sønner, som eie Grevskab, kan giøre retslig For
dring paa Grevetitlen. Hr. v. Baudissins Alder har intet at skaffe 
med den Grevetitel, han endelig vil have, men vilde det behage 
den unge Mand at oplyse Almenheden om, at han er ældste Søn af 
en Greve, der eier Grevskab i Danmark, vilde det have den vigtige 
Følge for ham, at Ingen herefter ustraffet tør nævne ham ander
ledes end »Hr. Greve« - og hvad var ikke herved vundet, i alt Fald 
mere end Opløsningen af nedenstaaende Gaade! - At Brevet til 
Redacteuren er forfattet i et smukt sprog, vil ikke kunne nægtes.«

Den omhandlede gåde og dens løsning, forøvrigt et ikke særligt 
høvisk ord i nutidens øren, har ingen interesse her. Men det kan ikke 
nægtes, at indlægget ikke lader noget tilbage i retning af foragt for 
den grevelige familie. Den tilslørede tvivl foranlediger, at man må 
gøre noget effektivt, hvilket også viser sig i bladets næste nummer, 
der formentlig på grevens foranledning indeholder følgende erklæ
ring fra selveste byfogden:

»At Student Greve Wolf Baudissin har forevist mig et igjen- 
nem det Kongelige Danske Cancellie meddelt allerhøiste Rescript, 
der erklærer ham berettiget til at føre den grevelige Baudissinske 
Titel, attesteres herved paa Forlangende. Horsens Borgmester-Gon- 
toir d. 20. Novbr. 1830. Ræder.«

Det har sikkert voldt byfogden nogen overvindelse at afgive 
denne erklæring. På den ene side hans holdning overfor sin sel
skabelige omgangsfælle, på den anden side hensynet til den offent
lige mening i byen, der sikkert har støttet redaktør Julin-Fabricius. 
I konsekvens heraf giver redaktøren erklæringen følgende »hale« 
i bladet:
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»Ovenstaaende af Hr. W. v. Baudissin til Indrykning forlangte 
Attest oplyser da endelig Almenheden om hans retmæssige Adkomst 
til Grevetitlen. Hr. Greve W. v. Baudissin kunde imidlertid i sin 
Skrivelse til Redacteuren dengang ingenlunde retslig paabyde denne 
at kalde ham »Greve«, saalænge han ikke havde beviisliggjort sin 
Paastand, thi han kan ikke vente, at Almenheden skal være vidende 
om en speciel Kongelig Resolution, hvorved han ved H. M. Kongens 
Naade maa have Tilladelse til at bære Prædicat af Greve, saa
længe den enten ikke er retslig thinglyst eller bekiendtgiort i de of
fentlige Tidender, ligesom det pleier at skee, naar Nogen bliver 
optaget i den Danske Adelstand eller lyst i Kuld og Kjøn. For 
Indvaanerne af Horsens og nærmeste Omegn vil ovenstaaende At
test være tilstrækkelig til at vide, hvor efter i Fremtiden Enhver sig 
haver at rette og for Skade at tage Vare, men vil Hr. Greven, at 
Bevidstheden om hans Adkomst til Grevetitlen skal strække sig 
længere, vil det være fornødent, at han iagttager een af de navn
givne Formalitæter for at undgaa i Fremtiden blot at kaldes Stu
dent, en Titel, hvoraf man forresten efter mit Skjøn kan være 
ligesaa stolt, som af en tom Grevetitel. Redacteuren«196).

Med denne salut, der med ordene »lyst i Kuld og Kjøn« leder 
sagen i ubehagelig retning, synes grevefamiliens lyst til mere avis
omtale at være stoppet. Sagen har sikkert vakt megen opmærksom
hed i den lille by, som Horsens dengang var, og i et par følgende 
numre af bladet bliver familien genstand for megen og særdeles 
hård ironi fra forskellige indsenderes side i indlæg, der sluttelig 
ind under jul udmunder i at sammenligne sjæle-adel med sølv
mønt og papir-adel med seddelpenge, der kun, når de står i pari, 
har sand værdi, en sammenligning datiden kunne forstå197).

Med meget bitre følelser har grevefamilien holdt sin sidste jul i 
det land, der havde vist så lidt forståelse for grevens hovmodige 
optræden, og grevens daglige liv i det følgende år synes præget af 
hans misfornøjelse med danskerne og heraf følgende planer om bort
rejse. Først i februar 1831 rejser student Wolf til København for at 
studere jura på universitetet. Han forbliver dog ikke mere end et 
års tid i København, idet han da bliver immatrikuleret ved Kiels 
Universitet, vel en følge af forældrenes flytning til Rendsborg og 
ønske om uddannelse ved et tysksindet universitet. Fjorten dage efter 
Wolfs bortrejse føder grevinden sit sidste barn, en dreng, der i då
ben d. 21. maj får navnet Felix Walther198), båret af grevinden 
ledsaget af frøken Henriette Serena d’Aqueria199). Faddere er na-
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boen, major v. Lillienskjold200), løjtnant v. Flindt201) og løjtnant 
v. Bardenfleth202).

Den selskabelige forbindelse med store dele af byens stands
personer synes at være afbrudt. Vel gør Skanderborg Amtsavis 
greven den store glæde i et nummer af bladet sidst i juni at nævne 
barnedåben og anføre fadderne, men dette må vist snarere skyldes 
hensyn til læserne end til greven203). En månedstid før barnedåben 
havde greven nemlig atter været ved at reformere sine medmenne
sker og bysbørn, idet han d. 13. april sendte borgmester Ræder føl
gende skrivelse:

»Jeg anseer det for min Pligt at melde Deres Velbaarenhed, at 
Skipper Bunes Søn, efter mit Skjønne en Dreng paa 15 Aar, excer- 
cerer Jagden paa Badebrohoved, hvilket han udfører med saadan 
Uforsigtighed, at det kuns var ved et lykkeligt Tilfælde, han ikke 
traf mig, da jeg i Formiddags sad paa Bænken under Flagstangen; 
- thi han affyrede sit Gevær i den Retning, jeg befandt mig i, 
paa en Frastand af ikke 100 Skridt. Da det upaatvivieligt vil faa 
onde Følger, hvis saadant ey forbydes denne Dreng, saa har jeg af 
denne Aarsag troet at burde melde det til Deres Velbaarenhed.

Ærbødigst. Baudissin«204).

Næste dag afholdes politiforhør, hvor skipper Boye Bune af 
Flensborg mødte tilligemed sin 16-årige søn Andreas Bune. Sønnen 
vedgik, at han den foregående dag havde »gjort et Skud i Havnen 
efter en Fugl, medens Grev B. har sat ved Flagstangen, men for
mener derved ingen Uforsigtighed at have udvist«.

Da han imidlertid uden tilladelse havde skudt i havnen, er
klærede han og faderen sig villige til at betale en mulkt af 2 rbd. 
til politikassen, hvilket tilbud blev modtaget, og sagen dermed slut
tet203).

Man får den opfattelse, at grevefamilien stadig bliver mere og 
mere isolerede og ensomme i byen. Deres gode ven, Serena d’Aqueria, 
er med familie rejst til København, prinsesse Charlotte Frederikke 
er rejst til Italien, og også inden for officersstaben ved Slesvigske 
Kyrassérregiment er sket forandringer. Familien har nu kun haft 
tanke for at komme bort og rejse til hertugdømmerne, hvor stør
stedelen af dens pårørende boede. Midt i juli måned betaler gre
ven sin gæld på 1800 rbd. til Bjerre-Hatting herreders overfor
mynderi206), og få dage efter kommer sønnen Wolf hjem på ferie 
fra København207). Med avispolemikken om grevetitlen i frisk erin-
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dring var heller ikke han særlig populær i byen og bliver anstifter 
af den strid, der skulle sætte punktum for familiens ophold her i 
landet.

Onsdag aften d. 27. juli 1831 spadserer greven, grevinden og 
juniorgreven, student Wolf, en tur til havnen. På hjørnet af Fug- 
holm og Ved Åen (nu Åboulevarden) bor en anset borger i byen, 
købmand og brændevinsbrænder, eligeret borger, kirkeværge og hav
nekasserer Offer Jensen, og her ved dennes ejendom kommer familien 
på hjemvejen i strid med købmandens stedsøn, skipper Bagger, Fug- 
holm 213, som få dage efter føler sig foranlediget til at sende borg
mester Ræder en klage, der her gengives i al sin retfærdige harme:

»Da jeg afvigte Onsdags Aften omktrent Kl. 10 sad i min Faders 
Kiøbmand Offer Jensens Dør og talede med Skipper Hans Gylding, 
kom Hr. Greve Baudisin med Grevinde, Søn og en Hund forbi. Hun
den gav sig i Strid med min Skibshund, som var hos mig, og gav 
dette Anledning til, at den unge Greve slog min Hund. Af Frygt 
for, at Greven derved skulle opirre Hunden, bad jeg ham i al Høf
lighed tage sig i Agt, da Hunden ellers kunde have i Sinde at bide 
ham. »Hold Kiæft!« råbte strax den unge Greve. »For hvem?«, 
spurgte jeg. »Hold Kiæft i min Faders Nærværelse!«, raabte denne 
atter, og strax foer den gamle Greve til og slog mig over Brystet 
med sin Stok. - Den unge Greves uartige Tiltale vil jeg paa Grund 
af hans Ungdom og under Forventning, at han vil forbedre sin 
Opførsel, tilgive ham, men hans Faders, Hr. Grev Baudisin seniors 
Fornærmelse ved offentlig paa Gaden ubeføiet at overfalde mig 
med Stokkeprygl, kan jeg ikke tie stille til; thi beder jeg ham der
for indkaldt for en Politiret, hvor jeg vil paastaae og forvente ham 
idømt Straf efter Loven for hans ulovlige Forhold, samt tilpligtet 
at betale dette Søgsmaals skadesløse Omkostninger.

Til i Sagen at vidne bedes indstævnet Skipper Hans Gylding, 
som saae og hørte, hvorledes tilgik, og Søren Kokborg, der saae, at 
Greven slog mig.

Da jeg nu liger seilfærdig for at afgaa til Norge med mit førende 
og tilladede Skib, kan jeg ikke personlig møde i Retten i denne Sag, 
men meddeler hermed min Stiffader Kiøbmand Offer Jensen uind
skrænket Fuldmagt til paa mine Vegne at møde og svare i Sagen, 
og skal alt, hvad han i denne Henseende indgaar og underskriver 
for mig, være forbindende og af samme Kraft, som om jeg det 
selv havde indgaaet.

Horsens, d. 30te Juli 1831. Ærbødigst P. L. Bagger«208).
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I et retsmøde d. 3. august møder Offer Jensen og greven, der 
nu må siges at være scenevant i de danske politiretter. Retten søgte 
at opnå forlig, hvortil greven - selvfølgelig - var villig, men køb
manden ikke. Som følge heraf må retten afholde forhør, og heri 
forklarer greven, at han med sin frue og ældste søn den ommeldte 
aften henimod kl. 10, da det allerede var ved at blive mørkt, kom 
gående fra havnen mod hjemmet. Familien havde deres hund med 
sig. Da de passerede forbi det hus, som greven nu, men ikke den aften, 
vidste tilhørte købmand Offer Jensen, blev grevens hund angrebet 
af en anden hund, der, såvidt greven lagde mærke til, først blev 
fastholdt af dens ejer, skipperen, men senere sluppet løs for atter at 
angribe grevens hund. Grevens søn råbte da til ejeren, at han skulle 
holde hunden tilbage, da han (grevesønnen) i modsat fald slog den 
for panden, og greven hørte da skipperen svare: »Vil De slaae mig 
for Panden?« Derpå tilføjede skipperen, at grevens søn skulle tage 
sig i agt, da hunden kunne bide ham, en ytring, greven betragtede 
som hånlig, idet skipperen let kunne have forhindret dette ved at 
kalde på hunden, hvad han imidlertid ikke gjorde. Ordvekslingen 
mellem skipperen og grevens søn blev nu heftigere, hvorfor greven, 
der allerede havde passeret købmandens hus og var langt oppe i 
Fugholm, vendte tilbage og spurgte skipper Bagger, hvem han var? 
Herpå fik han intet svar, og da han troede, at skipperen havde til 
hensigt at angribe dem, gav greven ham et eneste slag af sin stok, 
men trak sig straks tilbage, idet købmand Offer Jensen trådte til 
og bad ham lade være. Skipper Bagger var en før og stor mand, 
som allerede ved sin person i mørkningen kunne forlede greven 
til at tro, han var dem fjendtlig sindet. Muligt har greven fejlet i 
denne antagelse, men han forsikrer, at han selv ikke forud havde 
til hensigt at angribe skipperen, som han ikke kendte.

Som vidne mødte skipper Hans Gylding, boende Ved Åen 226, 
der havde været nærværende og bl. a. havde bemærket, at den unge 
greve havde sagt »Hold Kiæft!« til Bagger og på dennes fore
spørgsel, for hvem, havde svaret: »I min Faders Nærværelse!« Hans 
Gylding havde også bemærket stokkeslaget, men ikke hørt ordskiftet 
mellem greven og skipperen, hvorimod han havde hørt skipperen 
udtale, at sagen nok skulle komme frem. Forresten havde både Gyl
ding og Bagger kaldt på hunden for at forhindre slagsmål. Det an
det vidne, høker Søren Andersen Kokborg fra samme gade, for
klarede overensstemmende hermed, hvorefter købmanden krævede 
greven straffet efter Danske Lov 6-7-8, der omhandler stavshug
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m. m., en lovparagraf, der ikke kunne være greven ukendt efter 
jagtslaget på Vedslet mark i 1821, samt Danske Lov 6-9-24 om 
overfald af sagesløs mand på gade. Herefter bad greven om ud
sættelse i otte dage, hvilket bevilgedes209).

Der blev derefter fastsat retsmøde d. 12. august, men dette 
møde blev forhindret ved hans kongelige højhed prins Christian 
Frederiks (Chr. VIII) besøg i Horsens netop denne dag, hvorfor 
sagens behandling først blev foretaget d. 16. august.

Her indleverede greven følgende indlæg i sagen:
»Ukjendt med de danske Love og de juridiske Former kan mit 

Forsvar egentlig ikkun omhandle de Billighedsgrunde, der taler for 
det fra min Side passerede, og som jeg haaber, selv juridice vil 
retfærdiggjøre samme. Ved Sagens Begyndelse afgav jeg en sand
færdig relation om det passerede, og det vil heraf sees, at samme 
endog muligt nærmest maa hidledes fra Misforstaaelse. Skipper 
Bagger er mig endog i dette Øieblik en fremmed Mand, mod hvem 
jeg ikke havde mindste Tanke af Fornærmelse, men i det, at der 
opstod Ordstrid mellem ham og min Søn - at Ordstrid har fundet 
Sted, viser ogsaa Vidnet Kokborgs Forklaring - troede jeg i Baggers 
Bevægelser og imponente Person at see et Angreb, og blot for at 
forekomme dette, greb jeg til det Værge, jeg nærmest mægtig 
var. Næppe fejler jeg i den Formodning, at Prævensions Rettens 
Anvendelse maae være ligesaa tilladelig efter de borgerlige som na
turlige Love; et personligt Angreb paa mig, kunde efter min Stilling 
ikke være mig ligegyldigt, og Øieblikkets Vigtighed tilintetgjorde 
altsaa Muligheden af at underordne Handlingens større eller min
dre Tilregnelighed nogen juridisk Vægtskaal.

Om jeg heri har feilet, maa Retten bedømme, men at jeg i 
ethvert Tilfælde ikke har overtraadt det af Citanten citerede Lov
sted, nemlig 6-9-24 tør jeg udtrykkeligen bemærke, Da de Om
stændigheder, Art. forudsætter, ikke her ere for Haanden, og Ud
trykket »sagesløs Mand« nok fordrer, at intet foregaaende mellem 
Parterne er passeret.

Min Paastand er altsaa: at jeg frifindes saavel for Citantens Til
tale som Sagens Omkostninger.

Horsens, den 16de August 1831. Baudissin«210).

Offer Jensen bestred indlæggets rigtighed og navnlig, at nogen 
anden ordstrid end den, hvortil grevens søn havde givet anledning,
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havde fundet sted. Han vedblev derfor sin nedlagte påstand, hvor
efter sagen efter hans og grevens ønske blev indladt til dom.

Det er karakteristisk for greven, at han i denne sag, som i over
faldssagen fra Vedslet mark io år tidligere, der meget ligner nær
værende sag, og ligesom denne hovedsagentlig skyldes grevens hid
sighed, hovmod og ufornuft, ganske vel er klar over sit ansvar for 
den begåede forseelse, men begge gange søger at klare sig med er
klæringer om ukendskab til de danske love. Man skulle antage, at 
han, der da var ca. 40 år gammel og havde tilbragt ca. halvdelen af 
sin levetid i Danmark, heraf de fleste år som voksen mand, måtte 
have ret godt kendskab til landets love, der forøvrigt i så henseende 
sikkert ikke afveg synderligt fra hertugdømmernes. løvrigt burde 
og skulle han også have skaffet sig det nødvendige kendskab, men 
udtalelsen bekræfter blot hans indgroede og tiltagende fjendtlige 
indstilling overfor alt, hvad dansk var, og hans manglende vilje til 
at være sin herbergsstat om ikke en god søn så dog en lovlydig 
borger.

D. 23. august afsiger retten sin meget milde dom, der ikender 
greven en bøde på »3de 6 Lod Sølv« og dertil at betale skipper 
Bagger 5 rbd. sølv i sagsomkostninger. I domspræmisserne følger 
man grevens indstilling og tager intet hensyn til skipperens krav om 
tiltale efter danske lov 6-9-24, hvorimod retten selvfølgelig heller 
ikke tager noget hensyn til grevens påberåbelse af sit ukendskab til 
danske love211).

Alt imens denne sag har stået på, har greven solgt sin gård, Nør
regade 378, til den i fru Astas erindringer nævnte Beraskoni for 
7300 rbdr. r. sølv med en udbetaling på 2000 rbd.212). Købmand 
Beraskoni var en charmerende ung mand af ukendt, formentlig 
udenlandsk herkomst, der i 1826 dukkede op i Horsens, hvor han 
hurtigt kom i yndest hos byens mere satte, ugifte kvinder, hvoraf et 
par stykker ydede ham økonomisk hjælp ved ejendomskøbet. I 1827 
blev han i Fredericia viet til den afdøde købmand Richters noget 
ældre enke, M. E. Richter, født Rittmøller213), i hvis første ægte
skab var født sønnen Elisius Magnus Richter, der senere blev en 
meget anset mand i Horsens214). Berasconi var tilligemed sin 
store charme også i besiddelse af megen foretagsomhed, der foruden 
at skaffe ham et par retssager på halsen også ytrede sig ved ind
retning af den første offentlige badeanstalt i en ejendom ved havnen 
i Horsens215).

Og med salget af gården, Nørregade 378, går det mod slutnin-
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gen af grevens ophold i Horsens. Den 16. september indeholder 
byens avis følgende annonce:

»Inden min Afrejse her fra Byen, den iste Oktober, bedes 
indsendt alle smaa Regninger, som jeg muligen har forglemt at 
afgiøre. Baudissin«217).

Egentlig en interessant lille annonce, der til fulde viser en af 
grevens gode sider, hans absolutte vilje til at være adelsmand og til 
ikke at rejse fra nogen som helst uafgjorte fordringer, uanset 
hvordan hans økonomi ellers var. Et forbillede til denne annonce 
har han dog haft, idet den af ham så højt beundrede Serena 
d’Aqueria ved sin afrejse fra Horsens i 1829 havde bekendtgjort 
sin bortrejse ved tilsvarende annonce217).

i. Oktober 1831 udsteder byfoged Ræder pas for greven med 
tre sønner, 12, 9 og 6 år (Adelbert Hendrik, Julius Otto og Theodor 
Valdemar) samt tjeneren Bernhardt Wachtmann til rejse til Knoop 
ved Kiel. Byfogden og greven har sikkert taget afsked under meget 
højtidelige former218). Hvordan eller hvornår grevinden, datteren 
Asta og de to små børn, Charlotte Juliane og Felix Walther, er 
rejst, ses ikke. D. 11. oktober udsteder byfogden pas for pigen Karen 
Jensdatter, 33 år, født i Jylland, til rejse til Rendsborg219), hvortil 
grevinden formentlig er rejst, og hvor hendes forældre boede, en 
antagelse der forøvrigt bekræftes af fru Astas erindringer og fra 
anden side. Nogle dage efter grevens bortrejse - 13. oktober - hol
des auktion i Nørregade 377 (nu nr. 5) over noget efterladt indbo, 
der indbringer ialt 180 rbd. 5 mk. 3 sk.220) og dermed er grevens 
tilknytning til Horsens i alt væsentlig afsluttet. St. Hovedgård, der 
jo var bortforpagtet til Johs. Gøttig, beholdt greven til 1840 - også 
et af grevens kriseår - da han stiller den til offentlig auktion ved 
herredsfoged Bernth221) i Voer-Nim herreder, og d. i4. marts s. a. 
tilskødes gården ved auktionsskøde baron Juel Wind for 20.000 
rbdr. r. s.222). I årene fra 1832 til 1840 synes prokurator Holst i 
Horsens at have varetaget grevens økonomiske interesser i St. Ho
vedgård.

I sine erindringer fra Horsens omtaler fru Asta også sine teater
minder fra den lille by med særlig glæde og et vist lune. En turné 
fra Det kongelige Teater aflagde som foran omtalt i 1822 besøg i 
Horsens i en længere periode. Det kan også ses, at et da velkendt 
skuespillerselskab under ledelse af P. J. Titchen223) søndag d. 25 
januar 1825, tre dage før Fr. Vis fødselsdag, som greven også
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højtideligholdt, har gæstet Horsens og bl. a. opført J. L. Heibergs 
vaudeville »Kong Salomon og Jørgen Hattemager«224). En sam
tidig anmeldelse af forestillingen i byens avis er dog ikke aktørerne 
særlig gunstig. Kritikeren, formentlig Julin-Fabricius, farer hårdt 
frem. »Hr. Titchen har som oftest at kæmpe med sit organ, mo
dulerer ikke noksom sin stemme og deklamerer som oftest noget 
monotont«. Kun en enkelt af de agerende, en madame Andersen225), 
mor til den senere så folkekære skuespillerinde Anna Henriette Pe
trine Andersen226), der er selskabets primadonna, får lidt ros, idet 
det hedder, at »hun spillede godt«, men kritikeren fortsætter dog 
skånselsløst: »Referenten tror dog ikke hendes rolle som tjeneren 
Edwars skal fremstilles på en livlig, men på en klodset måde«227).

På den ganske ukritiske lille 12-årige pige Asta har forestillingen 
gjort et så uforglemmeligt indtryk, at hun endog, da hun i sin høje 
alderdom skriver sine erindringer, husker den, om end ikke helt 
nøjagtig. At hun så ganske har glemt, at forfatteren bærer hendes 
eget navn, er mere forståeligt. Hun har sikkert ikke tænkt ret hyp
pigt på teaterstykket i de forløbne år. Med »Politiske Ugestue« me
ner hun sikkert Holbergs politiske kandestøber, men hvornår og 
af hvem dette skuespil er opført i Horsens, ses ikke.

4. februar 1829 opførte »Det Becherske Selskab«228) i Odense 
skuespillet »Dr. Fausts Levned, Bedrifter og Helvedesfart« af A. 
Klingemann229). Det kan ikke dokumenteres, at dette selskab har 
været i Horsens på sin rejse. Da selskabets leder var tysk, er det 
muligt, at det først er i Slesvig by, fru Asta har mødt selskabet. Hun 
har tydeligt tilkendegivet, at hun har kendskab til direktørens søn, 
så før eller senere har hun mødt selskabet. Men drengenes rapserier 
af syltetøjet, kunne jo tyde på besøg sidst på vinteren, måske marts 
1829.

I almindelighed har man hidtil været af den formening, at 
Himmelbjerget først er blevet »opdaget« ved Blichers møder230). 
Det må dog allerede i begyndelsen af det 19. århundrede have været 
kendt og yndet som udflugtsmål i hvert fald for den mere besiddende 
eller dannede del af befolkningen, når fru Asta så direkte omtaler 
familiens udflugt til bjerget med traktement hos en derboende møl
ler af bl. a. stegt ål.

På sin lidt snaksomme, men venlige og hyggelige måde, omtaler 
fru Asta også damerne fru Fischer og » Probs tin von Sikker«. Pige
skolelederen fru Charlotte Dorthea Fischer, hvis mands triste skæbne 
ikke ses bekræftet fra anden side, og hendes døtre var meget vel-
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anskrevne i det bedre selskab. Selv var hun en tid hofdame for 
prinsesse Charlotte Frederikke, og hendes døtre gjorde alle meget 
gode partier, så man må formode, at fru Fischers sidste leveår blev 
meget bedre, end det på et vist tidspunkt tegnede til231).

»Probstin von Sikker« er sikkert identisk med Maren Budtz 
Secher (1778-1852), enke efter sognepræst til Søften-Foldby, stifts
provst i Århus, herredsprovst Ole Anchersen Secher ( 1775-1820)232). 
Dette ægtepars andet barn, Anne Marie Mørch Secher (1803- 
1891 )233), var gift med foran nævnte daværende premierløjtnant 
ved Slesvigske Kyrassérregiment C. F. F. Flindt234).

Jo, for fru Asta var Horsens et stort lyst minde. Hendes navne
hukommelse er ikke god, hun indrømmer det selv, hun er heller 
ikke altid helt pålidelig eller troværdig, når hun anser det for nød
vendig eller ønskelig. Men trods disse mangler, trods en snakkesa
lighed, man let tilgiver, er hun en livlig - og for det meste - en 
elskværdig fortæller, der i sine meninger og betragtninger, i sin 
livsfilosofi, fremfører tanker, der også i vore dage kan falde i god 
jord både syd og nord for Slesvig. Hun har været en personlighed, 
og man kan kun beklage, at hun i sin modstand mod dansk politik 
i hertugdømmerne omtrent helt glemte sin kærlighed til danskerne 
og ikke søgte en udjævning, som datiden vel heller ikke kendte eller 
ønskede.

Der foreligger her i landet ikke synderligt materiale til belysning 
af grev Carl Christian v. Baudissins videre skæbne. Som anført er 
han fra Horsens rejst til Knoop. Grevinden tog med nogle af bør
nene og tjenes te tyendet kortvarigt ophold hos sine forældre, konfe
rensråd Kunniger i Rendsborg. Af fru Astas erindringer fremgår det, 
at greven senere kom til Rendsborg og lejede en lejlighed i umiddel
bar nærhed af svigerforældrene. Herfra har greven i årene 1831— 
1834 været en del på rejse rundt til sine søskende og andre slægt
ninge i Holsten, i regelen ledsaget af et eller flere af sine børn, men 
aldrig af sin hustru. Nogen egentlig ændring i dette forhold ind
træder ikke før en gang først på sommeren 1833, da grevens svi
gerfader pludselig dør. Med dødsfaldet indtræder en ændring i 
grevens svigermoders tilværelse og også i grevens egen. Fru Asta 
anfører i sine erindringer en hel del herom235). Men uanset sine 
planer om en flytning har greven dog stadig tid til rejser, måske 
påkrævede rejser, for det ses, at han fra Kiel d. 11. juni sender sin 
afdøde morbroders privatsekretær E. Ph. Kirstein et brev236), hvori 
han meddeler, at denne i løbet af få dage vil modtage en pen-
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. G. C. Baudissins hus i Slesvig, V. Quartier Haus Nr. 5 
(nu Norderdomstrasse 8).

Efter Schleswiger Nachrichten, 26. januar 1955.

sionsansøgning fra grevens svigermoder, fru Elisabeth Magdalena 
Kunniger, f. Petersen. Idet greven gør opmærksom på »die Klagen 
einer von Alter, Kummer und Krankheit fast auf geriebenen Frau« 
og paa hans svigerfaders lange fortjenstfulde virke i kongens tjene
ste, beder han Kirstein videresende ansøgningen til rette vedkom
mende med sin gunstigste anbefaling. Og greven tilføjer til slut, at 
hans svigermoder er en højt bedaget kvinde af en meget svagelig 
konstitution, hvorfor regeringen ikke behøver at være ængstelig for, 
at en eventuel tilstået pension skal blive af længere varighed. Det 
ses ikke, om ansøgningen er fremkommet eller har givet det ønskede 
resultat.

I brevets slutning beder greven Kirstein foranledige, at der i
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løbet af juli måned tilsendes ham 300 specier fra det Schimmel- 
mannske fideikommis og beder sig meddelt, om pengene sendes. 
Til sidst oplyser han, at hans ældste søn 237) siden oktober (1832) 
har studeret ved universitetet i München, hvor han er faldet godt 
til og befinder sig vel.

Grevens foran omtalte planer om flytning resulterer i, at han i 
1834 af en majorenke, en enkegrevinde, køber et gammelt for
faldent hus med et stort jordtilliggende beliggende »Stadt Schleswig, 
5te Quartier, bei der Dom No. 5«238). I sine erindringer fortæller 
fru Asta om, hvor forfaldent huset var ved overtagelsen og om det 
utal af rotter, der fandtes i huset. Men det har ikke generet hverken 
greven eller hans familie. Han tog meget energisk fat på en gennem
gribende restaurering af huset, fik rotterne udryddet og bygget en 
ny tilbygning ud i den meget store have til opholdssted for sine 
drenge. Efter denne restaurering genopstod huset som en særdeles 
smuk og anselig bygning239).

Mange danske har i årenes løb gæstet Slesvigs gamle, pompøse 
domkirke, hvis hovedindgang findes på kirkens sydside, men kun få 
har ulejliget sig over på kirkens modsatte side. Går man fra hoved
indgangen mod øst i en bue rundt om kirkens sakristi, ser man 
kort efter at være kommet over på kirkens nordside på gadens 
modsatte side, vis à vis den høje kirkegårdsmur og kun få meter 
fra Frederik 1. gravkapel, et nu gammelt og forfaldent hus, Norder- 
domstrasse 8, der tydeligt viser at have kendt bedre dage. Her var 
det, greven boede i sine første år i Slesvig. Her er det hus, greven en 
vinteraften i 1839/40 forlod i vrede for aldrig mere at sætte sine 
fødder inden for dets tærskel, sålænge hans hustru var i det. I 
dag bor ikke mindre end fire familier i huset, hvis indre indretning 
nu er gammel og utidssvarende, men hvis ydre stadig bærer præg 
af en svunden storhed. Nu bor bl. a. en af domkirkens kustoder i 
det. Af husets store parklignende have med tilstødende engarealer 
er intet synligt spor tilbage. Fra huset er der ikke lang vej til det 
rådhustorv, der for 100 år siden var byens midtpunkt, Altstadens 
centrum, men nu synes både kirke og torv med dets mange, gamle 
huse at sove en tornerosesøvn, fjernt fra larmen på Europavej 3 fra 
Skandinavien til Sydeuropa og jernbanelinjen.

Kort efter flytningen til Slesvig, 1. februar 1835, består grevens 
husstand foruden ham selv og hustru af den da endnu ugifte datter 
Asta og de fem yngste sønner, hvoraf en betegnes som »Seconda- 
ner«, en anden som »Quartaner«, hvilket angiver deres placering i
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den nærliggende latinskoles klasser. Det hedder om greven, at han 
»lebt von seine Mitteln«. Til herskabets husstand hører endvidere 
en 31-årig tjener, en kokkepige på 36 år og en barnepige på 32 
år240).

Mens greven bor »bei der Dom No. 5« er han engang i 1836 
sammen med den bekendte dansksindede slesviger Christian Paul
sen241) »den første sønderjyde«, gæst hos sin svigersøn, fru Astas 
mand, dr. jur. Carl Friedr. Heiberg, der boede på Lollfuss. Heiberg 
og Paulsen var fra studieårene i Kiel stærkt knyttet til hinanden 
ved et snævert venskabsbånd, et bånd, forholdene senere effektivt 
skulle bryde. Om denne sammenkomst skriver Chr. Paulsen i sine 
dagbøger bl. a. : »Morsomt nok ynder og hans (Heibergs) sviger
fader, grev Baudissin, det danske sprog«. Greven synes at have 
drillet sin svigersøn en smule, for man får ikke almindeligvis ind
tryk af danskvenlighed hos ham. Nogle år senere - i 1838 - er Chr. 
Paulsen gæst i grevens hus ved domkirken, hvor han da »finder 
Heiberg ganske forbitret over den danske sag«242). Både Christian 
Paulsen og Heiberg ønskede opretholdt et selvstændigt Slesvig- 
Holsten, men Chr. Paulsen ønskede i modsætning til den tysksin
dede Heiberg at give Slesvig dansk rets-, skole- og kirkesprog.

På rejsen i 1838 var Chr. Paulsen ledsaget af sin stedsøn, den se
nere professor S. B. Thrige243), der i sine ungdomserindringer244) 
mindes besøget med følgende ord: »I Slesvig besøgte vi hans (Chr. 
Paulsens) Ungdomsven, den ivrige Slesvig-Holstener, Advokat Hei
berg, jeg hørte med Interesse paa Faders Disputer med ham og hans 
nette unge Kone, en født Komtesse Baudissin«. Thrige var jævn
aldrende med fru Asta, langt yngre end Heiberg, Chr. Paulsen og 
C. C. v. Baudissin, der var født omtrent samtidigt.

Greven har af og til forsøgt sig som digter, men sikkert uden 
nogen større succes. Der foreligger i familieeje et lille digt, han i 
ugen mellem jul og nytår 1833 har skrevet til sin datter Rosa, der 
med tvillingesøsteren, begge født nytår 1827, ifølge fru Astas erin
dringer kun to-tre år gammel blev sendt ned til slægtninge i Østrig. 
Digtet er meget vemodigt, næsten sentimentalt præget af hans kær
lighed til sine børn og dertil i fuld overensstemmelse med hans dybe 
pessimisme. Han skriver om hendes blonde hår, hendes blå øjne, 
hvormed hun ligner sin moder og minder ham om svundne tider, 
klager over, at hun nu befinder sig i fjerne lande og med sin blide 
hånd og sine kærlige ord ikke kan aftørre de tårer, der ofte rinder på 
hans kind, og skræmme hans mørke drømme bort. Til sidst udtaler
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han ønsket om, at hun, »inden glassets sidste sandskorn falder«, ved 
sin latter må opvække gamle dage, at hun må blive gift og få et 
barn, der vil elske ham, som hun har elsket sin fader245).

Rosa har kun været 6 år gammel, da faderen har skrevet digtet, 
så hun har dårligt kunnet forstå det, hvis hun da overhovedet har 
fået det på det tidspunkt. Det er også et spørgsmål, om greven har 
set børnene ret meget, siden de i 1830 rejste fra Horsens. Det kan 
sikkert kun have været under korte besøg i Slesvig eller på Knoop. 
Sin gamle kærlighed til hustruen har han ikke glemt i 1833; han 
hentyder i digtet kærligt til hende.

Det er foran nævnt, at greven en vinteraften 1839/40 forlader 
sit hus under dramatiske omstændigheder. Den direkte årsag til 
denne bortgang er ikke rigtig klar, men det hævdes i familiekredse, 
at greven ved hjemkomsten fra en spadseretur fandt sin hustru og 
dennes sanglærer i en noget kompromitterende situation. Hvori 
denne har bestået, vides ikke, men det kan fastslåes, at grevens 
hustru, den da omkring 50 år gamle Anna Margrethe Henriette, 
f. Kunniger, omkring nytår 1840 forlader sit og grevens fælles hjem 
og deres 13 børn for at rejse med den hidtidige organist ved slots
kirken på Gottorp, P. A. Peters246), til Hamborg. Ligesom for 
prinsesse Charlotte Frederikkes vedkommende skulle også en mu
siker - ganske vist af mindre format - bringe fru Henriettes liv ind i 
en helt anden bane. Forud for hendes bortrejse havde der været 
store huslige stridigheder, og grevindens rygte var - efter grevens 
oplysning - ikke det allerbedste i Slesvig by. Hun havde gjort 
skandale, der havde vakt forargelse og givet anledning til al
mindelig folkesnak. Greven måtte, fordi hans hustru havde forladt 
ham, med anbefaling af konsistoriet i Slesvig se sig nødsaget til 
gennem det slesvig-holstenske kancelli at ansøge kongen om skils
misse.

I kancelliets forestilling herom af 13. marts 1840247) siges ud
trykkeligt, at greven ikke ønsker retslig forfølgelse af sagen og ikke 
ønsker sin tidligere hustru anklaget for utroskab, for hvilket han 
ikke heller har noget bevis. Kun den omstændighed, at hun skrift
ligt overfor konsistoriet i Slesvig har tilkendegivet, at hun ikke agter 
at vende tilbage til mand og børn, har foranlediget grevens ansøg
ning, der også samme dag, forestillingen er forelagt kongen, bevilges 
af denne.

Der hviler over hele sagen et dybt mørke, som det er meget van
skeligt for nutiden at klarlægge uden nøje kendskab til dramaets
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hovedpersoner og dets omstændigheder. Var Anna Margrethe Hen
riette Kunniger en så lidenskabsfuld natur, at hun atter igen, selv 
om hun nu var nået noget op i årene, for en øjeblikkelig kærlighed 
kunne forlade alt, mand, børn, hus og hjem og en økonomisk ret 
god tilværelse? Hun havde jo allerede for mange år siden gjort 
det samme, da hun svigtede ritmester v. Gähler og deres søn og 
rejste med grev Carl Christian til Tyskland. Kendsgerningerne sy
nes at tale for denne anskuelse, som man også nærede inden for 
hendes mands allernærmeste slægt og i byen Slesvig. Var hun en 
så slet kvinde?

Eller er hun lidt efter lidt frosset ud af sit ægteskab med gre
ven? Så længe hun havde sin viljestærke moder i huset hos sig 
eller i dettes umiddelbare nærhed, og så længe hun var ung og til
trækkende, har hun ved egen og moderens hjælp let kunnet holde 
greven i ave, men da moderen først var død, og hun selv blev æl
dre, blev hun den svageste. Carl Christian kaldte jo for mange år 
siden i breve til morbroderen sig selv for »et offer for sin lidenskab«. 
Han glemte aldrig sin herkomst, sine stridigheder med hjemmet, og 
da det blev opløst, sine kampe med brødrene om sine fødselsrettig
heder, sin kamp for børnenes legalisering og for retten til det 
baudissinske familievåben og til indkomster fra det Schimmelmann- 
ske fideikommis. Med årene så han klarere og klarere, at her var hans 
hustru ubestridelig den store hindring. Gamle grev Heinrich Baudis
sin hjemme på Knoop havde jo ved ægteskabets indgåelse svoret, at 
den borgerlige Fräulein Kunniger, bigamisten fru v. Gähler, aldrig 
skulle blive grevinde. Og derved blev det. Ret til at kalde sig grev
inde fik hun aldrig, og ægteskabet blev aldrig anerkendt. Og som 
årene gik, og begivenheder som hendes moders død, flytningen fra 
det fjerne Horsens til Slesvig ikke langt fra hendes mands slægt
ninge og deres indflydelse, indtraf, skulle og måtte hun tabe terræn, 
især da hun ikke mere var i besiddelse af nogen tiltrækning og 
sikkert ikke har været nogen personlighed. Greven selv derimod var 
ved sin sunde levevis blevet til en efter sin alder smuk og slank 
mand, en rigtig aristokrattype.

At greven skulle have lagt særlig megen vægt på det skønheds
mæssige, må synes usandsynlig. Derimod var hans honnette ambitio
ner uomtvistelige, og da den eneste hindring for disses realisation, 
hans hustru, bar sig uklogt ad og - måske tilskyndet af grevens gen
nem årene mindre og mindre varme følelser for sig - indlod sig i 
en letsindig, men i virkeligheden måske højst uskyldig flirt med sin
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sang- og musiklærer, slog greven til. Nu eller aldrig - og greven 
vandt ved nervekrig og klogt spil. Fakta er, at da greven opdager 
forholdet, forlader han straks hjemmet og nægter pure at tale med 
hustruen eller tage ophold i deres fælles hjem. Det er en beslut
ning, han gennemfører så konsekvent, at hans kone rejser hjemmefra 
til Hamborg, hvortil organist Peters var rejst, da han havde umulig
gjort sig i Slesvig og havde været nødsaget til at frasige sig sit 
embede.

Grevinden bliver også senere gift med organisten, med hvem 
hun først lever under kummerlige kår i Hamborg, og som hun 
senere følger til Stralsund, da han får organistembede der. Her dør 
hun i april 1864, 76 år gammel248). Hendes forbindelse med 
børnene bliver højst uensartet; de fleste af dem hadede hende, da 
hun havde bragt skam over familien, og kaldte hende »en fed, uskøn 
matrone«. Hendes ældste datter, den noget selvglade og hårde 
Thekla, har konsekvent ødelagt eksisterende billeder af moderen. 
Kun Asta, der altid var og blev familiens midtpunkt, fordi hun var 
den klogeste og mest forstående, opretholdt en om ikke hyppig, så 
dog stadig forbindelse med moderen. Fru Asta, eller vel rettere hen
des mand, er mellemled mellem greven og hans fraskilte hustru, når 
greven sender hende underholdsbidrag. Noget sådant synes ikke 
fastsat ved overenskomst, men greven har måske følt medynk med 
sin hustru, der nu lever i trange kår og har fundet det mest adels
mandsværdigt at støtte hende. Nu kunne hun jo ikke mere være 
nogen hindring for hans ønsker.

Få år efter sin dramatiske bortgang fra hans og hustruens bolig 
»bei der Dom« fik greven bolig på Rådhustorvet i Slesvig, ikke ret 
langt fra sit hus. Her har han ført en enligs tilværelse, men et liv, 
der sikkert har passet godt til hans indadvendte natur. Af et brev, 
dateret Slesvig 21. august 1841249), som greven har sendt direktør 
i udenrigsdepartementet i København, Dankwart250), der havde 
været privatsekretær hos hans morbroder, grev Schimmelmann, og 
nu var bestyrer af det Schimmelmannske fideikommis, fremgår det, 
at grev Baudissin denne sommer har foretaget en rejse til Christi
ania, hvor han er blevet overordentlig vel modtaget af generalkon
sul Gierlev251). Denne har haft ulejlighed med at videresende et 
brev til en af grevens sønner (hvilken ses ikke, men denne søn må 
formentlig have været med på rejsen) til Baudissins nuværende 
adresse og har ydermere haft udgifter på brevets indløsning (por-
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to). Greven beder nu Dankwart i kraft af sine udenrigsministerielle 
forbindelser med Gierlev erstatte denne sit tilgodehavende, når lej
lighed gives. Dankwart kan få sit tilgodehavende godtgjort ved 
henvendelse til Mentzdorff252).

Der foreligger ikke andet steds noget om denne Oslo (Christi
ania)-rejse, der vel nærmest er iværksat for at bortlede grevens 
og hans børns eventuelle spekulationer over den for kort tid siden 
iværksatte ophævelse af et mangeårigt ægteskab.

Ejendommen »bei der Dom No 5«, af hvilken greven i året 
1838 svarer en skat på 25 rbd. 24 sk. på grundlag af brandforsik
ringssummen, 3840 rbd.253), sælger greven i 1842 til amtmand 
Siegfried von Stemann254), hvorefter han som omtalt flytter til 
Rådhustorvet.

Ved folketællingen 1. febr. 1840 består grevens husstand af ham 
selv, datteren Thekla, der da er 27 år, og de to mindste børn, 
Charlotte Juliane på 11 og Felix Walther på 9 år, samt en kokkepige 
og en stuepige. Den sidste havde i flere år været i grevens tjeneste, 
først som barnepige og nu som stuepige255).

I 1848, ved oprørets udbrud, bor greven stadig på Rådhustorvet 
i Slesvig og ser her oprørernes første frivillige på vej til slaget ved 
Bov d. 9. april. Den gamle, inderst inde egentlig konge- og rigstro 
løjtnant i den danske hestgarde skildrede disse unge menneskers 
brogede og ofte meget »dissolute« påklædning samt deres anmas
sende og brovtende væsen med megen foragt for deres militære 
formåen, en mistillid, Bovslaget til fulde skulle bekræfte256).

Sidst på året 1848, og ikke som af fru Asta anført i 1849257), 
flytter greven til Itzehoe, hvor han skulle ende sine dage og finde 
sin grav. I sine erindringer giver fru Asta alene danskerne, der da 
herskede i Slesvig by, skylden for denne flytning. Rigtigheden af 
denne påstand får stå hen, men da greven hidtil i sit liv ofte har 
skiftet bopæl, føler man sig ikke helt overbevist om, at den af fruen 
anførte årsag er den eneste. Der har sikkert også foreligget andre, 
private grunde til flytningen.

Uden synderlig husstand har greven levet sine sidste leveår i 
Itzehoe, hvor han var overladt ikke alene til sine egne tanker, 
fantasterier og spekulationer, men også til sine både lyse og mørke 
minder. Især de sidste har gjort ham til en bitter, besynderlig og 
særpræget mand. Her genoptager han sin fra moderen nedarvede 
lyst til skriverier og laver udkast til bøger og memoirer, som dog i 
hans tid aldrig kommer længere end til skrivebordsskuffen. Også
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andre kunstneriske puslerier optager ham. Han tegner lidt og laver 
perlebroderier. I sin daglige livsførelse har han været yderst spar
tansk. Han var streng økonom alle sine levedage, og med årene blev 
hans levemåde mere og mere puritansk. Boglig interesseret har han 
læst en del, og når hans daglige spadsereture var endte, har han 
foruden alt øvrigt været optaget af brevskrivning, der først i hans 
sidste leveår faldt ham svært. Han skrev til sine få forretningsfor
bindelser, og han skrev til fjerne og nære slægtninge, men mest skrev 
han til sine børn, der var spredt for alle vinde. Især skrev han til 
fru Asta, der hele livet og især i hans sidste leveår stod hans hjerte 
særligt nær. Der findes i familieeje nogle få breve fra hans hånd til 
fru Asta og hendes mand, dr. Heiberg, og da disse breve har interesse 
både politisk og kulturelt og til bedømmelse af hans karakter, skal 
her citeres nogle af dem.

Nogle af brevene har været sammenfoldede på den i datiden ofte 
anvendte måde, derefter påskrevet navn og adresse samt andre op
lysninger for postvæsenet, og endelig har greven lukket brevet med 
et rødt laksegl, det baudissinske familievåben. Grevens sidste breve 
har dog været befordret i konvolutter. Det er familiebreve, og da 
greven er blevet meget ældre, end da han i sin tid skrev breve til 
morbroderen i København, er der ikke mange lighedspunkter mel
lem ungdommens og alderdommens breve udover hans stadige om
sorg for sine børns ve og vel, men dog er hans klage over sine om
givelser, der ofte misforstår eller miskender hans gode hensigter, der 
stadig. Lidt af et vrøvlehoved har han altid været, Knoops forkæ
lede søn. Men man vil også af brevene kunne fremdrage adskillige 
træk, der virker forstående og forsonende og gør, at man trods alt 
kommer til at synes godt om den aristokratiske gamle herre258).

Det første brev er dateret Itzehoe, 26. dec. 1848 (2. juledag), og 
er sendt til »Frau Doctorin Heiberg, geboren Gräfin Baudissin in 
Schleswig.«

Kære Asta.
Jeg siger dig hjertelig tak for de smukke gaver, som jeg har fået 

fra dig og Nanny259) til juleaften. Sokker er min passion, og jeg 
foretrækker dem frem for en hvilken som helst anden gave, især 
når de som disse har en hvid tåspids (Schnauze). Men jeg ved 
også, at en strømpe består af 4 billioner masker, og at det er et 
helvedesarbejde at føre de 4 strikkepinde gennem alle labyrintens 
gange. Fra nu vil det altså være min eneste higen og tragten at
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lønne Nanny for det besvær, hun har haft med sokkerne og kraven, 
og førend jeg har betalt denne gæld, får jeg ingen søvn i mine øjne. 
Også for osten og for de brune og hvide kager må jeg lægge min 
særlige tak for dagen. Endnu mere end over gaverne har jeg glædet 
mig over nogle rørende ytringer i dit brev, også fordi jeg endnu 
mindre var forberedt herpå, da jeg med mit sidste brev i erindring 
havde ventet og fortjent noget helt andet.

En uendelig kamp finder sted i mit hjerte. Snart har jeg lyst til 
at sønderrive alle bånd, der endnu binder mig til menneskene, snart 
føler jeg mig ved en ubetydelig bagatel, ved et blik, ved et ord, atter 
draget til dem, og naturligvis mest til mine pårørende, men mest til 
dig.

Til denne vaklen hid og did kommer også den sindsbevægelse, 
hvori fortsættelsen af mit skrift, i hvilket jeg kritiserer så mange 
livsforhold med skarphed, hensætter mig og hengiver mig i det men
neskelige hjertes varmeste følelser.

Jeg tænker at have fuldendt dette arbejde til påske. Jeg be- 
byrdiger mig også med den ikke helt tossede tanke at lade ethvert 
af mine breve forsyne med en vignet, hvori jeg sindbilledligt (sinn
lich) i rækkefølge fremstiller mine betragtninger over naturen. 
Men jeg har endnu ingen fundet, jeg anser for dygtig nok til at 
udføre tegningerne efter min tanke.

Karls260) hjemkomst har visselig glædet mig. Af nyt har jeg 
intet at meddele. Thekla261) skriver, at hun ofte ser Bodo262) hos 
sig, og at han forekommer hende uforandret.

Med mange hjertelige hilsener. Din Fader
C. Baudissin.

Dette familiebrev giver et klart billede af grevens i regelen noget 
indadvendte natur. Det berører besynderligt nok ikke hertugdøm
mernes politiske tilstand, men er jo også skrevet under våben
stilstanden. Ulige mere interessant er følgende brev dateret 8. 
august 1850, få dage efter slaget ved Isted. Brevet bærer udskriften: 
»Dem Herrn Ober- und Landesgerichtadvokaten Dr. Heiberg in 
Kiel. Abzugeben in der Wohnung der Hr. R. v. Neergaard«263).

Kære Heiberg.
Lige nu modtog jeg Deres skrivelse af g. d. Jeg takker Dem for 

de efterretninger, De har givet mig om Karl (Astas søn) og Asta, 
endskønt de med hensyn til sidstnævnte er højst foruroligende.
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Den tanke - ikke at danskerne behandler Asta hensynsløst eller 
endog slæber hende til København - forfølger mig uafbrudt, at 
græmmelsen over bristede forhåbninger og ærgrelsen over de ende
løse slyngelstreger skal berøve Asta den sidste rest af hendes psy
kiske kraft, og jeg har tænkt på mange slags udveje.

Tilfældigvis er jeg tidligere blevet kendt med »Krugh«264), den 
øverstkommanderende general. Jeg er derpå kommet i tanker om at 
ville skrive til ham. Men ved jeg egentlig ikke, om det er at gøre Asta 
hendes ret, hvis man udvirker tilladelse for hende til at forlade 
Slesvig? Og hvordan kommer et brev Krugh i hænde?

Hvis De vil besøge mig et par dage, så vil det være mig meget 
kærkomment. Jeg kan anvise Dem et værelse, og, hvis De vil være 
fornøjet med lidt, kan De spise hos mig. At Lolo265) er blevet i 
Frankrig, mente jeg, Bella266) havde skrevet. Clothilde267) øn
skede efter nogen tid at beholde hende hos sig, og der behøvedes 
heller ingen større overtalelse for at formå Lolo hertil. Hun ind
træffer dog sikkert her igen inden vinter. Hvad der til den tid er sket 
med os, må himlen vide.

Jeg er af den anskuelse, at vi må kæmpe for vor sag til det 
yderste, lad så enden blive, hvad den vil. Besejres vi, så er ikke blot 
hertugdømmerne, hele Tyskland er moralsk ødelagt, og alt, hvad 
højere ideer og bedre følelser har kæmpet for, trådt i skidtet (»in 
den Koth getreten«). Og dog vil dette måske blive enden på visen, 
og vi vil sammen med Ungarn og Polen flakke om som landsforviste 
i det fremmede268).

Hvis jeg var yngre, så tog jeg også til Amerika. Valdemar269) 
har skrevet nogle meget smukke breve (et af dem er rettet til Asta).

Det går ham godt, han har en så betydelig praksis, at han årligt 
lægger 500 dollars op, og, når han har samlet sig en kapital, vil 
han besøge sine slægtninge i Europa.

Lev vel, kære Heiberg, og hils Nanny og min datter mange gange. 
Deres C. Baudissin.

P. S. Her går det rygte, at et krudttårn tæt ved arsenalet midt 
i byen i Rendsborg i går er sprunget i luften, og at eksplosionen har 
anrettet mange skader270).

Det skønnes tydeligt, at brevet er skrevet kort tid efter slaget 
ved Isted, det nederlag for slesvig-holstenerne, der skulle blive enden 
på deres oprør, »die Erhebung«, som de selv kalder det. Mismod
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og en følelse af håbløshed har bemægtiget sig greven, og han spe
kulerer over Astas og hertugdømmernes skæbne. Så mismodig er 
greven endog blevet, at han kunne tænke sig at udvandre, selv om 
hans udtalelse vel ikke skal tages alt for alvorlig. Udvandring blev 
som bekendt årsag til mange menneskers bortrejse fra Slesvig, først 
af tyske, der ikke bifaldt det danske herredømme, og efter 1864 af 
danske, der udvandrede fra Slesvig for ikke at komme i tysk soldater
uniform. Sønnen Valdemars erhverv i Amerika kendes ikke, men 
hans succes har sikkert givet greven tanker om egen udvandring.

I et følgende brev af 13. jan. 1851 adresseret til fru Heiberg i 
Kiel skriver greven:

»I hast, thi jeg er på spring til at køre til Wandsbeck271), fordi 
jeg endnu ikke trods længe ventet har hørt fra Julius272), skriver 
jeg til dig for at takke dig mange gange for dit brev.

Det glæder mig meget, at du befinder dig vel i din nye bolig, 
og at du og Heiberg atter er raske. Sig til sidstnævnte, at jeg endelig 
har fået mine penge fra København.

Adelbert273) har fået den ide at tage til Amerika. Råd ham fra 
det; han egner sig absolut ikke for denne flytning. Desuden vil der 
snart igen udbryde krig i Tyskland; det vil dog gøre ham ondt 
ikke at kunne deltage i denne.

Jeg har de bedste forhåbninger, og mit mod er ubrudt. Men at 
I vil flytte til Slesvig, huer mig ikke. I vil ikke kunne holde ud at 
være der.

Lev vel! Mere næste gang. Med inderlig kærlighed omfavner 
dig i tankerne

din fader CB«.

Sønnen Julius havde deltaget i krigen 1848/50 på slesvig-hol
stensk side til trods for, at han havde fået sin militære uddannelse 
i den danske hær, i hvilken han 1841 blev kadet og 1842 sekond
løjtnant ved 2. dragonregiment. 1848 blev han ritmester i in- 
surgentarmeen og deltog som sådan bl. a. i slaget ved Fredericia, hvor 
han blev taget til fange, men atter løsladt ved våbenstilstanden. 
Efter krigen bosatte han sig i Wandsbeck, hvor han var en ivrig 
forkæmper for de oprørske officerers ret til pension. Fra dansk side 
blev han ligesom slægtningen, oprørsgeneralen, ved patent af 29. 
marts 1852 udelukket fra amnesti274).

De nævnte penge fra København må sikkert være grevens ind-
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komster fra det Schimmelmannske fideikommis, for hvilke indkom
ster der muligt har været spærret under krigen.

Uanset grevens betænkeligheder flyttede fru Asta alligevel til 
Slesvig, og Adelbert emigrerede til Amerika, men ikke før det føl
gende forår.

Senere på året, 26. juli 1851, sender greven Dr. Heiberg føl
gende heller ikke uinteressante brev:

»Længere end jeg kan forsvare, er jeg blevet Dem, kære Hei
berg, svar skyldig på Deres velvillige skrivelse af 2. ds. Den måde, 
på hvilken De i denne Deres skrivelse foreslår de mellem os værende 
pengeforhold ordnede, står i for direkte modstrid med min opfattelse 
af denne sag til, at det skriftligt er muligt at komme til forståelse. 
Netop fordi dette var mig klart, og fordi jeg regnede med en lejlig
hed, hvor vi ved en personlig sammenkomst mundtlig kunne for
handle videre, tav jeg så længe.

De har sikkert hørt rygtet fortælle, at jeg havde til hensigt at 
forlade Itzehoe og vælge Lübeck til min fremtidige bopæl. Jeg blev 
drevet til denne beslutning, der slet ikke var mig let, fordi jeg ikke 
alene her i byen, men tillige i min værtinde, madam Spierings275 ),
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bolig befandt mig såre vel, ved den endnu for 4 uger siden begrun
dede frygt for, at østrigerne skulle give efter for danskerne i alle 
disses fordringer. Det synes dog nu mere, at Holsten vil opnå uaf
hængighed, hvilken sandelig ikke imødekommer vore ønsker, men dog 
vil holde propagandaens giftluft og Casinoministeriets blodtørstige 
sjakalskrig fjernt fra vore grænser.

Nu ønsker jeg altså at blive i Itzehoe, og min værtinde vil også 
gerne beholde mig. Imidlertid er der i den tid, hvor jeg ikke var 
nået til nogen bestemmelse, sket noget med den sidste, der mere 
end noget andet står som hindring for vore gensidige ønsker. Vor 
nabo, købmanden von Anken, en mand, man antager er ejer af 
omkring to hundrede tusinde mark, og som besad en stilling som en 
slags kurator for min værtinde, gjorde hende et formeligt ægteskabs
tilbud og aftalte, da hans frieri ikke afvistes, bryllupsdag, art og 
måde af deres fremtidige indretning o. s. v.

Det var naturligt - når min værtinde giftede sig og ville flytte 
ind i et andet hus - at tanken om at frigøre sig for mig måtte 
melde sig hos hende, og i hvert fald kunne hun under ingen om
stændigheder have mig på kost, selv om jeg også havde kunnet be
holde lejligheden. Men da hun vidste, at lejligheden - netop på 
grund af kostforplejningen - var mig kær, og at jeg altså ikke kunne 
blive, når hun flyttede ud, så udlejede hun hele den øverste etage, 
altså også de værelser, hun selv ville beholde, til fru doktorinde 
Zimmermann i Kiel275), der ganske vist ikke selv havde været-her, 
men har ladet kontrakt afslutte med herboende fabriksejer Feldt- 
mann275) og således, at hun årligt skal betale 65 rd. i husleje. For 
at gøre aftalen bindende har Feldtmann overrakt Spierings kurator 
12 mark i håndpenge.

Medens sagerne stod således, blev Spiering for omkring 14 dage 
siden pludselig angrebet af en hæftig feber, der på kort tid antog 
en så farlig karakter, at lægen erklærede, at det kunne ende med dø
den eller permanent sindssyge. Husfællerne blev kun alt for hurtig 
klar over, at denne feber var følgen af en uenighed, der pludselig 
var opstået mellem brudeparret. Von Anken havde overfor Spiering 
erklæret, at hans slægtninge, der allerede betragtede sig som arvinger 
til hans formue, ikke ville tillade forbindelsen. Han bad Spiering 
give sig sit ord tilbage. Det havde da så fruen på ædelmodig måde 
gjort, idet hun dog havde taget sig sine forhåbningers forlis så nær, 
at hun blev farligt syg.

Nu, da hun er i bedring og er i stand til at tænke roligt over
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sin stilling, vil hun gerne have, at den med doktorinde Zimmermann 
afsluttede overenskomst ophæves, idet hun ville bryde sammen, hvis 
doktorinden flytter ind i hendes hus, og hun skal forlade dette og 
leje andet steds.

Da De, kære Heiberg, stadig er sådan stillet, at De bor i Kiel og 
er i nærheden af doktorinde Zimmermann, måske endog kender 
denne frue personlig, og da De derved kan gøre såvel min værtinde 
som mig en væsentlig tjeneste, så håber jeg, at De ikke vil afslå 
min bøn om at besøge doktorinden og om muligt ved en fremstilling 
af forholdene søge at bevæge hende derhen, at kontrakten atter 
ophæves. Kan det ikke ske på anden måde, så er Spiering i yderste 
nødstilfælde indforstået med at affinde sig med doktorinden ved 
betaling af et kvart års leje. Men vær nu ikke vred på mig, fordi 
jeg bebyrdiger Dem med denne opgave.

Er De, som De skrev til mig sidst, stadig sindet at blive boende 
i Kiel? Vil Asta flytte hen til Dem? Den tanke, at De som følge 
af vort nederlag sætter en betydelig del af Deres formue til, ned
trykker mig meget.

Julius er, som De ved, spist af med 200 rd. årlig. De tidligere 
officerer vil d. 8. august holde et møde i Hamborg og aftale skridt 
til at genopnå den dem af statholderskabet udbetalte pension. Lev 
vel, og hils Asta mange gange fra Deres hengivne

Baudissin«.

De af greven anførte betragtninger over hans og Heibergs for
retningsforbindelser kan ikke kommenteres, men det kan konstateres, 
at de ikke er enige i alle forhold. Noget andet gør sig gældende med 
hensyn til de politiske omstændigheder. Det er her ganske interessant 
at konstatere, hvordan den vistnok oprindeligt meget tilbagehol
dende greve mere og mere af børn og svigersøn trækkes over i op- 
rørernes skare. Og den noget vanskelige forbindelse med Danmark 
har sikkert heller ikke gjort greven mere medgørlig. Rigtigheden af 
hans politiske udtalelser er vanskelig at bestemme. Begivenhederne 
omkring den »kasserede« fru Spiering skal ikke kommenteres nær
mere, ligesom sagens afslutning er ukendt. Det oplyses, at en H. v. 
Ancken i 1838 har kornhandel og gæstgiveri i Itezhoe276), men 
om denne mand er identisk med den i brevet omhandlede v. An
ken, ses ikke.

I et kort fødselsdagsbrev af 6. maj 1852 til datteren fru Asta 
Heiberg hedder det:
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»Idet jeg af hjertet lykønsker dig til din fødselsdag i morgen, 
og hengiver mig til det håb, at »für dich wie für uns anderen 
Schleswig-Holsteiner eine besseren Zeit eintreten wird, nachdem 
unsere Leiden das höchste Mass erreicht haben«, siger jeg dig tak 
for den uforanderlige deltagelse, du har vist mig i den sidste tid. 
Din broders277) afrejse har smertet mig ualmindelig meget, og jeg 
har gennemgået usigeligt bitre timer. At jeg i en sådan stemning 
ikke har været oplagt til at fortsætte mit skrift, kan du vel tænke? 
At Adelbert har afleveret sit manuskript, betvivler jeg, i det mindste 
har han ikke skrevet noget til mig herom. Nyt har jeg ellers ikke 
at berette, og jeg beder dig undskylde denne skrivelses korthed. 
Hils dine mange gange og vær hjertelig omfavnet af din dig el
skende fader C. B.«

I en noget omskrevet form har greven her gjort sig til talsmand 
for de tanker, der i den fra 1844 store slagsang »Schleswig-Holstein, 
meerumschlungen« udtrykkes med ordene: »Bis ein schöner Morgen 
tagt!« Vi er i de år inde i den periode, slesvig-holstenerne kalder 
»Zeit der Willkürherrschaft«. Der var ikke langt til det patetiske.

Det næste opbevarede brev fra greven er skrevet i Itzehoe 6. 
marts 1856, to dage efter hans 66-års fødselsdag, og altså næsten 
fire år senere end foranstående. Det er egentlig ganske uden politisk 
interesse og af helt privat karakter, men det viser, at greven 
stadig er den uforandrede kærlige fader, ensom, men glad for datte
rens små opmærksomheder, hvorfor han da også begynder brevet 
med:

»Dit brev og det smukke broderi har gjort mig stor glæde, og 
jeg siger dig tusinde gange tak. Men jeg kan dog heller ikke denne 
gang undlade at gentage den bøn, jeg allerede flere gange har rettet 
til dig, at du dog ikke stiller dig selv sådanne kæmpemæssige op
gaver, der langt overstiger almindelige menneskers kræfter. Begge 
pudebetræk, såvel det, jeg fik fra dig til jul som det, jeg modtog i 
forgårs, pranger nu i Fallstaff’sk278) legemsfylde på min sofa, til
trækkende sig alle indtrædendes blikke og aftvingende dem et ud
brud om arbejdets vanskelighed.

Når jeg er blevet dig svar skyldig på flere breve, så må du til
skrive dette mit vedvarende ildebefindende. Jeg kan endnu gå ture, 
men når jeg sætter mig ned for at læse eller skrive, bliver jeg dårlig 
tilpas.

Hr. Nusser275), der bragte mig dit næstsidste brev, syntes ikke 
at finde sig til rette hos mig, thi han forlod mig straks igen, skønt
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jeg modtog ham rigtig venligt. Måske blev han stødt af, at jeg 
dristede mig til at gentage min spådom om hans mislykkede fore
tagende. Hvem kan dog have rådet ham til at nedsætte sig her? 
Vi har allerede to boghandlere i Itzehoe, hvad der for et absolut 
ikke læselystent publikum allerede er alt for meget. Der findes heller 
ingen rige godsejere her i nærheden undtagen Blome279), der heller 
ikke beskæftiger sig synderligt med lekture. Var blot Ditmarsken- 
bønderne, hvem det sandelig ikke mangler på penge, lige så glade 
for bøger som for elegante møbler, silkekjoler og fløjlshatte, så var 
det visselig noget andet! Hr. Nusser synes også allerede selv at 
kunne indse, at han har indladt sig på en forkert spekulation, thi 
han sniger sig med sorgfuld mine mismodigt gennem gaderne.

Blome skal - jeg omtaler dette, fordi du har spurgt - efter hvad 
min broder Joseph280) fortæller mig, sørge dybere over tabet af 
Fanny281), end man kunne have formodet. Han har altid talt med 
sin kone om ethvert af sine foretagender og har i mange tilfælde 
ladet sig lede af hende.

D. 20. februar, på Fannys begravelsesdag, indtraf Lucius Neer- 
gaard sig her med sin kone og sine døtre, Ina og Maia282). Jeg 
har dog kun talt med papa N., der fortalte mig, at »die Mama« 
var kommt sig meget, og at Ina d. 1. april ville fejre sit bryllup - 
men hvor, ved jeg ikke - at Edward283) har truffet aftale med 
Friederichshafen-forpagteren og har købt hans bestand af heste, 
køer o. s. v. og vil straks efter brylluppet overtage gården, og at 
han, faderen, beskæftiger sig med planer om at få Richardt284), 
hvem han gerne ser gift igen, forbundet med Susanna285). Han 
motiverede denne meningsløshed med det foregivende, at Richardt 
kun kan leve lykkeligt sammen med en søster til Tony284). Hvad 
mon Richardt, der dog også har et ord at skulle have sagt, tænker 
om sagen.

Lolo286) har også skrevet til mig til 4. marts og skildret mig 
sin glæde over deres nye ejendom. Om de fordele, hun venter sig 
af denne, bliver til alvor, må tiden vise. Men da det hele endnu lig
ger hen i det uvisse, så er det en stor dristighed, at hun nu har 
bedt jer om et lån. Bella287) har ret, når hun siger, at Heiberg’erne, 
hvad angår hjertegodhed, er rene fabeldyr. Hvordan kunne I gå 
ind på dette forlangende?

Rosa288) berømmer sin bolig, sin have og »Mindernes«289) ven
lighed meget. Fritz290) går nu uden krykker, og de håber på hans 
fuldstændige helbredelse. Hr. baronen291) har også skrevet til mig
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og indbudt mig til at komme til dem i sommer. Ulrich292), der 
ligeledes er indbudt, skriver til mig herom: Jeg vil besøge Rosa, 
hvis hendes mand, sålænge jeg er hos hende, vil forføje sig til 
antipoderne. Hans ansigt har en meget skadelig indflydelse på min 
mave og sætter mig i en grusom neurotisk stemning.

Jeg vil sige Heiberg mange ting, hvortil såvel hans sidste som 
også hans forrige skrivelse animerer mig, men kan ikke vel svare 
idag. Du vil forhåbentlig undskylde mig hos ham.

Fra Amerika har jeg ikke hørt længe. Lev vel, mit elskede barn, 
og hils dine mange gange fra din dig hjerteligt elskende fader«.

Vel er brevet privat, og vel indeholder det ikke noget af hi
storisk værdi, men når man gennem mange år har gransket greven i 
bibliotekernes trykte litteratur og i arkivernes gamle journaler, do
kumenter og breve, officielle eller private, bliver man efterhånden 
så fortrolig med ham, at man næsten tror at have kendt ham per
sonlig. Man er ikke langt fra at komme til at holde af hans per
sonlighed og bliver ikke forarget over hans noget besynderlige ad
færd eller udtalelser. Derfor kan man heller ikke lade være at more 
sig over hans foragt for de ulitterære Ditmarskenbønder med deres 
hang til de materielle goder.

Det næstsidste brev fra greven er skrevet i Itzehoe 4. maj 1858, 
få dage før fru Astas 41 års fødselsdag. Det er adresseret til Dr. 
Heiberg:

»Bedste Heiberg!
De vil sikkert ikke tage mig det ilde op, at jeg adresserer ved

lagte brev, der har Astas fødselsdag til grund, til Dem.
De få timer, jeg nylig tilbragte i Slesvig, har gjort mig megen 

glæde. Jeg har set Deres hus, i hvilket, som også i Deres forretning, 
alt afrundes til et fuldkomment billede. Forældrene, børnene, kom
missen og selv den forstandige gårdskarl passede fortræffeligt til 
hinanden. I tidligere tider kunne man med sikkerhed profetere en 
så glad familie al lykke; hvor meget end tiderne har ændret sig, 
så håber jeg dog, de i så henseende er forblevet de samme.

Jeg ved ikke denne gang mere at meddele; det skulle da være, 
at Carl Neergaard293) nu endelig skal have fundet en forpagter 
til sig gods Jargsdorf294). Hvad vil Carl N. nu begynde på?

Undskyld, at jeg fatter mig så kort. Lev vel og forbliv sund. 
Deres Baudissin«.
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Den af naturen pessimistiske greve kan stadig ikke glemme de 
ændrede tilstande, der er en følge af nederlaget efter oprørskrigen. 
Heiberg blev af den danske regering frataget sin ret til at virke 
som advokat i Slesvig og var som følge heraf tvunget til enten at 
flytte syd på for at virke i sit fag eller også finde sig andet erhverv 
i Slesvig. Da både han og familie ikke har haft lyst til at forlade 
Slesvig, hvortil de var knyttede på så mange måder, valgte han at 
stifte en boghandel. Det er disse ændrede forhold, greven hentyder 
til i sit brev.

Det sidste opbevarede brev fra greven er efter udskriften adres
seret: »An Frau Doctorin Heiberg, geboren Gräfin Baudissin, in 
Schleswig« og er forsynet med et ganske lille laksegl med et dårligt 
aftryk af grevens våbentegnede signet. Det har været småt med det 
røde lak. Man har villet spare.

»Itzehoe, 5. sept. 1858.

Kæreste Asta !
Dit sidste brev, hvilket krigsassessorinde Müller295) overbragte 

mig, sætter mig i en ikke ringe forlegenhed. Du er en så god 
kone, at hele verden må være dig til behag, og når enhver føler 
sig forpligtet til at tjene dig, så påhviler der mig en dobbelt for
pligtelse. Og dog kan jeg efter moden overlæg - hvis jeg har for
stået dig rigtig - ikke opfylde dit ønske. Du må nemlig - sådan 
forstår jeg dit ønske - fjerne din datter fra hjemmet for længere 
tid, og vil iværksætte dette på den måde, at hun bor her hos mig 
og dog samtidig er på besøg hos Nusser.

Andre bedstefædre ville måske med glæde gå ind på denne an
modning, især da det drejer sig om et smukt, elskværdigt og livligt 
barnebarn. Men jeg er en af bitre erfaringer nedbøjet gammel karl, 
der har trukket sig tilbage fra denne verden, foragter dens glæder 
og er udeltagende i dens smerter og kun ved den største anstrengelse 
holder sig oprejst. Jeg går med sindsro forbi dem, der ikke behager 
mig, men så snart jeg skal have med dem at gøre, er min sindsro 
borte. Af det her sagte kan du allerede drage den slutning, at det 
vil være mig en glæde at se Nanny hos mig nogle dage. Jeg kan 
vel for et stykke tid lukke mine øjne for den Nusserske ageren. 
At det imidlertid i længden vil falde mig svært, hvis jeg vil beholde 
min selvagtelse, at se, hvordan Nusser dels skaber sig dels påtager 
sig en gejstlig holdning, er sikkert.

Jeg talte for nylig med Ulrich, der stadig klager over sit be-
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findende, skønt han ser ganske sund ud. Han havde været på Rhein
feld og Schulenburg296) og berettede, at Wolf297) endnu går rundt 
med den ulykkelige tanke at gifte sig anden gang.

Høsten er faldet fortræffelig ud på Schulenburg.
Undskyld, mit gode barn, at jeg slutter her. Det er i efter

middag så lummert, at brevskriveri falder een svært. Bliv ikke 
vred på mig og vær forvisset om, at jeg hænger ved dig med den 
største kærlighed.

Heiberg, hvem jeg takker mange gange for det mig tilsendte 
brev, vil jeg skrive til næste gang. Han taler i sit brev om nogle 
kvitteringer, din moder har sendt til ham, og som han vil sende 
mig. Jeg har ingen fået.

Med tusinde venlige hilsener.
Din dig hjerteligt elskende fader.«

Og med dette på en gang morsomme og vemodige brev slutter 
den opbevarede korrespondance. Baudissin er blevet gammel og 
træt og har allerede nu, io år før sin død, kun ønske om fred og ro. 
Fred i sind, og stilhed i sine stuer. Fik han den? Man må håbe, 
at fru Asta har forstået og efterkommet sin faders ønske ikke at 
lade sin datter Nanny forstyrre og forurolige ham ret meget, men at 
hun har ladet datteren opholde sig hos Nusser, for hvem Baudissin 
ikke har haft særlig megen sympati. Med alderen bliver Baudissin 
ikke mindre pirrelig og vrøvlet, men kærligheden til børnene, i sær
deleshed til Asta, er uforgængelig, selv om han var blevet en ensom, 
søgende sjæl. Dybt må man beklage hans had til Danmark, der 
blev hans næsten eneste åndelige arv til sine børn, en arv, der sent, 
måske aldrig, smuldrede bort.

Det ses, at han i 1855 bor alene med en 18-års pige som 
husbestyrerinde på 1. sal i kornhandler Peter Siigs hus i Itzehoe, 
overladt til sine egne tanker, fantasterier og minder298). Fru Asta 
gæster ham så vidt muligt hvert år på hans fødselsdag 4. marts, 
undertiden alene, undertiden sammen med sine børn.

Om Baudissins død den 9. april 1868 skriver fru Asta299) :
»Jeg har tit spurgt mig selv, hvorvidt en indbildning, hvorpå et 

menneske har levet et helt liv, til sidst kan få så megen kraft, at 
indbildningen også bliver synlig for andre? Jeg må tro det! Min 
fader var overbevist om, at det legeme, vi ser, omslutter et lettere. 
Dette lette legeme udvikler sig - efter hans mening - ved det yder
stes forfald. Det lette legeme forlader den døende og svæver bort
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i en anden verden. Tre dage og nætter plejede jeg min kære fader. 
Ved min ankomst sagde lægen til mig, at den syge kunne ikke leve 
dagen til ende. Sygdommen viste sig ved svækkelse, legemet var 
træt, han forlangte hvile. På den sidste dag, i de sidste timer, som 
jeg tilbragte hos ham, så jeg følgende: Legemet hævede sig, øjnene 
havde et lykkeligt udtryk, endnu åbne med strålende glans, ar
mene strakte sig længselsfuldt ud. Jeg så det og fik deraf den op
fattelse, at min faders lette legeme ville flygte bort fra denne verden. 
På den tredie dag sagde lægen til mig, at jeg hemmede døden, ved 
min tilstedeværelse fastholdt jeg den syge, dette var ingen vel
gerning, jeg måtte forlade ham. Det forekom mig ikke indlysende, 
men den indbildning, at jeg forlængede den døendes kvaler, gjorde 
mig følgagtig, jeg gik dødstræt ind i sideværelset. Afhængigheden 
af vort legeme er stærkere end viljen, overvældet af træthed faldt 
jeg i en dyb, fast søvn i min stol. At dette skete, at jeg ikke var ved 
ham i afskedsstunden for at lukke hans kære øjne, overvinder jeg 
aldrig.«

Med denne skildring af grevens sidste timer for øje var det for 
denne artikels forfatter besynderligt på given foranledning at mod
tage et brev fra Kirchenamt der ev.-luth. Kirchgemeinde i Itzehoe, 
hvori det bl. a. hedder om grevens gravsted : »Dieses Grab ist 
inzwischen der Kirchengemeinde infolge Verwilderung anheimge
fallen. Ein Grabstein ist nicht mehr vorhanden«.

De eneste håndgribelige minder, greven har efterladt sig her i 
landet, er sikkert kun hans foran gengivne skrivelser til sine slægt
ninge eller til myndighederne. Andre påviselige ting kendes ikke 
med sikkerhed, en enlig bygning, som skal blive omtalt senere, må
ske undtaget. Brevenes tiltalende udseende er nævnt. De er skrevet 
med en overordentlig fast og smuk håndskrift, men foruden deres 
rent skønhedsmæssige akkuratesse er brevene også beundringsvær
dige for deres næsten uangribelige ortografi og bogstavering, enten 
de er skrevet på dansk eller tysk. Kun sjældent mærker man i de 
dansk affattede breve holstenerens tyske ordstilling, overalt fornem
mer man den gode uddannelse og den vel skolede overklassemand. 
Dog kan grevens fremstilling af en sag, især når en formodet begået 
uret mod ham havde bragt ham lidt i affekt, lide under en sprin
gende fremstilling, ligesom også skriften røber den øjeblikkelige op
hidselse.

En grafologisk analyse af grevens håndskrift, foretaget på for
fatterens foranledning, bekræfter - dens orakelagtige indhold til
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trods - til fulde det indtryk, man af foranstående beretninger om 
grevens handlinger får af denne, idet det i analysen hedder:

»Skriften åbenbarer, at den pågældende må have haft en ual
mindelig vanskelig karakter. Vanskelig at tage for omgivelserne, fordi 
den pågældende var hersker på sit område. Men nægtes kan det 
ikke, at han ved siden af disse store karaktervanskeligheder har 
været en stærk personlighed med den - objektivt set - dybde i 
sindet, som kun findes hos mennesker af gammel slægt. Styrken 
hos dette menneske, hans væsens dybde, ses altså af skriftens hel
hedsformer. Vanskelighederne åbenbarer de små træk. Men netop 
med denne stærke baggrund bliver disse så meget mere iøjnefal
dende i den pågældendes ydre væsen. Dette viser en utålelig, på
trængende, smålig regeresyge, en stædig selvhævdelsestrang, der på 
egocentrisk vis ægger til ømfindtlighed og næsten sygelig sårbar
hed. Og alle disse negative egenskaber hævder sig med stivnakket 
egensind. Den pågældende skyr ingen midler til at tilfredsstille 
sine vanskelige, ubønhørlige og hårde fordringer, heller ikke hykleri 
og utrættelig modsigelsessyge. Han er en overordentlig personlig
hed, men en højst ubehagelig personage at have med at gøre«.

Og hermed ender den ret set tragiske beretning om et menneske 
født i lyse og lykkelige omgivelser, men sent modnet til at se række
viden af sine handlinger. Unægtelig har Carl Christian v. Bau
dissin været en egen personlighed, og det er ganske besynderligt at 
konstatere, at denne mand, der i ingen henseende har efterladt sig 
noget værdifuldt til eftertiden, dog har givet sin samtid mange 
anledninger til interesse eller nyfigenhed. Udgået fra et udpræget 
åndsaristokratisk overklassehjem, hvori hans kunstneriske, sværme
riske og idealistiske mor var det centrale midtpunkt, og hvor 
faderen egentlig kun synes at have været sin hustrus velvillige 
tilhører og tilskuer, havde barnet Carl Christian, hvad også hans 
datter bekræfter, ganske bestemte meninger om sin egen betydning 
og sit ansvar som leder af sine omgivelser.

Med fuld ret karakteriserer hans datter ham ved hans udpræ
gede retsindighed og pligtfølelse over for sine børn, men hun er 
heller ikke blind for faderens negative sider, hans hidsighed og 
hans mangel på sans for realiteter og for overblik. Ligesom datteren 
klarer han let enhver sag ved at afgøre dens aktører som gode eller 
slette. Kort og godt. Muligheden for et både-og kan ikke tænkes, 
kun enten-eller.

Og dog kan man ikke tilbageholde en beklagelse af, at denne
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særprægede person og hans store børneflok ikke følte sig nærmere 
knyttede til deres danske herbergsstat, end tilfældet blev. Selvfølgelig 
havde de mange års ophold i Danmark givet både greven og bør
nene en vis veneration for landet, især kongehuset, men desværre 
ikke så stor, at den har kunnet overdøve familiens sympatier for 
slesvig-holstenerne. At dette også har været vanskeligt, især efter 
at Heiberg var blevet gift ind i familien, må indrømmes. Karakte
ristisk nok fortæller fru A. Friedericks-Heiberg, at fru Asta Heiberg 
altid omtalte sin halvbroder Christian Adolph v. Gähler med stor 
agtelse og kærlighed. Adolph v. Gähler var flere gange i årene 
1851 til 1864 på besøg i Slesvig, hvor hans danske embedsmands
uniform voldte familien ubehagelige skoser fra tysksindede med
borgere, hvilket familien søgte at bortforklare ved at fremhæve be
søget som familiebesøg uden politisk slagside.

Om grevens børn skal her kort berettes:
Den ældste søn, student Wolf Friederick, blev cand. jur. og 

i 1848 auditør ved Dronningens livregiment (17. bath), men gik 
kort efter i oprørernes tjeneste, hvorfor han samme år slettedes af 
den danske hær. Senere gik han i tysk statstjeneste og døde 1887 som 
tysk postdirektør. Trods alt bevarede også han som de fleste af 
børnene en slet dulgt faible for Danmark, især for det danske konge
hus. Så sent som i 1885 skrev han, der i Tyskland også yndede at 
optræde som skribent, i National-Tidende en kronik med sine 
erindringer om prinsesse Charlotte Frederikke i Horsens300).

Næstældste søn, Ulrich Hunold Herman, blev som nævnt op
draget i oprørsgeneralens hus i København og blev officer i den 
danske hær. I 1843 blev han gift med Caroline Sophie Lerche, datter 
af kammerherre, hofjægermester Carl Georg Frederik Lerche og hu
stru Birgitte301). I dette ægteskab fødtes i året 1845 en søn Otto 
Carl Louis. Ulrich v. Baudissin forblev i 1848-50 den danske sag 
tro, fru Asta skriver »tvunget af omstændighederne«, hvilket også 
er delvis rigtigt, selv om han, som den absolutte idealist han var, 
dog også har ønsket at være sin svorne ed til den danske konge tro. 
I 1848 blev han såret i kampene ved Dybbøl, han forfremmedes i 
1849 til kaptajn og afgik fra hæren i 1861 som major. Herefter viede 
han udelukkende sit liv for sine store interesser litteratur og kunst, 
især malerkunsten. Han er bl. a. forfatter til bogen Cora eller 
Slavinden og har oversat Thomas Overschous Pak til tysk. Endnu 
mere kendt blev han i samtiden som udøvende maler og nød som 
sådan ret stor anerkendelse. Han udstillede 11 gange i årene 1838-
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Ulrich Baudissin.
Efter litografi i Det kongelige Bibliotek.

48 på Charlottenborg med 16 forskellige arbejder. Under et ophold 
som militær i Altona tegnede og litograferede han 20 officerer af 
denne bys garnison. løvrigt var hans produktion mest landskabs
malerier, ofte med motiver fra Frederiksborgegnen. Statens Museum 
for Kunst ejer to af hans malerier, landskabskomposition, deponeret 
på Kronborg, og et skovparti, malet i Præstevangen ved Fredens-
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borg, udstillet i846, og nu deponeret på Fredensborg slot. Man 
må antage, at en del af hans produktion endnu findes her i lan
det, og Horsens museum måtte være ideel til anbringelse af hans 
kunst302).

Hans ægteskabelige liv har ikke været særligt lykkeligt. Som 
faderen har også han været meget vanskelig at omgås. Efter 13-14 
års ægteskab blev ægtefællerne skilt i 1854. Hans eneste barn, søn
nen Otto Carl Louis, deltog i krigen 1864 som officersaspirant 
ved 3. infanteriregiment og blev hårdt såret i kampene ved preus
sernes overgang til Als 29. juni og døde 19. juli s. a. på lazarettet i 
Vester Sottrup. Hans og faderens forbindelse synes da afbrudt, idet 
dødsfaldet alene bekendtgøres af hans moder303). Og med denne 
søn døde den sidste og eneste rent danske v. Baudissin. Caroline 
Sophie, f. Lerche, døde i 1886 hos nogle slægtninge i København 
og blev begravet ved sønnens side på Hillerød kirkegård304). Om
kring 1861 var Ulrich v. Baudissin taget med sin ven, den tyske 
maler Gürlitt til Sydtyskland og Norditalien, hvor han opholdt sig 
under krigen 1864305). Senere bosatte han sig i Wiesbaden, hvor 
fru Asta mange år senere besøgte ham og da fandt ham optaget 
af filosofiske studier, et arveligt anlæg fra faderen, som optog ham 
til hans død i 1893306).

Grevens femte barn, erindringernes forfatterinde, Asta Sophie 
Charlotte, blev i 1835 kun 18 år gammel gift med den 20 år ældre 
advokat i Slesvig, dr. jur. Carl Friedrich Heiberg, en uægte søn af 
den store tyske skuespiller Friedrich Ludwig Schrøder (1744- 
1846) og en af dennes »figurantinder«, Anna Maria v. Schwarzen
feld, fra Wien. Schrøder havde i mange år en stor villa i Rehlingen 
ved Hamborg, hvor han boede med sin hustru i stueetagen og med 
Heibergs moder på 1. sal, alt vistnok i skønneste forståelse og har
moni mellem de to kvinder. Heiberg selv blev opdraget hos en 
læge i Klensby ved Slesvig307).

Ved sit ægteskab med Heiberg blev fru Asta inderligt forbun
det med slesvig-holstenernes sag og blev endog mere fanatisk dan
skerhader i sin gøren og laden, tale og skrift, end hun egentlig 
havde i sinde. Heiberg var hovedmanden i den slesvig-holstenske 
advokatforening og blev en af oprørsbevægelsens ledere i 1848 og 
fremkaldte som sådan bl. a. en række skarpe protester mod det 
åbne brev308). I alle hans oprørshandlinger var fru Asta ham en 
trofast hjælper, kammerat og hustru. Efter krigen 1848-50 blev 
Heiberg frataget sin ret til at procedere, og han nedsatte sig derefter
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som boghandler i byen Slesvig. Forretningen eksisterer endnu, den 
ligger i Lollfuss og hedder Bergas-Buchhandlung. Men forretnin
gens egentlige leder var og blev den energiske fru Asta, senere 
assisteret af sin søn Herman, og Heiberg vedblev i årene 1850-64 
sit underjordiske arbejde mod det danske styre. Herved kom han 
under mistanke af byens politimester, der idømte ham husarrest og 
forseglede døren til hans private kontor. Heiberg var yderst bange 
for en husundersøgelse og vidste intet at stille op herimod, men 
hans yngre, beslutsomme hustru begik ved en partifælles hjælp 
indbrud i kontoret, fik i nattens mulm og mørke værelsedøren løf
tet af sine hængsler uden at bryde den ikke særligt gode forsegling 
og fjernede alle kompromitterende papirer309). Iøvrigt blev hus
undersøgelsen ikke til noget. Men politimesteren havde mange år 
senere som pensionist i Odense den tilfredsstillelse at se sin mis
tanke, der kort før 1864 havde vakt stor forargelse i Slesvig, be
kræftet af fru Astas erindringer310). Heiberg var en farlig, men 
bange agitator. Fru Asta alene havde det mod, han burde have 
haft, og gik uforsagt ind i kampen for ham og hans sag. Men 
måske havde hans grundige undersøgelser også givet ham mistro 
til hans sags retfærdighed?

Nogen politisk interesse har hendes erindringer ikke, men de 
indeholder mange morsomme og elskværdigt fortalte skildringer af 
ægteparrets omgangsfæller og af stemninger i de tyske kredse i Sles
vig før, under og efter krigene, ligesom hun oplyser, at nationali
tetsfølelse var hende noget ukendt, før hun blev gift med Heiberg. 
Til de danske soldater, hun mødte i begge krige, havde hun et 
venskabeligt forhold og havde megen forståelse for deres lidelser311).

Det kan ikke undgås, at den stridslystne dame ikke bliver særlig 
velanskrevet og yndet i Slesvigs danske kredse, og hun bliver der
for også genstand for lidet smigrende omtale hos et par danske 
memoireforfattere, hvoraf den ene skriver: »Da vor pige traf Byens 
Hovedwühlers Frue, der foriøvrigt var født og opdragen i Horsens, 
men hvis Navns Ihukommelse jeg ikke skal forlænge ved at nævne 
det, gav denne sig i Tale med hende; da hun (fruen) erfarede, at 
hun (pigen) befandt sig overmaade vel hos os, udbrød hun for
bitret: »Pfui! Du, ein schleswig-holsteinisches Mädchen! Interesse 
für solche Leute zu haben!«

Ganske vist navngiver forfatteren ikke damen, men uanset hans 
unøjagtige opgivelse af hendes fødested kan der ikke være nogen 
tvivl om, hvem der har sagt de nedsættende ord312).
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En anden forfatter skriver i sine memoirer, der som de foran
stående er fra årene omkring 1857: »Jeg mødte i dag Madam Es
selbach (ejerinden af Hotel »Stadt Hamburg« i Slesvig, en klog 
dame med evne til at omgåes både danske og tyske i Slesvig og 
hædret af den danske hær) med en anden Dame paa Trappen. 
Sidste vilde durchaus nicht se mig, da jeg gik forbi og hilste, men 
slog Øjnene dybt ned. Dette gjorde mig jo nysgerrig for at erfare, 
hvem denne bly Skønhed var. Det var Frau Docter Heiberg, et 
»gesinnungsdygtigt« Fruentimmer, Halvsøster til Adolf v. Gähler«.

Dagen efter skriver forfatteren i sin dagbog: »Madam Esselbach 
fortalte mig i Formiddags, at Fru Doctorinde Heiberg havde dog 
spurgt forrige Dag, da hun ikke vilde se paa mig, om, hvem den 
danske Officer var. Paa Svaret General Müller havde hun bemær
ket: »Ah, also von der Familie«. Nu må man dog erindre sig, at 
disse lidet smigrende erindringer stammer fra en krisetid313).

Helt anderledes bliver hendes karakterisering hos tyske for
fattere og i tyske nekrologer, f. eks. skriver en slesvigsk lokalhistori
ker i 1954:

»Diese Frau war eine ungemein geistvolle, tatkräftige deutsche 
Patriotin. Sie hat unter materiellen Opfern in den schwersten Si
tuationen mit bewundernswerter Besonnenheit ihrem Gatten zur 
Seite gestanden, als der Deutschenhasser Jørgensen ihn vervolgte, 
endlos verhören lies und auch sicher vernichtet hätte, wenn, wie er 
und andere dänische Machthaber sich ausdrückten, »- sein Weib, 
die Baudissin, nicht wäre!««314).

Alt i alt var hun en betydelig personlighed i sin ivrige kamp 
for slesvig-holstenismen og i sin modstand mod Danmark, hvori 
man stadig skimter en forsmået bejlers blandede følelser af kærlig
hed og had. Hendes erindringer giver trods alt læseren et sympatisk 
indtryk af et varmhjertet og velmenende menneske.

Heiberg døde i 1872 og blev begravet på Slesvig gamle kirke
gård, am Stadtfeld, men i de urolige dage efter kapitulationen i 
1945 blev hans grav ødelagt af demonstranter315). Fru Asta døde 
af et hjerteslag 28. januar 1904 i Slesvig, næsten 87 år gammel, 
og ligger begravet på domkirkegården i Slesvig ved siden af to 
sønner316).

I sit ægteskab med Heiberg fik hun tre sønner og en datter, alle 
omtalte i fru Heibergs erindringer fra de senere år. En søn, Julius, 
blev borgmester i Slesvig. Den ældste søn, Herman, studerede op
rindeligt jura, men opgav dette studium for boghandelen, først fik
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han forældrenes forretning i Slesvig, og derefter var han i Køln og 
Berlin. Senere blev han bladredaktør og bankdirektør i Berlin. Ved 
siden af alle disse virksomheder var han en i datidens Tyskland 
kendt forfatter, hvis første bog, Formløse Breve til Hertuginden af 
Sjælland, i sin titel, men også kun deri viser familiens stadige tan
keforbindelse med Danmark317). Bogen er en samling causerier i 
jegform uden interesse for nutiden. Sine sidste leveår tilbragte Her
man Heiberg i Slesvig, hvor et hus på Lollfuss bærer en mindetavle 
for ham. Herman Heiberg døde i 1910 og har flere endnu levende 
børn i Tyskland318).

Fru Astas datter, Nanny, blev gift i Kiel. Denne datter havde 
tre børn, bl. a. Anna Friedericks-Heiberg i Putbus på Rügen, med 
hvem nærværende artikels forfatter har været i forbindelse. Anna 
Friedericks har i et brev meddelt nedenstående oplysninger om sin 
oldefader, grev Carl Christian von Baudissin:

»Mine erindringer om min oldefader hidrører fra min moders 
beretning; hun elskede min oldefader meget og talte altid om ham 
med den største ærbødighed. Han var nyder af det store Schimmel- 
mannske fideikommis. De mange penge indtraf regelmæsigt fra Kø
benhavn, og min oldefader havde en indtægt, der gjorde ham det 
muligt ofte at skifte bopæl med kone og mange børn. De 13 børn 
er født på de forskelligste steder. Min bedstemoder Asta, hans 
yndlingsdatter, kom til verden i Greifswald, og for nogle år siden 
lod jeg mig der udfærdige hendes dåbsattest. Efter et længere op
hold som godsbesidder i Jylland, drog familien til Rendsborg, hvor 
oldefaders kones forældre levede 1831, og 1834 drog familien til 
Slesvig, hvor yndlingsdatteren var gift med dr. Carl Friedrich Hei
berg. Grev v. Lynars hus bag ved domkirken blev købt for søn
nerne, og for deres informator eller huslærer blev opført endnu en 
sidebygning. Da børnene drog ud i verden, overtog han et mindre 
hus i »Stadtweg« overfor Heibergs hus, og, efter at hans kone i 
1840 havde ladet sig skille fra ham, boede han i et lille fiskerhus 
på Holm - sådan hedder en samling fiskerhuse, som ligger midt 
i Slesvig. Min oldefader havde aldrig nogen bestilling. Han var 
med sin fætter Wolf Baudissin-Rantzau og dennes huslærer Fr. 
Kohlrausch på universitetet i Gøttingen for der at erhverve sig en 
almindelig videnskabelig uddannelse og derefter vælge sin livsger
ning. Hans hu stod til militæret, men hans forældre samstemmede 
ikke heri.

C. C. v. Baudissin var en velskabt yngling med gode interesser,
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en livlig fantasi og en levende intelligens og tilsvarende humør. På 
grund af sine mange rejser var han meget kundskabsrig, han 
havde en stor bogsamling og uddannede sig bestandig i geografi, 
historie og sprog. Det var ham en glæde at videregive af sin store 
viden. Han underviste folkets sønner, oprettede læseaftener og 
gjorde på sine egne omkostninger rejser med drengene, hans elever. 
Han vandrede gennem det skønne Slesvig-Holsten med dem og 
besøgte Hamborg. Fra en sådan rejse bragte han engang en hen
rivende, storstadsmæssig, moderne hat med hjem til min moder. 
Hun glædede sig meget herover, men sagde til mig: »Jeg vilde meget 
hellere have været med på rejsen!« Efter skilsmissen fra sin kone 
har min oldefader aldrig mere betrådt Heibergs hus eller Altstadt. 
Hans datter Asta og hendes familie har besøgt ham meget på Holm.

C. C. v. Baudissin lavede meget smukke perlebroderier, af hvilke 
flere tidligere endnu var i familiens eje. Han skrev gerne digte og 
udtrykte sine følelser i vers. Indlagte digte opstod ved adskillelsen 
fra sine tvillingedøtre, Rosa og Blanka. En grev Baudissin af side
linjen i Østrig var barnløs gift og bad ham give sig de dengang 
6-årige tvillinger med til Wasserburg til opdragelse. Som voksne kom 
de tilbage til Slesvig og ægtede da baron v. Lilliencron, amtmand 
over Gottorp amt, senere ejer af godset Altenburg, og grev v. 
Luckner i Schulenburg-Holsten.

Da krigen udbrød, mente min oldefader, det var for farligt at 
blive i Slesvig, og han flyttede 1849 til Itzehoe. Indtrængende bad 
han også Heibergs udvandre, men den store husholdning med 4 
børn, virksomheden og fortjenstmulighedeme afholdt mine bedste
forældre derfra.

C. C. v. Baudissin døde i Itzehoe i sin datter Astas arme d. 
9.4. 1868. 30 år senere stod jeg ved hans grav på kirkegården i 
Itzehoe«.

Dette brev giver et overordentligt stærkt indtryk af, hvor meget 
greven har været elsket af i hvert fald fru Asta og hendes efter
kommere. Det indeholder også interessante oplysninger om hans liv 
før og efter årene i Jylland, selv om vel en del af disse oplysninger 
ikke kan stå for uhildet kritik. For os danske kan hverken han eller 
hans datter, fru Asta, stå som fejlfrie mennesker. Men herom skal 
man lade foranstående tale til læseren.

Grev Carl Christian v. Baudissins syvende barn var den på Ho
vedgård fødte søn, Adelbert Hendrik, der skulle blive en af vort 
lands bitreste modstandere såvel under treårskrigen som i 1864.
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Uddannet i bjergværksbrug i Østrig vendte han i 1848 tilbage til 
Slesvig for sammen med den ældre broder, Wolf, og den yngre, 
Julius, at træde ind i oprørshæren. Ulrich deltog som nævnt på 
dansk side. Efter treårskrigen følte Aldelbert sig foranlediget til at 
forlade Slesvig og emigrerede som foran omtalt til Amerika, hvorfra 
han atter kom tilbage i 1863 og nedsatte sig i Altona som forfatter 
og agitator. Det skal dog siges, at man ikke havde nogen større 
agtelse for ham i Altona. En af den tyske bevægelses mænd, Chri
stoph von Tiedemann, tysk politimester i Flensborg, senere ministe- 
rialembedsmand i Berlin, skriver: »En af de ubehageligste fore
teelser var grev Adelbert Baudissin, dengang udgiver af en sles- 
vig-holstensk korrespondance, der struttede af sensationelt farvede 
overdrivelser. Han var en helt igennem fræk natur, for hvem det 
alene kom an på at skaffe interesse for sig og sine partifæller, først 
slesvig-holstenerne og senere preusserne, hvis sager han har skadet 
umådeligt«319).

Det kan også konstateres, at han fra Altona udfoldede en ener
gisk agitation mod Danmark og mod danskheden i hertugdømmet 
Slesvig i forskellige dagblade, tidsskrifter, pjecer og bøger, hvori 
han på velkendt tysk vis fører et sprog, der i rene usandheder og 
dristige påstande endog overgår vor tids Asmus von der Heide. 
Under den tysk-franske krig i 1870 var han korrespondent til flere 
tyske blade, men blev syg og døde hos broderen Ulrich i Wiesbaden. 
Størstedelen af hans produktion er uden interesse for nutiden, men 
også han afslører sin tilknytning til Danmark ved i sin første bog, 
Christian VII und sein Hof, at fordybe sig i visse forhold indenfor 
det danske kongehus, forøvrigt på en meget fantasifuld og uhistorisk 
måde. Adelbert v. Baudissin efterlod sig mange børn og har mange 
endnu levende efterkommere i Tyskland320).

Om grev Carl Christians øvrige børn er her ingen grund til 
yderligere beretning, da de alle forblev uden tilknytning til vort 
land. De af sønnerne, der sammen med faderens fætter havde del
taget i oprørskrigen mod Danmark, blev som følge heraf af den dan
ske regering i 1851 udelukkede fra amnesti, et forhold, der aldrig 
blev ændret.

Store Hovedgård blev ved auktionsskøde, tinglæst 6. august 
1841, solgt af greven til Preben Baron Juel-Wind321). Det af gre
ven efter branden i 1825 opførte stuehus med sidefløje nedbrændte 
totalt 14. oktober 1913, hvorimod udhusene reddedes. Den nuvæ
rende hovedbygning opførtes kort efter 322 ).



Den holstenske greve på Store Hovedgård 201

Det sidste minde om greven, gårdens store ladebygning, skulle 
også blive ildens bytte, idet den nedbrændte 29. august 1955 som 
følge af lynnedslag. Laden blev efter branden opført på et andet 
sted og i ændret skikkelse. Gården havde mistet sit fremmede islet323).

NOTER OG HENVISNINGER

107 ) Der menes formentlig Lillerup ved Sattrup i Østbirk sogn, der fra 
1812 ejedes af krigsråd Heinr. Møller. 108) Formentlig Store Borupgård i 
Kattrup sogn, hvis ejer da var Michel Roedsted. 109) Kan ikke identificeres. 
Trap: Beskr. af hertugd. Slesvig, 1864, II, har ingen gård af dette navn hver
ken i Sottrup sogn (Sundeved) eller Sattrup sogn (Angel). I Ullerup sogn 
(Sundeved) findes Store og Lille Stabel, begge gårde, der dog ikke ejedes af 
en krigsråd Møller. 110) LaN: Voer-Nim herr. politiprtkl. 1820-25, s. 441, 
442. 111 ) LaN: Voer-Nim herr. dok. t. politiprtkl. 1825-26, sag B 27, nr.
3/1825. 112) LaN: Voer-Nim herr. politiprtkl. 1825-30, s. 36. 113) LaN:
Horsens bys politiprtkl. 1827-29. 114) D. F. Ladiges, ejer af Vosnæsgård fra
1811. 115) LaN: Voer-Nim herr. politiprtkl. 1825-30, s. 28. 116) LaN: Hor
sens bys auktionsprtkl. 1824-36, s. 132. 117) LaN: Horsens bys sk. & pante-
prtkl., litr. A, 1811-26, s. 513. 118) LaN: Samme, s. 514. Exam, juris Niels Lind 
var en ganske ung mand (1803-1838), der en kort tid var prokurator i Hor
sens. (Aalb. Stiftstid. 12/i2 1838). 119) LaN: Horsens kirkebog 1819-29, s. 48. 
120) LaN: Voer-Nim herr. sk. & panteprtkl. 1822-25, s. 321. 121 ) Danmarks
adels årbog (D. a. a.), 1909, s. 39 ff. 122) LaN: Voer-Nim herr. sk. & pante
prtkl. 1820-22, s. 485, 575. 123) LaN: Samme 1822-25, s. 89. 124) D. a. a., 
1922, s. 479 f. 125) Årh. st. årb., 1955, s. 145 ff. Richter: Den danske land- 
militæretat, I, s. 191. 126) Berl. Tid. 18. okt. 1898. 127 ) Priv. brev fra A.
Friedericks-Heiberg, Putbus, Rügen, til forf. 128) W. Bodenhoff: Den gamle 
kammerherre, 1935, s. 21, 72, 163. Smith: Slesvigske amtsforvaltere, 1954, 
s. 88. 129) Horsens kirkebog 1819-29, s. 107. 130) Richter: D. d. landmilit.
I, s. 48. 131) Samme s. 35, se anm. 35. 132) Samme s. 32. 133) Hauch-Faus- 
bøll: Danske patriciske slægter, 1919, IV, s. 126-27. O. Fabricius: Horsens 
købstads beskr. og hist., 1876, s. 218.

134) Richter: D. d. landmilit. I, s. 158. 135) D. a. a., 1898, s. 543 ff.
136) Richter: D. d. landmilit. I, s. 158. 137) Aarhuus Stiftstid. 19. febr. 1851. 
138) Christian Christoffer von Gersdorff (1741-1805), g. m. Bodil de Lichten
berg. D. a. a., 1943, s. 54-55. 139) T. Baumgarten: Det gi. Horsens og Hor
sens slægter, 1925, s. 78. D. a. a., 1888, s. 361. 14°) Dansk biogr. håndleks.,
I, s. 669. 141 ) H. Jerk: En malende kavaler, Aarhuus Stiftstid. 8. dec. 1958. 
142) Kunstmuseets årsskr. 1940, s. 130 ff. 143) E. Bodenhoff: Hofliv under 
trende konger, 1913, s. 9. 144) LaN: Horsens kirkebog 1819-29, s. 137.
145) 1812-36, død i Horsens som cand, theol. - C. Jørgensen: Medd. om stud, 
fra Horsens skole 1780-1851. 148) 1813-77, død i Mariager som fhv. birke
dommer, se Jørgensens førnævnte medd., S. Elvius: Professor rektor Hans 
Jørgen Hansen og hans slægt, 1909, s. 46. J. Bidstrup: Stamtavle ov. familien 
Koefod, 1885, B, s. 15. 147) 1811-91, cand, theol. 1834, cand. jur. 1838,
medlem af grundlovgivende rigsforsaml, og folketing (bondeven) 1848-52,
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død som underretsprokurator og branddir. i Hillerød, se Jørgensens medd. 
148) Julius von Stemann (1778-1832). D. a. a., 1909, s. 477. 149) Se note 41. 
150) Kammerherre hos prinsesse Charlotte Frederikke, oberst Carl Henrik 
Adolph von Roepstorff, se Baumgarten: Det gi. Horsens, 1925, s. 162. Richter: 
D. d. landmilit., II. 151) Jacob Flindt (1768-1842), oberst, chef for Sles
vigske Kyrassérreg., død som generalmajor i Horsens, se Richter: D. d. land
milit. I, s. 153. 152) Kammerjunker Hans Christoffer von Lillienskjold (1801- 
66), død som herredsfoged i Århus (Hasle m. fl. herr.). 153) N. D. A. Ræder, 
af fremragende militærslægt, f. på Nes i Grytten præstegjeld (Norge) 1790, 
borgm. og byfoged i Horsens 1827, æresborger s. st. 1858, død i Kbhvn. 1867, 
se Hauch-Fausbøll: Danske patriciske slægter, 1919, IV, s. 126 ff.

154) LaN: Horsens byfogedarkiv, dok. t. politiprtkl. 1827-28. 155) LaN:
Horsens bys politiprtkl. 1827-29, s. 167 ff. 15°) Store nord, konserv, leks., 
1916, II, s. 349. 156a) O. Fabricius: Horsens købst. beskr. og hist., 1876, s. 308. 
157) LaN: Horsens kirkebog 1819-29, s. 109. 158) RA: Schimmelmannske pa
pirer, pk. 39. 159) E. Bodenhoff: Svundne tider, 1912, og Hofliv under trende 
konger, 1913. T. Baumgarten: Det gi. Horsens, 1925. Th. Overskou: Af mit 
liv og min tid, 1868. J. Davidsen: Kjøbenhavnerliv, 1889. Wolf Baudissin i 
Nationaltidende 12.-13. nov. 1885. Svend Leopold: Prinsesse Charlotte, 1917. 
Joh. Fr. Madsen: Prinsessen af Horsens, 1912. Rob. Neiiendam: Ungdom og 
galskab, 1915. 180 ) Se note 63. 161 ) Se note 151. 162) Forst- og kammer
junker V. T. Scheuermann, ejer af Lillerup fra 1826. Lillerup ejedes fra 1823 
af kammerherre J. P. F. Paulsen, der en tid var prinsesse Charlotte Frederikkes 
hofchef, g. m. billedhuggeren Bertel Thorvaldsens datter. 163) Se note 150. 
104) LaN: Horsens kirkebog 1819-29, s. 151. 185) Se note 36. 188) Se note 67. 
167) J. Davidsen: Kjøbenhavnerliv, 1889, s. 261. 188) Landkadetakademiet,
beligg. hj. af Fredericiagade og Bredgade i Kbhvn., oprettet 1713 af Frederik 
IV for udd. af unge mennesker til officerer i rytteri og fodfolk. 189) Bricka: 
Dansk biogr. leks., 1887, I, s. 595. 170) Grev Schimmelmanns meget betroede
privatsekretær, Emst Philip Kirstein (1759-1834), fremragende finansmand, 
yderst pligtopfyldende og tro i sin tjeneste, se Bobé: Eftl. pap., V, s. 296. 
Hvass: Medd. om pers, og fam. af navnet Hvass, 1861, I, s. 134. 171 ) Kam
merherre Christian Friedrich Claude de Plat (1770-1831), kommandør for 
landkadetkorpset, chef f. akademiet, farbror til den v. Dybbøl faldne general 
du Plat. 172) RA: Schimmelmannske papirer, pk. 39. 173) Richter: D. d. land
milit., I, s. 31.

174) Af en kendt hjemmetysk Flensborg-slægt, se J.W. Hansen: Familien 
Gøttig, håndskr. i La., Åbenrå. 175) H. Frellsen, ejer af Ussinggård, Korning 
sogn, 1829-34. 17°) Heinrich Anna Reventlow-Criminil (1798-1869), fra
1829 amtmand i Flensborg, minister for Holsten i ministeriet Bluhme 1852, 
tysk uddannet, dansk helstatmand, broder til den udpræget tysksindede Joseph 
Carl Reventlow-Criminil på Emckendorf (1797-1850). Begge adoptivbørn af 
Carl Christian v. Baudissins moders søster Julia, g. m. grev Fritz Reventlow, 
D. a. a., 1898 & 1917. Dansk biogr. håndleks., III, s. 210 f. 177) LaN: Hor
sens byfogedarkiv, dok. t. auktionsprtkl. ov. faste ejendomme 1825-30. 
178) Kammerherreinde Christiane Louise Pouline, f. v. Stemann, f. 1785, g. m. 
A. C. Lillienskjold. Se Lengnick, 1845, s. 624. 179) LaN: Horsens bys auktions
prtkl. 1824-36, s. 287. 18°) Ikke identificeret. 181 ) LaN: Horsens byfoged
arkiv, sk. & panteprtkl. G 8, 1826-31, s. 475. 182) LaN: Samme, pasprtkl.
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1830- 36, nr. 129. 183) 1810-71, cand. chir. 1837, død som distriktslæge i
Kerteminde, se Jørgensen: Medd. om stud, fra Horsens skole 1780-1851 (år 
1830). 184) Se note 147. 185) 1813-57, cand. chir. 1836, cand. med. 1837,
mangeårig læge og overlæge v. fødselsstiftelsen i Kbhvn., død på Homsheim 
V. Kiel, se Jørgensen: Medd. om stud, fra Horsens skole 1780-1851. 180 ) Se
note 145. 187) 1811-88, ejer af Haraldskjær, død ugift i Haparanda, se Jør
gensen: Medd. om stud, fra Horsens skole 1780-1851, Kr. Pedersen i Østj. 
hjemstavn 1954, s. 145 ff. 188) LaN: Horsens byfogedarkiv, pasprtkl. 1830-36. 
189) Skanderborg Amtsavis 28. sept. 1830. 19°) LaN: Horsens bys auktions-
prtkl. 1824-36, s. 297. 191) Skanderborg Amtsavis 12. nov. 1830. 192) L.
Holst: Horsens i beg. af dette århundrede, (uden årstal, ca. i860). Sprog
foreningens almanak 1930, s. 18. Marius G. Skov: Et slesvig-holstensk blad 
under treårskrigen. 193) Skanderborg Amtsavis 17. sept. 1830. 194) Samme,
korrespondance fra Kbhvn, 9. nov. 1830. 195) Samme 23. nov. 1830. 198 )
Samme 23. nov. 1830. 197) Samme 30. nov., 7. dec. 1830. 198) LaN: Hor
sens kirkebog 1829-46, s. 9. 199) Se note 139. 200) Se note 134.

201 ) Frederik Christian Ferdinand v. Flindt (1800-55), død som ritmester 
i Næstved. Richter D. d. landmilit., I, s. 152. 202) Frederik Carl Løvenøm v.
Bardenfleth (1811-73), afsk. som ritmester 1849, død på Tåruplund (Fyn). 
Richter: D. d. landmilit., I, s. 11. 203) Skanderborg Amtsavis 23. juni 1831.
204) LaN: Horsens byfogedarkiv, dok. t. politiprtkl. 1831. 205) LaN: Horsens
bys politiprtkl. 1829-31, s. 336. 206) LaN: Voer-Nim herr. sk. & panteprtkl.
1825, s. 89. 207) LaN: Horsens byfogedarkiv, pasprtkl. 1825. 208) LaN: Hor
sens byfogedarkiv, dok. t. politiprtkl. 1831-32. 209) LaN: Horsens bys
politiprtkl. 1831-33, s. 8. 21°) LaN: Horsens byfogedarkiv, dok. t. politiprtkl.
1831- 32. 211) LaN: Horsens bys politiprtkl. 1831-33, s. 99. 212) LaN:
Horsens bys sk. & panteprtkl. 1826-31, s. 436. 213) Samme s. 425 (vielsen
ses ikke i Fredericia kirkebog). 214) Krak Danmarks æld. forretninger, 1940, s. 
25. 215) LaN: Horsens bys politiprtkl. 1829-31, s. 227. T. Baumgarten: Det gi.
Horsens, 1925, s. 34, 40. 216) Skanderborg Amtsavis 16. sept. 1831. 217)
Samme 12. maj 1829. 218) LaN: Horsens byfogedarkiv, pasprtkl. 1825, nr.
168. 219) Samme nr. 183. 22°) LaN: Horsens bys auktionsprtkl. 1824-36,
s. 344. 221) Lauritz Andreas Bemth (1782-1860), cand. jur. 1803, borgmester 
i Korsør 1809, justitsråd 1820, fra 1823 herredsfoged f. Voer-Nim herr., død 
i Horsens. 222) LaN: Voer-Nim herr. sk. & panteprtkl. 1841-43, s. 131. 
223) P. J. Titchen (1789-1847), teaterdirektør, tidl. møller i Svendborg. Vir
kede som skuespiller helst i »landlige« roller. Rob. Neiiendam: De farende 
folk, 1944, s. 53 ff. 224) Skanderborg Amtsavis 23. jan. 1829. 225) Elisabeth
Charlotte, f. Sigbjømsen, enke efter en i engelsk fangenskab død skibsfører.

226) 1818-81. Se Bricka: Dansk biogr. leks., I, s. 218. Dansk biogr. hånd- 
leks., I, s. 30. 227) Skanderborg Amtsavis 30. jan. 1829. 228) Carl Becker
(1780-1862), teaterdirektør, havde 1822 fået bevilling til at spille i danske 
byer. Selskabet spillede i beg. på tysk, men med årene blev sproget et noget 
germaniseret dansk. Død i Ålborg. Rob. Neiiendam: De farende folk, 1944, 
s. il, 32. 229) Tysk dramatiker ( 1777-1831 ), chef f. teatret i Braunschweig,
kendt f. sit drama om Faust, der dog hurtigt blev fortrængt af Goethes drama 
ov. samme emne. 23°) J. Aakjær: St. St. Blichers livstragedie, 1903-05, II, 
s. 292 f. 231) J. Davidsen: Kjøbenhavnerliv, 1889, s. 260. T. Baumgarten: 
Det gi. Horsens, 1925, s. 168. Kr. Pedersen i Østjysk hjemstavn, 1954, s. 147.
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232) Om ham se bl. a. Poul Enemark i Årh. st. årb., 1957, s. 53 ff. I denne 
artikel forekommer mange steder andre af de i nærv. artikel omhandlede pers.
233) V. A. Secher: Medd. om slægten Secher, 2. udg., 1939, s. 202 ff. 234) Se
note 201. 235) Asta Heiberg: Erinnerungen, afsnittet: Rendsburg und Kiel.
236) RA: Schimmelmannske papirer, priv, breve, pk. 30. 237) Wolf, f. 22. jan. 
1812, om ham se foran. 238) RA: Tyske Kancelli, Vorstellungen 1834, nr. 85. 
230) Asta Heiberg: Erinnerungen, afsnittet: Verlobung. 240)RA: Folketælling 
Slesvig købstad 1. febr. 1835, s. 168. 241 ) 1798-1854, se Dansk biogr. hånd-
leks., III, s. 67. 242) Flensborgeren, professor Christian Paulsens dagbøger,
v. Knud Fabricius og Johs. Lomholdt-Thomsen, 1946, s. 248, 270. 243 Søren
Bloch Thrige (1820-1901), skolemand og historisk forf., se Dansk biogr. hånd- 
leks., III, s. 578. 244) Museum 1891, s. 121. 245) Originalen i forf. besiddelse.
246) Gemeinnütziges Schleswiger Taschenbuch, 1832, s. 31, 36. 247) RA: Tyske
Kancelli, Vorstellungen 3/3-13/4 1840, nr. 62. 248) D. a. a., 1909, s. 41.
249) RA: Schimmelmannske papirer, pk. 42. 25°) Frederik Christian Emil
Theodor Claus Dankwart (1782-1856), f. i Segeberg, tysk cand. jur., meget 
betroet mand i det schimmelmannske hus, død i Kbhvn. Se Bobé: Eftl. pap., 
V, s. 296.

251) Andreas Christian Gierlev (1774-1845), embedsmand i udenrigstj., 
se Bricka: Dansk biogr. leks., VI, s. 44. 252) Von Mentzdorff, overinspektør
på Schimmelmanns holstenske gods Ahrensburg, se Hvass: Medd. om pers, 
og fam. af navnet Hvass, I, s. 122. 253) RA: Kataster der Stadt Schleswig,
s. 138, 146. 254) Tysk amtmand i Slesvig. D. a. a., 1909. 255) RA: Folke
tælling Slesvig købstad, febr. 1840. 256) Asta Heiberg: Erinnerungen, s. 142.
257) Samme s. 181. 258) De originale breve beror hos Anna Friedricks-Heiberg, 
Putbus, Rügen. 250 ) Fru Astas datter, Nanny Henriette Elise Heiberg, f. 
1838, g. m. dr. Carl Friedrichs, Kiel. Form, opkaldt efter mormoderen Hen
riette Kunniger. Moder til ovennævnte Anna Friedricks. Se G. F. Heiberg: 
Slekten Heiberg, Oslo 1941, s. 405. 26°) Fru Astas ældste søn Carl Wulff
Anton Elias Johannes Heiberg, f. 1836, død som købmand i Hongkong, jvnf. 
den i note 259 nævnte bog. 261 ) Grevens ældste datter, f. 25. dec 1812. 
262) Bodo v. Stockhausen (1810-85), hannoveransk kammerherre, geheime
råd, gesandt, g. m. grevens datter Clothilde, f. 8. sept. 1818 i Horsens, jvnf. 
Årh. st. årb., 1959, s. 95. 263) Richard Jens Emst Bruun Neergaard (1822-
66), advokat i Kiel, g. m. 1) grevens broderdatter Antonie Josephine Therese 
(1822-55), 2) Hipolyte von Zeppelin. 264) Gerhardt Christopher von Krogh 
(1785-1860), den danske øverstkommanderende i 1850, sejrherre fra Isted. 
Udgået af en slesvig-holstensk-sindet slægt. Greven har muligt kendt ham fra 
sine officersdage eller fra møde i den slesvig-holstenske adel. 265 ) Grevens dat
ter Charlotte, f. 18. april 1829 i Horsens. 266 ) Grevens datter, f. nytår 1827 
i Horsens. 267) Grevens datter, se note 262. 268) Greven hentyder her til
Ungarns frihedskamp 1850, der endte med et nederlag, hvorefter landet blev 
underlagt Østrig, der kort forinden også havde underlagt sig den sidste rest 
af et selvstændigt Polen, fristaden Krakow. 260) Grevens søn, f. 6. febr. på 
Hovedgård. 270) Rygtet ubekræftet. 271 ) By i Holsten, nordøst for Ham
borg, et af de steder, hvor den danske stat udtrak tallotteriet. 272 ) Grevens 
søn, f. 20. juni 1822. 273) D. a. a., 1909. Richter: D. d. landmilit., I, s. 31.
Tillæg til Berl. Tid. 10. juli 1849. 275) Ikke identificeret.
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276) G. F. Jägermann: Itzehoe und dessen Umgebungen, 1838. 277) Gre
vens søn Adelbert. 278 ) Komisk tyksak i Shakespeares Henrik IV og i 
Nicolais opera De lystige koner i Windsor. 279 ) Baron Adolph Friede
rich von Blohme (1798-1875) til Falkenberg ved Slesvig og Heiligen
stedten i Holsten. Dansk gesandt i London 1832-51. D. a. a., 1935, s. 40. 
28°) F. 9. jan. 1777. 281) Fanny = Franziska Juliane Friederikke komtesse
Reventlow (1803-56), d. a. Carl Christians æld. søster Sophie Anne, g. m. 
Heinrich Reventlow til Åkjær. G. m. den i note 279 nævnte Blohme. 282) Lu
cius G. J. A. Bruun Neergaard (1797-1881) til Oevelgoenne, repr. for Itzehoe 
i den tyske forbundsdag i Frankfurt i oprørstiden. G. m. Marie Bügel (1796- 
1863). Datteren Ina Josephine Marie Elisabeth, f. 1833, blev gift i 1856 
med Eduard Johannes Adolf rigsgreve v. Baudissin, s. a. grev Carl Christians 
ældre broder Friederich til Knoop. Datteren Maia (Amalie Emilie Theodora), 
f. 1837, forblev ugift. 283) Se note 282. 284) Se note 263. 285) Susanna
Adelheit Magna (1831-57), blev 1856 gift med en saksisk premierløjtnant, 
men døde kort tid efter. 286) Se note 265. 287) Grevens datter, f. 8. april
1814. 288) Grevens datter, f. nytår 1827. 289) Minden, by i Westfalen. 

290 ) Kan ikke identificeres, formt, en søn af Rosa. 291 ) Rosas mand, Friederich 
Lilliencron (1806-93). 292) Grevens søn, f. 22. febr. 1816. 293) Carl Erik
Johan Bruun Neergaard (1823-89), til Eckhoff og Jargsdorff, søn af den i 
note 282 nævnte Lucius Neergaard. 294) Gods i Holsten. 295) Ikke iden
tificeret. 29fl) Det er ikke konstateret, hvem der ejede disse godser. 297) Gre
vens ældste søn var i april 1855 blevet enkemand, giftede sig atter i sept. 
1859. 298) RA: Folketælling Itzehoe 1855. Peter Siig ikke identificeret.
299) Asta Heiberg: Erinnerungen, s. 181-82. 300) Se note 159.

301 ) D. a. a., 1934, s. 78. 302) D. a. a., 1909. Richter: D. d. landmilit., I,
s. 31. Ph. Weilbach: Nyt dansk kunstnerleks., 1896, s. 58. P. B. G. Wester- 
gaard: Danske portrætter, 1930, s. 675. Jørgen Paulsen: Billeder fra treårs
krigen, 1952, s. 87, nr. 95. J. Th. Ræder: Krigserindringer, 1911, s. 159. 
Nationaltidende 4. dec. 1893. Diverse danske og tyske leksika. 303) Berl. Tid. 
nr. 176, juli 1864. 304) Berl. Tid. 13. dec. 1886. 305) Gads danske mag.,
1910—11, s. 303. Die Heimat 1943, s. 53. Så sent som i 1955 solgtes billeder af 
Gürlitt på kunstaukt. i Århus. 30°) Asta Heiberg: Erinnerungen, s. 219-20.
307) Johs. Thomsen: Wahre treu, was schwer errungen, Slesvig 1954, s. 26.
308) Deutsche Volkskalender für Nordschleswig 1935, s. 39. 309) Asta Hei
berg: Erinnerungen, s. 190 ff. 310) Sønderjyske årb. 1906, s. 287. 311 ) Zeit
schrift der schslw.-holst. Gesch., 30, 1900, s. 377. 312) E. Høyer-Møller: Livs-
og krigserindringer, 1894, s. 63, 136-37. 313) E. Bodenhoff: Den gl. gene
ral, 1914, s. 59, 61. 314) Johs. Thomsen: Wahre treu, s. 28. 315) Asta Hei
berg* Erinnerungen, s. 268. Johs. Thomsen: Wahre treu, s. 33. 31fl) Bio
graphischer Jahrbuch und deutsche Nekrolog, IX, 1904, s. 100. Flensborg 
Avis 30. jan. 1904. Hejmdal 1. febr. 1904. 317) Kbhvn. 1883. 318) G. F.
Heiberg: Slekten Heiberg, Oslo 1941, s. 405. 319) Christoph von Tiedemann: 
Aus sieben Jahrzehnten, Leipzig 1905, s. 302, 312. 32°) Diverse danske og
tyske leksika. 321 ) LaN: Voer-Nim herr. sk. & panteprtkl. 1841-43, s. 131. 
322) Skanderborg Amtsavis 14.-15. okt. 1913. 323) Dagspressen, bl. a. Aarhus
Amtstid. 29. aug. 1955.



Bidrag til Harlev Sogns Historie
Af August F. Schmidt

Da sogneinddelingen i middelalderen fandt sted, udskiltes i det syd
østlige område af Framlev Herred Harlev Sogn, hvis grænse, så vidt 
muligt, blev draget under særlig hensyntagen til naturforholdene. 
I NØ udgør Lyngbygård Å med den dybe ådal et skarpt skel, syd
grænsen følger Århus Å i den brede dal til hen vest for Skibby; 
herfra går grænsen i sydvestlig retning og snart danner Holmbæk og 
Brydebæk sogneskel. Derefter går sognegrænsen gennem fordums 
udmarker, til den når Århus Å tæt nord for Fusvad. Syd for dette 
vad udgør Jeksen Bæk på en lille strækning sognets østgrænse. Syd 
for Elstrupgård ender sognet i en spids. Herfra kan man følge vest
grænsen nordpå hen mellem Tåstrup og Stjær, hvis marker den ad
skiller. Sognegrænsen går gennem den 26 ha store Tåstrup Sø, videre 
op gennem Tåstrup Mose, hen langs østsiden af Lillering Skov, her
fra mod øst, syd om Næshøj og nord for Harlev stationsby, og så 
uafbrudt gennem tidligere overdrev, hen mellem Skibby i syd og Høj
by Gård1) i nord, ud til Debbel Huse ved Lyngbygård Å. Hele Har
lev Sogns ikke helt lige trukne nordgrænse er ikke betinget af natur
skel som de øvrige grænsestrækninger for størstedelen er det. Det 
kunne se ud, som om det område af Harlev Sogn, der findes mellem 
Århus Å og Holmbæk-Brydebæk en tid ikke har hørt til Harlev Sogn. 
Det nævnes således i kronens skøder 27. januar 1588, at en gård i 
Harlev Sogn, kaldet Halløj holm (Harlevholm) hørte til Ormslev 
Sogn i Ning Herred2). Det forholder sig hermed således, at da Ge
nete Graigengelt, »den skotske kvinde på Tjele«, var død 1567, 
solgte hendes mand, Hans Skriver, Harlevholm til ejeren af Stads
gård (Gonstantinsborg) i Ormslev Sogn. Sammen med Stadsgård blev 
Harlevholm i 1583 mageskiftet til kronen, men 1661 afhændedes går
den (besat med 2 bønder) til Gabriel Marselis, der da blev ejer af 
Stadsgård med tilhørende gods. Harlevholm og Harlev Mølle til-' 
hørte længe Stadsgård3). Af denne grund følte beboerne sig her knyt
tet til Ormslev Sogn, hvorfor de søgte deres kirkegang i Ormslev,
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hvilket også var tilfældet med herskabet på Tarskov Mølle. I folke- 
o verleveringen4) berettes det, at familierne fra de tre nævnte hjem i 
Har lev Sogn hørte til de syv herskabelige familier, der hver havde fast 
kirkestol i Ormslev Kirke. Her kunne man mødes med herskabet fra 
Constantinsborg, og ikke mindst dette har vel gjort sit til, at man søgte 
til Ormslev på helligdagene. Harlevholm, Harlev Mølle og Tarskov 
Mølle har dog alle dage ligget i Harlev Sogn, der er et i landskabe
lig henseende meget smukt og afvekslende område.

Ved Fusvad slår Århus Å et stort knæk, og den træder nu ind i 
Århusdalen, 6 m over havet og ca. 10 km fra dens udløb i Århus 
Havn. Vi er ved Tarskov Mølle kommet ind i et helt nyt dalsystem. 
Det er udformet af en mægtig smeltevandsflod, der i den sidste af 
vore tre istider løb vestpå under isen og på sin vej dannede flere stør
re og mindre søer. Dalen har engang været havfyldt, man har nem
lig helt oppe ved Skibby fundet sandlag med strandsnegle og hjerte
muslinger under tørvelagene. Her i Århusdalen løber åen langsomt 
af sted i store slyngninger gennem de lavtliggende enge i Harlev og 
de øvrige sogne mod øst indtil Århus5). - Jorderne i Harlev Sogn er 
fra nord og syd jævnt skrånende ned mod åen, de er dels lermuldede 
med underlag af 1er og mergel, dels sandmuldede med grusunderlag. 
Der skal fra 6,2 til 6,8 ha til en tønde hartkorn i sognet, hvor der vi
des at have været 31 oldtidsmindesmærker. Da Nationalmuseet for 
første gang berejste Harlev Sogn (i perioden 1894-1919), var her 2 
oldtidsminder, og i 1948, da overinspektør, dr. Therkel Mathiassen 
berejste vort område, var her ingen fredningsværdige oldtidsminder 
tilbage6). Størsteparten af disse, ca. 20, har syd for Tåstrup dannet 
en samling. Nord og nordvest for Harlev har ligget nogle høje, af 
hvilke 2 har rummet nu fuldstændig forsvundne stengrave. Et lige
ledes forsvundet dyssekammer (en jyndovn) har stået nordøst for 
Skibby. Enkelte af sognets oltidsgrave er fra jernalderen. En grav 
fra ældre romersk jernalder (1-2 årh. e. Kr. f.) er fremdraget af en 
gravhøj på matr. nr. 4 af Tåstrup By. Gravhøjen har bestået næsten 
udelukkende af sten, og over disse var et tyndt lag jord. Oldsagerne 
lå på bunden mellem stenene. Der blev fundet 3 skåle af forskellige 
typer og en fragmenteret skål, et fodbæger, 2 hankekar, 2 kopper, 
2 vaser og et sideskår. Der forefindes ingen nærmere fundoplysnin
ger7). Den 25. september 1928 harvede Hans Jørgen Jensen på sin 
husbond, gårdejer Agner Christensens mark ved Tåstrup. Der kom 
noget til at hænge ved en harve tand. Det viste sig at være en guldring 
iblandet lidt sølv. Ringen kom til Nationalmuseet, og herfra udbe-
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taltes dens metalværdi, 850 kr., til finderen. Det anselige smykke 
stammer fra det 6. årh. e. Kr. f., og det kan godt være henlagt som 
en kostbar gave til guderne8). Seks år senere, i 1934, var gdr. Agner 
Christensen beskæftiget på samme mark, hvor Hans Jørgen Jensen 
harvede i 1928, og gårdejeren fandt da kort fra det tidligere fund
sted en halsring, der svarede til den fremdragne fra 1928. Også denne 
nyfundne ring blev som danefæ erstattet af Nationalmuseet, der 
betalte ringens metal værdi med 825 kr. og 125 kr. i findeløn. Mar
ken, hvor de to pragtfulde ringe fandtes, går langs med og lige østen 
for Randers-Skanderborg landevej, og skråner stærkt ned mod Tå
strup By. Fra fundstedet er en storslået udsigt mod nord over Århus
dalen med Tåstrup Sø og Lillering Skov i den nærmere baggrund. 
Der gik stort ry af Tåstrupfundene, som sammenlignedes med 
guldhornfundene ved Gallehus9).

I Traps Danmark, 4. udgave, VII bind (1926), 210 oplyses, at 
vandarealet i Harlev Sogn er 20 ha (d. v. s. den østlige del af Tåstrup 
Sø), og at moser i sognet udgjorde 12 ha. Efter at hedeselskabet i 
1926 havde undersøgt sognets moser, kunne det oplyse, at Tåstrup 
Mose i Harlev og Framlev Sogne var på 24 ha. Det var en lavmose 
med en tørvedybde af 1,2 m i gennemsnit. Askeindholdet var i gen
nemsnit 14,3 pct. I engene fra banedæmningen til Brabrand Sø var 
en overgroet lavmose, hvoraf noget tilhørte Harlev Sogn. Denne mo
ses tørvedybde i gennemsnit var 1 m, askeindholdet var 28,6 pct. i 
gennemsnit. Moserne i Harlev Sogn var så ringe, at man (i 1926) 
måtte fraråde at bruge dem som brændselsgivere10). De blev dog ud
nyttede i krigstiden 1940-45.

Harlev (ca. 1200 Hathelef, 1480 Harløff), der blev grundlagt i 
det 4.-5. årh. e. Kr., er den ældste af sognets byer. Navnet har i sit 
forled mandsnavnet Hath eller et nærbeslægtet Hathi. Efterled- 
det -lev antages at betyde »arvegods«.

Skibby (13. årh. Skyby) er fra det 7.-8. årh. Navnet er sikkert 
sammensat med ordet skib. Da byen blev grundlagt, har Århus Å 
formodentlig været sejlbar for små fartøjer op til Skibby.

Tåstrup ( i48oTostrup), der er en torpby fra den ældre mid
delalder, er vist identisk med det Torstenstorp, der forekommer i et 
meget gammelt dokument af 24/3 1207, og i så fald er navnet sam
mensat med det almindelige gammeldanske mandsnavn Thorsten. 
Hører den nævnte form ikke herhen, kan også mandsnavnet Tosti 
komme i betragtning.

Den forsvundne landsby Ilstrup (vistnok hvor nu Elstrupgård
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sydligst i sognet findes) synes i første led at have et mandsnavn iden
tisk med oldnordisk Igull, gammelsvensk Ighil, Ighul. Endelsen - 
torp betyder »udflytterbebyggelse«. Tåstrup og Ilstrup er antagelig 
blevet grundlagt af udflyttere fra den gamle by Harlev; det er Skib
by vel også, da denne by har sin beliggenhed i området nord og vest 
for de to grænseåer: Århus Å og Lyngbygård Ä.

Det gamle navn Tarskovmølle (1664 Tarschoumølle) vidner di
rekte om skovbevoksning. Navnets første led er af ukendt oprindelse; 
den ældre udtale på stedet er »Taahskmøll«11).

Yngre end landsbynavnene er marknavne, gårdnavne, husnavne 
m. v. Den ypperste kilde, vi besidder til kundskab om navngivning 
af de enkelte sognes marker, enge, skove, bakker o. s. fr., er mark
bøgerne fra 1683 (i Rigsarkivet i København). Vi skal nu stifte be
kendtskab med de navne, der findes i Harlev Sogns markbog fra 
nævnte år og derefter skal anføres marknavne, der kendes fra senere 
optegnelser.

Harlev By havde i 1683 tre vange. Af disse nævnes først i mark
bogen Snabvangen. Snabe betyder: en skovstrækning, lyngbevoks
ning el. lign, ind over en mark. Betegnelsen kan også hentyde til 
sid og sur jordbund. - I denne vang var i 1683 de følgende navne. 
Vads Ager. En ager ved et vadested. I lærerindberetningen til sted
navneudvalget 1921-22 (i det følgende benævnt 1921) findes nav
net Hyrdevad, et minde fra byhyrdens eller hyrdedrengenes tid. Ert- 
høysjald, efter vilde ærteblomster på en høj. Fald svarer til en ind
tægt i marken og udgør ofte en samling agre. Fald kan som navne
ord betyde »skråning«, det tilsvarende verbum: »være beliggende« 
(»Agrene falder mod solen«). - Nørkiers jaid. 1921 Nørrekær. - 
Snab krogen. Krog hentyder til afsides beliggenhed eller til markens 
form. - Hajuer Krog, Havrekrog. - Holm ager. Holm betegner tit 
et lidt højereliggende areal, der er omflydt af vand om vinteren. - 
1921 forekommer Skoogholm og Elleholm. På sidstnævnte lokalitet 
har groet elletræer, eller også har man ment, at ellefolk holdt til her.

Dernæst kommer vi til Sandvangen, i markbogen 1683 fejlagtigt 
skrevet Snadvangen. Her fandtes Daalager, Dalager. - Krogsager. - 
Mølager. 1921 nævnes Møllemarken. - Lynghøyblochr. Blok er be
tegnelsen på en kort ager. - Snadjald, fejl for Sandfald. 1921 fore
kommer marknavnet Sandmændene. - Gouflen, gavlen, efter engens 
form. - Stens Krog. Her har været mange sten. - Paarsager. 1921 
Pors. Plantenavnet Pors. - Aaruey sager, Årvejsager. Måske en ager 
ved vejen til Århus. - Høybytoen Blocher. Korte agre med tjørne-
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bevoksning ind mod den fordums landsby Højby i Framlev Sogn. 1921 
Højbymarken. — S midt ager, smedeager.

Kietingwangen. 1921 Ketting. Muligvis en -ing afledning til 
dialektordet kætte »fold, aflukke.« - Vadsager. - Hundshøjs ager. 
Måske navn efter en oldtidshøj, hvor en hovedløs hund kan have 
spøgt. - Tranholm. Vel en holm, hvor der voksede tranebær. 1921 
Tronholmen. Gården Tranholm, en af de tidligst udflyttede gårde 
fra Harlev, er beliggende nord for sognebyen. - Hafuerbierig, Havre
bjerg. - Schoufs fald, Skovfaldet. - Nederhede fald. - Ofuerhed fald. 
1921 Heden. — Byens toffter. — Prestens toffte. - Gose Krog. 1546 
nævnes, at til Harlev Kirke hører Gaasskrog og Kierchens Hæffd 
mellem Harlevholm og Tarskov. Gåskrog antages at være den nord
lige og Kirkens hævd den sydlige del af et areal mellem vejene til 
Harlevholm og til Åbo12). - Røemose fald. Mosen kan have navn 
efter bevoksningens farve, eller også har vi her ordet røe, der kan 
betyde: blødt, sumpet sted. - Ofuen Kier ehe, Oven Kirke. - Ho- 
fuez Blocher, Hovedsblokker. Her nok i betydningen: foragerblok- 
ker. - Riber hafue, Riberhave. - Møltoften. — 1921 Lykkensbjerg
stedet. Gårdnavnet Lykkeberg er afledt herfra. Løkke betyder ind
hegning.

Herefter kommer vi til Tåstrup, hvorfra i 1683 først anføres Søe 
Schouf Wangen, Søskovvangen. 1921 forekommer navnet Søkær syd 
for Tåstrup Sø. Søskoven eller Stenskoven hedder skoven hinsides 
sognegrænsen i Stjær. - Hommel Spield, Humlespjæld. Spjæld bru
ges ofte som betegnelse på mindre, lidt afsides beliggende arealer. - 
Huid Deels Fald, Hviddelsfald. Hvid hentyder antagelig til bevoks
ningens farve. - Schoufs Land, Skovsland. - Stalling Fald. Vel efter 
laksefisken stalling, den holder til i mindre vandløb. Stallinggård 
ligger nær Tåstrup Bæk øst for byen. - Toffterne wed byen. — Borre 
Weis Fald. Borre, bårer, var agrene i omdriften, når de ikke var un
der plov. - Hoffgaarden, Hovgården, et navn, der erindrer om, at 
der i Tåstrup har ligget en gård, som tilhørte bispen i Århus. - Mølle 
Wangen. M ølle ager s Fald. - Høylyckers Fald, Høj løkkefald. - Hunds 
Dals Fald. - S chou Maalt. 1921 Nedre Skovmaal, Øvre Skovmaal. 
Skovmål var i 1683 det sidste fald i Møllevang. 1921 forekommer 
marknavnet Langemaal. Jfr. stedsmål, en overtagelsessum, når en 
fæstegård skulle have en ny fæster. - Fælleden. — Spongsagerre, 
Spangsagre. 1921 Spongsbro. Der findes en spang (smal bro) over 
Århus Å sydøst for Tåstrup. - Schiden agerre, Skiddenagre, fugtige, 
lavtliggende agre. - Sandingagrene, de sandede agre. - Torns Kier
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agerre, Tjørnekæragre. - Balle agerre. 1921 Balleskifter. Balle bruges 
i stednavne som betegnelse på jævnt stigende jordsmon. - Røed 
agerre. Vel Rødeagre, efter bevoksningens farve. - Mølle Bierg. - 
Torn Balle. 1921 Tornskifte, T or nb allemarken. En mark med tjørne
bevoksning. - Ulff Krog agerre, Ulvkrogagre. Her har ulve haft deres 
boliger. - 1921 Ljushøj, Lyshøj, en sløjfet høj syd for Tåstrup. - 
1921 Lundmosen.

Skibby. Østre Wang. Lung Maa, lyngeng. Ma, made betyder 
eng. - Smedie F aldit, Smedefaldet, jord tillagt bysmeden. - Peder 
Jensens Krog. - Gammel Søe Faldit. På et udskiftningskort over 
Skibby fra 1798 (i det følgende benævnt 1798) findes navnet Gam
mel Sø Agre. 1921 Gammelsø. Nordøst for Skibby har fordum været 
en lavvandet lille sø. - Raag Blocher, de magre, bare blokke. Næppe 
fuglenavnet råge. -

Wester Marck. Sax Kier Fald. Måske efter sakse, udsat til dyre
fangst. - Tackis Legs Fald. 1798 Tokkes Enemærke. 1921 Tokkes 
Eng. Tolskærager 1921 kan måske også høre hertil (fejlskrivning). 
Tokke jord var areal tildelt efter skøn, forgodtbefindende, i mod
sætning til rebet jord. - Kræmmersteens Fald. 1798 Kræmmerstens 
Faldene, nord for byen. Herfra har antagelig verseret et sagn om en 
kræmmer, der måske blev myrdet eller udplyndret ved en stor sten. - 
Norder Kitrup. 1798 Kittrup. 1921 Kittrup. Nord for byen. Måske 
efter en forsvunden bebyggelse. Forleddet vel et personnavn, måske 
det middelalderlige tilnavn Kith.

Lyschoufbach. 1798 Lysgaard Kjær, Lysgaard Bak, Sønder Lys- 
gaard Bak, alle nordøstligst på marken. 1896 Lysebakke. Senere: 
Lysskov Bakke. 1921 Lyshybakke, Lyshøjbakke. Forleddet i disse 
navne er lys. Kan være efter Valborgblus (på bakken, højen) eller 
efter et sagn om lys på høje (bjergfolkenes lys). -

Nørremarch. Swiine Kiersfald, et kær, hvor svinene gik. 1798 
Svinkjær nord for Skibby. - Synder Kittrup. — Biørndambs Fald. 
1798 Bjørndam og Bjørndams Blokker. 1921 Bjørnedam. Nordøst 
for Skibby - Jyndoffuen Fald. En Jyndovn (et dyssekammer) har 
stået nordøst for Skibby. - Kierche Kiers Blocher, Kirkekærsblokker. 
1921 Kirkekær - 1798 anføres endvidere på Skibby Mark: Luus- 
torns Faldene nord for byen. Har vel forbindelse med Lysskovbakke 
m.m. Luustorn, Lystorn, navn givet efter hvidtjørnens blomstring. 
-Tyr Eng, Lille Tyr Eng, bytyrens græsningsareal. - Heste Haven 
De tre sidstnævnte navne findes længst mod øst. Halds-Faldene, 
NV for Skibby. Hald betyder skråning. Gårdnavnet Haldsgård er
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taget herfra. - Vand-Ager-Faldene, nord for Skibby. - Lund-Fal- 
dene, vest for byen. Skibby Lunde, en fordums skov, blev hårdt med
taget i svenskekrigen 1658-59. Der er nu ingen skov på Skibby 
Mark. - Bro Kier. 1921 Brokær, øst for byen, vel nær et overfartssted 
over Lyngbygård Ä. - A ar slev Træskifte, øst på marken. - Lang 
Agre, i øst. - Goulen, gavlen, øst for byen. Arealet har form som en 
gavl. - Laus Høl, SØ for byen. Vel personnavnet Laurs. Høl »hul«. - 
Sand Agre, syd for Skibby. - Det nuværende navn Mosevang fin
des øst for Skibby. -

1683 hørte til Harlevholm følgende navne: Røe Moese fald, se 
ovenfor. — S tran gisbier g. 1921 Strungelsbjerg. S tro ngelsbjerg findes 
nær Holmbæk. Bjerg betyder her bakke, forhøjning. Strongels- bety
der »besværlighed« el. lign. Overfladeforholdene kan have gjort det 
vanskeligt at komme til lokaliteten. - Hede Fald. - Konster Ley. 
Leddet kan måske have været til besvær, eller det kan have haft no
get særligt ved sin sammentømring. - Helle de gs Krog. Forleddet kan 
være tillægsordet hellig. Det kan måske også have betydningen hæl
de, skråne. 1921 forekommer navnet Helledege, tidligere Egekrat. 
1921 Ege agre.

Heste Ballen, højereliggende terræn, hvor hestene græssede. - 
Synder Lund. - g Tofter. Harlevholm, der 1683 tilhørte Constantin 
Marselis, havde kun 1 mark, der lå vest for gården.

Tarskov Mølle, der 1683 tilhørte Hans Arenfeld, havde 1 mark 
som kaldtes Schou Marchen, Skovmarken. Her var navnene: Wæ- 
ster Balle. - Fus Wad. Fusvad er nu betegnelsen på et fordums va
dested over Århus Å ved det sted, hvor Jeksen Bæk forener sig med 
åen og nær vejen fra Edslev. Navnet betyder nok Fossevad, da År
hus Å her har meget fald.13) Ved Fusvad har folketroens ellefolk 
eller andre småfolk (med røde luer) holdt til. En sort hund færde
des her i mørke14) - Edleff Weyen, Edslevvejen. - Tarschouff høfd, 
Tarskov hævd, et areal, Tarskov Mølle havde hævd på, rettighe
den til. - Øster Balle15).

De følgende navne er alle op tegnede i 1921-22 og senere.
Holmbæk, der udgør grænse mellem Harlev og Ormslev Sogn, 

har fået sit navn i allusion til det nærliggende Harlevholm. - Bryde
bæk, der udgør den øvre del af den herværende sogneskelbæk, har 
navn efter, at man her vandrødnede hørren inden brydningen. Af 
hensyn til brandfaren fandtes brødgravene til hørtørring altid i 
nogen afstand fra stråtækkede landsbyer. - Malmgravene, Malm
gruber er navne, der erindrer om, at der i Harlev Mølle i 1702 blev
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oprettet et kobber- og siden et klædeværk af Jørgen Høvinghoff16). 
1787 dreves kobber- og jernværket endnu, men i 1801 var her kun 
almindelig mølledrift. Møllen tilhørte 1831 traktør Louis Johan 
Schucany. Han forøgede ejendommens jorder betydelig og gav den 
navnet Ludvigsholm17). Blank .Navngivet efter bevoksningens farve, 
hvid eller blålig. - Bjergagre. - Bredskifte. - Elbakke syd for Harlev- 
holm. Bakke med elletræer. - Enghave ved Tåstrup. - Grobineren, 
muligvis af Gråbynke. - Kirsebærbakken. - Kjeldskrog, Kildekrog. - 
Kringlen, navn efter markens form. - Langskifte. - Poulskrog. - 
Rofyrin(?) - Smørhullet. - Snogbæk. - Storesener, uren jord. - Stov- 
seng, måske kort eng eller eng med ujævn bund, stubbe, stilke. - 
Tagelle, muligvis et sted, hvor der groede tagrør.

Som man nu vil have erfaret, var jorden i gamle tider bogstave
lig oversået med navne. Hver ager, hvert fugtigt område, enhver nok 
så ringe bakkeskråning eller forhøjning, ethvert mosedrag havde 
sin betegnelse. Denne navngivning var praktisk nødvendig i fælles
skabets tid, da bønderne havde deres agre liggende spredt i byvan
gene. Jo nærmere vi er kommet vor tid, des mere intensiv er jorden 
blevet opdyrket. Heder er blevet taget under plov, moser og enge 
er, hvor det har været muligt eller hensigtsmæssigt, blevet udtørrede 
og opdyrkede, ligeså sumpe og søer. De sidste spor af det fordums 
naturlandskabs finere struktur er med den gennemførte opdyrkning 
og dræning forsvundet helt eller delvis. Det moderne landbrug har 
øvet en nivellerende indflydelse på overfladerelieffet. Og hovedpar
ten af de gamle marknavne er blevet glemt. Man har ikke brug for 
dem mere.

*

I matriklen 1664 oplyses, at der i Hallöu var 6 gårde, 2 huse og 
i mølle. 1688 meddeles i matriklen, at byen bestod af 8 gårde med 
28,90 tønder hartkorn. Endvidere var der et hus med 0,15 tdr. htk. 
Af anden skyldsat jord var her 2,21 tdr. htk. Ialt i htk. 31,26 tdr. land. 
Harlev bys dyrkede areal var 1688: 197,6 tdr. land. Den ene af de 
8 gårde var præstegården. De øvrige gårde beboedes af Jørgen Søren
sen, Unge Laurs Rasmussen, Peder Jørgensen, Anders Nielsen, GI. 
Laurs Rasmussen, Knud Pedersen, Rasmus Dinesen. Mikkel Laur
sen besad 1 bol. Søren Nielsen 1 mølle. Harlev Mølle havde 1688: 
0,13 tdr. htk. og i,i td. land dyrket areal. Bønder og bol tilhørte 
kongen.

Tåstrup havde 1664: 9 gårde. 1688: 10 gårde og 1 hus. Gårdenes
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hartkorn var på 45,55 tdr. Husets på 0,42 tdr. Ialt 45,97 tdr. htk. 
Byens dyrkede areal var ca. 318,7 tdr. land. Gårdene var 1688 ryt
tergods, og de beboedes af Mads Jensen, Niels Madsen, Jens Knud
sen, Anders Jensen, Laurids Sejersen, Rasmus Hansen, Niels Ras
mussen, Jens Jensen, Rasmus Nielsen, Jens Rasmussen. Harlev Kirkes 
jorder brugtes af nr. 3 Jens Knudsen.

I Skibby var 1664: 3 gårde, ligeså i 1688. Sidstnævnte år havde 
gårdene 32,65 tdr. hartkorn og 200,9 tdr. land dyrket areal. De 3 
gårde beboedes hver af 2 bønder, der ligeledes hørte til Skanderborg 
ryttergods. Disse mænd var Mogens Rasmussen og Peder Danielsen, 
Niels Mogensen og Peder Nielsen, Jens Rasmussen og Peder Rasmus
sen.

Tarskov Mølle havde 1688: 1,45 tdr. hkt. og 10,1 tdr. land dyr
ket areal.

Harlevholms hartkorn var 1688: 18,25 t(^r- hkt. og 85,9 tdr. land 
dyrket areal.

Ialt var der i 1688 i Harlev Sogn 23 gårde med 126,80 tdr. hkt., 
3 huse med 0,70 tdr. htk. Anden skyldsat jord 2,21 tdr. htk. Tilsam
men i hartkorn 129,71 tdr. Ialt i dyrket areal 814,3 tønder land18). 
Harlev Sogn er nu på 1144 hektar, i gammelt mål 2055 tønder land.

Harlev Sogn havde i 1769: 318 og 1787: 317 indbyggere. Harlev 
blev udskiftet 1784, Tåstrup 1793 og Skibby 1798. Harlev og Tåstrup 
blev regelmæssigt stjerneformet udskiftede, og de to byer blev fore
løbig liggende omtrent i midten af deres marker19). 1801 var der i 
sognet 318 indbyggere og 1834: 438. 1844 var der i Harlev 9 gårde, 
i Tåstrup 14 og Skibby 6 gårde. 1845 var der 505 beboere i sognet. 
Udflytning og udparcellering var nu i gang. 1855 var der således i 
sognet 30 gårde og 37 huse. Heraf var 10 gårde og 13 huse beliggen
de uden for byerne. Efter udskiftningen blev Harlevgård udflyttet. 
Tre af de 8 Harlevgårde (præstegården var den 9.) blev 1835 købt 
af Harlev Mølle (før 1959 i en længere årrække benævnt Ludvigs
holm) tillige med een af de Holms gårde. Nogle år efter brændte 2 
gårde i Harlev, og de blev så flyttet ud på markerne i nord. Senere 
fik de navnene Tranholm og Lykkeberg. Der er nu i Gammel Harlev 
kun tilbage 3 gårde (hvoraf den ene er præstegården) og 1 hus
mandssted. Alle de gamle gårde og ejendomme bestod af bindings
værksbygninger. Af sådanne er der nu i Harlev 8 tilbage20). Et min
de om den gamle tæt sammenbyggede landsby forekommer i navnet 
Hamborgleddet, opkaldt efter konen Maren Hamborg, der levede i 
sidste halvdel af forrige århundrede. Hendes hus og en nabogård lå
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nær kirken. Passagen mellem Marens hjem og gården var så smal, 
at den blev kaldt et led. Den snævre gennemkørsel er nu forsvundet.

Det bør nævnes, at også i Tåstrup og Skibby findes der endnu 
adskillige bindingsværkslænger.

1870 var der i sognet 612 indbyggere. 1875 var der her 32 gårde 
og 62 huse, hvoraf 10 gårde og ca. 30 huse lå uden for byerne. 1880 
var indbyggertallet 589, 1890: 507, 1901: 594. Sidstnævnte år var 
der i Harlev Sogn 100 gårde og huse. 1906 var folkemængden her 
601, 1911: 710, 1916: 706, 1921: 668 personer. 1921 var der 160 går
de og huse i sognet. 1925 var her 687 og 1930: 649 indbyggere21). 
1940 var folketallet 630, fordelt over 171 husstande. 1950: 665 ind
byggere og 185 husstande. 1955: 656 indbyggere og 194 husstande.

Den spredte bebyggelse præger nu også Harlev Sogn. Hvor går
dene er blevet udflyttede, dominerer jordløse huse i landsbyerne; det
te er dog ikke tilfældet i Tåstrup og Skibby, hvor de fleste af de 
gamle gårde stadig findes på deres oprindelige plads. Derimod her
sker de jordløse huse i Harlev Stationsby ved sognets nordgrænse. 
Hammelbanen, der fungerede i perioden 1902-56, fik en station her, 
og omkring denne er fremvokset en lille moderne stations- og lande
vejsby, hvor bl.a. findes offentlige institutioner, håndværkere og 
handlende, så her kan sognets befolkning næsten blive betjent som 
i en lille købstad.

Endelig bør i denne forbindelse anføres, at navngivningen af 
gårde, ejendomme og villaer hører nutiden til. Dette moderne nav
nestof har også sin interesse, bl.a. er flere gårdnavne prægede af 
omgivelserne eller har gamle marknavne til forudsætning. Under 
Harlev har jeg oplysninger om følgende navne: Damgård, har navn 
efter en branddam i nærheden. Fredensbo. Harlevgård. Harlevholm. 
Kirstinelund. Ludvigsholm. Lykkeberg. Solbakken. Sorgenfri. Tar- 
skov Mølle. Tranholm22).

Tåstrup: Agerskær. Bækkelund. Due gård. Elstrup gård. Enghave
gård. Højlund. Højlund, Nørre-. Højlund, Øster-. Højvang. Mose
lund. Spanghus. Stallinggård, udflyttet 1865. Stenholt. Stensgård. 
Stenskovgård. Tåstrup Damgård. Tåstrupgård. Tåstrup Søgård. 
Vidtskue.

Skibby: Haldgård. Mosevang (hus). Skibby Enggård. Skibby 
Østergård. Stauslet, forhen Skibby Vestergård23).

•X-
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Harlev Kirke.
Efter udateret postkort.

Harlev Kirke findes, ligesom så mange andre af Arhusegnens 
gamle kirker, på en højning i landsbyen. Her blev i den romanske stil
periodes tid (i ioo-1250) opført en kirke med skib og kor af granit
kvadre, frådsten og limsten. I den seneste middelalder fik skib og 
kor hvælvinger. Det gamle kirketårn var, som det er sædvanligt ved 
vore middelalderkirker, omved 300 år yngre end skib og kor. Våben
huset (mod syd), der også blev opført en rum tid efter skib og kor, 
blev ombygget i 1700-tallet. Tre gamle vinduer spores i kirkens mure, 
hvori der nu er 3 vinduer fra nyere tid.

Det oprindelige kirketårn styrtede ned i 1861, og det nuværende 
blev derefter opført. Det skal være 12 (eller 15) alen lavere end det 
gamle tårn, fortæller folkeoverleveringen, der også oplyser, at det på 
grund af sin højde tjente som sømærke. Dette kan naturligvis ikke 
passe, men det store tårn kan have gjort nytte som vejviser. Peder 
Hjulmand i Tåstrup fortalte o. 1890, at Sibylle havde spået, at Har
lev Kirke skulle vælte, når der var allerflest folk i den, men ingen skul
le komme til skade. »Det er også sket, den faldt en onsdag, da der var 
en uhyre mængde folk til alters«24). Det nye tårn blev 1861-62 op
ført af røde mursten. Tårnet har hvælvet underrum. Korets hvæl
vinger og gavl ombyggedes 1863. - Kirkeklokken blev omstøbt 1884.
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Døbefonten er af granit, den er fra romansk tid og er kirkens 
nforgængelige stykke inventar. Den hører til bægerbladfontenes type, 
og er derfor karakteristisk ved sin høje fod med hjørneblade. Fon
ten er uden mundingsprofil. Den har indvielseskors ovenpå, hvilket 
er et vidnesbyrd om, at den er blevet viet af præsten, inden den to
ges i brug25). Dåbsfaldet, af messing, er fra 1713. I dets bund ses en 
fremstilling af Jomfru Maria i solgiselet, stående på nymånen. Hun 
bærer Jesusbarnet. På fadets flade kant er springende hjorte, en bil
ledlig fremstilling af Davids Salme nr. 42-43 (jfr. Den danske Sal
mebog nr. 377: »Som tørstig hjort monne skrige - alt efter det rin
dende væld«). Efter Svenskekrigen 1658-59 måtte Harlev Kirke nø
jes med »1 kalck oc disck af træ, efftersom polackerne borttog den 
forige sølff kalck og disck«26).

Senere blev kirken foræret en smuk kalk af sølv med tilhørende 
disk. Det skønne, tunge bæger er uden tvivl fra slutningen af 1600- 
tallet - Særkalke blev indført sidst i 1930erne.

Altertavlen, i renæssancestil, er dagtegnet 2. august 1592. Præ
sten Daniel Pedersen Kaae’s navn og det nævnte årstal med dato er 
indridset i den store, smukke tavle, der består af ikke mindre end 14 
felter. Ved restaureringen i august 1940 blev alle felterne rensede 
for overmaling og de oprindelige billeder og skriftsteder fremdragne 
og restaurerede. Skriften måtte opforgyldes, men det er sket direkte på 
den oprindelige bund. Rammetræet var i en meget dårlig stand, så 
den oprindelige staffering ikke kunne restaureres, der er derfor her 
blevet foretaget en nystaffering med videst mulig anvendelse af de 
oprindelige kulører. Altertavlen indeholder to små herregårdsbilleder, 
som Regnar Knudsen i en indberetning af 9. januar 1946 forklarede 
således: Billedet til højre er det ældste Tjele med det i en synsforret
ning 1685 nævnte, senere forsvundne tårn. Billedet til venstre er det 
ældste Overgård ved sydsiden af Mariager Fjord. Maleriet er fra o. 
1592 og må antages at være skænket til kirken af den daværende 
ejer af Harlevholm, Hans Skriver, »den skotske kvinde« Genete 
Graigengelts anden mand. Tjele var hendes første mand Mogens Lø- 
venbalks gård, og Hans Skriver kan formodentlig have været skriver 
på Overgård.

Genete Craigengelt døde på Harlevholm 1567. Hans Skriver kald
tes af nogle kongelig betjent, af andre ridefoged på Havreballegård 
(senere Marselisborg). Bybilledet bag Jesus på korset forestiller Je
rusalem, der svigtede Frelseren.

I altertavlens felter II-XIV er der skriftsteder, som det dog vil
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fylde for meget at meddele her. De findes afskrevet i Nationalmu
seets 2. afdeling i kirkekapslen for Framlev Herred.

Prædikestolen, i renæssancestil, er fra o. 1600. På dens fire fel
ter står malede billeder af Christus samt evangelisterne Matthæus, 
Marcus og Lucas. De gjorde i 1940 indtryk af tidligere at have været 
genstand for en opmaling, hvilket synes bekræftet, da det ved af
dækning af det på sydvæggen fastgjorte overmalede femte felt lyk
kedes at fremdrage den fjerde evangelist Johannes, som, trods sin 
medtagne stand, viste sig at stå betydeligt mere levende end de øv
rige. Dette billede blev i august 1940 restaureret, og den fjernede 
belægning genfremstillet i lighed med de andre felter, hvor man 
rensede og lemfældigt reparerede. Den øvrige del af prædikestolen 
og lydhimlen fik en nystaffering på grundlag af den forefundne 
staffering og i samklang med altertavlen27).

Den i. april 1923 så kirkearkæologen Eigil Rothe på den lodrette 
vægflade under korbuens nordre halvdel bl. a. rester af sorte, la
tinske bogstaver af renæssancetype, men undersøgelsen blev ikke 
på dette punkt ført så vidt frem, at en sammenhængende læsning 
blev mulig.

På korets nordvæg er kalkmalerier, der den 15. oktober 1939 blev 
undersøgt af Egmont Lind. Der fandtes to lag malerier adskilte fra 
hinanden ved svære hvidtelag. Det yderste og yngste maleri bestod 
af et mægtigt draperi malet med dodenkop og sorte foldeskygnin
ger. Draperiet fyldte det meste af væggen og skrev sig antagelig 
fra slutningen af 1600-tallet. Det ældste lag viste de sørgelige rester 
af en gotisk udmaling, en figurfrise, der har haft sin plads på øver
ste halvdel af væggen. Maleriet var udført forinden hvælvingens 
indbygning. Figurerne, hvoraf i 1939 kun én var synlig, har stået 
under arkader (buerækker) og har som underløbende frise haft 
en rødbrun ranke kantet med bånd eller striber i rødbrunt og okker. 
Figurfragmentet viste farver som rødbrunt, grønt og sort (den sidste 
farve anvendt til konturer), men antagelig har farveskalaen været 
større. Et rødbrunt viekors, som såes lidt under rankeslynget (til 
højre), var samtidig med figurfrisen. Et lidt mindre viekors, også i 
rødbrunt, som gik halvt op i rankeslynget, var yngre end det større 
kors. Forså vidt er der tale om tre malerifag. - Figurfrisen var udført 
på et tyndt hvidtet berapningslag og måtte være fra 1400-tallet.

Synlig af de gamle kalkmalerier er nu en menneskeskikkelse på 
korets nordvæg. Det er vist en kvindelig martyr, man her ser. End
videre et indvielseskors. - På korbuens forkant blev i 1939 fundet en
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Harlev Præstegård set fra kirkens våbenhus. 
Efter udateret postkort.

bladfrise i rødbrunt, okker, hvidt og sort. Frisen blev afbanket i 
fuld udstrækning, restaureret og er nu synlig28).

Kirken har et ret stort orgel (fra dette århundrede), og der er 
ca. 150 faste siddepladser i skibet. Bænkene blev malede med deres 
nuværende farver i 1939. En tavle med præsternes navne siden 1536 
er malet af maleren Hans Rasmussen og anbragt på sin plads 1939. 
I foråret i960 fjernedes kirkens gamle varmesystem, og i stedet fik 
man indlagt luftkonditionering (varmluftindblæsning).

På Harlev Kirkes nordvæg hænger en gammel, enkel trætavle, 
hvorpå er malet et våben og en indskrift29), der bringer oplysninger 
om den fra H.F. Ewalds roman »Den skotske kvinde paa Tjele« 
kendte adelige dame Genete Craigengelt, der sammen med sin anden 
mand, Hans Skriver, ca. 1536-1567 ejede Harlevholm. Hun mentes 
at have givet Harlev Kirke nogle jorder, og derfor fik hun sin min
detavle her. Indgående undersøgelser har vist, at Genete Craigengelt 
ikke har skænket kirken jordegods. Ganske vist ejede Harlev Kirke 
i gammel tid forholdsvis betydelige jordbesiddelser, men ingen af 
disse er kommet fra den skotske kvinde. Alle kirkens jorder er i ti
dens løb gået bort, så de ikke længere kan hævdes for kirkens30).

I Harlev Kirkes kor er ophængt en mindetavle af sort poleret 
sten i træramme over Christian Lindemann, der var præst for
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Harlev-Framlev Sogne 1761-81. - I kirkens midtergang og umiddel
bart op til kortrappen har ligget en sten til minde over Søfren Peder
sen og hans 2 hustruer31). Ved anbringelsen af en varmeledning o. 
1919 blev stenen fjernet og lagt ud på en mark. Herover harmedes 
en gårdejer, han fik stenen flyttet tilbage og anbragt i våbenhuset. 
Under bugseringen hertil knækkede stenen, men den blev cemente
ret sammen igen.

I 1940ernes slutning blev fra kirketårnets nordfundament frem
draget en gravsten, der herefter har fået sin plads i våbenhuset. Den 
ret høje og aflange sten, der er uden indskrift, er fra tiden o. 1400. 
På stenen er indhugget båndslyng og et smukt kors, der har haft et 
opretstående tømmerkors til forbillede. Korset står på en fod. Ste
nen har sikkert dækket en fremstående gejstligs grav.

På kirkegården er ni gravsten over bønder fra det 18. århundrede. 
Deres indskrifter er alle læst af C hr. Heilskov32).

Følgende præster har haft deres virksomhed i Harlev-Framlev 
siden Reformationen 1536. Peder Kaae 1536-67. Daniel Pedersen 
Kaae 1567-1614. Mads Danielsen Kaae 1614-39. Laurids Sørensen 
1639-68. Jens Lauridsen Harlev 1668-96. Jens Jensen Harlev 1696- 
1736s3).Christian Johan Lodberg 1736-6134). Christian Jacobsen 
Lindemann 1761-81. Ole Flensborg 1781-180535). Jens Christian 
Ramsing 1805-5336). Lars Winsløv 1852-70. Rasmus Ludvig Riis 
1870-86. Hans Fischer Jørgensen 1886-95. Hans Peder Christensen 
1895~1934, Poul Eiaas I93437)-

Præstegården i Harlev, der ligger umiddelbart syd for kirken, er 
en lang, smuk stråtækket bindingsværksbygning, der eksisterede i 
1732, idet dette årstal sammen med præsten Jens Jensen Harlev og 
hustrus forbogstaver er indskåret i en af bygningens egebjælker 
(mod nord). Der findes i længen 12 værelser; i 1906 blev den for
øget med en tilbygning i grundmur. Bygningen, der er fredet i klas
se B, er ud mod den 1V2 ha store have forsynet med en lille frem- 
bygning (et korshus).

Præstegårdens to avlsbygninger opførtes 1735. Der hørte førhen 
over 100 tønder land til præstegården, nu er der 14,5 ha (ca. 29 tdr. 
Id.) tilbage. Den er nu forpagtet ud.

Harlev fik i 1721 en kongelig rytterskole33), der i 1925 blev ind
rettet til lærerbolig, samtidig med at byen fik en ny skole. 1912 fik 
Harlev en forskole. Den 10. maj i960 indviedes Harlev-Framlev 
Kommuneskole som centralskole for hele kommunen. Det nye store 
undervisningskompleks findes nord for stationsbyen Harlev, men i
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Framlev Sogn. De øvrige skoler i kommunen er nu solgte til privat
brug. Der er ikke plads til her at fremkomme med nærmere skole
historiske oplysninger, men det skal dog nævnes, at St. St. Blichers 
søn, Francisco Blicher (1823-1902), var lærer i Harlev 1862-1887, 
hvorpå Christian Sørensen blev hans efterfølger. Francisco Blicher 
skal have lignet sin berømte fader meget, også i gang og manerer. 
Lærer Blicher var en venlig og afholdt mand, hvis livsvej blev langt 
mindre tornestrøet end flere af hans nærmest pårørendes, men det 
er en anden historie39).

Endelig skal anføres, at der i Tåstrup har været en grundtvigsk 
friskole, der blev oprettet 1885. Nedlagt sidst i 1930erne.

NOTER

]) Højby er en forlængst nedlagt landsby i Framlev Sogn. 2) Kronens 
Skøder I (1892), 319. Jyske Samlinger 5. rk. II. bd., 1936, 94. 3) Møller
nes historie er skildret af Chr. Heilskov i Århus Årbog 1941, 12-15. 1949, 
93. 4) Meddelt af Gunnar Fogh, Edslev, i Aarhus Amtstidende 12/8 1957.
Smign. Århus Årbog 1915, 142. 5) Jfr. min artikel: Åer bag Århus (Jul i
Aarhus 1959, 14-17, med kort over åen). 6) Therkel Mathiassen: Oldtids
minderne paa Aarhusegnen (Jyllands-Posten 13/7 1948). 7) Hans Norling-
Ghristensen: Katalog over ældre romersk Jærnalders Grave i Århus Amt 
(Nordiske Fortidsminder IV, 2, 1954), S. 102-03. 8) J. Brøndsted: Guld
ringen fra Taastrup (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1929, 67-68). ®)Ras- 
mus Nielsen: Guldringene fra Taastrup (Østjydsk Hjemstavn 1946, 174-75, 
med billede af ringene). 10) Fridlev Thøgersen: Danmarks Moser (1942), 35. 
11 ) Kristian Hald i Østjydsk Hjemstavn 1945, 81-83. 12) Århus Årbog
1915, 136, z44- 13) Østjydsk Hjemstavn 1943, 58. 14) Evald Tang Kristen
sen: Danske Sagn, Ny Række I (1928), nr. 63. II (1929), nr. 19, s. 7. 
15) Navnene fra markbogen 1683 er venligst afskrevet af historikeren Poul 
Rasmussen. 18 ) Om Høvinghoff-Familien og dens tilknytning til Harlev 
Mølle se Peder Jensens afhandling: Kobber-Jens (Poul Bjerges Aarbog for 
dansk Kulturhistorie 1900, 135-54). 17) Se nærmere Århus Årbog 1941, 12-
13. 1940, 108-116. 1949, 93. 18) Henrik Pedersen: De danske Landbrug paa
Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688, med Indledning af 
Svend Aakjær (1928), 224. 19) Harald Nielsen: Udskiftningen i Skander
borg Rytterdistrikt (Jyske Samlinger Ny Række III, 1955, 40, 49, 50). 20) I
Østjydsk Hjemstavn 1942, 134, har gdr. Søren Leth givet en nyttig skildring af 
de gamle bindingsværksbygninger i Harlev. 21 ) Traps Danmarks 1. Udgave, 
II, speciel del (1859), 609. Trap, 2. Udg. VI (1879), 52. Trap, 3. Udg. V 
(1904), 137-38. Trap, 4. Udg. VII (1926), 209-11. Østjydsk Hjemstavn 1936, 
148-49. 22 ) Om bygninger i Harlev i gamle dage se Østjydsk Hjemstavn 1942, 
134. Adskillige oplysninger om dagligliv i Harlev se Østjydsk Hjemstavn 1943, 
114-16, hvor Søren Leth har skrevet om en svensk kvinde Charlotte Ander
sen (død 1931), der i mange år boede i nævnte by. Om Harlev Sogn har
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Rasmus Nielsen meddelt oplysninger i Østjydsk Hjemstavn 1948, 144-47. 
Bidrag om forholdene i sognet i det 17. århundrede på grundlag af ting
bøger se Poul Rasmussen: Tingskriveren fortæller om Livet og Tilstandene i 
Framlev Herred 1661 (Østjydsk Hjemstavn 1948, 20-29). 23) Mange kultur
historiske og personalhistoriske oplysninger om Skibby i middelalderen og til 
ned mod vor tid findes i S. Leth Danielsens afhandling: En gammel Slægt 
i Skibby (Århus Årbog 1928, 75-152). Om en gammel sognefoged i Skibby, 
Laus Mikkelsen, se Søren Leths Skildring i Østjydsk Hjemstavn 1939, 96. Om 
gårde i Harlev Sogn se J. C. B. la Cour: Danske Gaarde I (1905), 116-24. 
2. Samling I (1912-13), 93-97. 3- Saml. I (1915), 118-19. J. Jespersen: 
Danske Gaarde I (1923). J. J. Hansen: Større danske Landbrug V (1933), 
530-539. Aarhus Amt, topografisk historisk Haandbog (1949), IV. del, 
Framlev Herred. S. 134-64; her er omtalt 51 gårde og ejendomme i Harlev 
Sogn. Endvidere en sognehistorisk indledning af landstingsmand Rasmus 
Nielsen. Oplysninger om landsbyliv, arbejde og fester i almindelighed i Har
lev Sogn se min bog: Aarhusegnens Landsbyliv (1953). Sagn og folketro 
fra sognet findes i min bog: Fra Aarhusegnens gamle Landsbyer (i960). 
24) Evald Tang Kristensen: Danske Sagn II, Side 343-44. 25) M. Macke-
prang: Danmarks middelalderlige Døbefonte (1941), 68, 162, 408. 26) År
hus Årbog 1921, 54. 27) Hans Rasmussens Indberetning 25/8 1940 til Na
tionalmuseets 2. Afdeling. 28 ) Smsts. 29 ) Indskriften findes aftrykt i Århus 
Årbog 1915, 134. Endvidere har Ghr. Heilskov meddelt den i Samlinger til 
jydsk Historie og Topografi 4. Rk. II. Bd. (1916), 175-76. Aarhus Amts
tidende 9/3 1943. Jfr. smst. 27/7 1938 (Aug. F. S.). 30) Peder Eeg har ud
førlig gjort rede for Harlev Kirkes jorder og Genete Craigengelt (i Århus 
Årbog 1915, 133-46). 31 ) Indskriften kan læses i Århus Årbog 1928, 97,
se også Ghr. Heilskov i Saml. t. j. Hist, og Top. 4 Rk. II, 177. 32) Smsts.,
177-180 kan indskrifterne læses. 33 ) Om disse præster findes der udførlige 
oplysninger af S. Leth Danielsen i afhandlingen: Fra Harlev Sogn i gamle 
Dage (Århus Årbog 1921, 46-70). I dette arbejde forekommer også talrige 
enkeltheder om gammelt kirkeliv, om skoleforhold, bondeslægter m. v. 
34 ) Denne præst har tidligere haft sin mindetavle i Harlev Kirke. 35) Om 
præsterne Lindemann og Flensborg se min afhandling i Århus Årbog 1945, 
95-101. I skiftet efter Lindemann nævnes bl. a. et kvadrillebord, et vidnesbyrd 
om gammeldags selskabelighed i Harlev Præstegård (se Georg Hansen: Præ
sten, 98). 38) Om denne præst se nærmere Østjydsk Hjemstavn 1938, 59.
37) Om pastor Ejaas se Aarhus Amtstidende 9/5 1936. Her også oplysninger om 
tidligere præster og om præstegården. Endvidere smsts. 13/11, 18/11 1959.
38) Om skoleforhold i sognet før 1721 findes der nogle oplysninger i S. Leth
Danielsens afhandling (Århus Årbog 1921, 46-70). 39) Se Jeppe Aakjær:
St. St. Blichers Livs-Tragedie III (1904), 233-37. Evald Tang Kristensen: 
Minder og Oplevelser II (1924), 338. Aarhus Amtstidende 8/9 1931 (Aug. F. 
Schmidt). Smsts. 11/12 1952 (Thorvald Madsen).



Historisk Samfund 1959-60.
Det forløbne år omfattede 11 arrangementer, nemlig 4 foredrag, 2 
rundvisninger, 4 udflugter og 1 filmaften. Første møde afholdtes man
dag den 20. april på Østergades Hotel i Århus, hvor forfatteren Niels 
Fenger talte og viste sin tone- og farvefilm »I Blichers Fodspor«. 
Aftenen blev en betydelig succes med et af de hidtil største deltager
antal. Lørdag den 9. maj blev der aflagt besøg på Tekstilmuseet i 
»Den gamle By«. Museet blev gennemgået for to hold af museums
inspektør fru Petra Julie Holm.

Udflugtssæsonen begyndte torsdag den 28. maj med en aftentur 
til Tvilum kirke, der blev gennemgået af museumsinspektør Gunner 
Rasmussen. Den ellers så fortræffelige Svostrup kro kunne ikke nær 
rumme det store antal deltagere. Lørdag den 20. juni var der efter
middags- og aftentur til Ebeltoft med byvandring under ledelse af 
redaktør Poul Hvitved. Derefter var der den sædvanlige sommer
pause, der varede til søndag den 13. september, da heldagsturen fandt 
sted. Dens første mål var Frederiks kirke, hvor formanden på kirke
gården fortalte om stedet og om kartoffeltyskerne. Videre kørtes til 
Dagbjerg Dås, hvor formanden berettede om den ældgamle kalk
brydning i disse egne. Desværre forbød det store antal et besøg i selve 
minerne, som det ellers havde været planen - det ville have varet hele 
dagen at få alle lodset rundt. Men indgangen nåede man da efter en 
spadseretur i ejendommelige og - bortset fra et par autoborde - helt 
fortidige omgivelser. Turens hovedmål var Jenle, som nåedes op på 
eftermiddagen. Her holdt formanden i nærheden af den gamle fest
plads (optaget af køer) et foredrag om Jeppe A.akjær, Jenle og Jenle- 
festerne. Der var derefter ved en enestående gæstfrihed fra fru Nanna 
Aakjær og fru Solvejg Aakjær Bjerre adgang til Aakjærs arbejds
værelse og andre lokaliteter i privatboligen; disse besøgtes i hold, så
ledes at nogle, mens andre var inde, var ved graven i kratbakkerne. 
Lørdag den 26. september afsluttedes sæsonen med en eftermiddags
visit ved Øm klosterruin, der blev gennemgået af kustode Erik Bach.

Torsdag den 26. november var der filmaften. Der vistes 4 film: 
»Til klassisk jord« (Sydfrankrig, Italien og Grækenland), »Danske
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kongegrave«, »Gammelt isfiskeri på Ringkøbing fjord« og »Landsby
kirken«. Torsdag den io. december fortalte arkæologen Geoffrey 
Bibby levende og spændende om Forhistorisk Museums udgravninger 
i Den persiske Havbugt.

Mandag den 8. februar i960 havde man påny besøg af forfatteren 
Niels Fenger, der denne gang viste tone- og farvefilmen »Med H. C. 
Andersen til Italien, eller hvad man kan hitte på«. Torsdag den 3. 
marts blev der aflagt besøg på Forhistorisk Museum, der blev forevist 
af museumsinspektørerne Harald Andersen og Georg Kunwald. I sin 
beretning til generalforsamlingen torsdag den 24. marts omtalte for
manden de vanskeligheder, der havde ført til årbogens forsinkelse, 
ligesom han gennemgik og vurderede samfundets arbejde i alminde
lighed. Beretningen godkendtes tillige med kassererens regnskab. De 
afgående bestyrelsesmedlemmer: Forfatteren Aug. F. Schmidt, Bra
brand, kontorchef Johan Richter, overretssagfører Otto Bisgaard, Sil
keborg, arkivar Peder Jensen og gårdejer Nydam Jensen, Nydams
gård, Lyngå, blev alle genvalgt. Efter kaffebordet fortalte bibliotekar 
Kjeld Elkjær meget morsomt om familien Weis og livet på Århus 
Mølle i forrige århundrede.

Der er til samfundets arbejde som sædvanlig modtaget tilskud fra 
Undervisningsministeriet, Skanderborg og Århus amter, købstadkom
munerne og enkelte sognekommuner, desuden fra forskellige institu
tioner, virksomheder og private. Historisk Samfund bringer sin hjerte
ligste tak for disse tilskud, og det takker lige så hjerteligt alle, der i 
årets løb har deltaget i og medvirket ved møder og udflugter.



Sagregister

Aftægt 72-77 
Aftægtskontrakt 73 f, 77 
Akademikum, se Akade

misk Læseforening, Kbh.
Akademisk Læseforening, 

Kbh. 38, 65 
alderdomsunderstøttelse 

iflg. lov af 9. 4. 1891 75 
altertavle 217 f. 
Anden Eksamen 19, 34 f.
2. Dragonregiment 182 
auktioner 134, 158 f, 159,

168

Badeanstalt, offentlig 167 
batist-krave 144 ff. 
Becherske Selskab, Det

169
bestyrelse 6, 224 
bigami 157, 195 
bjergprædiken 82 
bombardement 1807, Kø

benhavns 14 
bomuldstøj-fabrik 56 
borgervæbningen, Arhus

il tf-, 54, 57 
brand 1794, Christiansborg 

Slots 13
bryllup 43 
brødgrave 212

Caroline Amalie (damp
skib) 40, 66

Dampskibsfart mellem Kø
benhavn og Arhus 40, 
64

Dania (dampskib) 64 
Danske Lov 165, 166, 167 
disk (til oblater) 217 
Ditmarsken-bønder 187, 

188
dramatiske Selskab, Arhus, 

Det forenede 11, 55, 57 
Dronningens Livregiment 

193
dyssekammer 207, 211 
døbefont 217 
dørgreb 55 
dåbsfad 217 
dåbsritual 122

Eksamen artium (studen
tereksamen) 19, 34, 35, 
138, 159, 160

ellefolk 209, 212 
erindringer 7-53, 131-201

Faddere 80, 81, 139, 142, 
153, 162 f.

familieoverenskomst 147,
148, 149, 150, 151 

»Fandens afdeling« i bor
gervæbningen, Arhus 12 

foredrag 223 f. 
Foreningen for den indre

Mission for Aarhus og 
Omegn 93 

forfatterskab, C. C. v.
Baudissin’s 173 f, 178,
180, 186, 199 

forpagtningsafgift 158 
forpagtningskontrakt 134 
fri forfatning, Danmark 38 
frimenighed, N. P. Grun- 

net’s 89, 90 ff., 93 
fri murermester 54 
friskole 221 
frivillige jyske Skarp

skyttekorps (1848) Det 
122

frivilligt korps fra Arhus 
(1848) 44 f.

fynboer 78-99 spredt 
Fynske Regiment lette

Dragoner 140 
fynske vækkelse, den 78,

79 f- 
fæsteafgift 109 
fæstebrev 109 
i. Slesvig-holstenske In

fanteribrigade 146 
får, auktion over 134

Gendarmeri korps (»de lyse
blå«) 22, 60 

generalforsamling 224 
grafologisk analyse 191 f. 
gravminder 219 f. 
grevetitel, avispolemik om 

160 ff.
grundtvigianisme 78-99 

spredt
gudelige forsamlinger

78-99 
guldringe fra Tåstrup

207 f. 
gårdnavne 215

Hammelbanen 215
Hekla (dampskib) 45 
herrnhutisme 78
Hestgarde 178 
Himmelbjerg-møder 40,

62, 66, 169
Historisk Samfund for Ar

hus Stift 6, 223 ff.
Holstenske Infanteriregi

ment 157 
hor 125 f.
huslærere 112-122 
hørtilberedning 212

Immatrikulation ved Kø
benhavns Universitet 35

Indre Mission 78-99 
spredt

Indre Missionsforening 87, 
93

indremissionærer 93 f., 97 
indvielseskors 217, 218 
injurier, retssag om 117- 

121

Jagt, retssag om 163
Jenle-fester 223 
jernaldergrave 207 
jyndovn (dyssekammer) 

207, 211

Kalk (alterkalk) 217 
kalkmalerier 218 f. 
kampene ved Dybbøl 1848 

193 .
keramik, forhistorisk 207 
kirkebænke 219 
kirkegang 206 f. 
kirkeklokke 216
Kirkelig Forening for In

dre Mission i Danmark
93

kirketårn 216
klædeværk 213 
kobber- og jernværk 213 
koleraepidemi, Arhus 1853

46, 47, 63, 67 
kolportører for Indre Mis

sion 93 f., 97
Kommunalforeningen til 

Fremme af almennyttige 
Forbedringer, Nimtofte- 
Tøstrup 84

konfirmation 142, 146



226 Sagregister

Kirkelig Forening i Sønder- 
herred 92 f.

Landsbynavne 208 f. 
lejekontrakt 109, 110 
ligfærd 138 
ligfærd, Frederiks Vis 39 
litorina transgression 207 
Livgarde til Fods, Den

kgl. 155 
Livgarde til Hest, Den

kgl. 178
Livregiment Kyrassérer

140 
Læsefrugter samlede paa

Litteraturens Mark
(tidsskrift) 9, 20, 54, 55

Mageskifte 206 
marknavne 209-213 
matrikel af 1664 213 f. 
matrikel af 1688 213 f. 
mormoner 89, 93 
moser 208 
møder 223 f. 
månedslov 28

Naturhistorisk samling på
Arhus Katedralskole 58 

Nordslesvigsk Tidende 160 
»Nøtheniana« 19, 60

Oldtidsmindesmærker 207 
Olufsmarked, Arhus 54 
oprøret 1848 178-201 

spredt 
orgel 219

Pantebrev 134 
pas 138, 168 
pension 182, 185 
pensionsansøgning 170 f. 
pietisme 78-99 spredt 
Polyhymnia, Arhus 54, 55,

61, 62, 70 
possementmagerarbejde 56 
Prinds Frederik Ferdinands

Dragoner i Arhus 12,
57, 69, »3», 140 

priser 134 
privatskoler 124, 128 f. 
privatundervisning (til stu

dentereksamen) 112, 
113-117 

provsteret, sag for 126 f. 
prædikestol 218 
præsteembede, besættelse

af 112, 115-120 
præstegård 213, 214, 220

Rationalisme 84 
redaktionsudvalg 6 
regnskaber 224, 239 f. 
renoncionsakt 147, 148 
retssager 76 f., 104 f., 

117-121, 131 ff., 134, 
144 ff., 146, 163, 164-167 

revisor 6 
ritualforslag, biskop Myn

sters 80
rullegardiner 59 
ryttergods 214 
rytterskoler 200

Schimmelmannske Fidei- 
commis, Det grevelige 
147, »49, »5», 172, 175, 
176, 183, 198

16. Bataljon 155 
selveje, overgang til 79 
series pastorum 219, 220 
skadesløsbrev 136 
Skanderborg Amtsavis og 

Avertissementtidende 
158, 159-162, 163, 168, 
169 

skilsmisse 174 ff. 
skoleforhold 124-129 
skolegang 17 f., 22, 23-28,

31-34 
skoleundervisning i8, 22, 

23, 25-28, 41 f., 45 f., 
60 f., 61, 63

skolevæsen 124, 128 f., 
220 f.

skomageri 54 
skovhugst, anvisning af

105 
skovridere 104-107 
skovtyveri 106 
skudsmål 131, 133 
skuespillerselskab 168 f. 
slaget på Reden 1801 14 
slaget ved Bov 1848 178 
slaget ved Fredericia 1849

182
slaget ved Isted 1850 180, 

181
slaget ved Kolding 1849 51 
Slavekrigen 1848 45, 67 
slesvig-holstenisme 178- 

201 spredt
Slesvigske Infanteriregi

ment 157
Slesvigske Kyrassérregi

ment 139, 140, 146, 152, 
»53, »63, 170

sognebåndsløsningsadresse, 
J. C. Lindberg’s 80 

sognegrænser 206

Spare- og Laanekassen i
Aarhus 61, 63, 69 

stedsmål 210 
strømpevæveri 56 
studentereksamen se eksa

men artium 
Studenterforeningen, Kbh.

38 
Studentersamfundet, Kbh.

37 f-, 65 
svenskekrigen 1658-59 212,

217 
sygehus i Arhus 67 f. 
syn (over bygninger) 104,

107 f., 108 
syn (over have) 108

Tilskud 224 
traktørprivilegium 109 
traktørsted 108
3. Infanteriregiment 195 
tunneldal 207 
tysk besættelse af Randers

1864 15
tysk besættelse af Arhus

1848 45, 63
tysk besættelse af Arhus

1849 46, 63, 68 
tyveri, retssag om 131 ff.,

144 ff.
tørv 208
tørveskær, retssag om 76 f.

Udeblivelse fra plads, rets
sag om 134 

udflugter 223 
udflytning 214 f. 
udskiftning 214 
udvalg for Øm Kloster 6 
udvandring 182, 183, 186, 

200 
underholdsbidrag 176 
universitetsstudium 35 ff.

Veje (syd for Arhus) 103 
vidnesbyrd, falsk, retssag 

om 131 ff.
vold, retssag om 104 f, 

164-167 
vækkelse 78-99

Åbne brev af 8. 7. 1846 
ang. arvespørgsmålet 195 

årbøger, Arhus Stifts 224 
Aarhuus Stiftsbogtrykkerie 

36, 57, 59
Aarhuus Stiftstidende 7-71 

spredt, 85 
årsberetning 223 f.



Personregister

Abelone, se Nielsdatter 
Abraham, bibelsk person

98
Albertsen, Niels, bonde 

126
Ancken, H. 185
Andersen, Alfred Hanni

bal, præst 70
- Anders, hospitalsfor

stander 69
- Anna Henriette Petrine, 

skuespillerinde 169
- Charlotte 221
- Elisabeth Charlotte, 

skuespillerinde 169, 203
- Ditlev Christian Andreas, 

proprietær 46, 69
- Harald, museumsinspek

tør 224
- Willum 104
Anken, købmand 184-85 
d’Aqueria, slægten 140,

155
- Gerhardine Jochumine 

Serena 140-41, 143
- Henriette Serena 162
- Joseph Louis Bruno 

Serena, miniaturemaler 
140-42, 163, 168

- Margrethe Serena 139
- Marquerite 142
Arboe, Christian, kaptajn 

51, 70
Arenfeld, Hans 212 
Arntzen, Ole Christian

Ludvig, adjunkt 64

Bach, Erik, kustode 223
Bager, madame, se Bagger, 

Karen.
Bagger, Andrea Caroline 

61
- Andreas Nicolai, byfoged 

60-61
- Karen Hasselmann, 

skoleholderske 23-24, 60
- P. L., skipper 164-66 
Balle, Nicolai Edinger,

biskop 28, 63
- Peder Hansen, eskadron

chef 139

Bancon, Elisa Maria Ca
thrine, skoleholderske 
24, 61

Bardenfleth, Frederik Carl
Løvenørn, ritmester
163, 203

Barfod, Fr., forfatter 84
- H. P., præst 78, 84 
Baudissin, Adelbert Hend

rik, forfatter 168, 182-
83, 186, 199, 200, 205

- Anna Margrethe Hen
riette 150, 174-75» 204

- Antonie (Tony) Jose
phine Therese 187, 204

- Bella (Isabella) 181, 187
- Blanka 139, 199
- Carl Christian, rigsgreve 

131-33, 140, ’42-44, ’47, 
’5’“52, 155, ’57-58, 161, 
163-64, 166, 168, 170-71, 
’73, ’75-76, 180-82, 185- 
86, 188, 190, 192, 198-
200, 202, 205

- Caroline Adelaide Corne
lia 137

- Charles, se Baudissin, 
Carl Christian

- Charlotte Juliane 153, 
168, 178, 181, 187, 204

- Clothilde 181, 204
- Eduard Johannes Adolf, 

rigsgreve 187, 205
- Felix Walther 162, 168, 

’78
- Friederich 205
- Fritz 149
- Heinrich Friederich, rigs

greve 147, 175
- Joseph Frantz Christian 

’47-49, ’53, ’87
- Josephine Thekla Emilie 

’46, 153, ’76, 178, 180
- Julius Otto 168, 182

185, 200
- Lolo, se Baudissin, Char

lotte
- Maximillian Rudolph

’34
- Otto, oberst 146
- Otto Carl Louis, officers

aspirant 193, 195

Baudissin, Otto Friederich
Magnus, general I54~55

- Rosa 139, 173-74, ’87-
88, 199, 205

- Sophie Anne, se Revent- 
low

- Thekla, se Baudissin 
Josephine

- Theodor Valdemar 168, 
181-82

- Ulrich Hunold Herman, 
major i54~55, ’57, ’88-
89, 193-95, 200

- Wolf 155
- Wolf Friederich Otto- 

mar, tysk postdirektør 
142, 152, 159-64, 190, 
’93, 200, 204

Baudissin-Rantzau, Wolf 
198

Bauditz, Frederich Adolph 
Valentin, toldkasserer 
153

Beck, Vilhelm, præst 78,
83, 93, 96-102 

Becker, Carl, teaterdirek
tør 169, 203 

Begtrup, Erik Worm, præst
112-22

- Holger, højskoleforstan
der 121

Bellini, Vincenzo, kompo
nist 67

Bendix, Peder Severin 
Fønss, prokurator 117-18 
123

- Peter Vincens, provst
52, 70-71, 126 

Benzon, Julius 16, 41, 58
- Peter Ulrik Frederik,

amtmand 58 
Beraskoni, købmand 167 
Bernth, Lauritz Andreas, 

herredsfoged 168, 203 
Bibow, oberstinde 139
- August Bernhardt, gene

ralmajor 139 
Bibby, Geoffrey, arkæolog

224
Birch, Andreas, biskop 62 
Birkedal, Vilhelm, præst

97



228 Personregister

Bisgaard, Otto, overrets
sagfører 6, 224

Bjerre, Solvejg Aakjær
223

Blache, Hans Henrik, rek
tor 26, 29-30, 49, 59-60, 
62, 70

Blicher, Francisko, lærer
221

- St. St., digter 40, 62,
78, 169, 221

Biohme, Adolf Friederich, 
gesandt 187, 205

Blome, se Blohme
Boesen, Carl Vilhelm, 

provst 52, 71
- Emil Ferdinand, stifts

provst 52, 71
- Teler Joachim, provst

95
Boisen, Frederik (Frits) E., 

præst 84, 122
- P. O., præst 84
Borch, C. A., professor

113
- Sofie Amalie, se Hol- 

stein-Rathlou
Borgen, Jens Andreas, køb

mand 11, 56
Brammer, Gerhard Peter, 

biskop 52, 70-71, 86, 
91, 101, 122, 126

Brandt, H. C., købmand
80

Bretton, L. P., stiftamt
mand 126

Brix, Christian Carl, skole
bestyrer 29, 34-35> 63

- Jens Christensen, præst 
43, 63

- Peter Sophus Deodatus, 
byfoged 29, 63

Bruun, M. P., fabrikant
111

Bræstrup, C. J. C., politi
direktør 65
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ejer 207-08

- Ane Sophie 61
- Hans 100
- Hans Peder, præst 220
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inspektor 140

Feldtmann, fabriksejer 184 
Fenger, Niels, forfatter
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- Edvard Christie, over
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boghandler 173, 179-83, 
185, 188-90, 193, 195-99

- Carl W. A. E. J., køb
mand 180, 204

- Herman, boghandler
196- 98

- J. L., digter 169
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mager 56
Henriksen, P., præst 95
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prokurator 153, 158, 168 
Holstein, Niels Rosen- 

krantz, se Holstein- 
Rathlou 

Holstein-Rathlou, Emil
113, 122

- Niels, major 112, 114,
117, 120, 122

- Sofie Amilie 113
- Viggo 122 
Horn, hofdame 153 
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Jørgensen 197
- politibetjent 158
- Hans Fischer, præst
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65, 71, 80, 84
- Louise Amalia 146
- Niels Chr., læge 146 
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Neergaard, Amalie (Maia) 

Emilie Theodora 187, 
205

- Carl Erik Johan Bruun, 
godsejer 188, 205

- Ina Josephine Marie 
Elisabeth 187, 205

- Lucius C. J. A. Bruun, 
godsejer 187, 205

- Richard Jens Ernst 
Bruun, advokat 180, 
187, 204

Nielsdatter, Abelone, bar
nepige 131, 133, 144-45

- Birthe Kirstine 81,
100-01

- Karen 80, 101
Nielsen, Anders, bonde 

213,
- Fr., præst 82, 87, 95
- Georgine Christine 16, 

24, 30-31, 41-42, 61, 63
- Harald Regner, overlæ

rer 42, 66
- Johan, lægprædikant 

8o-8ï, 100
- Jørgen 100
- Jørgen, politimester 49, 

61, 63, 66, 70
- Knud Christian, rektor

8, 45, 51, 66, 68



232 Personregister

Nielsen, Nanna 24
- Niels, bonde 81, 100
- Niels, forpagter 104
- Otto, bonde 81, 100
- Peder, bonde 214
- Rasmus, bonde 214
- Søren, møller 213
Nusser 186-87, 189-90 
Nøthen, Anders Johansen

19, 59-60

Oehlenschläger, Adam, 
digter 15

Olesen, Elith, præst 78 
Olsen, Peder, bonde 100 
Ottenstrøm, Chr., kasse

rer 67
Overskov, Thomas, for

fatter 193

Pallesen, Frands, bonde 
82-83, 85-87, 93-94, 
97-99, 101-02

Paludan-Miiller, Frederik, 
digter 18, 34, 58, 62, 64

- J., biskop 64, 71
- Vilhelm, præst 34, 64 
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præst 220
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spiller 9-10, 38, 55
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Struensee, J. F., statsmand

139

Personregister

Stæhr, Andreas, forvalter 
106

Susanna Adelheid Magna 
187, 205

Svane, Ole Henrik 80
Svitzer, Øllegaard Claus- 

datter 153
Soltoft, Carl August, pro

prietær 159-60
- Christian, proprietær 159
Sørensen, Christian, lærer

221
- Jørgen, bonde 213
- Laurids, præst 220

Thea 47
Thisted, gartner 8, 10
- Jørgen Overgaard, præst

8, 38-39, 55, 59
- Valdemar Adolph, præst

8, 34, 38, 41, 43, 45, 
47-48, 51, 69-70

Thomsen, sadelmager 159 
Thorsten 208
Thorvaldsen, Bertel, billed

hugger 202
Thrige, Søren Bloch, pro

fessor 173, 204
Thygeson, fru 142
Tiedemann, Christoph, tysk 

politimester 200
Titchen, P. J., teaterdirek

tør 168-69, 203
Tosti 208
Tostrup, Peder Hornum

131
Troyel, Frants Vilhelm, 

præst 142
- Hans Jørgen, birkedom

mer 142
Tøttrup, familien 42
- P. U. E., proprietær 66

Valeur, Chr., præst 99
Vedel, G. D., godsejer 79
- P. A., provst 79-80 
Vest, J. L., højskolefor

stander 97
Vester, Jens, bonde 82, 

85, 91, 98
Voetmann, Karen Hassel

man n, se Bagger
Vogelsang, Carl, grosserer

9, 55
- Carl, kaperkaptajn 9-10, 

55
Voigt, Ole Christian, ba

germester 159

233

Wachtmann, Bernhardt, 
tjener 168

Wad, P. C. H., lærer 96 
Wadz, manuduktør 37 
Warburg, Emil Frederik, 

adjunkt 42, 66
Weinschenck, Fr. Vilh., 

proprietær 19
- Karen Elisabeth 19, 59 
Weis, brødrene 34
- familien 224
- Andreas Severin, møller 

58
- Ernst Marcus, assessor 

25, 61
- Ernst Peter, distrikts

læge 15, 58
- Hans Christian, læge 15, 

22, 25, 58
Werlauff, Erich Christian, 

overbibliotekar 35, 64 
Wied, Carl, præst 97 
Willemoes, Frederik Vil

helm, læge 17, 59
Windom, Marie Sophie 57 
Winsløv, Lars, præst 220 
Winther, Anthon, maler 27 
Wistoft, Anton, købmand 

61
Withusen, Carl Christopher, 

professor 20, 60
Wulf, Evald Andreas, 

oberst 48-49, 70
Wulff, frk. 41
- Carl Israel, købmand 

ii, 56
- Johan (Johannes), se 

Wulff, Carl
Wærum, Johan, skovrider 

106-07
Wæster, Niels Rasmussen 

104

Zastrow, Heinrich Adolf, 
general 45, 67

Zeppelin, Hipolyte 204 
Zimmermann, doktor

inde 184-85

Øllgaard, Louise 48 
Ølsgaard, J., maler 33, 36 
Ørsted, A. S., politiker 65

Aakjær, Jeppe, digter 223
- Nanna 223
Aallum, forvalter 104
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Admiralgade (Kh.) 37, 65 
Adslev i oa
Agerskær (Tåstrup) 215 
Ahrensburg 204
Alheden 53
Almindeligt hospital (Kh.)

69
AIs 138, 195
Altenburg 199
Altona 152, 194, 200
Altstadt (Slesvig) 199
Amager 14
Amerika 181, 182, 183, 

188, 200
Angel 201
Assels 123
Ammelhede 53
Asminderød 66
Astrup 126
Auning 95

Bakkegården (Kh.) 142 
Balle bakke 72
Ballerup 69
Barrit 61
Beder-Malling 34, 64 
Berent 59
Bergen 58
Berlin 43, 198, 200 
Birkerød 121 
Bjerre-Hatting herreder 

122, 138, 163
Bjerre herred 86
Bornholm 16, 17, 41, 58 
Borris 61
Borstel 147
Borupgård 131
Bov 44, 67, 178
Brabrand 224
Brabrand sø 208
Braunschweig 203
Bredgade (Kh.) 202 
Broholm 93
Brydebæk 206, 212
Bækkelund (Tåstrup) 215
Børsen (Kh.) 11
Bøstrup 97

Catrinelund 123 
Charlottenborg 194 
Christiania 56, 176, 178 
Christiansborg slot 13, 14

Christiansdal 41 
Christianshavns fattig

skole 121
Clasens have (Kh.) 11
Codolet 140 
Constantinsborg 206, 207

Dagbjerg Dås 223
Dalby 79
Dalbyneder 68
Dalover 124
Damgård (Harlev) 215
Danmark 59, 61, 86, 93, 

100, 140, 167, 185, 190, 
i93> i97> 198. 200, 201, 
203, 208, 221

Dannevirke 53
Debbel huse 206
Dejbjerg 142
Den gamle By 107, 223 
Ditmarsken 187, 188 
Djursland 78, 81, 87, 89,

93, 94, 97
Djurs nørre herred 79, 81, 

82, 84, 87, 88, 94, 95, 
96

Djurs sønder herred 78, 79, 
85, 86, 87, 92, 94, 95

Dons 86
Dresden 43, 155
Dråby 84
Duegård (Tåstrup) 215
Dueholm 67
Dybbøl 193, 202 
Dynkarken (Arhus) 67,

68, 103

Ebeltoft 96, 97, 146, 223
Eckhoff 205
Edelsborg 42, 66
Edslev 212
Efterslægtsselskabets real

skole (Kh.) 63
Ehlers kollegium (Kh.) 121
Elkjær 125
Elstrupgård (Tåstrup) 206, 

208, 215
Emckendorf 202
Engelholm papirfabrik 124 
Enghavegård (Tåstrup) 215 
Enslev 68
Espe 80

Europa 181 
Europavej 3 172

Falkenberg 205 
Falster 71 
Fasankirkegården (Kh.) 48 
Faxe 84
Fjellerup 88 
Fjerritslev 146 
Flade-Gærum 121 
Fladstrup 82, 94, 97, 101 
Flensborg 66, 158, 163,

200, 202
Forhistorisk museum (Ar

hus) 224
Framlev 208, 210, 221 
Framlev herred 206, 218,

222
Frankfurt 205 
Frankrig 140, 181 
Fredensbo (Harlev) 215 
Fredensborg 66, 195 
Fredensborg slot 195 
Fredericia 58, 167, 182,

203
Fredericiagade (Kh.) 202 
Frederiks 129 
Frederiks kirke 223 
Frederiksberg 47, 48, 66,

69
Frederiksberggade (Kh.)

39
Frederiksbjerg (Arhus) X03 
Frederiksborg 194 
Frederiksborggade (Kh.)

37
Frederiksborg lærde skole

68
Frederikskirken (Kh.) 81 
Frederiksport (Arhus) 44,

103 
Frederikssund 63 
Friederichshafen 187 
Frue kirke (Arhus) 7, 29,

43, 46, 49, 51, 52, 55,
63, 70, 126

Fugholm (Horsens) 164,
165

Fuglslev 84
Fus vad 206, 207, 212 
Fyn 52, 79, 89, 203
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Gallehus 208 
Gestelev 80 
Ginnerup 88, 96, 98 
Gjerlev 68 
Gjerrild 87, 95, 97, 100,

102
G læsborg 88 
Gosmer 115, 116, 119,

120
Gothersgade (Kh.) 8, 54 
Gottorp 174
Gottorp amt 199 
Greifswald 198 
Grenoble 61
Grenå 78, 79, 94, 95, 97,

IOI, 102
Grumstup 133 
Grytten præstegjeld

(Norge) 202 
Grækenland 223 
Grønbæk 126 
Grønholt 66 
Gråhede 127, 129 
Guldsmedgade (Arhus)

43, 49 
Gunderupgård 19 
Gyrstinge 8, 38, 39, 55 
Göteborg 43 
Gøttingen 198

Haderslev 50, 160 
Haderslev lærde skole 160 
Hads-herredsvej 103, 108 
Hads- og Ning herreder

63, 103, 118, 122 
Haldsgård (Skibby) 211,

215
Hamburg 10, 43, 56, 174, 

176, 185, 195, 199, 204 
Hammelev 88, 95, 96, 99 
Handsted 132 
Han herred 146 
Haparanda 203 
Haraldskjær 203 
Harburg 43 
Harlev 206, 207, 208,

209, 212, 213, 215, 220, 
221, 222 

Harlev-Framlev 220 
Harlcv-Framlev kommune

skole 20 
Harlevgård 214, 215 
Harlevholm 206, 207, 210,

212, 213, 214, 215, 217, 
219

Harlev kirke 210, 214,
216, 217, 219, 222

Harlev mølle 206, 207,
212, 213, 214, 221 

Harlev præstegård 219,
222

Harridslev 52

Hasle (Arhus) 61, 64 
Hasle herred 69, 71, 202 
Hassing 64 
Hatting 145 
Hatting herred 140 
Havreballegård 217 
Heiligenstedten 205 
Helenesminde (Kh.) 18 
Helsingør 40, 66 
Hemmed 88
Hendrik Pontoppidans

Gade (Arhus) 103 
Herlufsholm 66, 121 
Herringe 80 
Hessel 79, 100 
Hillerød 68, 121, 122, 195, 

222
Hillerød hospital 122 
Himmelbjerget 40, 66, 169 
Hindsholm 79 
Hinge-Vinderslev 126 
Hjørring 56, no 
Hoed 79, 84, 85, 87 
Hofteatret (Kh.) 65 
Holbæk 40
Holm (Slesvig) 198, 199 
Holmbæk 206, 212 
Holme 106
Holmegård 122 
Holme lykke 106 
Holme-Tranbjerg 64 
Holsten 132, 155, 170, 

184, 199, 202, 204, 205
Homå 79, 81, 82, 87, 89, 

91, 92, 93, 94, 95, 98, 
IOO, IOI

Homå hede 79 
Homå kirke 102 
Homå skole 91, 92 
Hongkong 204 
Hornsheim 203 
Hornslet 32, 64 
Horsens 52, 62, 67, 71, 

131, 132, 133, 134, 135, 
136, 138, 139, Mo, 142, 
146, 147, 150, 152, 153, 
154, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 164, 166, 167, 
168, 169, 170, 174, 175, 
193, 196, 201, 202, 203, 
204

Horsens lærde skole 159, 
160, 201, 203

Horsens museum 141, 143, 
195

Hotel Cimbria (Arhus) 52 
Hotel Royal (Arhus) 57 
Hotel »Stadt Hamburg« 

(Slesvig) 197
Houlbjerg 51, 52 
Hundested 78 
Hylke 69, 131

Højbjerg 70, 103
Højby 210, 221
Højby gård 206
Højlund (Tåstrup) 215
Højlund, Nørre-. (Tåstrup) 

215
Højlund, Øster-. (Tåstrup)

215
Højrup 47, 50, 55
Høj vang (Tåstrup) 215

Ilstrup 208, 209
Isted 22, 180, 181, 204
Italien 153, 163, 223, 224
Itzehoe 59, 178, 179, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 199, 205

Jargsdorf 188, 205
Jeksen bæk 206, 212
Jenle 223
Jylland 61, 64, 67, 87, 89, 

96, 99, 102, 117, 140, 
142, 168, 198, 199

Jægergården (Arhus) 103, 
104, 107, 108, 109, 110,
111

Jægergårdsgade (Arhus) 
104

Kalundborg 11, 35, 40, 
47, 87, 159

Karlby 88, 95, 97, 99 
Karleby-Voldby 99
Kastrup 78
Katholm 79, 100
Kattrup 132, 201 
Kerteminde 203
Kiel 43, 138, 168, 170,

173, 180, 182, 184, 185, 
198, 203, 204

Kiels universitet 162 
Kildegade (Horsens) 146 
Kirke-Værløse 87, 97 
Kirstinelund (Harlev) 215
Kjellerup 77, 126
Klensby 195
Kni 81, 87, 95, 98
Knoop 134, 136, 138,

152, 154, 168, 170, 174, 
175, 179, 205

Koed 95
Kolding 15, 42, 51, 70,

131, 146
Kolind 95
Kolindsund 98
Kongelige Bibliotek, Det

61, 64, 66, 100, 137, 194
Kongelig Teater, Det 38,

58, 60, 65, 168
Korning 202
Korsør 203
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Krakow 204 
Kristianshavn 81 
Kristrup 95 
Krokodillegade (Kh.) 121 
Kronborg 194 
Kysthospitalet (Refsnæs)

69
København 8, 11, 14, 16,

17, 18, 19, 20, 22, 25, 34,
35, 37, 39, 40, 4b 45,
47, 49, 50, 51, 54, 55,
56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 69, 81, 112,
113, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 138, !42,
153, >54, >55, 156, 159,
162, 163, 176, 179, 181,
182, 193, 195, 198, 202,
203, 204, 205, 209

Københavns universitet
64, >59 

Koge 8, 54 
Köln 198

Lammershagen 155 
Landkadetakademiet (Kh.)

68, 154, 202 
Landsarkivet i Viborg 60,

77, 100, loi, 122, 129, 
201, 202, 203, 205

Landsarkivet i Åbenrå
202

Langeland 80, 87, 97, 102 
Larsleistræde (Kh.) 65 
Leipzig 43, 205
Lillering skov 206, 208 
Lillerup 153, 201, 202 
Lille Torv (Arhus) 54 
Linderup 122
Lolland 71
Loll fuss (Slesvig) 173, 196,

198
London 205
Ludvigsholm (Harlev) 213, 

214, 215
Lübeck 183 
Lykkeberg (Harlev) 210,

214, 215
Lyngby 81, 82, 84, 87, 89,

93, 94, 95, 96, 97, >02 
Lyngbygård å 206, 208,

212
Lyngby seminarium 78,

87, 92, 96, 97, 99, 101, 
125, 129

Lyngå 224 
Lysgård herred 77 
Lysgård, Hids og Houl- 

bjerg herreders provsti 
129

Løgstør 19

Stedregister

Madame Dues gård (Arhus)
54

Magdeburg 43 
Mariager 71, 201 
Mariager fjord 217 
Marselisborg 63, no, in,

140, 217
Marselisborg Allé (Arhus) 

103, 104
Marselisborg birk 104,

107, no 
Marselisborggård 103, 104,

106, 107, 108, 109, 110,
111

Marselisborg skole 103 
Marselisborg skov 103 
Mausing skole 126 
Mecklenburg 122
Mejlgade (Arhus) 23, 33,

43, 54, 59
Merri nggård 140 
Mesinge 79, 81 
Metropolitanskolen (Kh.)

66
Minden 205 
Mindeport (Arhus) 67, 103 
Mols 78, 94, 95
Mors 67 
Moselund (Tåstrup) 215 
Mosevang (Skibby) 215 
Munkebo 79, 81, 100 
München 172 
Møntergården (Kh.) 34 
Måløv 69

Nationalmuseet 207, 208,
218, 221, 222 

Nebsager 159 
Nes 202 
Nexø 123 
Nimtofte 85, 96, 101 
Nimtofte-Tøstrup 84 
Ning herred no, 206 
Nordborg 138 
Norderdomstrasse (Slesvig)

171, 172
Norditalien 195 
Nordslesvig 205 
Norge 38, 55, 58, 65, 164,

202
Norlunde 102
Nybogård 66 
Nydamsgård 224 
Nyhavn (Kh.) 8, 14 
Nyhuse 121
Nykøbing Mors 117, 118, 

120, 121, 123
Næshøj 206 
Næstved 22, 203 
Nørager 95
Nørhald, Støvring og Gal

ten herreder 58

Nørholm 42, 58 
Nørhå 70 
Nørregade (Horsens) 134,

>35, 136, 139, 158, 159, 
167, 168

Nørrejylland 57 
Norre Nissum 122 
Nørreport (Arhus) 63

Odder 92,' 120, 159 
Odense 41, 70, 169, 196 
Oevelgoenne 205 
Ormslev 206, 207, 212 
Ormslev kirke 207 
Oslo 178, 204, 205 
Overgård 217

Paris 66, 142 
Pederstrup 72, 73 
Persiske Havbugt, Den

224 
Polen 181, 204 
Potsdam 43 
Præste vangen 194 
Putbus 198, 201, 204

Ramten 87 
Randbøl 124, 129 
Randers 15, 16, 52, 53,

57, 58, 78, 95, 140, 146 
Randers amt 99, 100, 101,

102, 129 
Randers rådhus 15 
Randers-Skanderborg 

landevej 208 
Rathlousdal 112, 113, 115,

116, 117 
Refsnæs 69 
Regensen (Kh.) 65 
Rehlingen 195 
Rendsborg 15, 45, 67, 138,

155, 162, 168, 170, 181,
198, 204 

Rendsborg tugthus 67 
Ribe 55 
Rigsarkivet in, 129, 202,

204, 205, 209 
Rimsø 79, 81, 87, 95, 99,

100, 101, 102 
Rind-Herning 122 
Ringe 80, 81 
Ringkøbing fjord 224 
Ringkloster 46, 69 
Ringsted 8 
Risskov 28, 29, 41 
Rheinfeld 190 
Rosensgade (Arhus) 52, 54 
Roskilde 37, 39, 40 
Roskilde kro 123 
Roskilde skole 61 
Ry 33, 61 
Rügen 198, 201, 204



Ry mølle 133 
Rønne 16, 17, 41 
Rådved 132

Sangstrup 88, 95, 98
St. Nicolai kirke (Svend

borg) 66
Sattrup (Angel) 201
Sattrup (Østbirk) 131, 201
Schulenburg 190, 199 
Schweitz 43
Segeberg 204
Silkeborg 72, 124, 127,

128, 129, 130, 224
Silkeborg centralbibliotek 

124, 130
Sjælland 40, 55, 87, 198 
Skads herred 58
Skagen 152
Skanderborg 23, 41, 46,

55, 60, 66, 69, 103, 158, 
159, 163, 214, 221, 224

Skanderborg sø 46 
Skanderup-Stilling 66 
Skandinavien 172 
Skarresø 95
Skibby 206, 207, 208, 209,

211, 212, 214, 215, 222
Skibby Enggård 215
Skibby Vestergård 215
Skibby Østergård 215 
Skidenpyt 103 
Skjold 101
Skolebakken (Arhus) 45
Skolegade (Arhus) 54, 56, 

61
Skærsø 84, 95
Skåde 103
Skårup 65, 79, 80, 81,

87, 93, 100
Skårup mark 80
Skårup seminarium 65,

79, 80
Skårupøre 80, 100
Slagelse 87
Slesvig 22, 60, 138, 139,

169, 170, 171, >73, 174,
175, 176, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 188, 189,
193, >95, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 204, 205

Slesvig-Holsten 173, 186,
>99

Slien 177
Smedegade (Horsens) 145
Snedsted 70
Snedsted seminarium 70 
Snævringen (Arhus) 43 
Solbakken (Harlev) 215 
Sorgenfri (Harlev) 215 
Sorø akademi 113 
Sottrup 201
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Spanien (Arhus) 45 
Spanghus (Tåstrup) 215 
Stabelgård 132
Stadsgård 206
Stallinggård (Tåstrup)

210, 215
Statens Museum for Kunst

194 
Statsbiblioteket 27, 30,

39, 60, 61, 66, 154 
Stauslet (Skibby) 215 
Stege 122 
Stenholt (Tåstrup) 215 
Stensballegård 140 
Stensgård (Tåstrup) 215 
Stensmark 100 
Stenskoven 210 
Stenskovgård (Tåstrup)

215
Stjær 206, 210
Store Borupgård 201 
Storebælt 56
Store Hovedgård 131, 132,

>33, 134, 136, 138, 152,
>53, >57, 158, 168, 199, 
200, 204

Store og Lille Stabel 201 
Store Torv (Arhus) 12 
Stralsund 176
Strandvejen (Arhus) 103 
Stubberup 81
Studsgade (Arhus) 23, 63 
Studsgadcs-port (Arhus) 28 
Sundeved 201
Svendborg 42, 66, 79, 80,

203
Sverige 8, 54, 125
Svostrup kro 223 
Sydamerika 69 
Sydeuropa 172 
Sydfrankrig 223 
Sydtyskland 195
Søftcn-Foldby 170
Soholt 84
Søllerød 70
Sønderborg (Silkeborg) 129 
Søndergade (Silkeborg)

>29, 130, 139, 140 
Sonderhald herred 95 
Sørup 79, 81, 100 
Søskoven 210

Tarskov 210
Tarskov mølle (Harlev)

207, 209, 212, 214, 215 
Thorsager-Bregnet 64 
Tirstrup 78, 95 
Tjele 206, 217 
Tranholm (Harlev) 210,

214, 215
Tvilum kirke 223
Tyrrestrup 159

237

Tyrsting herred 133 
Tyskland 55, 59, 175, 181, 

182, 193, 198, 200
Tømmerup 47, 48, 55, 70 
Tørninglen 47
Tøstrup 82, 84, 87, 95 
Tåruplund 203
Tåsinge 79, 81 
Tåstrup 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 213, 214, 215, 
221

Tåstrup bæk 210
Tåstrup Damgård 215 
Tåstrupgård 215
Tåstrup mose 206, 208 
Tåstrup sø 206, 208, 210 
Tåstrup Søgård 215

Ulkensdal 80
Ullerup 201 
Ungarn 181, 204 
Ussinggård 140, 158, 202

Wandsbeck 182 
Varde 42, 58 
Vartov (Kh.) 84 
Wasserburg 199 
Vedslet mark 131, 166,

167
Ved Aen (Horsens) 164,

165
Veggerslev 87, 95, 96 
Vejlby 28, 47
Vejlby (Djursland) 78, 79, 

82, 85, 89, 90, 92, 94, 
96, 98, 100, IOI

Vejlby-Homå 83, 100, 101, 
102

Vejle 42, 159 
Vejle amt 58 
Vejlefjord 42
Vejstrup 100 
Vendsyssel 121 
Vestergade (Arhus) 56, 67 
Westfalen 205
Vestindien 69 
Vestpreussen 59
Viborg 43, 45, 59, >>7, 

118, 119, 122, 123, 126
Viborg amt 129
Viby 79, 103, 104, ni 
Videnskabelige Realskole,

Den (Arhus) 7, 51, 55, 
66, 67, 68

Vidtskue (Tåstrup) 215 
Wiesbaden 195 
Vilhelmsborg 106
Villersø 87 
Vindblæs 68
Vinderslev 72, 77, 125,

129
Vindinge 52, 53, 70
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Virring 15, 95 
Virring-Essenbæk 7, 53, 61
Viuf mark 42
Voer-Nim herreder 132,

153, 168, 201, 203
Voldby 87, 88, 95, 97, 98
Voldum 53
Vosnæsgård 134, 201

Ærø 160
Ølsted 142
Øm klosterruin 223
Øresund 40
Ørum 81, 87, 88, 95, 96,

98
Ørum-Ginnerup 78, 100
Østbirk 64
Østdjursland 78, 89, 93, 95 
Øster Bording 126 
Østergades hotel (Arhus)

223
Østrig 173, 199, 200, 204

Abo 210
Aboulevarden (Horsens)

164
Aby 7, 9, 46, 50, 70 
Agård 112, 113
Åkirkeby 123
Akjær 205
Alborg 8, 10, ii, 19, 45,

54, 55, 56, 60, 63, 65,
203

Alsrode 96, 98
Alsø 79, 81, 84, 85, 86, 87,

89, 94, 95, 96, 98, 102 
Arhus 7, 8, 10, ii, 12, 15,

16, 18, 27, 30, 34, 35, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 49, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 
89, 93, 101, 102, 105, 106, 
108, 110, 118, 119, 122, 
125, 129, 131, 138, 142,

154, 159, »70, 202, 204, 
205, 207, 209, 210, 216, 
221, 222, 223

Arhus amt 58, no, 120, 
221, 222, 224

Arhusdalen 207, 208
Arhus domkirke 59, 60, 67
Arhus Folkebibliotekers 

lokalhistoriske Samling 
105

Arhus havn 207
Arhus katedralskole 7, 26, 

55, 58, 61, 62, 64
Arhus mølle 58, 224
Arhus stift 110, in, 125, 

129
Arhus tekniske skole (Ar

hus) 55, 63, 68, 69
Arhus å 206, 207, 208, 

209, 210, 212
Arup mølle 42



Historisk Samfund for Århus Stift.

Driftsregnskab

ft:
^en: 
tterhonorarer . . . 1.040,84
ning og clichéer . 8.405,30
ktion................... 900,00

................. 10.346,14 
ndelsesudgifter .................... 1.661,15

til generalfors...................... 75,26
relsesmøder........................... 76,30
Dansk hist. Fællesf................ 192,40
•, telefon, tryksager............. 627,85
b. af personreg. 1938-52 . . 250,00
sion Haases forlag............... 192,00
Irag ........................................ 989,50
irsioner.................................. 610,52

15.021,12

for året 1959.
Indtægt:
Årbogen 1959 incl. kontingent 

(996 ekspl.) ............................. 10.010,00
Årbogen, tidl, årgange m. v. :
Eget salg ....................... 310,50
Haases forlag................. 384,00

................. 694,50 
Øm Kloster, andel af adm.........----1.200,00
Renter .......................................... 31,19
Tilskud:
Århus Oliefabriks fond 500,00
Undervisningsmin. . . . 1.330,00
Århus byråd.............. 400,00
Skanderborg byråd . . . 50,00
Horsens byråd........... 50,00
Silkeborg byråd ......... 50,00
Hammel-Søby-V oldby

sogneråd. 50,00
Skanderborg amtsråd . 75,00
Landbosparekassen . . . 200,00
Rye sogneråd. 50,00
Hasle-Skej by-Lisb j erg

sogneråd ................. 45,00
------------ 3.050,00 

Driftsunderskud -------------------- 35,43

15.021,12

Status i. januar i960.
bosparekassen....................... 1.932,88
irokonto ............................... 9-975,80
ncekonto .............................. 170,00
^beholdning ......................... 176,50

12.255,18

Stiftsbogtrykkeriet ....................... 9-309,70
Formue Vi 59 ........... 2.980,91
-i- driftsunderskud . . 35,43

-------- — 2.945,48

12.255,18

Århus, den 17. marts i960.

Richter, 
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.

Århus, den 27. april i960.

S. Lauge Jørgensen.



Øm Kloster Museum.

Driftsregnskab for året 195g.
Udgifter:
Vederlag til kustode Andersen . . 621,34

- - - H. E. Bach 10.783,79
Porto, telefon, forsikringer og

ejendomsskatter ....................... 818,48
Udvalgets rejseudgifter..... 128,70
Tilskud til administration........... 1.200,00
Tryksager ...................................... 2.171,00
Vedligeholdelse af bygninger og

anlæg................................ 4-233,39
Driftsoverskud ............................. 6.207,76

26.164,46

Indtægter:
Billetsalg........................................ 21.17
Salg af bøger............................... 2.08

- af postkort........................... 37
Renter: Sparekasse..................... 1.08

— Obligationer ................. 62
Husleje - 9 mdr........................... 82

26.16

Status i. januar i960.
Landbosparekassen kt. 1 05.698. . 18.596,31 Historisk Samfund....................... 1.20

— - i 01.633. . 5.360,43 Aarhuus Stiftsbogtrykkerie........... 83
- 75-987- • 823,00 Jydsk Husmandskreditforening . . 2.98

Obligation, nom. 13.500 kr.......... 12.104,23 Formue Vi 1959......... 63.457,19
Ejendomme ................. 37.000,00 4- Udg. v. ejendomsk. 489,30
Kustode H. E. Bach . . 312,04 62.967,89

+ driftsoverskud .... 6.207,76
69.1 ÿ

74.196,01 74-1 s

Århus, den 12. januar i960.

Richter, 
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger 
og bilag.

Århus, den 27. april i960.

»9. Lauge Jørgensen.
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Bådfart på Silkeborgsøerne 
gennem 100 år

Af Tage Kaarsted

Denne afhandling er resultatet af et sam
arbejde mellem A/S Hjejlen i Silkeborg 
og Historisk Samfund. Den er af såvel 
selskabet som Samfundet udsendt som 
særskilt bog i anledning af den berømte 
hjuldampers ioo års jubilæum.
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Inden for sivene ved Gudenå. 
Træsnit efter tegning af Viggo Hansen.

Indledning

»Danmarks flod, Gudenå! hvor malende, hvor dejlig er du dog!« 
udbryder H. G. Andersen i sin skitse »Silkeborg« fra 1854. »Sin skøn
hed har Gudenå fra Silkeborg op til Himmelbjerg. Dejligt er det 
med sejlbåd eller pram at glide hen under de hængende birke og de 
gamle eile, der enkelte steder, løsrevne fra bredden gror i strømmen 
og hælder sig over hele øer af blomstrende åkander! dejligt at styre 
fra sø til sø mellem skov og hede-strækninger, at sejle med blus på 
prammen i den dæmrende aften eller stjerneklare nat«, hedder det 
samme sted1).

Ja, går man godt et århundrede tilbage, fandt man overalt ved 
Silkeborg-søeme fred og stilhed, uberørthed og idyl. Trafikken på 
åen indskrænkede sig til pramme mest med træ fra skovene, en by 
fandtes ikke. Øde og menneskeforladt var der2). Hvilken forskel på
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dengang og nu. Naturen er vel stadig storslået og smuk, selv om mo
torveje trækker deres asfaltbånd gennem landskabet, og sommerhuse 
visse steder energisk trænger sig på - men ellers! Dengang - i be
gyndelsen af 1840erne - vel næppe et halvt hundrede indbyggere 
på pladsen, i dag snart 25.000. Dengang ingen teknik - i dag talrige 
højt udviklede industrier. I hin tid få eller ingen samfærdselsmidler
- i vore dage en strøm af tog, biler, scootere og anden mekanik.

Da dampbåden »Hjejlen« i 1861 - altså for et århundrede siden
- sejlede sin første tur op ad Gudenå, må de undrende midt jyder, 
der flokkedes ved åens bredder, have følt den som indgangen til en 
ny tidsalder - eller med et H. C. Andersensk udtryk : »som en kul
turraket igennem det urgamle landskab«3).

Men måske har stedets indvånere taget hjuldampbådens tilste
deværelse som en selvfølge, hvem ved, om ikke Michael Drewsens 
dynamiske personlighed forlængst havde vænnet dem til nymodens 
overraskelser? I løbet af de foregående femten år var der nemlig 
sket en eksplosiv udvikling på det ellers så uberørte og idylliske sted.

Som ufyldestgjort panthaver fra 1823 havde staten i 1840 over
taget Silkeborg Hovedgårds jorder og kort efter afhændet Silkeborg 
Vandmølle til brødrene Christian og Michael Drewsen, sønner af 
den ansete bondevenne-politiker, papirfabrikant J. C. Drewsen (1777 
-1851), Strandmøllen. Vandmøllen blev udgangspunktet for en pa
pirfabrik, og den i. januar 1845 sattes maskineriet i gang. Silkeborg 
Papirfabrik var så godt som udelukkende Michael Drewsens værk, 
og da en by begyndte at skyde op samtidig med fabrikkens oprettelse 
og vækst, har man med rette kaldt Michael Drewsen Silkeborgs 
grundlægger. Da »Hjejlen« i 1861 - også på Drewsens initiativ - 
kom til byen, havde den allerede snart 2000 indbyggere og var i 1846 
blevet ophøjet til handelsplads, en mellemting mellem en købstads- 
og landkommune.

Allerede længe havde man talt om Gudenås sejlbargørelse til 
gavn for egnen eventuelt i forbindelse med en dampskibsrute på de 
midtjyske vande. Man må her huske på, at der i midten af for
rige århundrede kun var to transportmåder for egnens befolkning, 
nemlig ad landevejen med en skrumplende hestevogn eller ad sø
vejen med pramme eller kåge. Ganske vist åbnedes 1847 banen mel
lem København og Roskilde, i 1856 mellem Roskilde og Korsør, men 
ville der komme en bane til Silkeborg? Og var en virkelig udnyt-



11Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år

Silkeborg vandmølle.
Maleri 1849 af A. E. Kieldrup.

telse af hele Gudenå ikke at foretrække fremfor en jernbane, spurgte 
mange.

Pram- eller kågfarten spillede en stor rolle på Gudenå fra be
gyndelsen af forrige århundrede. Omkring 1840 var der ca. 75 
pramme, 1861 ca. 120 og en halv snes år efter anslås tallet til ca. 200. 
Prammene var ofte omkring 12 meter lange, 4-5 meter brede og 
stak godt en halv meter i dybden. De bevægede sig adstadigt af sted, 
staget, undertiden hjulpet af sejl, hyppigt trukket af karle eller heste, 
der med selen spændt om sig gik på trækstien langs åen. Denne 
træksti, som i pramfartens dage gik fra Bjerringbro til Silkeborg, er 
den dag i dag intakt på strækningen Silkeborg-Kongensbro. Pram
mene befordrede træ fra skovene samt tørv og teglsten. Et par af 
prammene var overdækket og brugtes til transport af papir, kolonial
varer m. v. Hovedruten gik fra Silkeborg via Ans til Randers og 
retur; men også mellem Ry og Silkeborg var der trafik.

Det er fra denne den smukkeste og mest idylliske del af åen, at 
H. C. Andersen har hentet rammen til sin fortælling »Ib og lille Kri
stine«. Egnens skønhed, hvor søerne forbandtes med smalle af træ-
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Silkeborg Papirfabrik set fra Gudenå. 
Træsnit 1865.

kronerne tillukkede snævringer - ofte gengivet af kunstnere fra sam
tiden - kan give nutidsmennesker romantiske forestillinger om kåg- 
førernes og pramdragernes herlige liv i Guds fri natur. Men det var 
et hårdt og trælsomt arbejde. 1806-07 og 1835-36 havde der fundet 
ikke særligt gennemgribende opmudringer sted, og mange steder var 
vandet næppe en halv meter dybt. 1851 og 1853-57 lod regeringen 
atter foretage en opmudring og stenrydning især på strækningen 
Silkeborg-Randers. Man tilstræbte 1 meters dybde og 12 meters 
bredde, men mange steder var der stadig sandbanker og sten foruden 
strøm og ålegårde. Tit faldt prammændene i vandet, og uheld skete 
ofte, undertiden ulykker som i i860, hvor tre pramme forliste under 
en snestorm, og en kågfører druknede.

1854 lod staten, under hvem vandvejen Gudenå hørte, grave 
en kanal neden for Silkeborg Hovedgård. Pramme fra den lavere 
liggende, nedre del af åen kunne gå ind i denne kanal, hvorved 
omladningen fra den øvre, højere liggende å lettedes meget. Hvor



Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år !3

Pramme på Gudenå neden for Silkeborg. 
Tegning af Hans Smith.

nu stifteiserne, roklubben, Hjejle-selskabets værksted og parkerings
pladsen ligger, havde staten dengang en stor ladeplads navnlig til 
træ og tømmer fra skovene. I 1857 indrettedes tillige en havn ved 
Store Maen nedenfor den nuværende kammersluse. Den finansieredes 
delvis ved havneafgifter fra pramme. Silkeborg var altså havneby, 
før »Hjejlen« kom til. Kriteriet for, at den var for havneby at regne, 
lå i, at Silkeborg takket være Gudenå stod i forbindelse med havet. 
For at kunne opfylde sine forpligtelser som havneby havde man på 
Horsensvejen opført et epidemihus til syge søfolk! Da Silkeborg i 1856 
fik gasværk, placeredes det ved bredden af Silkeborg Langsø af 
hensyn til pramfarten, og her anbragtes også byens første toldbod4).

Gudenå og Suså er i øvrigt de eneste ferske vande, der her i 
landet har været af betydning som transportveje5).



i. Bane eller dampbåd?

Alt mens prammene fortsatte deres langsomme sejlads, foregik der 
blandt de oplyste og initiativrige borgere på stedet en livlig dis
kussion om en radikal omlægning af trafikken på åen. Allerede 1840 
havde kgl. godsinspektør Jacob H. Bindesbøl indsendt forslag herom 
til rentekammeret1). Han talte dog ikke om dampskib, men herom 
samledes interessen hurtigt. Dette var meget naturligt, al den stund 
dampskibsfarten på denne tid var ved at komme i faste rammer. 
I 1807 havde Fulton sat sit skib i fart, og allerede 1819 kom det 
første dampskib, »Caledonia«, til Danmark, hvor det indsattes på 
ruten København-Kiel, 1828 oprettedes dampbådsforbindelse på 
Storebælt, 1830 byggedes det første hjuldampfartøj i Danmark, 1834 
blev der fast dampskibsforbindelse mellem Kalundborg og Århus, og 
i året 1845 var der ialt elleve hjuldampbåde i Danmark, hvoraf dog 
kun én var af jern2).

Så tidligt som 1852 ses Michael Drewsen at have været inde på 
tanken om dampfart på søerne. Den 7. november 1852 sendte han i 
spidsen for 8 forretningsmænd fra Silkeborg og 42 fra Randers en 
skrivelse til finansudvalget, hvori der advaredes mod at ofre flere 
penge på en trækvej langs Gudenå, da man måtte anse dampkraft 
for særdeles anvendelig som trækkraft på Gudenå. Finansudvalget 
tog intet særligt hensyn til dampskibsvennernes argumenter, men 
bevilgede ca. 115.000 rigsdaler til fortsat udbygning af trækstien, 
som tidligere nævnt dog også til opmudring, og denne sidste for
anstaltning var jo under alle omstændigheder til gavn også for 
dampskibsfart3).

Sommeren efter ( 1853 ) kom der virkeligt et dampskib igang. Det 
var en lille fladbundet hjuldampbåd ved navn »Fulton«, der foretog 
en tur fra Randers, hvor den var bygget, til Silkeborg. H. G. Ander
sen var på dette tidspunkt i besøg hos Drewsen og så båden, som 
han blev stærkt betaget af. Han digtede:
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Michael Drewsen ( 1804-74).
K.1 af Dbg. 

Dekoreret - som den første - 
med fortjenstmedaljen i guld.

»Det var som om Fultons båd vi så, 
da dampprammen kom op ad Gudenå, 
mod strøm og mod vind en solskinsdag, 
stolt vajende med sit danske flag.«

og han sluttede: »Fra Kattegattet ad Gudenå, kan dansken nu til 
Himmelbjerget nå!«

Poetens smukke vendinger svarede dog ikke helt til virkelig
heden. »Fulton« gjorde kun en enkelt tur, hvorunder den næppe 
nåede Silkeborg. Det kneb den at gå imod strømmen, og skovlene 
blev ødelagt ved at slå mod stenene. 1855 solgtes skroget for 100 
rigsdaler til pramfører Hanelius4).

Det var jo ikke noget opmuntrende eksempel, men en af dem, 
som ikke opgav ævred, var den energiske og fremsynede møllejer 
H. Ottesen (1820-1903), der en tid havde arbejdet ved Baumgar
ten & Burmeisters i 1843 oprettede skibsværft. Han opdæmmede i 
1857 Millingbæk ved Slåensø og skaffede derved drivkraft til et 
savværk, som - »Savværket« kaldet - var i brug til 1944, hvor det 
blev nedlagt. I 1864 udsendte han en bog om forfatningssagen, og 
ved valget i 1869 stillede han sig som kandidat for Venstre i Bræd- 
strupkredsen dog uden at blive valgt5).
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I begyndelsen af 1850erne havde han i et par småskrifter berørt 
spørgsmålet om dampskibssejlads på Gudenå. Allerede 1854 havde 
i øvrigt birkedommer V. Drechsel taget skridt til en lokal damp
fart. Tanken lå altså i luften, og flere har, som naturligt var, be
skæftiget sig med den. Da Ottesen i 1855 opholdt sig i Køben
havn, udkastede han planen til en dampbåd og dens fart - med 
tegning, model og overslag - for »flere herrer, som jeg vidste interes
serede sig for sådant; disse rådede mig til at forebringe planen i 
Randers og Silkeborg«.

I Silkeborg søgte Ottesen at gøre nogle af de mest indflydelses
rige mænd bekendt med sine anskuelser angående dampbådstrafik 
»- men den måde, hvorpå dette opfattedes, forårsagede, at jeg 
foreløbig ikke forelagde sagen i Randers«, siger Ottesen6). Des
værre ved vi intet om, hvem der viste ham vintervejen. Først da 
Silkeborg Avis i 1857 begyndte at udkomme, har man nogenlunde 
mulighed for at følge de skiftende planer. Men det er tænkeligt, at 
Drewsen ikke har billiget Ottesens planer. Hans ideer har muligvis 
ikke harmoneret med Ottesens. Fra anden side gik man mod an
vendelse af dampkraft overhovedet. Skulle den betale sig, måtte 
damperen bugsere et stort antal pramme på én gang, men det var 
ugørligt i det snævre og grundede farvand, sagde man. At de 3-400 
pramfolk så sig truet på deres levebrød, siger sig selv7).

Vinteren 1856 gik der i Silkeborg rygter om, at en københavnsk 
dampskibsspekulant i England havde bestilt en damper til Gudenå. 
Han trak sig dog tilbage uvist af hvilken grund, for så vidt rygterne 
ikke var grebet ud af luften. H. Ottesen mente, at S/S »Fulton«s 
mislykkede tur i 1853 havde svækket tilliden til, at en dampbåd 
kunne besejle Gudenå; »et misfoster af et dampskib«, kalder han 
den fortørnet!8).

I en længere artikel den 2. september 1857 slog Silkeborg Avis 
- samme år oprettet af F. Listoe - til lyd for, at der nu blev damp
skibssejlads på Gudenå. Silkeborg burde ikke nøjes med at være 
endepunktet for pramfarten. Trafikken burde udvides til den anden 
side Silkeborg og helst med en damper. Herved ville egnens betyd
ning og velstand hæves, hed det. Staten skulle man ikke vente støtte 
fra, da den i forvejen havde ydet til byens opvækst. Men byens be
folkning måtte kunne overkomme anskaffelsen selv.

Artiklen kaldte straks H. Ottesen frem. Efter samme år at have 
åbnet sit omtalte savværk, var hans interesse i en dampskibsfor
bindelse naturligt nok forøget. I to indlæg den 19. og 23. september



17Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år

Himmelbjerget uden tårn. 
Træsnit ca. i860.

1857 støttede han Silkeborg Avis. En dampbåds opgaver var efter 
hans mening at »udføre pramtrækningen fra Randers til Bjerring 
Mølle, at vedligeholde en regelmæssig forbindelse imellem Randers 
og Silkeborg, og at kunne benyttes som transportfartøj i vintertiden, 
når åen er åben, men høj vandstand forhindrer pramsejladsen«9).

Silkeborg-Randers-ruten var altså for ham det primære, og han 
kunne allerede stille forslag om skib: 36 alen langt, 6 alen bredt, 1 
alens dybgang, jernskrog og en højtryksdampmaskine på 16 hk. La
steevnen skulle være 30.000 pund og prisen 15.000 rigsdaler. Det er 
formentlig planer af samme art, han i 1855 havde fremvist i Køben
havn, og som han i øvrigt senere sendte både til finans- og inden
rigsministeren. Et jembaneanlæg gennem Gudenå-dalen advarede 
han imod, da det ville »blive et uhyre foretagende, og det, der er 
fornødent for at gøre Gudenå til en god transportvej, kan betrag
tes som en biting imod den deraf flydende bekostning«. Udviklingen 
gjorde som bekendt hurtigt disse betragtninger forældet, men tanke
gangen var typisk for mange dengang. Dampskibssejlads forekom så 
enkel, eftersom vandet jo var der i forvejen, derimod ikke jernbane-
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skinner med forudgående nivellering, brobygning, udgravning og 
alt andet, som gjorde jernbaner dyre. Og gik man f. eks. til U. S. A. 
ville man på Hudson-floden se en hærskare af store hjulbåde, som 
jernbanerne ikke begyndte at true før i 1870erne10).

Forstod Ottesen ikke banedriftens betydning, anede han derimod 
turisternes komme, da han i slutningen af sin artikel skrev: »Når 
disse med skove og vort lands højeste bakke omgivne vande blev 
besejlet med dampfartøjer, afgav det en sejlads, som i naturlig skøn
hed kun få steder har sin lige«.

Da vinteren var ovre, ophørte avisdiskussionen, men i marts 
1858 genoptoges den. Militærskribenten H. J. Daue (1824-91) havde 
udsendt et skrift om »Jernbaner paa den cimbriske Halvø«, som 
»D. & H.« i Silkeborg Avis polemiserede imod. Man tør måske gætte 
på, at bag bogstaverne skjulte sig Michael Drewsen og mølleejer 
P. C. Hollesen (1829-70), Ry, formand for sogneforstanderskabet og 
senere medlem af A/S Hjejl ens første bestyrelse; men det er rigtig 
nok ejendommeligt, at to så ansete mænd optrådte med »halvmaske«. 
Daue var modstander af tværbaner og havde foreslået en jysk længde
bane gennem Gudenå-dalen. D. & H. bebrejdede ham, at han ganske 
overså Gudenå som transportvej, der »upåtvivleligen i en ikke fjern 
fremtid vil blive en farlig konkurrent for en Gudenåbane«. Den 
påtænkte dampskibsfart ville få »trangen til en dampsporvej« til 
at forsvinde i det mindste for den nærmeste fremtid.

D. & H. nærede kun én betænkelighed, hvad dampskibsfarten 
angik: Skibet måtte ikke blive for stort og dybtgående, for så ville 
det muligvis kun kunne sejle på Ruten Randers-Ans, men ikke gå 
til Silkeborg. De to indsendere pegede på, at der nu lavedes kraftige, 
men flade skibe. »Der er nemlig netop i disse dage fra det engelske 
skibsværft Birkenhead afløbet et dampfartøj, bestemt til at føre den 
bekendte rejsende dr. Livingstone op ad Zambesefloden i det indre 
Afrika. Dette fartøj er forfærdiget af en metalkomposition, som er 
opfunden i Sheffield og kaldes stålplader. . .« Et sådant skib kunne 
sikkert også bruges på Gudenå.

Det gjaldt om nu at gøre Silkeborg til et midtpunkt for damp
skibsfarten i det indre af Jylland. D. & H. så altså ikke, at en bane
linje gennem Silkeborg også kunne blive til gavn for byens handels
stand, som man i stedet opfordrede til nu at skaffe midler til en 
dampbåd. H. Ottesen sluttede op bag D. & H., men fremhævede 
stærkt, at skibet kunne og burde bygges i Danmark, nemlig hos 
Baumgarten & Burmeister, der også fremstillede jernskibe.
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Silkeborg Avis hævdede, at der nu burde gøres en aktiv ind
sats for at dække egnens trafikbehov. Men selvfølgelig levede man 
i opfindelsernes århundrede, og forholdt man sig passivt nu, kom 
der måske snart luftbanetog, der på et par timer kunne bringe byens 
borgere på en »lille gemytlig sviptur« fra Silkeborg til København 
og hjem igen på samme tid, skrev avisen overgivent. Med bidende 
ironi hed det videre: »Se heri ligger også et uigendriveligt forsvar 
for de regeringer og administrationer, som ikke straks er villige til 
at bortkaste staternes og kommunernes penge til forbedringer, der ud
skriges som nyttige og besparende, thi sæt man året efter gjorde nye 
opdagelser, der er endnu mere nyttige og besparende«11).

Den 28. juli 1858 meddelte Silkeborg Avis, at regeringen havde 
afvist et andragende om gravning af en kanal ved Frisenvold Fiske
gård tæt ved Randers. Denne kanal var en betingelse for uhindret 
sejlads, og spørgsmålet om dampfart mellem Silkeborg og Randers 
var dermed skudt ud i fremtiden.

Situationen var altså ganske uafklaret, så meget mere som kam
pen ved folketingsvalget 1858 i Jylland næsten udelukkende drejede 
sig om de kommende jernbanelinjers forløb. Adskillige af de rigs- 
dagsmænd, der i 1857 havde været med til at vedtage jernbanen 
Århus-Viborg-Struer, blev på valen, mens længdebanetilhængeme 
styrkedes. Men om længdebanens forløb var der også stor uenighed, 
og i den kommende tid førtes på rigsdagen en særdeles heftig og 
bitter jernbanestrid12). Studerer man debatten herom, må man 
sande rigtigheden af den djærve jyske folketingsmand, J. K. Laurid- 
sens ord: »Næst kønsdriften er af de menneskelige drifter jernbane
driften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse.«

I Silkeborg lod man sig dog ikke gå på.



2. Turismen i svøb

Som det fremgår af det foregående, ønskede man dampskibsfart af 
merkantile grunde. Skibet skulle i første række sejle med fragt, i 
anden række med rejsende, og det skulle herved medvirke til at 
føre Silkeborg frem. Turismen tænkte man ikke meget på. Selv om 
Himmelbjerget var blevet bekendt ved digteren St. St. Blichers folke
fester fra 1839, og skønt talrige forfattere netop på denne tid lov
priste den uberørte natur, så var turismen i moderne forstand ikke 
opstået. Turismen er først og fremmest afhængig af tre faktorer: et 
net af samfærdselsmidler, sociale forhold, der tillader et større antal 
mennesker at rejse, og viden om, hvor seværdighederne findes. Disse 
faktorer var kun i begrænset grad til stede i 1850erne. Vist kom der 
turister til Silkeborg dengang, men de var få, som regel kunstnere 
eller andre, der gik på opdagelse i naturen. En stor lokal befolkning, 
der kunne tænkes at tage på lystture, fandtes heller ikke. Ja, hvor en 
sådan var til stede, gav den ikke engang garanti for en rentabel 
bådfart. På Øresund sejlede således i 1840erne to dampskibe, men 
de kunne ikke svare regning på grund af sæsonens korthed1).

Alligevel var udviklingen ved at ændre sig netop på dette tids
punkt. Jembanebyggeriet er omtalt. Det mødte ganske vist mod
stand hos håndværkere og småkøbmænd, der frygtede konkurrencen 
- eller hos en mand som politikeren, general Matthias Lüttichau, 
der forelagt statistikkens opgivende om 700.000 rejsende på Sjælland 
bagstræberisk erklærede, at disse mennesker rimeligvis hellere måtte 
være blevet hjemme2). Men banerne var på vej. Endvidere havde 
talrige aviser set dagens lys efter enevældens afskaffelse i 1848. Der 
var altså nu større mulighed for, at egnens herligheder kunne publi
ceres for lysthavende.

I eftersommeren 1858 indeholdt den københavnske avis »Dag
bladet« en længere artikel om Silkeborg og Himmelbjerget skrevet 
af en englænder, der havde været på ferie i Danmark. Silkeborg Avis 
gengav 11. september artiklen i sin helhed. Dens oplysninger er af
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Silkeborg set fra nordvest.
Træsnit 1861.

interesse til belysning af datidens turistforhold. Englænderen slog 
indledningsvis fast, at man virkelig ikke behøvede at rejse ud af 
Danmark for at se »storartede prospekter og vidunderlige skønne 
ting«, thi de fandtes på Silkeborg-egnen. »Efter min formening«, 
skrev han, »vil et 14 dages ophold i disse skønne egne have en i det 
mindste lige så gavnlig indflydelse på turisten som at gå til det 
sachsiske Schweiz eller ned ad Rhinen«. Han fortsatte: »Men Silke
borg og omegnen er til trods for al deres skønhed kun forholdsvis 
lidet besøgt, og grunden må vel fornemmelig søges deri, at der 
bliver sørget så uendelig slet for at gøre det lidt hyggeligt og bekvemt 
for dem, der vover sig på denne udflugt. I Silkeborg by er to (tre) 
store gæstgivergårde, men afset fra det stadselige og respektable 
ydre, er der ikke meget godt at sige om dem. Vi tog ind i »Hotel de 
Silkeborg«, men var grumme misfornøjet med vort valg. Opvartnin
gen var slet, fødevarerne endnu siettere, og priserne meget høje; det 
synes, at værten i sommermånederne tager oprejsning for den svage 
fortjeneste i vintertiden«.

Den smukkeste vej til Himmelbjerget gik gennem søerne. »For 
at tilbagelægge denne vej bliver man anbragt i en besynderlig ma
skine, som agerer dampskib, men drives fremad ved hjælp af to 
skovlhjul, der atter sættes i gang af et meget støjende maskineri, 
drevet ved håndkraft. Uanset at denne måde at befordre folk på i 
varmt vejr må være gruelig anstrengende for de to mænd, der fun-
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gerer som dampmaskine og hele vejen må dreje maskineriet som en 
anden kværn, minder den fart, som man skyder, mere om snegle
gang end om nogen anden bevægelse. Jeg tror, at det tog os to 
timer at komme de halvanden mil frem ... For båden betales 5 rd. 
hen og hjem«.

Bedre var det ikke, da englænderen og hans fæller var kommet 
i land ved Himmelbjerget. Stien var skyllet bort, intet sted kunne 
man få drikkevand - endsige varmt vand til the. »Således er den 
modtagelse, der bydes turisten på et af de skønneste steder i Dan
mark, hvor naturen har gjort alt, hvad der kunne gøres (»Dog 
intet klart kildevæld«, føjede Silkeborg Avis spydigt til), men hvor 
menneskehånd ikke vil gøre det mindste«. Der burde være or
dentlig skibsforbindelse mellem Silkeborg og Himmelbjerget og en 
god kro på toppen. Englændere ville i masse komme herover, »så
snart det blot blev bekendt, at landet kunne modtage civiliserede 
rejsende« (!), skrev den engelske turist.

Vi stifter her bekendtskab med den første hånddrevne hjulbåd 
på Silkeborg-søeme. Der er formentlig tale om »Otto«, som omtales 
første gang i Silkeborg Avis 9. juni 1858 i forbindelse med en grund
lovsfest, hvor den havde sejlet passagerer til og fra Nåege. Avisen 
benævnte den »vort surrogat for det endnu manglende dampskib«. 
En hjulbåd af samme konstruktion havde til glæde for københav
nerne sejlet i en række år på Frederiksdal sø3).

I en redaktionel kommentar forsvarede Silkeborg Avis Hotel 
Silkeborg og hjulbåden overfor den civiliserede engelskmands kritik, 
men måtte i øvrigt reelt give ham ret i de påpegede mangler. En 
indsender, H. W., hævdede 9. oktober, at det kunne være meget 
behageligt med en damper som af englænderen foreslået, men en
hver »vil let indse, at dette aldrig kan betale sig«. Derfor var 
forslaget urimeligt, tåbeligt og tillige unødvendigt, da postbefor
dringsvæsnet på Silkeborg var i god stand. H. W. talte her om 
diligencerne, som fra juli 1857 to gange om ugen kørte mellem Silke
borg og Skanderborg. En kro på Himmelbjerget ville heller aldrig 
kunne svare sig, mente samme pessimist.

Men optimisterne samlede sig denne vinter til et nyt og afgørende 
fremstød for at få sat en dampbåd i fart på Silkeborg-søerne.



3- Skib i sigte

At udviklingen gik over stag, skyldtes - naturligvis kunne man sige 
- »kongen på Silkeborg«, Michael Drewsen (1804-74), foregangs
mand og ivrig fremskridtsven. Alt mens man på rigsdagen i sam
lingen 1858-59 kævledes om de jyske baner, besluttede han sig til at 
søge et dampskibsselskab oprettet. En mere forsigtig eller beregnende 
natur ville måske have fulgt rigsdagsforhandlingerne fra fase til 
fase og ladet oprettelsen af et dampskibsselskab være afhængig af 
deres udfald, men sligt lå ikke til ham. Ganske vist havde Drewsen 
nogle år været rigsdagsmand, men politiker blev han aldrig, hverken 
på den ene eller den anden måde. Det taktiske spil forstod han sig 
ikke meget på og yndede det heller ikke. Han var et energisk hand
lingsmenneske med sans for den nye tids opfindelser, en igangsætter 
eller »Gründer«, som tyskerne siger. Drewsen har vel også ment, at 
en dampbåd ville være et aktiv uanset jernbaneforhandlingernes 
udfald.

Personlig var Drewsen djærv og uforfærdet. Som fabrikant lå 
hans evne i at frembringe papir af fin kvalitet, men ofte særdeles 
dyrt. Hans mindre heldige egenskaber var lige som hans gode iøjne
springende. Han var vant til at bestemme og holdt sikkert også af 
magt, tålte ikke gerne nogen ved siden af sig. Om hans evner 
som forretningsmand nærede ikke alle store tanker. Hans køben
havnske kommissionær, Luis Bramsen, skriver i sine erindringer : 
»Michael gjorde sig til af at foragte beregninger og bogholderi og 
var ikke til at styre, hvor talen var om at tage hensyn i retning af 
udgifter . . . »Blanco Credit« tog han med største lethed i munden. 
Renter og diskonto foragtede han . . .«. Karakteristikken er træffende 
og passer med andre fra samtiden1).

Men nu skulle der altså ske noget.
Først på året 1859 lod Michael Drewsen indhente tilbud på en 

dampbåd i England og rettede samtidig henvendelse til et svensk 
værft, men mærkelig nok ikke til noget dansk, og i april udsendte
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han sammen med 20 af byens og egnens fremtrædende mænd et 
opråb om aktietegning til et selskab, der skulle drive sejlads med 
en jerndampbåd. Opråbet bar frugt, og disse mænd blev derved 
A/S Hjejlens stifterkreds.

Af stedets embedsmænd var blandt underskriverne først og frem
mest birkedommer, kammerjunker V. Drechsel, desuden kgl. gods
forvalter på Hovedgården, postekspeditør (postmester) Johan H. 
Bindesbøll, distriktslæge C. Fibiger, sognepræsten, digteren C. Ho
strup og kgl. skovrider C. C. Klüwer. Af papirfabrikkens folk var 
der foruden fabrikanten selv, hans søn, fabrikmester Johan Chri
stian Drewsen, maskinmester Ellerup og fabrikkens læge, J. H. Jør
gensen. Fra byens erhvervsliv i øvrigt kom apoteker C. F. Nielsen, 
købmand Due, gæstgiveren på »Dania« J. Heegaard Grabow, ur
mager Larsen, købmand Rasmussen, smedemester Schillerup, køb
mand C. Knap og arkitekt, jemstøber H. C. Zehner. Af disse var de 
to sidste nok de mest indflydelsesrige. Fra omegnen var først og 
fremmest ejeren af Ry Mølle, P. C. Hollesen, med; desuden følgende 
landbrugere: ejeren af Laven Hovgård, cand, theol. Sørensen, gård
ejer R. Mathiassen og husmand Strunge, Bakbo.

Det var et repræsentativt udsnit af stedets befolkning, og det er 
karakteristisk, at opråbets underskrivere alle - måske undtaget de 
udenbys - var nybyggere, der kun kort tid havde boet på egnen.

Det er bemærkelsesværdigt, at opråbet satte det turistmæssige 
synspunkt i første række. Det hed: »Sejladsen fra Silkeborg igennem 
søerne forbi Dronningestolen, Ulvehoved, Tindebjerg m. fl. punkter 
til Himmelbjerg, disse Danmarks skønneste egne, hører allerede til en 
af Europas mest berømte flodfarter. Herlige skove af bøge- og nåle
træer, de høje lyngbevoksede bakker, de smukke søer og åer frem
byder et skue, rigt på afveksling og naturskønhed. Til alle sider kan 
gøres udflugter til de nævnte udsigter. De rejsendes antal har derfor 
i de senere år bestandigt tiltaget, uagtet de nærværende ubekvemme 
befordringsmidler; der er kun hørt ét udtryk for deres stemning ved 
at besøge egnen, det af beundring og overraskelse. Berejste mænd 
har ytret, at de ikke forstår, hvorfor man i fremmede lande opsøger 
det, vi selv har i hjemmet«.

Med det sidste har man formentlig tænkt på den engelske turist, 
hvis uforgribelige mening Silkeborg Avis havde gengivet. Efter 
således stærkt at have slået på chancen for tilstrømning af turister, 
gik opråbet over til en omtale af det synspunkt, som i debatterne 
hidtil havde været tillagt den største betydning, nemlig det alminde-
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ligt trafikale. En dampskibsfart ville blive et forbindelsesmiddel for de 
»i communical henseende afskårne beboere« i Alling, Thulstrup og 
Ry. Til sidst udvikledes et fremtidsprojekt af virkelige dimensioner: 
»Et dampskib her vil blive en mægtig impuls til i fremtiden igen
nem sluser ved Silkeborg og Ry Mølle at sætte Gudenås øvre vand
drag, Ravnsø, Gudenåsø, Salten Langsø, Mossø og Skanderborg Sø i 
forbindelse med den nedre Gudenå og Randers«. Skanderborg-Ran- 
ders ad vandvejen! Det var næsten et perspektiv, der kunne lede 
tanken hen på Göta-kanal i Sverige, anlagt 1810-32.

Jernbanen og dampskibsrutens mulige tilknytning til denne var 
overhovedet ikke nævnt af den simple grund, at det endnu var umu
ligt at forudse jernbanens linjeføring.

For også at give de mindre formuende lejlighed til at deltage, 
blev aktierne sat til 20 rigsdaler pr. stk., og der var tre slags aktier:
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Kontant-aktier at betale ved selskabets stiftelse, indskuds-aktier at 
afdrage over fire år og billet-aktier, ved hvis tegning man forpligtede 
sig til i løbet af fire år at modtage billetter til dampbåden indtil et 
beløb af 4 rd. årlig. Den sidste kategori fik ingen stemmeret, men 
overtog heller ingen forpligtelser. Disse ret lempelige aktietegnings
vilkår var i øvrigt ikke ualmindelige i denne periode, hvor man gerne 
ville inddrage småspareres og andres penge i kapitalmarkedet.

Af opråbet fremgik det, at man ikke havde noget bestemt fartøj 
i tankerne. Man havde en elegant 60 fods damper på hånden fra 
England til en pris af 6.500 rd. uden salon på dækket og til 7.220 rd. 
med salon. Fra Sverige, hvor et værft var blevet spurgt, havde man 
ingen underretning, men for ikke at ansætte prisen for lav, opgaves 
den til 8.000 rd. Af den vedføjede rentabilitetsberegning fremgik det, 
at man regnede med den største indtægt dels fra turistsejlads til Him
melbjerget og øvrige udsigter og dels fra lystture til Nåege på søn- og 
festdage. Nåege var dengang et yndet udflugtssted for silkeborgen
serne. Sejlindtægten ansloges til 1400 rd. Udgifterne til 1124 rd., 
hvorved der blev et overskud til aktionærerne på 7,5 %. Blandt ud
gifterne bemærker man en folkeløn på 250 rd. beregnet på to mand 
og ansat efter, at restaurationen om bord desuden blev givet folkene 
som lønningsdel. I øvrigt må man vist nok sige, at regnskabsoversig
ten var for optimistisk og næppe kunne ventes at holde2).

Datidens presse havde ikke så travlt som vore dages, og først 
den 11. maj refererede Silkeborg Avis opråbet, der dog måtte siges 
at være af stor nyhedsmæssig værdi. Til gengæld kunne avisen 
tillige meddele, at også en anden kreds var gået i gang med at tegne 
aktier til et andet hjulskib, men unægteligt verdens mest besynder
lige! Den i. juni bragte avisen nærmere underretning herom. Dette 
skib skulle være 40 fod langt og 8 fod bredt. »I et rum af 7 alen i 
diameter, i højde og flugt med hjulkasserne anbringes en bane nær
ved vandlinien, hvor to små stærke heste går rundt og ved sindrig 
mekanisme sætter skovlhjulene i bevægelse«. Farten ville blive to 
mil i timen, og hesteskibet ville koste 500 rd. Aktierne var på 5 rd. 
stykket og en smuk rentabilitetsberegning ledsagede projektet. »Ak
tietegningen har«, hed det, »allerede en god fremgang, og da 
risikoen ikke bliver stor for aktionærerne, vil forhåbentlig de mod
bemærkninger, der gøres (selv af folk, som ikke har nogen klar idé 
om bådens konstruktion og mekaniske indretning) næppe have nogen 
indflydelse på dette forehavendes udførelse«.

Siden hørtes ikke et ord om dette hippologiske fænomen. Mon



27Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år

Lunden ved Silkeborg.
Træsnit i »Ude og Hjemme« af J. la Cour.

man ikke tør gætte på, at planen enten var en projektmagers fantasi
foster viderebragt af en kvik redaktør eller også udtænkt af nogle 
spøgefugle over en punche-bowle og bragt til torvs for at holde 
borgermusikken for nar? Hele avisens redegørelse for hesteskibet - 
navnlig regnskabskalkulen - virker i påfaldende grad som en parodi 
på det Drewsenske opråb.

I tiden efter opråbets udsendelse i april 1859 agiterede dets under
skrivere for sagen, som nok vandt gehør hos nogle, mens andre - 
og det var vel de fleste - forholdt sig skeptiske. Aktietegningen stil
ledes efter en stund i bero, enten det nu skyldtes, at borgerne holdt 
sig tilbage af mistillid til driftens rentabilitet, eller det var på grund 
af forhåbninger om en jernbane gennem Silkeborg - eller måske en 
blanding af begge dele. Silkeborg Avis trøstede sig da med damp
fløjten fra bagermester Thorendahls nyanlagte bageri. Det smagte 
dog af fugl3).

I begyndelsen af i860 så det nemlig ud til, at jernbanen ville 
komme til Silkeborg. Indenrigsministeren i det venstreprægede mi
nisterium Rotwitt, borgmester I. C. von Jessen fra Horsens fore-
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slog en længdebane fra grænsen til Ålborg. Der var intet sagt om 
banens linieføring, men Bondevennerne, sorn var i flertal, holdt på 
en bane gennem Gudenå-dalen. Heri lå Silkeborgs chance; men 
Bondevennerne væltede alligevel Jessens forslag, da de var imod 
dets sammenkædning med den tidligere vedtagne tværbane Århus- 
Langå-S truer (-Skive). Kort efter blev den store politiker D. G. Mon
rad indenrigsminister. Han var under påvirkning af den før om
talte militærforfatter H. Daue og optog Jessens forslag, men det ned
stemtes igen 16. marts i860.

Hermed tegnede det til, at Silkeborg ikke ville få jernbane med 
det første, og der kom nu for alvor gang i dampskibsplanerne. En 
kort overgang så det ud til, at man stilede efter en dampskibsrute 
fra Silkeborg til Tange på den vedtagne Århus-Langå-Skive-bane, 
foruden fra Silkeborg til Ry. Dette forudsatte imidlertid en bekoste
lig sluse mellem Silkeborg Langsø og Remstrup å, og man koncen
trerede sig hurtigt om ruten Silkeborg-Ry, som den der formentlig 
ville trække de fleste turister til4).

Den 7. april i860 holdtes på Hotel Dania efter indbydelse af 
birkedommer Drechsel et møde om problemet. Silkeborg Avis havde 
nogle dage forinden opfordret til, at man anskaffede et mindre 
skib til ca. 4-5.000 rd. i stedet for det store, som man havde stilet 
efter året før. På mødet var der enighed herom, og om at nøjes 
med ruten Ry-Silkeborg. Fra jernstøber D. Löwener & Co. i Køben
havn forelå tilbud på en skruedampbåd af jern til ca. 4.000 rd. 
Fartøjet var 40 fod langt, havde en maskine på 6 hk. og rummede 
50 passagerer. Det brugte daglig ix/2 à 2 tønder koks. Ret hurtigt 
tegnedes henved en fjerdedel af de nødvendige ca. 400 aktier à 
10 rd.5).

16. juni i860 holdtes nyt møde på »Dania«. Kun 12 aktionærer 
var til stede, men der var dog nu tegnet 172 aktier. Drechsel gav 
meddelelse om, at Löweners skib var opgivet. Under navnet »Svalen« 
kom det i stedet til at gå i Københavns havn, hvor det snart måtte 
give op, da der var for få passagerer. I stedet havde man indhentet 
tilbud fra et værft i Kiel og fra Carlshytten ved Rendsborg. Disse 
tilbud lå begge på ca. 3.000 rd. Forholdet var nok det, at det kneb 
at få tegnet aktier for godt 4.000 rd., og man havde da måttet se 
sig om efter et billigere fartøj.

Michael Drewsen udtalte på mødet, at et meget større fartøj var 
nødvendigt, hvis man både gjorde regning på at befordre lyst
rejsende og på, at fartøjet skulle være postskib for almindelige
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rejsende. Det burde have to kahytter og en maskine på 12 hk. Drew
sen forslog derfor, at man købte et sådant til 8.000 rd. fra Carlshytten, 
som havde et brugt, men godt fartøj af denne art liggende. Han 
oplyste tillige, at hans formående venner i København sikkert ville 
tegne det fornødne antal aktier. Man enedes da om at fortsætte 
aktietegningen, til 4.000 rd. var nået og da forelægge en general
forsamling spørgsmålet om lille eller stort skib. Til at gå videre med 
arbejdet nedsattes en fem-mands komité bestående af Drewsen, 
Drechsel, Bindesbøll, apoteker Nielsen og købmand Due. Komiteen 
gik energisk til værks og etablerede også aktietegning i Århus. Hur
tigt nåedes 3.000 rd., og den 24. juli i860 kunne den berammede 
generalforsamling afholdes. På denne fik Michael Drewsen gene
ralfuldmagt til i et og alt at handle på selskabets vegne6).

Et skib på Silkeborgsøerne var i sigte.



4- Rederiet stiftes

At give Drewsen generalfuldmagt var ensbetydende med, at der nu 
kom skub i sagen; thi »fra forsæt til handling er hos ham kun eet 
skridt«, som birkedommer. Drechsel meget rigtigt skriver1).

Grunden til, at der nu skete noget, var næppe, at der i december 
i860 i rigsdagen var stillet forslag om en jysk længdebane, der mu
ligvis ville blive blive ført over Ry2), men snarere, at kong Frederik 
VII kunne ventes på besøg i Silkeborg. Han var særdeles gode venner 
med Drewsen og havde nogle gange besøgt ham. Forholdet var, at 
kongens gemalinde, grevinde Danner, ikke i residensstaden kunne 
give rollen som rigets første dame, eftersom de højere kredse dér 
ringeagtede hende og ikke forsømte at demonstrere deres følelser, 
men ude i provinsen havde hun lettere ved at hævde sig. Følgen var, 
at Frederik VII ofte rejste ud således netop til Silkeborg, hvor 
Drewsen var en vært, som begge de høje gæster værdsatte3). Det er 
derfor et spørgsmål, om ikke Drewsen, der yndede at give rollen 
som den grandiose vært, har ønsket at være sikker på at kunne give 
det kongelige selskab en sejltur, vel at mærke med en damper. Det 
har været hævdet, at kong Frederik VII gav Drewsen et lån på 
100.000 rd.(!), idet han sagde: »Du skal sgu have dig en båd, du 
kan sejle med«4). Historien er selvfølgelig urigtig, er ordene faldet, 
er det snarere Drewsen, der har sagt dem - for sig selv og møntet 
på kongen. Frederik VIIs besøg var vel næppe den egentlige grund 
til bådens anskaffelse, men det har i al fald fremskyndet den.

Nok er det, 14. februar 1861 holdtes den egentlig stiftende gene
ralforsamling for »en dampskibsfart på søerne ved Silkeborg«. Pastor 
Hostrup var dirigent, og på mødet meddelte Drewsen, at han havde 
formået regeringen til at yde et lån ved at tegne aktier for 5.000 rd. 
imod et årligt afdrag på 100 rd. og første prioritet i damperen. 
Drewsen havde derfor allerede bestilt en hjuldamper hos Baumgar
ten & Burmeister til 10.000 rd. og havde end mere udbetalt de godt 
3.000 rd., som var indkommet ved aktietegningen. Skibet ville 
være færdigt i begyndelsen af foråret.
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H. H. Baumgarten (1806-75). C. C. Burmeister (1821-98).
Foto ca. 1870. Malet 1867 af I. V. Gertner.

Der kan næppe være tvivl om, at Drewsen havde udnyttet sin 
fuldmagt fra juli i860 temmelig egenmægtigt. Dengang havde talen 
været om et skib til 4.000 rd., men her var allerede bestilt et til 
10.000 rd. En trediedel var allerede udbetalt, og endelig var bestil
lingen foretaget, længe før rigsdagen havde vedtaget den finanslov, 
hvorved statstilskuddet bevilgedes. Nu eller aldrig! har været Drew- 
sens løsen, og han har gjort sikker regning på sagtens at kunne få 
nybyggerne til at neje sig. Var 5.000 gode regerings-daler, ikke en 
fin trumf? Og skibet var jo bestilt. Kort sagt: den stiftende general
forsamling blev stillet overfor en fuldbyrdet kendsgerning. Den 
fandt sig gladeligt i det. De fremmødte var stort set underskri
verne af opråbet fra 1859 samt bl.a. mølleejer H. Ottesen, køb
mændene Robert Jones og F. Arntzen, manufakturhandler P. Cana
ris Klein samt redaktør og bogtrykker F. Listoe.

Drewsen anmodede om, at generalforsamlingen ville meddele 
ham yderligere fuldmagt til at varetage selskabets interesser. Dette 
vedtoges 31 stemmer mod 1. Denne ene var birkedommer V. Drech
sel (1814-89)5). Han havde hidtil i dampskibssagen arbejdet sam
men med Drewsen, men fra nu af finder vi ham som det nystiftede 
selskabs modstander. De to mænd havde flere gange haft kontro-



32 Tage Kaarsted

verser. Begge var stejle og selvbevidste, Drechsel Højre-mand, 
Drewsen liberal, dommeren byens første embedsmand, der holdt på 
bureaukratiets* procedureregler, fabrikanten og igangsætteren anti- 
bureaukrat og uden vilje til at tage hensyn til formaliteter. Begge 
var udmærkede borgere optaget af byens fremskridt, og deres stadige 
rivninger var et beklageligt spild af kraft. Nu var de altså også blevet 
uenige om dampskibsfarten. Drechsel gjorde vrøvl over, at selska
bet ikke var tilbørligt konstitueret, og fordi der ikke eksisterede love 
for selskabet, hvorefter stemmeretten kunne udøves. Denne sidste 
anke vendte sig mod, at Drewsen havde fremlagt fuldmagt fra et 
stort antal udenbys aktionærer. Først og sidst var Drechsel dog util
freds med, at der var anskaffet et dobbelt så stort skib som oprinde
lig bestemt. En grund til hans modstand på dette punkt var æng
stelse for driftens rentabilitet, en anden var mere personlig, men 
den skal senere omtales. Drechsels indvendinger fik ingen betydning. 
Stod valget mellem Drechsel og Drewsen, var borgerskabet intet 
øjeblik i tvivl om at følge Drewsen. Drechsel forlod i vrede mødet6).

At Drewsen kunne fremlægge et stort antal udenbys fuldmagter 
hang sammen med aktionærkredsens ikke uinteressante sammen
sætning. Ca. 220 aktier var tegnet i København og på få hænder; 
således havde fabrikejer Ghr. Drewsen, Strandmøllen, justitsråd, 
rådmand J. Bech, mægler Edv. Hvidt, I. P. Suhr & Søn, etatsråd 
Westenholtz, godsejer Mourier Petersen og A. P. Slager hver tegnet 
20 aktier, io aktier hver havde grosserer Switzer, H. S. Bing & Søn, 
papirhandler S. Friedländer, B. Salomonsen, Schottlænder & Gold
schmidt og grosserer G. K. Hansen. Af aktionærer med under 5 ak
tier hver fandtes kun 23 udenbys. I Silkeborg var forholdet omtrent 
omvendt. Her var tegnet ca. 230 aktier. 100 var fordelt på små- 
aktionærer (under 5 hver), resten på 9 personer. Michael Drewsen 
og mølleejer Hollesen havde hver 25 aktier, G. N. Strunge 18, cand. 
theol. Sørensen 10, Johan Chr. Drewsen, Drechsel, hotelejer Larsen 
og amtmand Bille Brahe hver 5 aktier. Den største aktiepost havde 
dog Silkeborg kommune med 30 aktier7).

På en efterfølgende ny generalforsamling den 13. juni vedtoges 
statutter for selskabet. Som venteligt, når Drewsen var primus 
motor, fik bestyrelsen den afgørende magt, hvilket i øvrigt ikke var 
ualmindeligt på den tid. Under en tre-mands bestyrelse, eller direk
tion, som den i de første statutter hed, henlagdes alt driften og 
regnskabsførelsen vedkommende. Direktionsmedlemmerne valgtes ai 
generalforsamlingen for tre år ad gangen, dog at én afgik hvert år
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Direktionen var bemyndiget til at ansætte en administrerende di
rektør blandt aktionærerne. Generalforsamling holdtes en gang om 
året ved sæsonens slutning. Her skulle regnskab og status fremlæg
ges, og generalforsamlingen træffe beslutning om overskuddets for
deling eller underskuddets dækning. I praksis betød det, at selv de 
vigtigste anliggender var overladt til de tre direktionsmedlemmer. 
Virkelig kontrol var der ikke, og direktionens eget skøn var vel den 
eneste regel for dens virksomhed. Man dannede dengang et aktie
selskab omtrent, som man i vore dage stifter en sangforening. Først 
aktieselskabsloven af 1919 bragte ordnede forhold.

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, hvis 10 aktionærer 
mødte. I alle sager af »ikkun almindelig interesse« udøvede enhver 
aktionær én stemme, men i vigtigere spørgsmål, »såsom angående 
selskabets opløsning, udvidelse af selskabets virksomhed, reserve
fonden eller i andre lignende indgribende spørgsmål« udøvedes 
stemmeretten efter følgende skala: Indtil 5 aktier gav én stemme; 
indtil 10 to stemmer, indtil 20 tre stemmer, indtil 40 fire stemmer og
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Baumgarten & Burmeisters skibsværft på Engelskmandens plads.
Tegning af Carl Baagøe 1865.

indtil 60 aktier og derover fem stemmer. Med undtagelse af, at over 
40 aktier i dag giver 5 stemmer, er vedtægterne på dette punkt for
blevet uforandret. Bestemmelserne sikrer, at selskabet vanskeligt 
kommer på få hænder og tilstræber at knytte også de små aktionærer 
til selskabet omtrent på samme måde som ved andelsbevægelsen, 
hvor man som bekendt stemmer efter hoveder og ikke efter høveder.

Statutterne vedtoges glat - Drechsel blev vistnok borte - og til 
selskabets første direktion (bestyrelse) valgtes M. Drewsen med 43 
stemmer, mølleejer P. C. Hollesen med 32 stemmer og prokurator 
R. Th. Zielian (1822-75) mec^ 20 stemmer. Zielian var formand for 
Silkeborgs borgerrepræsentation 1860-68 og byens første sagfører8).

Hermed var selskabet - vistnok Danmarks ældste rederi alene 
grundet på dampskibsfart - stiftet på behørig vis, og man kunne 
gøre klar til at modtage sit første og i 35 år eneste skib.



5- »Hjejlen«

Alt mens bølgerne i Silkeborg gik højt omkring det nye dampskib, 
gav nittehamrene nok så uanfægtet genlyd på Baumgarten & Bur
meisters værft på Christianshavn. Kølen var lagt til det nye skib, og 
arbejdet skred støt frem, selv om travlhed med orlogsfartøjer gjorde 
sig gældende. Baumgarten & Burmeister - senere Burmeister & Wain 
- var grundlagt i 1843 og havde allerede vundet sig en smuk position 
som skibsværft. Det nye Silkeborg-skib var værftets nybygning nr. 
15 - ikke nr. 1, som det undertiden fejlagtig har været sagt. Imid
lertid var det kun værftets tredie dampskib, idet en halv snes af 
de foregående numre var transportf  artø jer uden egen maskinkraft1).

Den 25. maj 1861 løb skibet af stabelen og fik da af Drewsen 
navnet »Hjejlen« efter den fugl, der dengang var hedens typiske 
beboer. Med hedens opdyrkning er fuglen næsten fortrængt, og på 
Silkeborg-kanten hører man i dag snarere båden »Hjejlen«s fløjten 
end fuglens2).

Det skib, der i begyndelsen af juni 1861 var ved at blive ud
halet ved Baumgarten & Burmeisters kaj i København, stod på 
højden af datidens dampskibs teknik. Dets længde var 81 danske 
fod og 9 tommer (25,7 m), største bredde 12 fod og 11 tommer 
(3,8 m), over hjulkasseme dog 20 fod. Dybgangen var 5 fod 4 
tommer (1,7 m) og hjuldiameteren 8 fod 3 tommer. Maskineriet 
bestod af en oscillerende, d. v. s. svingende eller vuggende højtryks
maskine på 10 nominelle eller 50 indicerede hk. og to cylindre à 
10 tommer i diameter og en slaglængde på 16 tommer. Med denne 
maskine var farten 8 knob. Drægtigheden ansattes til 10,5 læster 
eller omregnet: 27,32 brutto register tons. Båden var forsynet med 
udfaldende bov og bar en galionsfigur forestillende en fugl. Skibet var 
hækbygget og med rundt spejl. Galionsfiguren og hjulkassens udskæ
ringer var udført af en billedskærer ved navn Møen, formentlig fra 
orlogsværftet3).

Om alle disse data kunne man lige så godt have skrevet »er« i
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»Hjejlen«s maskineri i dag. 
Foto B & W 1957.

stedet for »var«, thi som bekendt sejler »Hjejlen« stadig, og ma
skineriet er det samme. Dampkedlen er blevet udskiftet to gange, 
nemlig i 1900 og i 1947. I 1947 blev tillige krumtappen fornyet, 
men ellers har maskineriet klaret sig fortræffeligt4). Skroget med de 
smukke hjulkasser er det samme som i 1861, selv om pladerne i 
skroget naturligvis stadig er blevet repareret og stedvis udskiftet. 
»Hjejlen« var som datidens andre hjulbåde sortmalet, og med und
tagelse af sæsonen 1924 har den haft samme kulør. I det nævnte 
år lod selskabets ledelse båden male hvid, hvilket vakte så stor util
fredshed hos publikum, at den hurtigst mulig atter blev sort5).

Endelig var skibet forsynet med en salon. Herom skrev datidens 
store og udbredte ugeblad »Illustreret Tidende«: »Denne salon er 
hvidlakeret med forgyldte zirater, røde fløjlssofaer, og gulvet er be
lagt med brusseler gulvtæpper. Agterst i salonen er anbragt tvende 
glasmalerier, forestillende attributer for fabriksdrift og agerbrug, og 
som pendenter på den lige overfor værende væg, på begge sider af 
indgangsdøren, findes tvende spejle«. Bladet kunne have føjet til, 
at der bag døren mellem de tvende glasmalerier skjuler sig en for-
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Malerierne i »Hjejlen«s kahyt.
Søndergaard foto i960.

midabel tronstol, fartøjets toilet. Kahytsudsmykningen var udført af 
kunstneren H. V. Brinkopff (1823-1900). For passagerer på anden 
klasse var forude et åbent dæk ( »druknehullet« ) med en omløbende 
bænk og dertil hørende faste træskamler. Som en reminiscens fra sejl
skibene var »Hjejlen« forsynet med en høj og flot mast. Det var den
gang almindeligt, at selv dampere, der skulle befare snævert far
vand, forsynedes med rigning. Bortset fra denne prydelse var der 
ellers »glat skib« fra for til agter. Styrehus og tag er nymodens til
føjelser. Dengang havde hjuldampskibe hverken kommandobro, ma- 
skintelegraf eller dampfløjte. Styregrejerne var dengang - også på 
»Hjejlen« - anbragt helt agterude over rorstammen, og styrman
den, hvis plads var foran eller oven på kahytskappen, gav da ordre 
til rorgængeren ved slet og ret at råbe, eventuelt ved hjælp af en 
råber. Ordre til maskinen gaves på samme måde undertiden ved 
hjælp af en dreng, der stod ved maskinlugen og viderebragte ordren 
til mester i skibets dyb. En såre upraktisk metode, der dog holdt 
sig helt op til 18806).

Sammenligner man Carl Baagøes tegning af »Hjejlen« fra 1861 
med senere fotografier, ses de senere ændringer tydeligt. Allerede i 
1871, da jernbanen kom til Silkeborg, blev masten taget af og skor
stenen blev indrettet, så den kunne knækkes, når skibet gik under



Tage Kaarsted38

Carl Baagøes træsnit i Illustreret Tidende af »Hjejlen« i Øresund 1861.

jernbanebroen. Ret hurtigt flyttedes roret hen midtskibs oven på 
kahytskappen, og der førtes et talerør ned til maskinen. På dette 
tidspunkt var skibet også blevet udhalet med solsejl både over agter
dæk og »druknehul«. I 1900 blev der sat rækværk om forbakken, 
hvorved flere udmærkede siddepladser indvandtes. Samme år ud
skiftedes som nævnt den oprindelige dampkeddel - en almindelig 
lokomotivkeddel - ligesom skorstenen blev rykket noget frem og for
kortet og rattet flyttet hen over maskinen. Solsejlet erstattedes af 
fast jerntag, og de to noget besværlige nedgangstrapper, der i hver 
side førte til kahytten, blev erstattet af en enkelt og mere farbar 
trappe. Senere kom en maskintelegraf til, og en skærm blev sat foran 
rattet. I 1935 blev endelig det nuværende lukkede styrehus lavet. På 
dette er B & Ws mindeplade anbragt7).

»Hjejlen« var efter datidens forhold et smukt skib med fine, 
slanke linjer navnlig omkring vandlinjen i for- og agterskibet af hen
syn til farten. Det havde - og har - en lang række af hjuldamperens 
egenskaber. Når både agterdæk og fordæk fyldes med passagerer, 
bliver båden ofte urolig og kommer først på ret køl ved hjulenes 
rotation. Ved større overkrængninger, der undertiden kan ængste
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mindre søvante turister, når vingerne - d. v. s. den del af dækket, 
hvori hjulkasseme er indfattet - hurtigt vandet og hindrer derfor 
yderligere overkrængning. Hertil hjælper også træskovlenes al
mindeligt oppebærende egenskaber. Kæntring er der ingen risiko for.

Fartøjet akcellerer forholdsvis langsomt, men kan på grund af 
hjulene hurtigt standse og bakker i modsætning til de fleste skrue
både fortrinligt. På grund af maskinens langsomme gang er sliddet 
minimalt, og maskinbrud er aldrig indtruffet, bortset fra krumtappen, 
der efter 84 års brug fik en revne. En oscillerende dampmaskines 
eneste svage punkt er det »døde«. Er maskinen ikke indstillet rig
tigt, kan hurtig skiftning fra frem til bak i værste fald finde sted 
netop i det døde punkt. I så tilfælde »går maskinen fast«, og nogen 
manøvrering må til, før »bak« kan leveres. Såvidt vides, er dette 
kun sket en enkelt gang, nemlig mens Kaptajn Brøgger var bådens 
fører. Da han til sin forbløffelse så sit gode skib fortsætte langs 
bolværket med kurs mod de andre fortøjede fartøjer, skal han for
tvivlet have råbt: »Hun vil it, hun vil it«. Skibet blev dog standset 
uden uheld8).

❖

Kl. 12,30 tirsdag den 11. juni 1861 stod »Hjejlen« ud af Københavns 
havn og plaskede op gennem Øresund. Kl. 16 ankom den til Hel
singør, hvor den indtog reservekul, og hvorfra den atter afgik kl. 18. 
Det var herligt stille vejr, og uden besvær nåede man over Kattegat. 
Kl. 4,30 den 12. juni anduvedes Jyllands kyst, som man dog på grund 
af tåge ikke kunne se. Farten sattes ned og kl. 8,30 passeredes 
Udbyhøj. Kl. 11 ankrede man op i Randers havn. »Hjejlen«s eneste 
sejlads på de salte vover var forløbet uden vanskeligheder. På 
overfarten var den ført af skibsfører P. T. Petersen fra Randers. - 
Tilbage var nu kun en smule flodsejlads9).

Drewsen forsøgte at hæve vandstanden ved at åbne for stig
bordene ved papirfabrikken, men alligevel blev det en besværlig 
rejse, der varede hele tre dage. Onsdag den 12. juni kl. 16 startede 
»Hjejlen« sejladsen. Begyndelsen gik glat, og kl. 17,45 nåede man 
Frisenvolds laksegård. Her stod en række pæle, som man kun med 
besvær kom igennem. Kl. 21,15 kunne man dog i den lyse sommer
aften sejle videre, og kl. 23 fortøjede man natten over et par kilo
meter oven for Østergård. Torsdag morgen kl. 3,30 lettede man igen. 
Nu voldte strækningen mellem Åbro og Bjerring Mølle besvær, idet 
skibet ofte måtte bakkes fra grunde og i åens bøjninger styres
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»Hjejlen« fotograferet i efteråret 1959, da den var halet op til det årlige 
eftersyn. Billedet giver et godt indtryk af skibets slanke linjer.

Foto Ib Rahbek-Clausen.
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med stager. Ved Bjerring Mølle spænd tes 8 heste for ad trækvejen 
(om bagbord) og 6 mand i land med en line (om styrbord). På 
denne måde nåede man Frisholt Skov, hvor skibet gik helt fast kl. 
19,30. Fredag morgen tømtes kedlen for vand, og kul og andet svært 
gods lossedes i en pram, hvorved skibet lettedes 5 tommer. Kl. 10,30 
fortsattes rejsen med 6 heste og 8 mand om bagbord og 4 mand om 
styrbord. På denne måde ankom man til Resenbro kl. 0,30. Lørdag 
den 15. kl. 5 morgen passeredes broen, kl. 9 nåedes snævringen, 
hvor trækningen ophørte. Kl. 14 var båden i følge Randers Avis 
»befriet for al den smuds, som denne besværlige fart havde påført 
den, messingarbejdet pudset og dampen oppe«.

I Silkeborg ventede direktionens formand, Michael Drewsen, 
rastløst på bådens ankomst. Endelig kl. 15 sejlede den ind i åen 
foran papirfabrikken. Drewsen ville straks have båden op i den øvre 
del af åen, hvilket kun kunne ske over land. En større arbejderstyrke 
fra papirfabrikken var parat, det var birkedommer Drechsel imid
lertid også. Han ville ikke tilstede, at man lørdag med torvedags
trafik spærrede landevejen. Drechsel sagde: »I lovens navn forbyder 
jeg Dem at spærre vejen!« - hvortil Drewsen svarede: »I kongens 
og mit navn fortsætter jeg!«10) De to uvenner lod ingen lejlighed 
gå fra sig til at chikanere hinanden. Men skibet kom over vejen og 
blev med stor forsigtighed bugseret videre til slæbestedet. Endelig 
tirsdag den 18. juni kl. 19 kunne »Hjejlen« fortøje ved sin fremtidige 
liggeplads - ifølge Silkeborg Avis »under de talrige tilstedeværendes 
j ublende hurraråb«11 ).

Om der har været en enkelt bagstræber imellem, som har rystet 
misbilligende på hovedet, ved vi intet om. Da »Caledonia« kom 
til Danmark kaldtes den »Røghætten« eller »Plaske-Malene«12). 
Noget blivende tilnavn har »Hjejlen« vist aldrig haft. For år 
tilbage har man kunnet høre betegnelsen »Hønen«, men i dag be
tragtes det gamle fartøj vist nok med så stor veneration, at sådan 
upassende omtale forbyder sig selv13).



6. Fra indvielse til hverdag

»Hjejlen«s indvielse fandt sted efter princippet: God gerning kan 
ikke gøres ofte nok. Ganske vist kaldte man den første en prøvetur. 
Den fandt sted onsdag den 19. juni. Kl. 7 om morgenen afgik 
»Hjejlen« med et udsøgt selskab af byens borgere til Ry Mølle. Silke
borg Avis skrev undskyldende, at da føreren ikke var bekendt med 
farvandet, turde man ikke bruge fuld kraft, men sejlede dog med »en 
på søerne hidtil ukendt hurtighed«. På en time og 10 minutter 
nåede man Himmelbjerget. I virkeligheden var dette ikke særligt 
kompromitterende for skipperen, al den stund turen i dag varer 1 
time uden ophold undervejs.

Efter yderligere 35 minutter var man i Ry. På hjemfarten gjor
des en tur ud i Knudsø op til Thulstrup; det kunne dengang lade, 
sig gøre, da jernbanedæmningen ikke var opført. Forpremieren for
løb glat, »og selv i de vanskeligste passager lystrede skibet udmær
ket godt sit ror«, hed det i avisen. Da man kom tilbage til Silke
borg, rettede pastor Hostrup en tak til Drewsen for den »varme og 
utrættelige iver, hvormed han stedse havde interesseret sig for dette 
foretagende«. Drewsen fik et trefoldigt hurra1).

Imidlertid ankom Frederik VII dagen efter med stort følge til 
byen, hvor han slog sig ned i Drewsens komfortable villa. Kongen 
var med et større følge på en Jyllands-tur og havde et par dage 
rejst rundt i Århus-egnen. På selskabets sidste generalforsamling 
havde Drewsen fået bemyndigelse til at indbyde kongen til en sejltur 
med »Hjejlen«. Denne tur fandt sted lørdag den 22. juni. Kl. 10,45 
afsejlede man fra Silkeborg, og turen, som gik til Ry, blev særdeles 
vellykket. Arkæologen J. Worsaae, der var med, havde ved en tid
ligere lejlighed letsindigt sagt til den oldsagsinteresserede monark, 
at han - Worsaae - kunne finde oldsager på enhver dansk 0. Da 
man den 22. juni passerede Møgelø, for en djævel i kongen. Han 
beordrede Worsaae sat i land på Møgelø for dér at bevise sin på
stand! Da Worsaae små to timer efter blev taget op igen, fremviste
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han triumferende tre flintøkser. Der blev stort postyr på konge
skibet, og Frederik VII hævdede, at Worsaae havde haft økserne 
med i lommen. Det havde han nu ikke, de to havde han fået hos en 
bonde på øen, den tredie havde han selv fundet2).

Mandag den 24. juni fandt den tredie og sidste indvielse sted, 
og det er den, der betragtes som den officielle. Kongen tog ved denne 
lejlighed i vogn til Himmelbjerget. Her taflede han, og Silkeborg 
Sangforening underholdt med hyldningssange af lokal tilvirkning for
fattet af Hostrup og distriktslæge Fibiger. Efter at have nydt ud
sigten travede kongen, følge og sangforening ned til foden af Him
melbjerget og sejlede til Silkeborg. Det var regnvejr, men i forstav
nen tronede Hans Majestæt med en rytterkappe hængende over 
skuldrene og med en færøerhue på hovedet, i munden den uund
værlige lille pibe. Med på turen var bl. a. fru distriktslæge Elfride 
Fibiger, der i sine erindringer fortæller, at pastor Hostrups særpræ
gede hustru - en datter af forfatteren Carsten Hauch - med energi 
kastede sig ud i en lang diskussion med grevinde Danner om børn 
og tilbehør. Debattens indgående karakter fik adjudant, kaptajn 
C. F. von Holten, der som de fleste i kongens omgivelser ikke nærede 
høje tanker om grevinde Danner, f. Rasmussen, til halvhøjt at vrænge 
»navlebind« ad de to damer. Efter hjemkomsten var der kongeligt 
taffel hos Drewsen3).

De følgende dage turede kongen rundt med »Hjejlen« og nød 
det gode sommervejr. En dag sejlede han med Worsaae og kabi
netssekretær J. P. Trap til Dynæs, hvor Worsaae og fire arbejdere 
gravede ud, mens kongen fiskede. En anden dag tog han på fiske
tur med Drewsen og skovrider Klüwer, der skulle vise Majestæten, 
hvor der var bid at få. Klüwer, som ikke var ganske rask, bad på et 
tidspunkt om at blive sat i land, og mens han var borte, bandt 
kongen en ansjos i Klüwers snøre. Da skovrideren kom om bord igen, 
sagde kongen: »De har jo bid, mand!« Stor var Klüwers vrede, da 
han så sin fangst. Kongen spurgte Drewsen til råds og lidt efter 
lød kongens røst: »Jeg håber hr. jægermester, at se Dem ved taflet!« 
Denne ophøjelse i de kgl. jægermestres eksklusive kreds formildede 
den krænkede forstmand4).

Den 2. juli deltog Frederik VII i en festlighed, der minder meget 
om de senere regattafester. Efter taflet sejlede kongen kl. 20 til 
Nåege på »Hjejlen«, der var festligt udsmykket med flag og vimp
ler. I Nåege var der dans og sang, og kongen udnævnte her pastor 
Hostrup til ridder ved at tage et ridderkors af brystet på en af de
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Grevinde Danner og Frederik VII.

ledsagende kavallerer og fæstne det på Hostrups. KL 23 sejlede 
man hjem, forrest stagedes Drewsens robåd med kongen, bagved 
kom »Hjejlen« med et militærorkester, der spillede dæmpet musik. 
Vandet og bådene oplystes delvis ved det flakkende skær fra beg
fakler. Det var i alle henseender en vellykket tur, og silkeborgen
serne forsømte ingen lejlighed til at demonstrere deres loyalitet over
for den folkekære monark. Således udstillede en børstenbinder en 
kæmpebørste med følgende vers anbragt ved siden af:

Som denne børste
er den største
mellem børster,
er du kong Frederik 
den største
mellem fyrster5).

Men efter de mange kongedage kom hverdagen igen. Det skulle 
nu vise sig, om dampskibsfarten var rentabel.
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Hjejlens første direktør 
Johan Chr. Drewsen.

Som administrerende direktør havde man ansat Johan Christian 
Drewsen (1834-1900)°). Det var ikke noget heldigt valg. Der stod 
ingen tillid til Chr. Drewsen i byen - og med rette. Da gassen i 1856 
første gang tændtes i Silkeborg, var det unge Drewsen, der gjorde 
det - med en 100-dalerseddel. Han var en god danser, men hans 
hovedpassion var dog at sidde på bukken af et flot køretøj og jage 
gennem byen, mens de »indfødte« rystede på hovedet7). Han havde 
intet lært, og var som barn i alle henseender blevet forkælet og 
uforsvarligt opdraget. Den før omtalte Luis Bramsen skriver om 
Chr. Drewsen: »Foreløbig levede han af at kaldes fabrikmester på 
Silkeborg, hvor han ikke gjorde andet end dumheder og tog pladsen 
op for en dygtig mand«8). En af hans første handlinger som admini
strerende direktør var at fyre kaptajnen og derpå selv indgive sin 
afskedsbegæring! Vi ved intet andet om den første kaptajn på 
»Hjejlen« end, at han hed »Petersen fra Randers«. Der var på den 
tid i Randers fire brødre af dette navn, der drev dampskibsfart på 
København, og man tør vel gætte på, at det var den samme Petersen, 
som havde ført båden fra København til Randers, der blev afskediget 
på gråt papir af den impulsive Chr. Drewsen. Og da nu en desavoue
rende udtalelse fra et direktionsmedlem - formentlig Zielian - kom 
unge Drewsen for øre, søgte han sin afsked. Michael Drewsen lagde
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»Hjejlen«s besætning i 1894.
Fra venstre: ukendt, billettør Vestring, fyrbøder Jens Karl Jensen, 

skibsfører N. Quitzau og maskinmester T. Truelsen.

sig naturligvis imellem, og på et direktionsmøde præciseredes direk
tørens ret til at antage og entledige personalet - dog mod at direktio
nen (bestyrelsen) forud underrettedes, »hvis ikke en øjeblikkelig af
skedigelse er nødvendig«. Et kompromis, der snarest var i unge 
Drewsens favør9).

Som ny kaptajn ansattes Niels Quitzau (1835-95). Han havde 
faret til søs fra sin konfirmation i 1849 og aftjent sin værnepligt i 
marinen. I foråret 1861 havde han været med »Hjejlen« på turen 
fra København til Silkeborg. Nu blev han kaptajn uden at være 
navigatør, sligt betød ikke så meget dengang, først i 1895 forlangte 
indenrigsministeriet, at Quitzau skulle søge dispensation. Det gjorde 
han så, men tilladelsen kom ikke, før end han var død10). Quitzau 
var man godt tilfreds med, og man betalte ham 5 rd. pr. måned
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Maskinmester J. H. Staugaard, skibsførerne P. M. Rasmussen (fører af 
»Hjejlen« 1895) og G. Brøgger (1896-1926).

vinteren igennem, for at »conservere« ham, som det hedder i be
styrelsesprotokollen.

Det var før uniformernes tid, og nogle hjulbådskaptajner var så 
tynget af hvervet, at de førte skibet iklædt høj hat. Med Quitzau 
var det snarere omvendt. Han stod på broen iført tøfler, hvilket 
vakte forargelse hos skribenten Hother Tolderlund, der nævnede 
denne lidet sømandsmæssige påklædning i sin rejseskitse »Himmel
bjerg og Bovbjerg« fra 1868. Til gengæld var Quitzau en dygtig 
skipper. I 1864 roste »Illustreret Tidende« ham for den »her i lan
det usædvanlige færdighed«, med hvilken han lagde til ved land
gangsbroerne. Senere skrev »Dagbladet« ligefrem, at flådens offi
cerer burde rejse til Silkeborg for af Quitzau at lære, hvordan man 
lægger til11).

»Hjejlen«s maskinmester i 1870erne hed J. H. Staugaard; men 
ellers kender vi ikke noget til maskinfolkene de første 30 år. 
Samme Tolderlund observerede dog på sin rejse i 1868, at fyr
bøderen havde »ventiler i benklæderne på steder, hvor de kan 
være meget hensigtsmæssige, men ikke er ganske passende«. I damp
skibenes barndom var maskinpersonalet ofte et vanskeligt spørgs
mål. Uddannede maskinmestre var en mangelvare, ofte måtte de 
indforskrives fra England, og hyppigt var de vanskelige at omgås. 
En standsede maskineriet for at få sin frokost i fred, en anden tog 
maskindele med i land, så skibet først kom af sted, når han og ikke 
skipperen ønskede det. Mange af dem, der kom til Danmark, blev
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N. K. Snejbjerg Kristiansen (1927-41), Axel Christoffersen (1942-58) 
og Peder Andersen (1959—)

senere lokomotivførere, når de havde oplært danske skibsmaskinister. 
Hvorvidt der har været vanskeligheder af denne art på Silkeborg
søerne, melder kilderne intet om. Formentlig har man klaret sig med 
lokale folk med et vist mekanisk snille12).

❖

Aldrig så snart var kong Frederik vel ude af byen, før man den 6. 
juli holdt direktionsmøde. Her bemyndigedes Chr. Drewsen til at 
rejse til København for at forhandle med værftet om visse forment
lige mangler ved båden. Samtidig bemyndigedes prokurator Zielian 
til - om fornødent ved inddrivning - at formå de aktionærer, der 
endnu ikke havde gjort det, til at indløse deres aktier. Som man vil 
se, var foretagendet ikke præget af lutter idyl13).

I dette bestyrelsesmøde vedtoges en foreløbig driftsplan. På 
hverdage afgik båden fra Silkeborg kl. 13,30, og den anløb Nåege, 
Tindebjerget (Caroline Amalieshøj), Svejbæk, Åsen (Knøsen) og 
Himmelbjerget, derfra til Ry, hvorfra der returneredes efter et kvar
ters ophold. Kl. 17,30 sejledes en dobbelttur til Himmelbjerget. 
På lørdage blev der sejlet to dobbeltture til Ry, nemlig kl. 6,00 om 
morgenen (!) og kl. 17,00. På søndage sejlede »Hjejlen« på samme 
måde, dog med afgang kl. 8,00 og 17,00. Billetprisen var på 1. klasse 
Silkeborg-Ry 3 mark og 4 mark tur-retur, Silkeborg-Himmelbjer- 
get kostede 2 mark for enkelt tur og 3 mark for en dobbeltbillet. 2.
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klasse var 8 skilling billigere. Ret hurtigt viste det sig, at der var 
meget få, som benyttede 2. klasse, og direktionen ophævede den 
derfor. Taksterne lå noget under billetprisen på jernbanen Køben
ha vn-Korsør, hvor prisen for 1. klasse var 28 skilling pr. mil. Fra 
i. september sejledes kun søndag og onsdag, fra 6. oktober ind
stilledes bådfarten helt14).

Men hvordan forløb nu den første sæson? Elf ride Fibiger skri
ver, at byens to hoteller var overfyldt sommeren igennem, samt at 
A/S Hjejlen, »for hvilket Chr. Drewsen navngaves som direktør, 
forventedes at måtte tjene penge«. På tilsvarende måde hed det i 
Silkeborg Avis for 8. august, at talrige lystrejsende besøgte byen og 
sejlede med »Hjejlen«, »som således gør gode forretninger«15).

Da selskabets direktion imidlertid gjorde regnskabet op ved sæ
sonens udgang, var der en underbalance på 220 rd., som hidrørte 
fra udestående fordringer og ikke indløste aktier; overskuddet var 
kun på 3 mark og 3 skilling, og så havde aktionærerne ikke fået det 
lovede udbytte. Indtægterne var nogenlunde som ventet, nemlig 
1485 rigsdaler, men udgifterne havde været langt højere end be
regnet. Noget kunne naturligvis skyldes etableringsvanskeligheder, 
men sandheden var nok, at driften endnu ikke var rentabel. Ganske 
vist var samkvemmet mellem landsdelene ved at blive livligere, og 
rigtig nok var Herning-Silkeborg landevejen åbnet 1856 og Silke- 
borg-Viborg landevejen i860, men det battede alligevel ikke rigtigt. 
Hertil kom, at sejlrutens almindelige trafikmæssige værdi var ret 
begrænset, eftersom den ikke stod i forbindelse med nogen jern
bane, og fordi der kun var sommersejlads. Der var grænser for, 
hvor mange lokale rejsende og hvor meget gods der skulle be
fordres mellem Ry og Silkeborg16).

Tvivlsom rentabilitet, aktionærer, der ikke ville indløse deres 
aktier og en udygtig direktør - der var grund til at nære bekym
ringer for fremtiden. Hertil kom tillige vanskeligheder af juridisk
trafikal karakter.



Den omstridte gennemgravning ved Svejbæk. I baggrunden Himmelbjerget.
Skitse af F. van Deurs tegnet af G. E. Libert. 1861.

7. Striden med birkedommer Drechsel

Sagen drejede sig om gennemsejlingen ved Svejbæk Odde, og 
den antog efterhånden et omfang, der var en Suez-kanal værdig, 
såvel hvad metoder som langvarighed angår. Hjejlens modpart var 
birkedommer Drechsel, der i 1856 var blevet ejer af Ludvigslyst, 
hvor han havde opført et teglværk, der brugte tørv fra en mose på 
den modsatte, sydlige side af Svejbæk-snævringen. Han var derfor 
interesseret i nem passage over det vandløb, som A/S Hjejlen var 
mindst lige så interesseret i uhindret at kunne gennemsejle. Deraf 
striden, som ved gensidig imødekommenhed kunne være løst, men 
viljen hertil var ikke til stede.

En hovedkilde til kontroversen er et skrift, som birkedommer 
Drechsel i 1862 udsendte. Det bærer titlen: »Et Indlæg i Sagen om 
Gennemskjæringen ved Svejbæk. Aftrykt som privat Manuskript 
for Venner af Facta«, og med undertitlen »Vilje er ikke Landeret«, 
adressen mod Drewsen var tydelig! Skønt Drechsels pjece naturlig-
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vis er farvet, udgør den dog sammenholdt med andre kilder et 
udmærket grundlag til forståelse af konflikten.

Oprindeligt var der ved S vej bæk kun ét gennemsejlingssted, nem
lig det nordlige løb, der er nærmest »Onkel Peters Hus«. Her havde 
der fra ældgammel tid fundet færdsel sted fra den ene åbred til den 
anden, og Drechsel hævdede tillige, at der var brorester. I midten 
af 1850erne fandt en landvæsenskommissionsforhandling sted, da 
det hævdedes, at Drewsen holdt for høj vandstand. Det bestemtes 
da at fjerne en ålegård på Linå-siden og lade amtet gennemgrave 
Svejbæk Odde i en dybde af 1/2 alen (hvor sejlrenden er i dag), 
for at vandet kunne passere. Denne rende var efter Drechsels på
stand kun interimistisk og skulle atter tilkastes, når vandet ved 
ålegårdens fjernelse igen fik sit gamle løb. Lodsejeren havde nok 
fået en erstatning på 10 rd., men en gennemskæring var der ikke 
tale om, og færdsel kunne ske over renden.

Efter at Drechsel havde overtaget Ludvigslyst, afkøbte han af 
ejeren ret til færdsel fra teglværket til mosen på den sydlige side af 
åen og fik denne overenskomst tinglæst 1858. Samtidig lod Drech
sel en flydebro udlægge i det 30 alen brede nordlige, oprindelige 
sejlløb. I tilfælde af højvande kunne den gravede rende tage det 
overflødige vand. Flydebroen skabte øget trafik over åen, og 
Drechsel besluttede da at lade en fast bro opføre. I januar i860 
tilbød finansministeriet at betale 150 rd. hertil mod, at statsskoven 
fik fri passage for sine transporter, Skanderborg amtsråd bevilgede 
et tilsvarende beløb mod offentlig passage, men krævede dog, at 
broen ikke måtte hindre pram- eller dampbådsfart. Amtsrådet ap
proberede tegningerne til broen, der havde en åbning på 12-13 
alen svarende til statens ombygning af Resenbro i 1858. Broen blev 
da opstillet i efteråret i860. Om foråret havde man som omtalt 
startet aktietegning til en dampbåd fra Løwener & Co. (»Svalen«), 
men dette fartøj var ikke større, end det nemt kunne passere under 
Drechsels bro.

Så vidt var alt idel idyl. Men som bekendt blev »Svalen« til en 
»Hjejle«. Drewsen fik gennemført købet af en meget større båd. 
Man forstår, at Drechsel taler bitre ord om Drewsen i sin pjece, og 
at han modarbejdede anskaffelsen af dette skib, for hvad skulle 
der nu ske med hans fine bro og hans tørve transpor ter?

I april 1861 mødtes de interesserede parter med en landvæsens
kommission ved Svejbæk, og Drewsen erklærede sig her for tilhæn
ger af, at man gennemskår Svejbæk Odde i en bredde af 15 alen
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for at undgå fart gennem det oprindelige løb, der var krumt og 
besværligt selv uden bro. Drechsel vægrede sig ved uden videre at 
gå med hertil, men Skanderborg amtsråd gav 28. maj 1861 - altså 
få dage før »Hjejlen«s ankomst - tilladelse til, at selskabet fornyede 
eller udvidede gennemgravningen af 1855, °g det bevilgede 100 rd. 
i tilskud. Samtidig erklærede amtsrådet, at strid om private rettig
heder og mellemværender var det uvedkommende, hvorimod amts
rådets ret, hvad offentlige veje angik, måtte stå uantastet.

Reelt kunne der ikke være tvivl om afgørelsen, men formelt var 
den uklar, thi havde amtsrådet ikke ved sin tidligere holdning givet 
autorisation af den bivej, der faktisk var over snævringen? For om 
muligt at undgå konflikt med Drechsels private rettigheder lod 
Hjejlens direktion ved prokurator Zielian søge føling med birke
dommeren. Denne akcepterede nu - mod at få udbetalt de 100 rd. 
fra amtet og 40 rd. fra Hjejlen - selv at gennemgrave odden i en 
bredde af 15 alen og 1 3/4 alen i dybden. I begyndelsen af juni ud
førtes arbejdet, der godkendtes af amtsvandløbsinspektøren og 
Hjejlens bestyrelse. Drechsel lod samtidig bygge en 15 alen lang 
flydebro til udlægning i denne ny sejlrende. En mand sørgede for, 
at den blev drejet til side, når gennemfart fandt sted.

Således gik den første sæson. Men ved begyndelsen af den næste 
- d. v. s. i foråret 1862 - kom Hjejlens bestyrelse til det resultat, at
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gennemgravningen burde udvides. Man indgik derfor 9. maj 1862 
til amtet med et andragende herom. Motiveringen var, at sand og 
grus nu skylledes ned i løbet. Drechsel blev rasende. Ikke uden føje 
hævdede han, at udgravningen på de 15 alen var godkendt af sel
skabet. »Havde man dengang begæret den lidt større . . ., havde man 
fået den; men efter at jeg har anskaffet en flydebro på 15 alen, 
kan jeg ikke således efter andres lune forandre det hele forhold«.

Ikke desto mindre meddelte både amt og amtsråd, at der intet 
var til hinder for, at Hjejlen benyttede sig af den ret, det offentlige 
havde opnået i 1855 til gennemgravning. Et tilbud fra Drechsel 
om at bygge bolværk ved flydebroens endepunkter og ellers udvide 
kanalen som ønsket, ville Hjejlens bestyrelse ikke benytte sig af. 
På et bestyrelsesmøde den 15. juni besluttede man støttet til amtets 
tilladelse at udgrave løbet gennem Svejbæk Odde indtil tre fods 
dybde. Bredden skulle være 15 alen i bunden og 25 i overfladen! 
Drechsel kunne med andre ord begynde at se sig om efter en anden 
flydebro.

Den 17. juni kl. 8 indfandt selskabets arbejdere sig ved gen
nemgravningen, hvor de blev attrapperet af grundejeren, gårdmand 
Johan Rasmussen og Drechsels forpagter på Ludvigslyst. Rasmus
sen ville forhindre arbejderne i deres forehavende, men afvistes. 
Drechsels flydebro blev forhalet, og udgravningen begyndte. Ras
mussen bad nu birkedommer Drechsel om hjælp, hvilket denne 
dog afviste som part i sagen. Hvad der videre skete hin højspændte 
dag, beretter Drechsel om i sin pjece.

For at hindre gravningens fortsættelse indfandt grundejeren, 
Johan Rasmussen, sig ved løbet kl. 15 med nogle fra Silkeborg ud
sendte mænd. Noget regulært slagsmål i stil med dem, der fandt 
sted under den amerikanske pacifikbanes samtidige anlæg, skete dog 
ikke. Arbejderne, som havde set mændene ankomme, var nemlig for
duftet, og den udførte gravning blev nu kastet til! »Da solen gik 
ned samme dags aften forefandt den tilstanden ved Svejbæk Odde 
aldeles ligeså, som den havde været om morgenen«, skrev Drechsel 
sarkastisk.

Hjejlens bestyrelse lagde nu en ny taktik. Man frafaldt alle 
planer vedrørende det udgravede løb og klagede i stedet til amtet 
over den bro, Drechsel havde anbragt over det naturlige sejlløb. 
Den måtte fjernes eller indrettes således, at den ikke hindrede den 
alfare sejlads. Der var en vis logik i dette synspunkt: Enten måtte
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I B. & W.s museum findes denne smukke model af »Hjejlen«, 
som den så ud i 1861.

Foto B & W.

det kunstige løb være tilfredsstillende for Hjejlen, eller også måtte 
det gamle, naturlige løb gøres passabelt1).

Imidlertid havde Drechsel anlagt sag mod Hjejlen angående det 
midlertidige løb. Den indbragtes for retten den 16. september 1862, 
men blev først optaget til dom den 5. maj 18632).

Som sættedommer beskikkedes overauditør og byfoged i Skander
borg A. F. von Bülow. Desværre er det i dag umuligt at finde dommen. 
Af Hjejlens forhandlingsprotokol fremgår det dog, at selskabet måtte 
betale salær til sættedommeren, og heraf og alle sagens forhold taget 
i betragtning tør man nok gå ud fra, at Drechsel i al fald i nogen 
måde har fået dommerens medhold. Enden på konflikten blev dog, 
at sejlløbet blev uddybet og udvidet til den bredde, det nu har. Det 
var reelt også nødvendigt af hensyn til bådfarten. Utvivlsomt har 
Hjejlen da måttet yde birkedommeren erstatning3).



8. Krisetider

Selvom tvisten med birkedommer Drechsel således fandt en for 
selskabet tilfredsstillende løsning, var der som tidligere nævnt pro
blemer nok for det nystiftede dampskibsselskab.

Først var der vrøvl med aktionærerne på den nordlige side af 
Julsø. De offentliggjorde et indlæg i Silkeborg Avis, hvor de spurgte, 
om der endnu var en rest af kasteånd tilbage, siden »Hjejlen« ikke 
ville anløbe Laven-distriktet. Det kunne tyde på, at man ville ude
lukke landboerne fra at bruge dampbåden, hed det. Denne sag 
ordnedes dog ved, at man tilbød beboerne at betale halvdelen af 
en bro, den anden måtte de selv udrede, og i al fald var der en bro 
ved Laven, da jernbanen anlagdes1).

Vi har hørt om det første års resultat, det andet blev ikke meget 
bedre. På generalforsamlingen i december 1862 var der en kasse
beholdning på 173 rd. Desværre er selskabets regnskaber fra denne 
periode ikke bevaret, men hvor dårligt det gik, fremgår til dels af 
generalforsamlingerne. I december 1867 havde Hjejlen en gæld 
til Drewsen på 1058 rd., og to år efter var den forøget til 2802 rd. 
Forholdet var altså, at bådfarten gav underskud, og at Michael 
Drewsen dækkede det. Det var på samme tid, at han holdt hof i sin 
smukke, nu nedrevne villa bag papirfabrikken. Mange af tidens 
kendteste navne besøgte Drewsen, der var en generøs vært. Når 
gæsterne sejlede med »Hjejlen«, måtte de imidlertid - ifølge tradi
tionen - selv betale deres billet. Nok havde Drewsen talrige gæster, 
men så mange, at de kunne forvandle rederiet til en lukrativ virk
somhed, kom der dog ikke2).

Grunden til den slette økonomi har været nævnt. Der var for få 
lokale rejsende, og turisterne var heller ikke talstærke nok. En ud
vikling var ganske vist igang, men så kom krigen i 1864. Sommeren 
igennem oversvømmedes byen og egnen af 18.000 preussiske solda
ter, og i de nærmest følgende år udeblev turisterne også, enten det
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»Hjejlen« og »Viben«. 
Fotograferet af A. Fritz i 1865.

så skyldtes de usikre økonomiske forhold eller den udeblevne jern
bane, eller begge dele i forening3).

I sæsonen 1862 og 63 sejledes på hverdage to dobbeltture til 
Himmelbjerget og én dobbelttur fra Himmelbjerget til Ry, på 
søndage to dobbeltture Silkeborg-Ry. I alt væsentlig på samme tider 
og i samme perioder som 18614).

Imidlertid var »Hjejlen« jo efter forholdene rigelig stor og måske 
også for dyr i drift - i al fald regnet efter selskabets indtjening, og 
Drewsen måtte da være betænkt på at løse dette problem. Indstille 
driften kunne der ikke være tale om så hurtigt efter, så hellere betale 
underskuddet selv. I stedet besluttede Drewsen at anskaffe et mindre 
skib. Det måtte ske for hans regning og risiko, da selskabet ikke 
kunne bære denne udgift, og at rejse flere penge til dampbådsfart 
på Silkeborg-søerne var sikkert helt umuligt, eftersom det kneb 
hårdt at få de allerede tegnede aktionærer til at indløse deres aktier.

Michael Drewsen købte da en lille 30 fods skruedampbåd, som 
af Baumgarten & Burmeister var bygget til Københavns havnekap
tajn, færgeriejer H. Eskildsen (byggenr. 19). Den var ca. halvt så 
stor som »Hjejlen«, men stak noget dybere. Båden fik navnet »Viben«
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og ankom i slutningen af september 1863 på dækket af rutebåden 
»Ydun«, der gik mellem København og Randers. Ved egen kraft 
sejlede den fra Randers til Silkeborg5).

Det meste af sæsonen 1864 sejlede »Viben« alene. »Hjejlen« kom 
først igang i september, og trafikken var på grund af den tyske be
sættelse indskrænket til søndagsture til Nåege. Kun i maj og sep
tember sejlede man til Himmelbjerget og Ry6). Også dette hang for
mentlig sammen med preussernes tilstedeværelse. I Silkeborg Avis, 
der i 1862 var blevet overtaget af en typograf ved navn H. S. Søren
sen fra Odense, kunne man den 25. juli læse:

»Det er ganske snurrigt, at der næsten aldrig kan komme en 
preusser hertil, uden at der også kommer en ubehagelighed«. Ar
tiklen skildrer så alt, d’herrer har hentet, ja i løverdags kom de for 
at hente dampskibe. Det skete ved hjælp af en preussisk kommando 
fra Skanderborg. »Men da man for tiden ikke kan sejle til Randers, 
og man heller ikke trods kommandoens formodning, kan eller kunne 
sejle herfra til Århus, Skanderborg eller Horsens, så indskrænkede 
man sig til at »beslaglægge« dampbåden »Hjejlen« ... og den lille 
dampbåd »Viben«, der ligeledes er privat ejendom«. Preusserne til
lod dog nådigst, at begge dampbåde måtte benyttes, imod at kom
munen indestod for deres tilstedeværelse. »Måske kommer så d’hrr. 
preussere en skjøn dag og bortfører begge dampere - overland til 
Berlin«, sluttede avisen.

Det bemærkelsesværdige ved artiklen er, at den er skrevet og 
trykt, mens tyskerne var i byen. Besættelsen dengang må have været 
mere lempelig end den tilsvarende 80 år senere. Den 29. juli - samme 
dag, som den preussiske besætning afgik - meddelte Silkeborg Avis, 
at en preussisk ingeniørofficer og 1 o mand var ankommet fra Randers 
for at afhente »Viben«. Ordren lød på at gennemskære broerne og 
slusen, men da ingeniøren havde beset lokaliteterne, erklærede han 
opgaven for umulig. Faren for at blive indlemmet i den preussiske 
krigsmarine var hermed drevet over, og skibene kunne genoptage 
deres indskrænkede fart.

Det følgende år blev også begivenhedsrigt, idet Christian 9. i 
september 1865 aflagde besøg på Silkeborg. Den 13. sejlede konge
familien med »Hjejlen« til Himmelbjerget. Vejret var tåget, hvilket 
dog ikke afficerede de høje gæster. Ved det fatale stræde gennem 
Svejbæk Odde havde Linå og Them sogne opført høje pyramider 
på begge sider, og imellem disse var der anbragt et tov behængt 
med kranse, som man lod falde ned foran dampskibet, da dette
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passerede. Ifølge Silkeborg Avis »et arrangement, som blev fundet 
meget smukt af de høje herskaber, og som i en forandret form viste 
sig, da dampskibet om eftermiddagen sejlede tilbage til Silkeborg«. 
På vejen hjem lagde man bi ved landgangsbroen ved Tindebjerget 
og kongefamilien spadserede op til Caroline Amalieshøj. Under op
holdet på Himmelbjerget gik der forvirring i det ellers velgennem
tænkte arrangement. Byens fornemme damer skulle præsenteres for 
kongen, men af bare nervøsitet formåede de ikke at stille op i den 
rækkefølge, man havde aftalt med hofmarskallen. Følgen blev, at 
damerne fremstilledes under forkert navn. Majestæten har dog for
mentlig været lige lykkelig7).

I sommeren 1865 skiftedes »Hjejlen« og »Viben« i øvrigt til at 
sejle to ture daglig mellem Silkeborg og Ry i tiden 20. juli til 25. 
august, om søndagen sejledes yderligere en dobbelt tur til Himmel
bjerget. Forsæsonen begyndte i maj, og eftersæsonen endte dette år 
18. september. Man lægger altså mærke til, at hovedsæsonen faldt 
en hel måned senere end nu. Denne plan sejlede man stort set 
uforandret efter i 30 år, når man fraregner Laven-rutens tilkomst 
efter banens anlæg i 18718).

I 1866 og 67 sejlede både »Hjejlen« og »Viben«, men i 1868 
optræder »Viben« ikke længer i selskabets annoncer. Drewsen af-
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J. H. Jørgensen.
Foto H. C. Larsen

hændede den. Det hævdes, at den stak for dybt og ikke var egnet til 
farvandene, hvorfor den havde fået ord for at være en ulykkesfugl9).

Noget af det samme kunne vist nok siges om direktør Joh. Chr. 
Drewsen. Der var stadig vrøvl med ham, i juni 1862 tilskrev han be
styrelsen en beklagelse over, at den på egen hånd havde ændret i fart
planen ved bådens afgang fra Himmelbjerget grundlovsdag! Be
styrelsen lovede ikke at gøre det mere. Samme år kom det til en ny 
konflikt mellem prokurator Zielian på den ene side og Drewsens 
på den anden side. Konfliktens årsag kendes ikke, men Zielian tog 
sit gode tøj og gik. På en ekstraordinær generalforsamling i august 
valgtes i hans sted unge Drewsen. Allerede på den ordinære general
forsamling 19. november 1862 afgik imidlertid både Joh. Chr. Drew
sen og mølleejer Hollesen. Istedet valgtes læge Jørgensen og skovrider 
Klüwer10). Der kan ikke være tvivl om, at det er Michael Drewsen, 
der har sat dem ind for at få en villig bestyrelse. Jørgensen var som 
fabrikslæge og på grund af sin dårlige økonomi i lommen på Drew
sen. Han var i øvrigt ikke nogen agtet person, fordi han næppe var 
ganske vederhæftig. Klüwer var en god ven af Drewsen og havde i 
Svejbæk Odde-sagen støttet ham. Klüwer modtog i øvrigt kun valg 
efter pres og på betingelse af, at han måtte nedlægge, hvis hans 
embedsforretninger for meget kolliderede med hvervet. Der var in
gen tvivl om, at det nu var Drewsens, og Drewsens alene, der styrede
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foretagendet. Da Jørgensen allerede efter et års forløb afhændede 
sin aktie og derfor udtrådte af bestyrelsen, valgtes intet nyt medlem11).

Det er en traurig oplevelse at blade forhandlingsprotokollen igen
nem for i86oeme. Der mødte ingen på generalforsamlingerne, 
først og fremmest vel på grund af af den dårlige drift, men måske 
også fordi mange ikke brød sig om at danne kulisser for det Drew- 
senske one-man-show. Den ordinære generalforsamling i 1863 var 
ikke beslutningsdygtig, en ny blev indvarslet til 14. april 1864, men 
på denne mødte kun Drewsen og Klüwer samt regeringens repræsen
tant kammerråd, godsforvalter Bindesbøll. Tredie gang - i maj - 
klarede man lige skærene. I 1865, 1866 og 1867 kunne man heller 
ikke holde generalforsamling, da der ikke mødte tilstrækkeligt 
mange aktionærer. Sidstnævnte år afløste i øvrigt postmester Fass 
Bindesbøll som statens repræsentant. I 1868 holdtes slet ingen gene
ralforsamling, og da der i december 1869 virkelig indkaldtes til en 
sådan, kunne Drewsens fuldmægtig, Meyer, notere: »Der mødte 
ingen... Da klokken blev 11,30 hævedes mødet«12).

Det var altså den rene bedrøvelighed.



9- Krisen overvindes

I 1869 syntes der imidlertid at være håb om fremgang for selskabet. 
Baggrunden var, at jernbanespørgsmålet omsider var ved at finde 
sin endelige løsning.

I marts 1861 havde rigsdagen vedtaget en jernbanelinje fra 
Vejle gennem Gudenådalen over Ry Mølle til Arhus. Denne bane 
ville sikkert være blevet af stor betydning for bådfarten på Silkeborg
søerne, men i september 1861 blev Orla Lehmann indenrigsminister 
- d. v. s. også jernbaneminister - og han besluttede sig til at søge en 
anden linjeføring gennemført.

Han byggede blandt andet på vandbygningsinspektør C. Carl
sens beretning om dennes undersøgelser af sødraget fra Skanderborg 
til Silkeborg, der udkom november 1861. Carlsen mente det muligt 
ved uddybning af de bestående vandløb, opgravning af den gamle 
munkekanal ved Øm Kloster samt anlæg af kammersluser ved Fuld
bro Mølle og Ry Mølle at sejle fra Skanderborg Sø til Silkeborg 
med dampbåde på ca. 50 alens længde, 12 alens bredde over hjul
kasserne og en dybgang af godt 3 fod. Han anslog omkostningerne 
til 235.000 rd., men heraf slugte den forholdsvis korte strækning fra 
Skanderborg til Mossø 120.000 rd. Det var altså meget dyrt at tage 
Skanderborg med1).

I 1862 fremsatte Lehmann et nyt lovforslag i stedet for loven af 
1861. Herefter var der to muligheder: enten en bane Vejle-Horsens- 
Torrild-Århus med stikbane til Silkeborg eller Horsens-Fuldbro Møl- 
le-Århus med sejlforbindelse fra Fuldbro til Silkeborg. Rigsdagen 
gik med til at forlade 1861-lovens bane over Ry, da den var én 
million dyrere end en linje over Fuldbro Mølle. Banen over Torrild, 
der var den korteste, forkastedes, da man var ængstelig for, at der 
ikke var penge nok til sidebanen, når hovedbanen var færdig. Til
bage var altså Fuldbro-banen og kanaliseringen til Silkeborg. Dette 
forslag blev lov 19. januar 1863. Til vandvejsplanen var der be
vilget 160.000 rd.

Hvilken trafik ville der ikke være blevet på søerne, hvis denne
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lov nogensinde var blevet realiseret. Gudenåen ville være blevet 
en dansk Mississippi, indtil man efter få års forløb alligevel havde 
måttet bygge en jernbane. Alene vinterens isvanskeligheder gjorde 
den fantasifulde plan - med sejlads ad munkekanalen - umulig. En
delig var det tanken, at trafikken skulle besørges af staten, hvilket 
betød yderligere bevillinger ud over de 160.000 rd. Regeringen så 
nok vanskelighederne, og da befolkningen i Silkeborg indkom med 
et andragende, der vendte sig mod Fuldbro-planen og i stedet gik 
ind for en jernbane Skanderborg-Silkeborg, fik regeringen vedtaget 
en ny lov af 24. april 1868, der for 500.000 rd. førte en bane fra 
Skanderborg til Silkeborg i stedet for vandvejsplanen2).

Allerede den følgende sommer var banen ført til Skanderborg, og 
Hjejlen etablerede straks sejlads til Ry med ankomst og afgang, der 
korresponderede med togene i Skanderborg. Turen dertil fra Ry 
måtte de rejsende selv sørge for. Foreløbig var der forbindelse én 
gang om ugen, hvilket »et rejsende medlem af samfundet« beklagede 
sig over i Silkeborg Avis. Det var for lidt. Endvidere burde sel
skabet sørge for befordring fra Ry til Skanderborg. Skete det, ville 
de fleste foretrække at sejle »fremfor at lade sig halvstege i en 
diligence eller seigpine ved en kørsel på en så yderlig slet vej som 
postvejen mellem Silkeborg og Skanderborg«3).

Hjejlen havde imidlertid allerede besluttet sig for to daglige ture 
til Ry med forbindelse til togene og omtrent samtidig satte gæstgiver 
P. Hansen, Skanderborg, en wienervogn igang mellem Ry og Skan
derborg. I tiden fra 18. juli til 29. august lod turen sig da i praksis 
udføre således: Fra Silkeborg kl. 7,00, ved Himmelbjerget kl. 8,00, 
og i Ry kl. 9,00, straks videre til Skanderborg, hvortil man kom i 
løbet af en times tid. Kl. 11,00 returnerede wienervognen til Ry og 
kl. 13,15 afgik »Hjejlen«, der i mellemtiden havde nået en tur til 
Silkeborg, atter mod Silkeborg, hvortil man ankom kl. 15,00. Efter 
en hvilepause på to timer, sejlede »Hjejlen« så en dobbelttur til 
Himmelbjerget med hjemkomst kl. 21,00. Det var en lang arbejds
dag for besætningen, der var igang fra ved 6-tiden om morgenen 
og til efter kl. 21,00 uden særskilt overtimebetaling. Billetprisen var 
Silkeborg-Ry retur 1 rd., men købtes mindst 12 billetter, var prisen 
det halve. Wienervognen kostede 4 mark pro persona hver vej4).

Arrangementet blev næppe nogen succes, i al fald ses det ikke 
at være praktiseret i 1870, hvor sejladsen var indskrænket til en 
enkelt daglig dobbelttur til Ry. Efter den 22. august sejledes dette 
år kun to dage, før »Hjejlen« blev lagt op.
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Endelig den 2. maj 1871 rullede det første tog - bestående af 
et nydeligt lille lokomotiv og to diminutive personvogne - over den 
nye jernbanebro og ind på Silkeborg station. Nu måtte mulighederne 
være til stede, og i sommeren 1871 ser det ud til, at Drewsen under
handlede om et nyt, mindre skib til selskabet5).

På denne tid begyndte sommer-restaurationerne også at melde 
sig. Det yndede Nåege Skovfogedsted med keglebane og danseestrade 
var ikke længere alene om at betjene turisterne. Allerede fra ca. 
1858-59 fandtes ved foden af Himmelbjerget en restauration til 
glæde for de små hjulbådes passagerer; da »Hjejlen« kom, blom
strede virksomheden op og kaldtes snart »Hotel Julsø«. I 1862 var 
en beværtning med koldt køkken, vin og øl blevet åbnet på Himmel
bjerget af to herrer ved navn Bendixen og Hansen, men efter et års 
tid forbød indenrigsministeriet på amtets forestilling dem at drive 
beværtning6).

I sommeren 1865 opførtes imidlertid en ny pavillon i schweitzer- 
stil 16X12 alen stor; den nye gæstgiver hed H. Seerup. Han gav 
1350 rd. for at få pavillonen opført, og i 1878 kunne han sælge den 
for 15.000 kr., en prisstigning, som klart viser den øgede turist
strøm7). Og netop i 1872 skrev Jyllands-Posten, der stedse med et 
kritisk-vågent blik beskæftigede sig med turistforholdene på Silke- 
borg-kanten, at de mange turister nødvendiggjorde en forbedring af 
»disse egnes tarvelige gæstgiverier«. Der ville derfor nu blive op
ført et to-etages hotel med 50 pladser på Himmelbjerget. Det ville 
stå færdigt medio juni. Beværtningen ville, hed det, »blive sat på 
en sådan fod, at den kan tilfredsstille selv forvænte københavnere«. 
Det var jo ikke så lidt, men Silkeborg Avis trøstede dog sine læsere 
med, at det ville hotellerne i Silkeborg også blive. Omtrent samtidig 
med, at »Hjejlen« begyndte sine farter, åbnedes et gæstgiveri i 
Svejbæk Færgegård8).

I hovedsæson 1871 - 16. juli til 27. august - sejledes tre dob
bel tture til Himmelbjerget-Laven på hverdage og fire på søndage. 
Ry var nu helt gledet ud af billedet, og i stedet var Laven station 
kommet til. I en artikel i Dagbladet spåedes det, at Laven ville blive 
hovedpunktet for det mere lokalt betonede besøg på Himmelbjerget. 
Denne spådom holdt dog ikke helt stik, men faktisk blev Laven- 
ruten, der kun har et kvarters sejltid, meget benyttet; først de 
sidste 25 år har dens betydning været i aftagen9).

Det er bemærkelsesværdigt, at Drewsen tabte troen på Hjejle
selskabet netop på det tidspunkt, hvor fremgang var i sigte. I 1870
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Hjejlen«, som den ser ud i dag. - Bemærk redningsbåden!
Foto H. Pors 1937.

havde han afhændet papirfabrikken, men blev dog boende i Silke
borg. Forklaringen på denne pessimisme skyldes utvivlsomt, at Drew
sen ikke længere var nogen lykkelig mand. Hans kone var død i 1863, 
hans fabrik havde næppe været så lukrativ som ønskeligt, hans søn 
foretog ukloge dispositioner, og pekuniære vanskeligheder gjorde 
sig gældende. Endelig ældedes den før så dynamiske mand10).

Kort sagt: Drewsen ville sælge »Hjejlen« til en konkurrent.
Den 19. april 1872 holdtes ordinær generalforsamling. Drewsen 

selv mødte ikke på grund af upasselighed, og skovrider Klüwer 
måtte da søge at klare selskabets nedlæggelse igennem alene. Han 
fremlagde regnskabet for 1871 og gav en oversigt over status. Stats
kassen havde endnu 4.000 rd. til gode, Drewsen 218 rd. endelig 
skibsværftet 769 rd. Det gav en samlet gæld på 6.950 rd. foruden 
ikke indfriede aktier til et beløb af 4.060 rd. Spørgsmålet var nu, 
om man, som Klüwer havde sagt, skulle »træde i forbindelse med« et 
nyt aktieselskab fra Arhus, som tænkte på at sejle på Silkeborgsøerne. 
»Træde i forbindelse med« betød, at aktionærerne skulle overlade 
deres aktier til det nye selskab for halvdelen af deres pålydende 
værdi. Dette var nødvendigt, da »Hjejlen« ellers, når statens prioritet 
på 4.000 rd. lagdes oven på gælden og de udstedte aktiers fulde 
beløb, ca. 5.000 rd., ville komme til at stå i en pris, der ikke svarede
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til badens værdi. 231 aktier - formentlig Drewsens og hans ven
ners - var stillet til rådighed.

På generalforsamlingen var mødt 11 aktionærer repræsente
rende i alt 14 aktier. Følgelig kunne der ikke træffes beslutning om 
noget, men med undtagelse af Klüwer erklærede alle, at de ikke 
ville afhænde deres aktier. Blandt disse optimister var bl. a. mølle
ejer Ottesen, købmand Due og hotelejer Heegaard11).

En ny generalforsamling måtte altså indkaldes, dette skete 
imidlertid ikke. I stedet udsendte Drewsen og Klüwer i maj et cir
kulære til samtlige aktionærer om at afstå deres aktier mod en 
kontant udbetaling på 50% af aktiernes pålydende12). Men øjen
synlig har optimisterne været i overtal som på generalforsamlingen. 
Nogen »forbindelse« med Århus-selskabet blev ikke tilvejebragt, og 
A/S Hjejlen gik heller ikke fallit. Drewsen har bidt i det sure æble 
og fortsat driften, en fallit har han formentlig fundet krænkende. 
»Hjejlen« tog altså konkurrencen op.

Konkurrent havde man - bortset fra de menneskedrevne hjul
både - haft en enkelt gang før. En mand med det temmeligt ano
nyme navn K. Jensen sejlede en kort overgang i sommeren 1869 
med en lille dampbåd, »Svalen«, men én svale gør som bekendt 
ingen sommer - og den ene kom ikke siden igen13).

Så var der mere grund til at nære ængstelse for Århus-selskabet, 
hvis direktør var dampskibsexpeditør C. E. F. Bergmann, Arhus14). 
I juni 1872 kom dets skib S/S »Forellen« til Silkeborg på banevogn. 
Silkeborg Avis skrev ved dens ankomst: »Det er en smuk lille båd, 
der gør et behageligt indtryk ved sin slanke og elegante form«. Den 
var på 19,5 register tons og 64 fod lang, bygget hos Frichs i Århus 
og forsynet med en maskine på 16 hk af Biair og Hoyers konstruk
tion, en type, der spåedes vistnok at ville »forårsage en hel omvælt
ning i anvendelsen af høj- og lavtryksprincippet«15).

Siden 5. juni 1872 havde »Hjejlen« været oplagt for at gennem
gå en højst tiltrængt hovedreparation, og da »Forellen« i begyndel
sen af juli optog sine farter, var »Hjejlen« endnu ikke kommet igang. 
»Forellen« havde altså gode muligheder for at blive indarbejdet. 
Samtidig gav birkedommer Drechsel det nye selskab adgang til at af
sætte turister på sine sølodder på begge sider af Svejbæk-snævringen, 
hvilket »Hjejlen« aldrig havde fået lov til. Birkedommeren fik her
ved lejlighed til at sige tak for sidst16).

»Forellen«, der førtes af kaptajn C. Basse, sejlede fire ture mel
lem Laven og Himmelbjerget og to mellem Laven og Silkeborg. Det
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var altså tydeligt, at man nærede forhåbninger til jernbanen. Bå
den anløb de samme broer som »Hjejlen«, og prisen var 16 skilling 
pr. tur uden hensyn til afstanden, det vil altså sige, at en returbillet 
Himmelbjerget-Silkeborg kostede 32 skilling; året før havde »Hjej
len« taget 40 skilling, men da den atter kom igang holdt den samme 
priser som »Forellen«17).

»Forellen« kom nu aldrig til at boltre sig som en fisk i vandet. 
Den 17. juli 1872 skrev en indsender fortørnet i Silkeborg Avis, 
at »Forellen« i den hæftige storm den 16. efter flere frugtesløse 
forsøg havde måttet returnere til Laven og tilbagebetale passa
gererne billetprisen. Så længe kulingen fortsatte, ville båden næppe 
kunne sejle. Et par dage efter løb den ligefrem hårdt på grund mel
lem Laven og Himmelbjerget. Skruen var temmelig lille og båden lå 
højt fortil, hvorfor vinden ret let satte den på grund. Dette skete 
samme dag, som »Hjejlen« holdt prøvesejlads. Der var dog ikke tale 
om, at man hjalp konkurrenten af grunden. Den måtte pænt sidde 
der fem dage, til der kom hjælp fra Århus. Men så konkurrerede 
man også på livet løs resten af sæsonen18).

Da sommeren var omme, valgte »Forellens« ejere at give op. I 
marts 1873 gik turen tilbage til Arhus på banevogn. En ny kedel 
skulle indsættes, og maskinen ændres, før båden under navnet
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»Mols« blev sat i fart på Århus-bugten. Den bebudede omvæltning 
i anvendelsen af høj- og lavtryksprincippet udeblev19).

1873 blev en ret god sæson for »Hjejlen«. I hovedsæsonen fra 
18. 7. til 16. 8. sejledes to dobbeltture til Himmelbjerget og én mellem 
Himmelbjerget og Laven. Grundlovsdag sejlede båden den udslagne 
dag hver halve time mellem Himmelbjerget og Laven. Banens be
tydning mærkedes også ved en af de første masseudflugter til egnen. 
Det var sangforeningerne fra Århus og Horsens, der i slutningen af 
juni med 500 medlemmer sejlede fra Laven-Himmelbjerget til Silke
borg ombord på »Hjejlen« og to efterhængte pramme. Der var den
gang ikke noget, der hed Statens Skibstilsyn!20)

Skønt status var noget forbedret, foregik sejladsen dog stadig 
på Drewsens regning. Selskabets gæld til ham var steget ca. 500 rd. 
siden 1872. Imidlertid døde Michael Drewsen den 26. februar 1874. 
A/S Hjejlen måtte nu stå på egne ben, den Drewsenske æra var 
uigenkaldeligt forbi.

Der er grund til at understrege Drewsens betydning for båd
farten. Var han måske ikke ideens ophavsmand, så var han dog den, 
der greb den; det var ham, der gennemførte planen, kan hænde lidt 
egenmægtigt, men at »Hjejlen« en skønne dag lå i havnen, må 
tilskrives ham; det var ham, der fik staten til at yde det store lån, 
det var ham, der pungede ud både ved anskaffelsen og siden ved 
driften. Igennem tretten år muliggjorde han »Hjejlen«s fortsatte 
sejlads. Da Drewsen døde, var de naturlige muligheder for turist
sejlads på Silkeborgsøerne til stede. Takket være Drewsens indsats 
var skibet der, og ved hans død kunne det nu klare sig selv.



Fabrikejer N. G. Strøyberg og fabrikant H. C. Zehner, R. af D.

io. Konsolidering (1874-95)

I april 1874 holdtes generalforsamling for at tage stilling til de 
mange problemer, der var opstået efter Drewsens død. For en gangs 
skyld var den beslutningsdygtig, i alt 22 aktionærer havde givet 
møde, velsagtens fordi der nu var mulighed for at øve indflydelse, 
og vel også fordi vigtige beslutninger forestod. Direktionen, der var 
valgt i 1863, var nu skrumpet ind til bare én, nemlig skovrider 
Klüwer. Den administrerende direktør Joh. Chr. Drewsen var fra
trådt efter et par års funktionstid, og læge Jørgensen var jo som 
nævnt trådt ud af bestyrelsen i 1863 uden at et nyt medlem var valgt.

Det var ikke noget ubetinget lyst billede, der tegnede sig. Sel
skabet skyldte Drewsens bo 2665 rd., Baumgarten & Burmeister 
770 rd. og statskassen 3800 rd. Man vedtog i stedet for en ny direk
tion at vælge en bestyrelse til at bringe skuden flot. Den kom til 
at bestå af fabrikejer N. C. Strøyberg ( 1835-97), fabrikant H. C. Zeh
ner (1826-89) °g købmand C. Knap ( 1829-92). Strøyberg havde købt 
papirfabrikken efter Drewsen, mens Zehner var arkitekt og ejer af
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det jernstøberi, der blev til Silkeborg Maskinfabrik; han var iøvrigt 
gennem flere år formand for kommunalbestyrelsen. Knap drev en 
blomstrende købmandsvirksomhed. Alle tre hørte altså til byens 
bedste borgerskab og var tillige dygtige og velegnede til at lede sel
skabet i den kommende konsolideringsperiode.

Strøyberg afgik i 1885, da han flyttede fra byen. I hans sted 
valgtes provisor, senere apoteker Axel Nielsen (1854-1942). Axel 
Nielsen var formand, til han nedlagde hvervet i 1898, men allerede 
året efter indtrådte han atter som medlem af bestyrelsen, hvori 
han sad til 1913. Zehner sad til sin død i 1889, han erstattedes af 
agent Th. Sabroe. Købmand C. Knap fungerede ligeledes til sin 
død i 1892, i stedet blev hans søn bankdirektør A. Knap (1857- 
1922) valgt. Han sad til 1913.

På generalforsamlingen i 1874 vedtoges også, at bestyrelsen 
skulle suppleres med yderligere to aktionærer, når der, som det hed
der i forhandlingsprotokollen, skulle forhandles »med afdøde Drew
sen angående boets tilgodehavende«. Som formentlig bedst egnet 
til at varetage selskabets interesser over for Drewsens bo valgtes 
Drechsel ( ! ) samt overretssagfører Husted.

Bestyrelsen bemyndigedes til at optage et lån til at sætte »Hjejlen« 
i drift med. Helt tilfreds med Kliiwers beretning har man åben-
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bart ikke været, generalforsamlingen sluttede nemlig med vedtagelse 
af en erklæring, der lød: »Idet den hidtilværende bestyrelse fra
trådte, reserveredes alt fornødent såvel med hensyn til regnskabs
aflæggelse som til det mulige ansvar efter dette«. Denne erklæring 
tog næppe sigte på i givet fald at hænge den stakkels og formentlig 
sagesløse skovrider op, men snarere for at have »en klemme« på 
Drewsens arvinger, Drewsen havde jo til det sidste været medlem af 
bestyrelsen og var altså medansvarlig for selskabets gæld til sig 
selv1 ).

Drewsens arvinger var svigersønnen oberst, kammerherre J. C. 
Krieger, der iøvrigt havde deltaget i generalforsamlingen, og søn
nen Johan Chr. Drewsen. Ret hurtigt kom man overens med dem. 
Gældsposten til B & W og til boet blev - uvist af hvilken grund - 
slået sammen og indfriet med en obligation på 2000 rd. til Drew
sens bo. Den skulle afdrages med 100 rd. årlig foruden 5 % i rente2).

Der kom nu gang i selskabet. Ledelsen ordnedes således, at 
Strøyberg forestod driften, Zeltner bådens vedligehold og Knap regn
skaberne. Disse blev i de kommende år stadig bedre. Jernbanen 
bragte hvert år flere turister til egnen. Som illustration kan anføres, 
at der i 1866 befordredes 16.600 rejsende mellem Sjælland og Fyn 
via Nyborg, i året 1870 var tallet 34.200 og i 1879 86.000. Disse
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tal viser det øgede rejsesamkvem mellem de forskellige landsdele, 
som også gav sig mærkbare udslag på Silkeborg-egnen. Endelig 
var Silkeborgs indbyggertal stigende, i 1870 var der 2.338 indbyggere
- i 1890 4.217. Der var dermed også et større lokalt behov3).

I tyveåret frem til 1894 var brutto-indtægten hvert år på ca. 
4-6.000 kr. Overskuddet - for nu begyndte sejladsen at svare sig
- var i 1874 934 kr., men allerede i 1876 på 2.684 kr. ; de følgende 
år i perioden lå overskuddet gennemsnitligt på godt 1.000 kr. pr. 
år, hvilket under hensyn til sejlindtægten må siges at være pænt. I 
lønninger udbetaltes ca. 1.000 kr. pr. år, eller 13-14 kr. pr. dag til 
deling mellem den fire mands besætning; så beskedne var forhol
dene dengang4).

Den bedrede økonomi betød, at man allerede i 1877 kunne ind
fri gælden til Drewsens arvinger, og i 1887 udbetaltes restgælden til 
staten. Regeringens repræsentant, der nu var mødt for sidste gang, 
havde siden 1884 været toldforvalter, greve Ahlefeldt-Laurvig. På 
generalforsamlingen i marts 1888 kunne man så for første gang i sel
skabets historie udbetale et udbytte på 4 %. Hidtil havde aktio
nærerne kun fået rabat ved sejlads og fra 1867 ret til at ombytte 
hver aktie med 30 billetter. For 1890 udbetaltes 10 % og for 1891 
og 1892 hele 20 % samt for 1893 °g ^94 *5 % i udbytte, men her-
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efter gik man ned til 4-5 %, der ret snart blev sædvane. Hjejlens 
»kapitalistiske« periode var således yderst kort.

Generalforsamlingerne, der nu næsten altid fik et harmonisk for
løb, prægedes i denne tid af mænd som f. eks. købmændene Robert 
Jones, Frode Arntzen, A. Gollstrup og fabrikant Hammer foruden 
naturligvis af bestyrelsens medlemmer5).

I Hjejlens regnskaber mærker man således intet til de mange 
konkurrenter, der efterhånden kappedes om turisternes gunst. I 
1874 indkøbte fire mænd på Silkeborg-egnen med stationsforvalter 
Rasmussen, Laven, i spidsen, en båd, der hed »Fossen«. Den ankom 
til Århus havn omkring 1. juli og transporteredes straks med bane
vogn til Laven. »Fossen« er det mindste dampskib, der har sejlet på 
Silkeborg-søerne, ja måske i danske farvande overhovedet. Maski
nen var på 3 hk, og båden rummede 30 passagerer. Jyllands-Posten 
anbefalede den varmt, den kunne gøre turen til Silkeborg 15 minutter 
hurtigere, den var særdeles behagelig at sejle med, og maskinen ar
bejdede aldeles lydløst. Endelig var »Fossen«s billetpriser sat lidt 
lavere end Hjejlens. »Fossen« sejlede en dobbelttur daglig Laven- 
Himmelbjerget-Silkeborg og udlejedes derpå fra Laven i tiden mel
lem 12 og 21 for 10 rd.6).

»Fossen« fik i sommeren 1883 en følgesvend, nemlig dampbåden
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»Juliane«, der året før var bygget på Chr. Erichsens enkes maskin
fabrik i Århus. Den var 34 fod lang og havde en drægtighed af 
5,8 t. Maskinen var på 3 hk nom. eller 10 indic. hk. Ejeren var 
bådfører Vingborg, der dog allerede i 1884 solgte båden til bager
mester G. Møller, Nygade. Samme år blev den forlænget nogle fod. 
I 1890 overtog A. C. Mølbæk »Juliane«.

Efter »Julianes« ankomst forsvinder »Fossen« nogle år ud af 
Silkeborg Avis’ annoncespalter, hvilket naturligvis ikke udelukker, 
at den har sejlet alligevel. I 1889 dukker den op igen, nu ejes den 
af Mølbæk og barber Pedersens enke. I de følgende år sejlede begge 
fartøjer. I 1894 kom en konkurrent til, der i en annonce i Silkeborg 
Avis lanceredes som »Salondamperen Hjalmar«. Den målte 34 fod 
og var bygget 1882 i København. Den var udstyret med en elegant 
udhalet kahyt, ejedes af Julius Rasmussen, der boede i Hovedgården, 
og førtes af dennes søn. Efter et par års forløb solgtes »Hjalmar« til 
Skanderborg sø, men vendte herfra tilbage til Silkeborg i 1899, da 
sejladsen på Skanderborg sø gav underskud. Den ejedes da et 
par år af senere skibsfører ved A/S Hjejlen, K. Kristensen8).

Den sidste damper, der i denne periode ses at være kommet til 
de midtjyske vande, var S/S »Louise«, der var bygget 1891 og på 
4 tons drægtighed (længde 30 fod), og som havde gået på Arhus
bugten, men nu sejlede mellem Ry og Himmelbjerget. Den 6. maj 
1895 indeholdt Silkeborg Avis en malende reportage af dens dra
matiske jomfrurejse. Med 30 passagerer og en slæbebåd var den
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kommet et lille stykke ud i Julsø, »da fjederen i manometeret 
sprang, hvorfor viseren bevægede sig frem og tilbage. Bådens fører, 
der således ikke længere kunne se, hvor højt dampens tryk var, og 
ikke forstod, hvad manometret fejlede, blev nu bange for, at damp
spændingen var for høj. Han begyndte at rage ilden ud fra fyr
hullet og greb til den forfejlede udvej at lukke sikkerhedsventilen 
lidt op. Følgen var, at han ikke kunne lukke den igen, og at hele 
dampbåden indhylledes i en forfærdelig damp . ..«. Der var ingen 
fare, men pigerne fra Ry Højskole, der var med »Louise«, blev 
dødsens angst for deres kære liv og råbte om hjælp. »Hjejlen« var 
til alt held i nærheden og kom til som en frelsende engel. Den 
optog de »skibbrudne«, som hvert øjeblik ventede, at »Louise« 
skulle springe i luften. Det skete dog ikke, men »Louise« strandede 
på Mågeøen og blev senere bragt flot af »Fossen«. Da føreren 
ikke havde fået sin ansøgning om at sejle bevilget, spåede avisen 
ham en slem bøde. I året 1900 sank »Louise« ved Ry og lå i et 
år på søens bund, men i sommeren 1901 blev den hævet og brugt 
som slæbebåd for »Hjalmar«9).

Foruden disse dampbåde konkurrerede en hel flotilje af hånd
drevne hjulbåde med »Hjejlen«. Vi har hørt om »Otto« fra 1858. 
Den fik hurtigt mange kammerater med velklingende navne som 
»Silkeborg«, »Håbet«, »Corneville«, »Caroline Amalie«, der i al 
fald 1880 sejlede på Langsø, »Dania«, »Marie« og »Dagmar«.

En udsendt reporter fra »Dagbladet« anbefalede i 1871 i sin
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avis at benytte »barberens båd«, der - hed det - »afgiver et ligeså 
bekvemt befordringsmiddel, som man i dens ejer har en kyndig og 
omhyggelig fører. . .«. Endvidere kunne barber Petersens båd gå ind 
på steder, hvor »Hjejlen« stak for dybt, f. eks. Aunsøeme, som Klü
wer til sin overordnedes utilfredshed havde åbnet for turisterne10). 
Silkeborg Avis gjorde dog i denne forbindelse opmærksom på, at 
også skomager Otto Nielsen, der var invalid fra forrige krig, havde 
en god båd. I en annonce hævdede Nielsen selv, at hans »Torden
skjold« var hurtigt sejlende og »aldeles synkefri«11). Dette sidste 
kunne man ikke sige om »barberens båd«. På en tur sprang den 
læk, og damerne i selskabet måtte på herrernes ryg befordres ind på 
land12). Men »Tordenskjold« var også en engelsk redningsbåd, der 
havde reddet 18 britiske sømænd i land efter et forlis ved Jyllands 
vestkyst! Håndhjulbåden »Dagmar« var som »Tordenskjold« kom
met fra vestkysten, men den var af russisk herkomst og rummede 
25 passagerer.

I 1875 havde fire hjulbådsejere sluttet sig sammen om fælles 
avertering. Prisen var én krone Silkeborg-Bjerget retur, hvor Hjej
len tog 50 øre mere. Men hjulbådene lejedes i øvrigt normalt ud til 
sluttede selskaber. I 1880 betjente Hjejlen sig selv af en hjulbåd. 
Den sejlede en time senere end »Hjejlen« og var beregnet på efter
nølerne14).

De hånddrevne hjul både spillede utvivlsomt en ikke ringe 
rolle for turistlivet på denne tid. De få rejsehåndbøger, der findes - 
f. eks. André Lütkens »Håndbog for Turister« (1875) og Adam 
Fabricius’ »Silkeborg og Himmelbjergegnen« (1886) - roser disse 
hjulbåde. »Comevilles« gæstebog for tiden 1881-1894 er bevaret i 
Silkeborg Centralbiblioteks lokalhistoriske samling, og man kan der i 
læse om de talrige turister, der benyttede sig af det kuriøse befor
dringsmiddel. En mærkelig fornemmelse må det have været at sejle 
op ad åen med en sådan pjaskegalej, hvis maskinkraft udgjordes 
af en prustende barber eller en svedende invalid fra 48. Men man 
nød det og morede sig - også de unge. Et ungt par takker således i 
gæstebogen for en hyrdetime bag »Corneville«s skærmende parasol. 
Romantik på åen i victorianismens snerpede tidsalder!

Omkring århundredeskiftet var hjulbådenes storhedstid forbi, 
og da motorbådene slog igennem en halv snes år efter, var deres 
dage talte.



11. Nye dampere

Det var altså blevet bedre tider, og hurtigt meldte spørgsmålet sig, 
om tiden ikke var inde til en forøgelse af rederiets skibsbestand, der 
jo kun bestod af et enkelt fartøj.

Allerede på generalforsamlingen i 1879 var man inde på tan
ken om en mindre hjælpedamper, men nogen beslutning blev dog 
ikke truffet1). Man nøjedes fortsat med på de travleste dage at 
hægte en almindelig pram bagefter. Helt tilfredsstillende var disse 
pramme dog ikke, og på generalforsamlingen i 1891 henstilledes det 
til bestyrelsen at anskaffe »en net udstyret og let flydende pram af 
jærn eller træ« til de travle dage. Man enedes om, at bestyrelsen 
skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling, så snart oplys
ninger om pris og udseende forelå.

Der kom imidlertid ingen slæbebåd, og da der i juni 1892 hold
tes fredsmøde på Himmelbjerget med Bjørnstjerne Bjømson som 
taler og med ca. 25.000 tilhørere kneb det at få alle over fra Laven 
til Himmelbjerget og retur2). Øjensynlig har bestyrelsen træneret 
sagen, for på generalforsamlingen i marts 1893 spurgtes der utål
modigt efter prammen. Bestyrelsen fik nu pålæg om inden udgangen 
af april at undersøge prisen på en slæbebåd og tillige på en mindre 
damper. Det hjalp! På en ekstraordinær generalforsamling i april 
forelå oplysningerne, og man enedes om ikke at købe en damper, 
men en slæbebåd af samme type som dem, der sejlede på Odense å.

Den havde zink-tag, udvendigt ferniseret skrog og havde plads 
til 70 passagerer. Båden kostede den formidable sum af 1.000 kr., 
og den ankom den 29. juli 18933).

Hermed var man så fornøjet en kort stund, men behovet var 
langt fra dækket, og på generalforsamlingen i marts 1895 nedsattes 
et udvalg med henblik på anskaffelsen af en ny damper. På en 
ekstraordinær generalforsamling den 21. juni s. å. fremlagde udvalget 
sine resultater. Ved henvendelse til orlogsværftet havde man fået 
anbefalet Ljunggreens værft i Kristianstad. Her ville man bygge
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en skruedampbåd med plads til 8o passagerer for 15.000 kr. leveret 
i Silkeborg. Direktør J. C. Tuxen og underdirektør A. Rasmussen, Or- 
logsværftet, var villige til at godkende tegningerne og påse kontrak
tens overholdelse. Efter at redaktør Sophus Sørensen og andre havde 
udtalt betænkeligheder, gav generalforsamlingen dog den fornødne 
bemyndigelse - også til at optage et lån på 6-8.000 kr.4).

Den nye båd, der fik navnet »Ternen«, gik fra Kristianstad 25. 
april 1896 og nåede 28. april København, hvor den på grund af det 
stormfulde vejr lå nogle dage. »Ternen« førtes af skibsfører K. 
Kristensen, der i 1902 blev ansat ved selskabet. Apoteker Axel Niel
sen var med fra Kristianstad til Ähus. Den 2. maj nåede den 
Randers. Her blev den fortoldet, målt og indregistreret. Dens dræg
tighed var 15,67 t, nu 18,36 brutto tons, den var 14,94 m lang og 
3,83 m bred og havde en maskinkraft på 31,4 indicerede hk, den 
rummede 100 passagerer5). For egen kraft gik den derpå til Bjer
ringbro, resten af vejen blev den trukket af heste. Den 5. maj nåede 
den Silkeborg. Hele byen var på benene. Kl. 19 var flere hundrede 
tilskuere samlet på Viborg-broen. Silkeborg Avis rapporterede : 
»Hvert øjeblik forsikrede nogle, at nu kunne de se røgen fra »Ter
nen«; enkelte med særlig gode øjne, kunne endog se den ganske 
tydeligt«. Men der var i virkeligheden ikke spor af dampbåd at op
dage. »Ternen« var nemlig på turen fra Bjerringbro gået på grund 
flere steder, sidst ved Tvilum bro, og dette forsinkede dens ankomst; 
men endelig kl. 20,30 forkyndte den talrige ungdoms hurraråb, at 
båden var at se. »Ternen« svarede med en gennemtrængende fløj
ten, og »kort efter gled den rolig og majestætisk omkring hjørnet af 
fabrikshaven ind i åen, mens dens røde og grønne lanterne lyste 
klart i den stille aften«.

Da »Ternen« havde fortøjet stormedes den af 2.000 mennesker. 
De blev - måtte avisen beklageligvis konstatere - alle skuffet, da de 
havde ventet en båd af »Hjejlen«s type. »Ternen«s »smukke bygning 
og noble udhaling« beundredes dog. Avisen roste også båden og 
skrev, at den holdt mere end lovet: brugte mindre kul og havde 
større bæreevne end garanteret. For at få båden under jernbane
broen ved Randers havde man taget 180 mennesker ombord, alligevel 
lå den kun 9 tommer lavere trods den svære last. Også »Silkeborg 
Dagblad« var tilfreds. Det skrev, at »Ternen« straks havde gjort et 
godt indtryk »gennem sine stemmemidler. Den fløjter nemlig med 
en blødere og mere sammensat tone end dampfløjter i alminde
lighed!«
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Øverst »Ternen« ved Himmelbjerget ca. 1911.
Fra venstre : Hotelkarlen, maskinmester Holbøll, bådfører Snejbjerg, billetør H. P. Holm og 

kioskdamen, frk. Lisberg.

Nederst »Ternen« efter ombygningen til motorbåd.
Johs. Jensen foto 1950.

Den 7.-8. maj blev skuden trukket over landevejen og dæm
ningen og søsat den 9. Prøvesejladsen, der foregik næste dag, faldt 
særdeles tilfredsstillende ud. Bestyrelsen kunne uden ængstelse be
tale regningen, der lød på 15.035 kr. og 96 øre - altså en over
skridelse på beskedne 35 kr. Da reservefonden var på ca. 12.000 kr. 
og årets overskud på 1.714 kr., kunne man nøjes med et lån på 
2.000 kr.6).

»Ternen« havde ikke sejlet længe på Silkeborg-søerne, førend 
den kom på en alvorlig prøve. Den 14. juli 1898 afgik den fra Ry, 
men mødte, da den kom ud i Julsø, en vind så stærk og bølger så



8o Tage Kaarsted

høje, at damperen næsten ikke kunne arbejde sig frem. Folk, der ikke 
er kendt med Julsø, vil trække på smilebåndet, men det er en kends
gerning, at der i hård kuling kan være stærk søgang med hele Julsø 
i et hvidt, frådende skum. »Ternen« forsøgte nu at gå lige op mod 
vinden og til Dynæs, men herfra var det umuligt at komme over 
til Himmelbjerget. Skruen var mere over vandet end under, og skønt 
der var to mand ved roret, blev resultatet, at »Ternen« drev af og 
til sidst strandede på Ringholm. Her stod den til sidst på én fod 
vand. I samme storm klarede »Hjejlen« sig derimod udmærket til 
trods for, at bølgerne slog op over hele skibet. På et vist tidspunkt 
rullede »Hjejlen« så stærkt, at fyrbøderen, mens han fyrede, måtte 
understøttes af maskinmesteren for ikke at falde over i fyret. Dagen 
efter strandingen afgik kaptajn Boje fra assuranceselskabet med 12 
mand til strandingsstedet. Ved at grave en rende ud til det dybe 
vand, fik man skibet bragt flot den 18. juli. Bortset fra sand i føde- 
røret var båden uskadt7).

Ret hurtigt viste det sig imidlertid, at »Ternen« ikke var til
strækkelig. På generalforsamlingen i maj 1901 drøftedes et forslag 
fra bestyrelsen om at anskaffe en ny dampbåd af »Hjejlen«s type og 
størrelse. Bestyrelsens formand 1898-1913 var sagfører V. Tort
zen, der med energi forestod selskabets udbygning i disse år. Stem
ningen på generalforsamlingen var for, men efter at bestyrelsen på 
en ekstraordinær generalforsamling i januar 1902 havde fremlagt 
supplerende oplysninger, besluttedes det i stedet for en ny hjulbåd 
som »Hjejlen« til 40.000 kr. at anskaffe en skrue-damper som »Ter
nen« og fra samme værft. På den ordinære generalforsamling i april 
1902 viste det sig dog, at prisen for et sådant fartøj, men med 
højere dæk end »Ternen«, var på 17.000 kr. og ikke 14.000 kr. 
som antaget. Generalforsamlingen havde imidlertid spenderebukseme 
på og bevilgede pengene samt yderligere 1.000 kr. til en slæbebåd8).

Slæbebåden kom allerede i juli 1902, »Mågen«, som det ny skib 
kom til at hedde, først i april året efter. Den ankom til København 
den il. april og førtes til Randers af skibsfører Brøgger. På vejen 
fra København overraskedes »Mågen« af snetykning og måtte der
for søge ly i Helsingør havn. Herfra afgik man den 21. april om 
aftenen. Kl. 12,00 næste dag anløb man velbeholden Randers. Den 
24. april gik »Mågen« fra Randers og nåede dagen efter ved 17-tiden 
Silkeborg. Under ledelse af maskinmester Poulsen, papirfabrikken, 
blev båden derpå trukket over dæmningen og atter sat i sit rette 
element. På land savnede »Mågen« ganske naturligt sin lette flugt,
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Her er »Mågen« på vej ud i sit rette element.
Blandt personerne ses fra venstre med bowlerhat tømrermester Peter Kjeldgaard, ved siden af 
ham kaptajn Brøgger. Derpå to ukendte og så bådfolkene: Vilh. Jensen, K. Kristensen, N. 

Kjær og A. Therkildsen. Med bowlerhat maskinmester Poulsen.

den rev en kommunal kloakledning op og måtte tilbringe en nat på 
gaden. Silkeborg Social-Demokrat hævdede spydigt om maskinme
ster Poulsen, at han passende kunne holde sig til sin egen vellønnede 
stilling. Der var nok andre af byens folk, som kunne trænge til at 
tjene en skilling. »Mågen«, der jo ligesom »Ternen« eksisterer i bed
ste velgående, målte 3,77 m i bredden, men var med sine 16,76 me
ters længde godt 2 m længere end »Ternen«. Dens drægtighed var 
19,45 tons- Silkeborg Social-Demokrat betegnede »Mågen« som 
»En ny storebro’r i søndagspuds«9).

Men hverken »Ternen« eller »Mågen« forslog. I 1905 købtes 
nok en slæbebåd, og takket være den stadigt stigende sejlindtægt med 
deraf flydende store henlæggelser kunne man i 1909 anskaffe det 
skib, der stadig er selskabets største, nemlig »Hejren«. Beslutningen 
om at anskaffe en ny dampbåd af »Hjejlen«s type, men større, blev 
truffet på generalforsamlingen i april 1907. Motiveringen var, at 
det kneb at klare søn- og helligdagstrafikken, og at Langå-banens 
tilkomst i slutningen af 1908 ville gøre behovet mere presserende, 
derfor skulle båden være klar ved sæsonens begyndelse i 1909.
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Underdirektør Rasmussen fra Orlogsværftet var også denne gang 
selskabets sagkyndige konsulent. Han udarbejdede konditioner for 
en dampbåd til 250 passagerer, disse konditioner sendtes til 11 værf
ter i ind- og udland, men kun ét svarede, nemlig Howaltswerke i 
Kiel, som forlangte 62.000 kr. Ljunggreen i Kristianstad ville for 
24.500 kr. bygge en båd som »Mågen«, men til 150 passagerer. På 
generalforsamlingen i april 1908 blev diskussionen livlig. Der var var 
flertal for det svenske skib, som man jo kendte og var tilfreds med, 
men bestyrelsen fik dog de mødte aktionærer - hele otte - til at 
gå ind på tanken om en større båd. Det besluttedes nemlig, at be
styrelsen, hvis den fandt anskaffelsen af en sådan overkommelig, 
kunne forelægge spørgsmålet for en ekstraordinær generalforsam
ling11). Det gjorde den! Og i august 1908 blev sagen atter frem
lagt. En båd som »Mågen«, men større, kunne næppe manøvrere i 
de snævre farvande, sagde formanden, sagfører Tortzen. I stedet 
burde man anskaffe en stor dampbåd med dobbeltskrue. En sådan 
til 250 passagerer ville Københavns Flydedok og Skibsværft bygge 
for 47.000 kr. med et tillæg af 5.000 kr. for bådens levering ved 
landgangsbroen i Silkeborg. En del betænkeligheder gjorde sig 
gældende, men som så ofte før og senere i selskabets historie re
duceredes modviljen mod det foreslåede, da de oppositionelle havde 
fået »snakket af«. Af de 18 mødte aktionærer - repræsenterende 34 
stemmer - stemte kun 5 imod, resten for12).

Den 26. marts 1909 kom den første jernbanevogn til Silkeborg 
med dele til den nye båd. Den 3. april blev stævnen lagt, og efter 
gammel skik blev en sølvmønt anbragt under den. To dage efter 
var spanterne rejst, og den 15. april foregik stabelafløbningen un
der højtidelige former. Frk. Inger Tortzen, datter af sagfører Tort
zen, knuste den obligate flaske champagne mod skibets stævn. Og 
så gled den nye fugl flot afsted. Bagefter var der champagneselskab 
i den nydelige plydses-kahyt med taler af direktør Arentz fra værftet 
og hyldest til ingeniør Benzon for det hurtige og udmærkede arbejde. 
Som skibet lå ved kajen var dets data: 80,71 brutto tons, en længde 
på 82 engelske fod, bredde 19 fod og en dybgang på 3x/2 fod med 
last og 23/4 uden. De to af hinanden uafhængige høj- og lavtryks
maskiner var på tilsammen 75 indicerede hk. Fra bund til dæk gik 
fire vandtætte skot. Senere opmåltes skibet til at rumme 282 pas
sagerer13 ).

Den 19. maj foretoges en prøvetur og dagen efter indviedes 
»Hejren« officielt. Få dage efter afleverede underdirektør Rasmus-
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sen en meget udførlig betænkning over skibets tilstand. Alt var, som 
det skulle være, farten var de lovede 8 knob, dybgangen lidt mindre 
end ventet, hvilket var en fordel, til gengæld var skorstenen lidt for 
høj til den ene af jernbanebroerne og måtte derfor forkortes. Ellers 
var »Hejren« tip-top14). Direktør Rasmussens bedømmelse var rig
tig. »Hejren« sejler stadig i bedste velgående uden at være selskabet 
nogen dyr båd. Prisen blev 54.270 kr. Meget er ikke ændret: Det 
første år var den sort, men maledes allerede i 1910 hvid som »Må
gen« og »Ternen«; for at bedre udsigtsforholdene fra broen sæn
kedes fortaget noget og endelig ændredes skorstensanordningen 
ved at gøre den op- og nedskydelig. Kort før passage af jernbane
broerne skulle fyrbøderen sænke skorstenen og atter skyde den op, 
når man var velbeholden forbi. Sligt påtvinger man ikke ustraffet 
sine medmennesker: Den ulykkelige fyrbøder glemte naturligvis en 
skønne dag at sænke skorstenen. Med et øresønderrivende brag tor
pederedes broen. Skorstenen brækkede, taget blev ødelagt, de svære 
jerndragere, der bærer det, blev alle bøjet etc. Hvordan passagererne 
reagerede, siges der intet om. Efter den affære kappede man et par 
tommer af skorstenen, og fyrbøderen lettedes for et enerverende 
hverv15).



»Ternen« og »Hjejlen« i havnen. Bagved ses Knejpkuranstalten. 
Foto ca. 1900.

12. Øget aktivitet

Baggrunden for denne store udvidelse skyldtes som nævnt det sti
gende passagertal. Desværre eksisterer der ingen befordringsstatistik 
fra denne tid, men nogle regnskabstal viser udviklingen. I året 1894 
var indtægten 7.265 kr., overskuddet 1.820 kr. I 1898 var sejl
indtægten 13.205 kr., overskuddet dog kun 1.652 kr. på grund af 
afbetaling af gælden på »Ternen«. I 1903 var indtægten 20.400 kr. 
og overskuddet 7.000 kr. I 1910 var indtægten 32.267 kr., og i 1913 
toppede den foreløbig med 47.240 kr. Overskuddet bevægede sig fra 
1905-1913 mellem 7.378 kr. og 11.653 kr. Udbyttet lå på fra 5 % 
til 8 %. Eller sagt med andre ord: aktionærerne gav afkald på 
høje udbytter, og til gengæld kunne selskabet altså forøge skibs
bestanden, således at passagerkapaciteten fra 175 i 1893 i 1909 var 
nået op på 800. Den bedrede økonomi medførte i øvrigt, at bestyrel
sens medlemmer fra 1898 fik et meget beskedent vederlag for deres 
arbejde, ligesom funktionærerne fra 1906 fik udbetalt tantieme i 
forhold til overskuddet.

I 1901 besluttede man at opskrive aktiekapitalen. Aktierne for
højedes fra 10 rd. pr. stk. til 100 kr., og aktionærerne fik de gamle
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aktier ombyttet med nye uden at betale noget. Herved fik de gamle 
aktionærer en vis erstatning for de mange udbytteløse år. Af de op
rindelige 500 aktier indkom kun ca. halvdelen, resten er formentlig 
bortkommet i den periode, hvor man anså selskabets levemuligheder 
for minimale. I dag er aktiekapitalen stadig den samme som i 1901 
nemlig på 30.000 kr. fordelt på 300 aktier1).

Det stigende antal turister gav øget arbejde for de eksisterende 
sommerrestauranter og behov for nye. På bådene har der aldrig 
været egentlig restaurationsvirksomhed, men indtil 1890 kunne man 
købe spiritus ombord. I dette år forbød bestyrelsen spiritus-salg, og 
siden har bådene været tørlagt for alkohol. Vi har tidligere omtalt 
Nåege, Svejbæk Færge, Hotel Himmelbjerget og Hotel Julsø. I 
1876 indrettedes der beværtning på birkedommer Drechsels tidligere 
landsted Lud vigslyst. Få år efter var der sommerrestaurationer ved 
Hattenæs og Savværket (Slåensø) og fra 1900 tillige på Knøsen2). 
Restaurationen ved Savværket nedbrændte 4. august 1951 og er 
ikke siden genopført. Fra omkring århundredeskiftet dreves der 
også restaurationsvirksomhed på Møgelø. En anløbsbro blev anlagt 
ved øen, og i en vis periode var stedet godt besøgt. Restaurationen 
kunne da rumme ca. 400 personer. I længden var det dog et handi
cap, at man var helt afhængig af de sejlende kunder, og i 1906 
lukkede man. Siden 1912 har FDF ejet det meste af øen. Ved Hatte
næs flyttedes broen i 1898 fra GI. Hattenæs og længere mod sydøst 
og anbragtes ud for »Ny Hattenæs«, der dengang kun var pen
sionat3).

Den stigende turiststrøm og det større antal fartøjer medførte 
også, at fartplanen blev udvidet meget. I 1894 sejledes tre dobbelt
ture mellem Silkeborg og Himmelbjerget og fem mellem Laven og 
Himmelbjerget. Fra 1903 forøgedes antallet af ture mellem Silke
borg og Himmelbjerget til otte, mellem Laven og Himmelbjerget til 
syv, og fra dette år sejlede selskabet efter en pause på en snes år - 
atter på Ry, med tre dobbeltture til Himmelbjerget. I 1912 for
bedredes fartplanen atter med et par ture på hver rute.

Endda var der også turister til de tre konkurrerende dampere 
»Juliane«, »Fossen« og »Hjalmar«.

Indtil nu havde der ingen gnidninger været, hvilket bl. a. skyld
tes, at Hjejlen så igennem fingrene med, at de private bådfarter be
nyttede selskabets broer, men da bådfører Julius Rasmussen i som
meren 1902 ligefrem nægtede at fjerne sig for Hjejlens både, fandt 
bestyrelsen tiden inde til at hævde selskabets eneret på de af sei-
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••Hjellen*" og ••Ternen** 
afgaar daglig fra 1ste Jali til 20de August saaledes:

Fra Silkeborg til Himmelbjærget Kl. 8l/< og 111/« Form., I3/«, 37e, 6 og 7l/< Eftm.
Fra Himmelbjærget til Silkeborg KL 8 og ll1/« Fm., 2, 37«, 6 og 8 Eftm.
Fra Himmelbjærget til Laven Kl. 10 Fm, 121/», 3, 51/«, 640 og 8*/i Eftm.
Fra Laven til Himmelbjærget Kl. 68/< og 101/» Fm., la/<. 31'«, 58/< og 708 Eftm. 

BESTYRELSEN.

Dampbaaden 
„Hjalmar“ 
udlejes daglig fra 12 Kr. til 
højere Priser.

Ærbødigst

J. Rasmussen.

Fartplan
for

Dampbaaden „Juliane“.
Dampbaad afgaar hver Dag fra 2den 

Juli til 20de August saaledes: 
Fra Silkeborg til Himmelbjærget KL 9a/«

Fmd. og 3 Eftm.
Fra Himmelbjærget til Silkeborg Kl. I1/« 

og 7 Eftm.
Æ. C. Holbæk.

Annonce i Silkeborg Avis 1901.

skabet anlagte og bekostede broer, og ved en fogedforretning stand
sedes Julius Rasmussen5). I juli 1909 kolliderede »Hjejlen« for ind
adgående ved jernbanebroen med »Juliane«, der sejlede modsat af 
sit fløjtesignal. Ved en god portion held afværgedes dog en kata
strofe6). Men de små dampbåde sang nu på sidste vers; motor
bådenes æra stod for døren. Allerede i juni 1902 kom den første 
motorbåd til Silkeborg. Ølhandler Holger Jensen og konditor Bursche 
havde ladet den lave i Horsens. Den rummede ca. 100 personer 
og havde to benzinmotorer. Øjensynlig har foretagendet ikke været 
nogen succes, thi i pressen omtales eller averteres denne Silkeborgs 
første passager-motorbåd ikke siden, og året efter var den væk7). 
Fra sommeren 1908 sejlede derimod en meget mindre motorbåd 
»Knøsen«, ført af C. F. Hansen og i løbet af et par år kom tillige 
»Turisten«, »Pilen« og »Svanen«. Disse både, der ikke gik i egentlig
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rutefart, etablerede under navnet »Motorbåde-Kompagniet« et vist 
samarbejde, ligesom de havde fælles anløbsplads ved havnens vest
lige side.

Hermed var aktiviteten ikke udtømt. I sommeren 1894 sejlede 
hjulbåden »Dania« til Randers, og i september 1899 lod ingeniør 
Ernesto Jensen afholde møde i Randers om sejlads mellem Randers 
og Silkeborg. Strækningen skulle befares med dampere, der havde 
skovlhjul agter, og som medførte både passagerer og fragt. Et ud
valg nedsattes, men projektet udførtes aldrig8). I sommeren 1909 
sejlede brdr. Randrup Gudenåkommissionen i en motorbåd med 
efterhængt pram fra Silkeborg til Randers i løbet af to dage. Turen 
fik Silkeborg Social-Demokrat til at bemærke, at der måske kunne 
oparbejdes »en art turistrute for folk, som sætter pris på andet end 
netop at rulle med jærnbanefart 60-70 km i timen, sluge støv - 
og ingenting se«. Turen fik dog ikke følger9). Det var også et 
urentabelt forehavende, strækningen er vanskelig at befare, næppe 
så smuk som turen Silkeborg-Ry, og gods i mængder kunne ikke 
ventes. Der blev heller aldrig noget ud af et forslag på Hjejlens 
generalforsamling i april 1900 om at etablere rutefart fra Silkeborg 
under Horsensvejen og ud til Almindsø’s vestlige ende. Forslaget var 
motiveret med hensynet til Silkeborg Bad’s kurgæster, og generalfor
samlingen bevilgede et mindre beløb til en undersøgelse af problemet. 
Siden hørte man intet videre til sagen, formentlig har de praktiske 
problemer med vandvejens underføring ved Horsensvejen været for 
store.

Men alene den regelmæssige sejlads på ruten Silkeborg-Himmel- 
bjerget-Ry var vel i øvrigt også tilstrækkelig til at dække turisternes 
behov. En kendsgerning er det, at sejlturens berømmelse var sti
gende. Kronede hoveder, som efter Drewsen-æraen var sjældne i 
Midtjylland, lagde atter vejen om ad Silkeborg og sejlede til Him
melbjerget med »Hjejlen«! I september 1895 således kronprins Fre
derik, der kom igen i juni 1897 nu ledsaget af kronprinsessen og 
prinsesserne Ingeborg og Thyra. I 1902 sejlede prins Christian og 
prinsesse Alexandrine med »Ternen« fra Silkeborg til Ry11).

Naturen er sejlturens uovertrufne aktiv. Egentlig behøver den 
ikke kunstige hjælpemidler, men tidligt havde man øje for den stor
slåede virkning illumination, blus og andet lys har i de mørke som
meraftener. Vi har hørt, hvordan man holdt lysfest for Frederik 7., 
efter nogle års stilstand begyndte man i 1890erne atter på disse 
regatta-fester, som de hurtigt kom til at hedde. 1895-98 holdtes
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Brdr. Randrups hjulmotorbåd. Den bar navnet »Hjulbåden« og blev ophugget 
under II verdenskrig.

enkelte små festligheder. Det var Silkeborg Roklub under Sophus 
Sørensens energiske ledelse, der var initiativtager bl. a. til den regatta, 
der fandt sted i august 1898. Om eftermiddagen var der kaproning 
og derpå en animeret fest på hotel Hattenæs. Hotellet var festligt 
illumineret, og ved landgangsbroen lå »Hjejlen« også behængt fra 
øverst til nederst med kulørte lamper. I Silkeborg Avis’ referat hed 
det derpå: »Da »Hjejlen« kl. 11,30 satte sig i bevægelse, medens det 
Mogensenske orkester spillede op, kom der liv på søen og fra alle 
kanter fo’r raketter til vejrs, medens der fra både rundt om afbrænd
tes bengalske blus. Og sådan blev det ved hele vejen hjem gennem 
åen, der var opfyldt af hundreder af private både. Snart dundrede 
et skud, snart hvislede en sol rundt, mens hele åen lå i et mange
farvet lys. Og da byen nåedes, gik det rigtig løs med bombarde
mentet ..,«12).

Beskrivelsen passer på alle senere regattaer. Fælles for disse 
første fester var imidlertid, at sejltur og fyrværkeri ikke var hoved
attraktionen, men afslutningen på de egentlige arrangementer. I 
1899 var anledningen til at holde regattafest et stort ungskue, i 
1904 en boghandler-kongres, i 1908 et landsskyttestævne og i 1910 
Foreningen af Venstreblades kongres. Men efterhånden som disse 
ildfesters ry bredte sig, blev det omvendt. Nu blev regatta-festen 
det primære formål. Billetkøb stod åbent for enhver, og alle sel
skabets både rykkede ud på turen op ad åen, ud i Brassø og tilbage
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Tre 40-års jubilarer: Maskinmester M. Madsen ( 1880-1960), billettør 
H. P. Holm (f. 1883) og skibsfører K. Kristensen (1872-1959).

efter mørkets frembrud, langs å-bredden allehånde lystableauer, 
illuminerede huse, spruttende raketter og til sidst ved ankomsten 
til Silkeborg et gigantisk festfyrværkeri. Efter denne recept holdtes 
regattafest hvert år fra 1912 indtil 1915. I regattafesten den 19. 
juni 1914 deltog repræsentanter fra verdenspressen, som havde holdt 
kongres i København. Ved denne lejlighed blev regattaerne defini
tivt slået fast som attraktioner af rang. Desværre forhindrede ud
bruddet af den første verdenskrig det ventede tilløb af udenlandske 
turister14).

Den øgede drift medførte også, at selskabet efterhånden fik en 
fast stab af bådfolk. Under Quitzaus sygdom i 1895, føftes »Hjej
len« af skibsfører Peder M. Rasmussen. Da indenrigsministeriet nu 
krævede navigatøruddannelse, og Rasmussen kun ville blive i Silke
borg én sæson, besværede Hjejlens bestyrelse sig til ministeriet over 
dette krav. Man ville hellere have lokalt kendte folk end uddannede 
navigatører, der havde svært ved at føre skibet, fordi de ikke var 
kendt med farvandet, hvis sejlløb ikke var afmærket. Bestyrelsen 
ansøgte derfor ministeriet om at få udlagt sømærker under henvis
ning til loven af 19. jan. 1863 om vandvejen fra Fuldbro til Silke
borg! Andragendet var selvfølgelig beregnet på at få ministeriet til 
at frafalde kravet om navigatøruddannelse. Ministeriet var dog lige 
så snedigt; efter et års forløb gav man afslag motiveret med, at disse
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Turister fra århundredeskiftet. Bemærk udstyret! 
Det eneste, der mangler, er en hakke.

sømærker ikke nød den særlige beskyttelse mod borttagelse eller be
skadigelse, som i følge bestemmelserne i den borgerlige straffelov til
kom rigtige sømærker15) ! Imidlertid løstes problemet ved, at sætte
skipper Christen Brøgger i 1896 ansattes som fører af »Hjejlen«. 
Denne stilling havde han til sin afgang i 1926. Ved de efterhånden 
omfattende bro- og reparations-arbejder, som fra omkring århun
dredskiftet udførtes af selskabets egne folk, fungerede han tillige 
som arbejdsleder. Fra 1927-41 førtes »Hjejlen« af N. K. Snejbjerg- 
Kristiansen, der var kommet i Selskabets tjeneste i 1903, og 1942- 
1958 af Axel Christoffersen, som var ansat 1916-20 og fra 1923. Si
den 1959 har Peder Andersen (ansat 1943) været fører af »Hjej
len«. Da »Hejren« kom til, blev Kristen Kristensen dens kaptajn, 
en stilling han havde til 1942. Maskinmester 1909-1950 var M. Mad
sen (ansat 1906). Da Brøgger i 1926 gik af, overtog disse to dygtige 
og påpasselige funktionærer hans bestilling som arbejdsleder, hen
holdsvis for tømrer- og malerværktedet og maskinværkstedet. Ar
bejdsledere er nu »Hejren«s skibsfører, H. Niebuhr (ansat 1925) og 
»Hejren«s maskinmester, R. Madsen (ansat 1933)16).



13. Kritik

Klager over selskabet eller dets funktionærer har der ikke været 
mange af i A/S Hjejlens 1 oo-årige historie. I Hjejlens arkiv findes 
dog en pudsig klage, udateret og anonym, men ca. 50 år gammel. 
Det hedder ordret: »Skulde det ikke være den ærede Bestyrrelse 
mulig at faae en Ordenlig Besætning Til at førre Baaden (navnet) 
dette kvæg af en Styrmand som bliver den ene Dag mere Tosset end 
den Anden di Kan jo over for Fremmede ikke Være det bekjendt 
og skulde di ikke Kunde faae en Beletteur her fra Byen, uden at tage 
ham fra Sejs denne Storsnudet (navnet), men som Herren, så følge 
hans Tjener, bestyrrelsen er dum paa Dampskibsfart, og saa bliver 
besætningen Ligesaa. flere Abonnentter«.

Det gik jo ellers pænt for selskabet, og om bestyrelsen nu var så 
dum på dampskibsfart, er vel tvivlsomt, men det ser næsten ud til, 
at byrådet en tid var af den opfattelse. Sådan havde det ganske 
vist ikke altid været, navnlig ikke da Hjejlens generalforsamling i 
1895 vedtog at yde en frivillig skat på 2 % af nettoindtægten til 
kommunen!1). Men i maj 1908 foreslog den socialdemokratiske 
folketingsmand, redaktør Jacob Christensen i byrådet, at dette lod 
sine fire stemmer i A/S Hjejlen repræsentere ved fire medlemmer 
i stedet for som hidtil én, den kgl. borgmester. Forholdet var nem
lig det, at byrådet ejede 30 aktier, og i henhold til A/S Hjejlens 
vedtægter gav dette fire stemmer på generalforsamlingen, og Jacob 
Christensen hævdede nu, at disse fire stemmer kunne udøves af 
fire byrådsmedlemmer. Redaktør Sophus Sørensen derimod hævdede 
i byrådet, at kun én mand kunne repræsentere de fire stemmer. I 
sin replik sagde Jakob Christensen for så vidt meget logisk, at én 
muligvis ikke repræsenterede det samlede byråds anskuelser. Hans 
motiv var altså klart nok: Socialdemokratiet var i mindretal og ville 
have en mulighed for at gøre sine synspunkter gældende på Hjej
lens generalforsamling, hvis fire mand valgtes. Ved afstemningen fik
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Jakob Christensen støtte fra et par af de borgerlige, og med otte 
stemmer mod to vedtoges det at lade sig repræsentere ved fire 
medlemmer2).

Som sagt så gjort. På generalforsamlingen i august 1908, hvor 
den vigtige afgørelse om »Hejren«s anskaffelse skulle for, mødte 
byrådet med snedkermester Sofus Jørgensen, redaktør Jacob Chri- 
sen og damask væver S. Kristensen, mens den fjerde, borgmeste
ren, var bortrejst. Formanden for Hjejlens bestyrelse, den tempe
ramentsfulde sagfører Tortzen, afviste dem meget bestemt. Byrådet 
var, sagde han, kun én aktionær, og de tre herrer måtte da lade én 
repræsentere sig. Følgen var, at alle tre fornærmet gik hjem. Mest 
vred var dog redaktør Christensen, som jo var forslagets ophavs
mand. I sin avis skrev han, at »denne hensynsløse brutalitet mod 
byrådets valgte repræsentanter vil næppe bidrage til at styrke sel
skabets i forvejen ikke særlig store popularitet«. En senere artikel 
bar overskriften: »Hvad ledelsen af et kapitalistisk aktieselskab kan 
tillade sig«. Heri taltes om en årlig udbytte-udbetaling på 40 %, 
om aktionærer, der blev fedet, mens turisterne blev udbyttet ved 
urimeligt høje billetpriser, og der truedes med, at offentligheden ville 
bryde Hjejlens monopol.

Om selskabet var upopulært dengang, lader sig vanskeligt kon-
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statere i dag. I bladene og på generalforsamlingerne fremsættes dog 
ingen nævneværdig kritik. Selskabets udbytte-politik kan næppe 
med nogen ret kaldes »kapitalistisk«, eftersom udbyttet i disse 
år lå på 4-8 % efter tredive udbytteløse år. Billetprisen - 1,20 kr. 
tur og retur Silkeborg-Himmelbjerget - lå i al fald noget under til
svarende bådfartens, bl. a. på Øresund. Ej heller havde Hjejle-selska
bet noget monopol, tværtimod fandtes der adskillige konkurrenter, 
som sejlede fra havnens vestlige side. Derimod havde byrådet netop 
for en 1 o-års periode forlænget Hjejlens lejemål af den østlige bol
værksplads, og det er formodentlig det, redaktøren har haft i tan
kerne.

Tortzen bed fra sig og hævdede med styrke, at det var i strid 
såvel med selskabets love som med almindeligt gældende retsregler 
at tilstede alle tre byrådsmedlemmer adgang, kommunen kunne ikke 
stilles anderledes end enhver anden aktionær. Der kan vistnok ikke 
være tvivl om, at Tortzens synspunkt var det rigtige. Omvendt er det 
meget forståeligt, at byrådsmindretallet var irriteret over hvert år at 
se en repræsentant for flertallet på Hjejlens generalforsamling. Jacob 
Christensens holdning bærer tydeligt præg af vrede over at være 
holdt ude, og han tog derfor klassiske politiske argumenter i brug. 
Hjejlen kunne - og kan - ikke med rette karakteriseres som »kapi
talistisk«, tværtimod er der mere sandhed i en anden udtalelse, som 
også faldt i denne forbindelse: »A/S Hjejlens bestyrelse og aktionæ
rer .. . ser ikke på selskabet som et rent aktieforetagende, der kun 
skal give udbytte, men som et bypatriotisk selskab, der har den op
gave at fremme turistlivet i Silkeborg«3).

Mere hold var der derimod i Jacob Christensens samtidig frem
satte krav om at fjerne kulhuset på den østlige side af havnen og 
i stedet opføre en ventesalsbygning. Dette kulhus gik helt tilbage 
til 1860erne, men var dog blevet fornyet i 1894. Smukt var det ikke 
og end mindre til glæde for turisterne. Så tidligt som på general
forsamlingen i 1899 efterlystes aftrædelsesrum og i øvrigt også et 
værksteds- og materialehus. I 1903 tog birkedommer P. Rosenørn 
sagen frem igen og ud trykte ønsket om et bureau på anløbspladsen. 
I de følgende år rørtes der med mellemrum ved problemet, og i 
foråret 1911 byggede kommunen på den østlige side af havnen en 
kiosk med ventesal, af hvilken Hjejlen så indtrådte som fast lejer. 
Selv opførte selskabet i august-september et materiale- og kulhus på 
den vestlige åbred, og selv om dette sidste bygningsværk ikke er nogen 
skønhedsåbenbaring, betød hele byggeprojektets gennemførelse et
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Havnen set fra Århusvejen. Det omdiskuterede kulhus ses i midten. 
Foto G. Bruun 1897.

stort fremskridt. Pressen skrev, at havnekiosken opfyldte et længe 
og dybfølt savn, bl. a. fordi byens bagere her kunne få at vide, om der 
kom store selskaber, så der kunne være basser og boller nok! Ki
osk- og ventesalsbygningen udvidedes i 1923 med kontor, tjene
sterum og yderligere en ventesal. I jubilæumsåret overvejes den nu 
50-årige bygnings skæbne. Den er utidssvarende og ligger i vejen for 
den stigende biltrafik. Inden næste jubilæum findes utivlsomt en 
ny og moderne bygning noget syd for den gamle4).

Bortset fra episoden med byrådet, der fik sin förbliven ved 
bestyrelsens afgørelse, var der ellers smult vand på Hjejlens gene
ralforsamlinger på hotel Dania. Af kendte skikkelser, som fast del
tog, må først nævnes sparekassedirektør, købmand Frode Arntzen, 
der til sin død i 1905 hvert år fungerede som dirigent. Dette hverv 
varetoges derefter af Arntzens svigersøn en af byens kendteste og 
mest fremtrædende borgere, nemlig birkefuldmægtig, bankdirektør, 
branddirektør, kreditforeningsdirektør og justitsråd Oscar Lund 
(d. 1912), der tillige var den ledende kraft i Turistforeningen5). 
De øvrige mødende var bl. a. redaktørerne H. S. og Sophus Sørensen, 
manufakturhandler Canaris Klein, bankdirektør og brænderiejer 
Chr. Petersen, distriktslæge F. C. Lund samt de skiftende birkedom
mere: Th. Adler Lund, P. Rosenørn og K. Jürgens.
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Generalforsamlingen var selskabets højeste myndighed, men ved 
en vedtægtsændring foretaget på generalforsamlingen i april 1904 
præciseredes og fastsloges bestyrelsens beføjelser. Den skulle som 
hidtil bestå af tre medlemmer med en treårig funktionstid, således 
at et af medlemmerne hvert år var på valg. Yderligere hed det, at 
bestyrelsen i alle henseender havde ledelsen af selskabet; den skulle 
føre regnskabet, lede driften og istandsættelserne, lægge fartplanen 
o. s. v.6). Vedtægtsændringen var en konfirmation af en gradvis 
udviklet praksis, ifølge hvilken bestyrelsen også gjorde en direktørs 
arbejde. At dette lod sig gøre, skyldtes dels, at de tre bestyrelses
medlemmer delte arbejdet imellem sig, dels at den daglige ledelse 
ikke var særlig kompliceret. De fire dampere sejlede efter en fast 
plan, udlejninger og uforudsete problemer var der ikke så mange af 
som senere. Noget kontor fandtes heller ikke på havnen. Men for
holdet var næppe holdbart i længden, og allerede i 1911 og på 
generalforsamlingen i 1913 rejstes spørgsmålet om ansættelse af en 
lønnet forretningsfører. Foreløbig blev det dog ved tanken7).

Hjejlens stander.
En hjejle på rød baggrund.



Driftsbestyrer, trafikkontrollør J. P. Johansen og driftsbestyrer, 
overbetjent P. Warthoe, D. M.

Foto Johs. Jensen 1936 og G. Mogensen 1911.

14. En ny tid begynder

Hjejle -selskabet havde nu rundet de første 50 år, og det er, som 
om dette tidspunkt i mange henseender danner skel. Bagude ligger 
den gamle tid, forude den nye. De sidste år var det gået støt og roligt 
frem, fremgangskurven fortsætter nok, men forløbet er uregelmæs
sigt. Bagude fred, forude krig og krise med deraf følgende uro i 
udviklingen. Også teknikken sætter skel: dampskibenes æra var nu 
forbi, motorbådenes indvarsledes. Forbi var den tid, hvor bådene 
fra dag til dag fulgte den éngang lagte plan og kun den, og billettø
rerne afregnede i købmand Knaps butik; nu kom der bygning på 
havnen, en daglig leder ansattes, driften differentieredes.

Skellet markeres også ved, at det nu var en ny kreds af mænd, 
der overtog ledelsen af selskabet. Man så, at noget usædvanligt var 
i vente, da A/S Hjejlen i april 1913 indbød til generalforsamling. 
Kelnerne på hotel Dania måtte skaffe ekstra borde og stole, og Social- 
Demokraten hævdede, at prisen på aktier var drevet helt op i 160-
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190 kr. for at få adgang. Der skulle nemlig vælges to lønnede be
styrelsesmedlemmer! Formanden for bestyrelsen, sagfører Tortzen, 
var pludselig død, mens den anden ledige bestyrelsespost fremkom 
ved, at bankdirektør A. Knap (valgt i 1891) bestemt nægtede at 
lade sig genvælge.

Foreslået blev da isenkræmmer Jes Klindt, overbetjent P. Wart- 
hoe, trafikassistent J. P. Johansen, grosserer Jacob Pedersen og køb
mand Frederik Johansen. Der måtte omvalg til; men det endelige 
resultat blev, at trafikassistent Johansen valgtes med 52 stemmer, 
Warthoe med 38 stemmer, mens Jes Klindt med 34 stemmer ikke 
opnåede valg. Det er for så vidt bemærkelsesværdigt, at den unge 
Johansen, der kun havde været kort tid i byen, blev valgt fremfor Jes 
Klindt, én af byens kendteste mænd og fremtrædende medlem af 
byrådet; men man havde tillid til Johansens dygtighed, en tillid, 
der bevaredes usvækket gennem de 43 år, han var medlem af Hjej
lens bestyrelse. Også Jes Klindt var imidlertid en udmærket mand, 
og da apoteker Axel Nielsen efter 29 års medlemsskab i 1915 ikke 
længere ønskede at være medlem af bestyrelsen, valgtes Klindt 
enstemmigt til formand for selskabet, et hverv han beklædte til sin 
død i 19351).

Den ekstraordinære generalforsamling i januar 1914 vakte ikke
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Christian X og dronning Alexandrine med følge på vej til sejlturen 
med »Pilen« i 1913.

Foto I. P. Holm.

mindre interesse end den i 1913. Bestyrelsen, der var klar over, at 
expansion forestod, ville sikre selskabet oplagsplads til den forven
tede forøgelse af flåden. Derfor havde den taget justitsråd Lunds, 
birkefuldmægtig E. Borbergs og købmand Lauritzens åhaver på hån
den. De lå lige over for Rosenørnsallé, og prisen var 10.100 kr. 
Motiveringen var ikke alene hensynet til den øgede oplagsplads, men 
også at det nu ville blive muligt at bygge en anlægsbro nær ved 
jernbanestationen og til glæde for byens sydlige kvarterer. Men store 
betænkeligheder gjorde sig gældende: Var det nødvendigt, havde 
man råd til det, var prisen ikke for høj, og kunne man ikke vente? 
Bestyrelsen sagde nej, og købet vedtoges da med 51 stemmer mod 
13. Den kommende tid viste, at Hjejlen havde gjort en god forret
ning. Åhaverne blev hurtigt uundværlige, når man om vinteren 
skulle have plads på land til de mange træbåde. Den anlagte bro 
blev også straks meget benyttet2).

Man var altså klar over, at en udvidelse og delvis omlægning 
af driften måtte til, hvis man skulle klare sig i konkurrencen. Der
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»Rylen« 1919. 
Foto G. Mogensen.

var efterhånden, som vi har set, kommet flere private motorbådsejere, 
der lejede både ud til sluttede selskaber. Noget sådant var A/S 
Hjejlen oprindeligt ikke indstillet på; man sejlede i fast rutefart, 
og udlejning af både fandt kun sted til større selskaber alene af den 
grund, at de fire dampbåde jo var forholdsvis store. Endvidere 
var de som dampskibe langsommeligere at få gjort sejlklare. De 
mindre motorbåde, der rummede 30-40 passagerer, var derimod 
populære, hvilket bl. a. fremgik af, at kong Christian 10. i 1913 un
der sit besøg i Silkeborg sejlede til Himmelbjerget med bådebygger 
Christof fersens »Pilen«, bygget 19113).

På generalforsamlingen i 1914 vedtoges det derfor på forslag 
af redaktør Sophus Sørensen at anskaffe en mindre motorbåd for
uden to nye slæbebåde. Først i september 1915 fandt man en egnet 
motorbåd. Det skete på en rejse til Stockholm, som bestyrelsen fore
tog. I Saltsjöbaden købte den for 3000 kr. en privatejet luksus
udstyret motorbåd »Smart«, der rummede 22 passagerer. Den var 
bygget i 1901 i Hamborg og fik nu navnet »Rylen«. Men én motor
båd var for lidt, og på en ekstraordinær generalforsamling i no
vember fik bestyrelsen yderligere bemyndigelse til at optage et bank
lån på 35.000 kr. og for dette beløb at anskaffe fire motorbåde til. 
Man ventede, at D.S.B. ville gå over til motorfart på midtbanen, og 
i 1917 forventedes Bramminge-banen åbnet. Det gjaldt om at være
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»Viben« 1919.
Foto G. Mogensen.

rustet til at modtage den øgede turiststrøm. Endelig betød det også 
noget, at kulpriserne var steget stærkt. For pengene lod man skibs
bygger Raun Byberg i Esbjerg bygge motorbåden »Viben« på 12,5 m 
og med plads til 60 passagerer samt »Glenten« på 8,7 m og med 
plads til 30 passagerer. Prisen var henholdsvis 15.000 og 7.000 kr.

For ialt 8.000 kr. købte man dernæst bådebygger Christoffersens 
to både »Pilen« (45 passagerer) og »Svanen« (35 passagerer) samt to 
slæbebåde. Christoffersen var druknet i sommeren 1915, da han 
ville gå fra »Pilen« over i dens slæbebåd for at kalde nogle ung
dommelige elementer til orden. »Pilen« kom i henhold til selskabets 
navneprincip til at hedde »Sneppen«4).

Det var i al fald nu klart, at bestyrelsen ikke længere kunne 
administrere selskabet som hidtil, og fra 1. maj 1916 udnævntes 
derfor overbetjent P. Warthoe, der kort forinden havde taget afsked 
fra politiet, til driftsbestyrer og leder af det kontor, som oprettedes i 
havnekiosken. Trafikassistent J. P. Johansen fortsatte dog som kas
serer og regnskabsfører; Warthoe bevarede i øvrigt sit sæde i be
styrelsen5) . *
For den nutidige læser, der sidder med erindringen om den anden 
verdenskrigs genvordigheder, virker beretningen om Hjejlens expan
sion måske paradoksal. Som bekendt var den første verdenskrig ud
brudt i august 1914, men den hæmmede ikke udvidelserne eller den 
daglige drift hverken i 1914 eller 1915. Kulpriserne steg nok kraftigt, 
men på henstilling fra Turistforeningen satte man ikke billetprisen
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»Glenten« 1919. 
Foto G. Mogensen.

op før i 1916 og da kun fra 1,20 kr. til 1,50 for en returbillet til 
Himmelbjerget. Dette i forbindelse med et stort turistbesøg i 1916 
og nedsat kulforbrug gav et gunstigt regnskabsmæssigt resultat. 
Driftsindtægten var på 49.320 kr. og driftsoverskuddet på 8.696 kr. 
I 1913 havde indtægten været på 34.345 kr. overskuddet på 7.839 
kr., i 1914 henholdsvis 27.968 og 2.400 kr. og i 1915 på henholdsvis 
35.172 kr. og 2.861 kr.

Kullet sparedes først og fremmest ved, at man lod de to olie
drevne både »Viben« og »Glenten« sejle så meget som muligt, 
men den 23. juli 1917 indførtes totalt forbud mod motorbådssejlads. 
Dette forbud gjaldt også i 1918. Dampbådene måtte da atter holde 
for, men uden kul. Det havde nemlig vist sig fordelagtigt at sælge 
selskabets kulbeholdning og i stedet gå over til fyring med brænde, 
der blev skovet af selskabets personale. Takket være denne transaktion 
gav året 1917 et driftsoverskud på 2.029 kr. (indtægt: 42.203 kr.). 
I 1919 gik man over til fyring med tørv. Bortset herfra var sejladsen 
atter normal, eller rettere: den nåede en hidtil uhørt højde. Mens 
driftsindtægten i 1918 var på 65.023 kr., gik den i 1919 helt op til 
103.364 kr., mens overskuddet lå henholdsvis på 18.264 kr. og 
15-539 kr-

I virkeligheden slap man altså ret nådigt over krigen i mod
sætning til andre bådfarter, der ikke havde de samme muligheder 
for at skifte med brændselsformerne. Og selv om forskellige hoved-
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»Sneppen« 1919. 
Foto G. Mogensen.

reparationer var blevet udsat til efter krigen, så var man dog bedre 
konsolideret efter krigen end før. Foruden fire dampbåde havde man 
nu fem motorbåde og syv slæbebåde. Den syvende slæbebåd havde 
man købt i 1917 sammen med den lille konkurrerende dampbåd 
»Juulsø«. Det var »Juliane«, der i 1910 var blevet købt og omdøbt 
af maskinist Niels Egebjerg. »Juulsø« blev straks efter videresolgt til 
træ transport på Mossø. Her sank den kort efter ved Klostermølle, 
hvor vraget henlå til 1959. Hertil kom nu fra 1920 motorbåden »Fal
ken«, der for 5.600 mark blev købt i Flensborg i efteråret 1919. Den 
bar da navnet »Hohenau« og havde sejlet i rutefart på de tyske 
vesterhavsøer. »Falken« er 15,4 m lang og rummer 80 passagerer. 
Endelig var værkstedsbygningen i 1917 blevet udvidet med et ma
skinværksted6) . *
Samtidig hermed skete der også fremskridt på andre felter. Mens 
havnepladsens østlige side med havnekiosken måtte siges at tage 
sig smukt ud, kunne man ikke sige det samme om den vestlige. Hvor 
nu de to stiftelser ligger, havde staten dengang en stor oplagsplads 
for træ fra skovene. Det sejledes dertil i pramme og bragtes videre 
ad jernbanespor, som krydsede den nuværende Åhavevej. Hvor 
roklubbens hus nu findes, lå et ikke videre smukt savværk. Så 
fulgte Hjejlens værkstedsbygninger, der vel heller ikke var nogen 
fryd for øjet. På den nuværende parkeringsplads lå roklubbens hvid
malede træbådehus. Men til størst gene var utvivlsomt den gamle 
kanal, der i sin tid var anlagt for at lette omladningen fra pram-



104 Tage Kaarsted

mene. Den havde ikke været i brug i mange år og optog et stort 
areal.

I 1917 erhvervede kommunen kanalen fra staten, og der var nu 
mulighed for en tiltrængt regulering af havneforholdene. Kommu
nens tekniske udvalg stillede forslag om at lade den sydlige del af 
kanalen opfylde, mens den nordlige skulle omdannes til bådehavn 
med en af to »molearme« begrænset indsejling. En vej langs det 
nuværende havnespor skulle føre ind til ladepladsen. Planen var 
afgjort et fremskridt, men blev dog ikke gennemført. Årsagen var, 
at Hjejlen og Turistforeningen, hvis energiske formand 1912-1938 
var redaktør Sophus Sørensen, i fællesskab indsendte et helt andet 
og meget mere vidtgående forslag til byrådets overvejelse. Det bibe
holdt tanken om at opfylde den sydlige del af kanalen, men i ste
det for bådhavnen foresloges en stor udvidelse af havnebassinet. 
Ved siden heraf tænkte man sig en kammersluse anlagt, hvorved de 
højere liggende sydlige vandløb og søer bragtes i nem forbindelse 
med de lavere nordlige. Endvidere gik planen ind for en helt ny vej 
fra Østergade og ind til Zeltnersvejs udmunding i det daværende 
Birkevej (nu Åhavevejs sydlige del). Herved ville Birkevejs afson
drede tilstand ophøre. Endelig stilledes forslag om anlægget af Ho
vedgårdsvej, hvorved en række gode byggegrunde ville fremkomme 
på GI. Længes plads. Byrådet behandlede forslaget i langvarige 
møder, hvor megen skepsis måtte overvindes navnlig vedrørende 
kammerslusen, men planen gennemførtes dog uændret og præger 
den dag i dag bybilledet. Den 1. august 1920 fandt kammerslusens 
officielle indvielse sted ved, at redaktør Sophus Sørensen med en 
repræsentativ skare passagerer i sin motorbåd sejlede gennem slusen. 
Da staten få år efter afhændede sin træ-oplagsplads til kommunen, 
skabtes baggrunden for en smuk løsning. Roklubbens bådehus blev 
nedrevet, et nyt stråtækt opført bag Hjejlens værkstedsbygning. Det 
stod indtil det schalburgteredes i 1944. I GI. Længes sted opførtes 
nu tre smukke villaer, og det er et spørgsmål, om ikke havnen så 
smukkest ud i denne periode, d. v. s. i 1920erne og 30erne. Hele 
anlægget var velafstemt og idyllisk. Siden fortrængtes så en af vil
laerne af »Kildegården, ligesom hovedvejen og Langebro blev ud
videt7) .



Havnen, som den så ud i 1920’erne og 30’erne.
Foto H. Pors 1930.

15. Overenskomsten med kommunen

Da krigen var forbi og restriktionerne afviklet, opstod imidlertid 
et gammelt problem, nemlig konkurrencen fra de små motor-pas
sagerbåde. Under krigen var den omtalte dampbåd »Juulsø« vistnok 
den eneste konkurrent. Den tilhørte Niels Egebjerg, og da han til 
stadighed lå i vejen for Hjejlens både ved de af selskabet anlagte 
broer, sendte man ham gennem sagfører en påmindelse. Følgen blev 
en - sagens størrelse taget i betragtning - uhørt heftig avispolemik 
mellem Niels Egebjergs far, forfatteren Edv. Egebjerg, på den ene 
side og Turistforeningen og Hjejlens bestyrelse på den anden. 
Diskussionens kernepunkt var anløbsretten til Hjejlens broer, som 
Edv. Egebjerg hævdede måtte være fri for enhver, hvilket Hjej
len med fuld moralsk og juridisk ret modsatte sig. De private både
ejere kunne jo selv købe grunde og bygge broer. For »Juulsø«s ved
kommende løstes sagen som nævnt foran ved, at den i 1917 blev 
købt af Hjejlen1).
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Efter krigen blev det værre end nogensinde. Nu var havnen 
blevet reguleret, og i det nye havnebassin, som turisterne på deres 
vej fra byens centrum først passerede, lejede motorbådsejerne ud
mærkede pladser af kommunen. Iført uniformshuer, der indtil forveks
ling lignede Hjejlens, attrapperede bådeejerne og deres folk så turi
sterne på Østergade, Torvet, ja banegården og kaprede dem til en 
sejltur. At det undertiden var selskaber, som havde forudbestilt plads 
ved Hjejlen, tog man ikke tungt på. Som regel havde bådeejeme an
sat deres afgangstid fem minutter før Hjejlens ordinære rutebåde, og 
havde man ikke kapret passagerer nok, sendtes de undrende turister 
over Langebro til Hjejlens rutebåde.

Konkurrencen var følelig for selskabet, der nøje overholdt sin 
fartplan uanset vejr, vind og turisternes eventuelle udebliven. Fra 
en driftsindtægt i 1921 på 126.705 kr. gik man ned på 93.781 kr. i 
1922, hvilket dog ikke alene skyldtes konkurrencen, men også den 
almindelige økonomiske depression. Men den part, der led mest, 
var dog turisterne og dermed byens anseelse. Ofte udspilledes pinlige 
scener, når bådeejernes folk gerådede i skænderi eller slagsmål om 
turisterne. Megen og forståelig vrede opstod, når passagererne efter 
endt Himmelbjerg-tur skulle hjem, og opdagede, at man havde 
»glemt« at hente dem. Mod ny betaling kunne de så tage hjem med 
Hjejl ens både.

Helt galt gik det for et selskab fra Rønde, der den 14. august 
1921 på torvet i Silkeborg blev kapret af fiskehandler Christiansen, 
ejer af motorbåden »Whip«, der førtes af bådfører Peder Nielsen. 
På vej hjem fra Himmelbjerget med de 14 passagerer, hvoraf de 11 
sad i kahytten, sejlede »Whip« gennem S vej bæk-snævringen i ven
stre - altså den forkerte - side. I retning fra Silkeborg kom sam
tidig »Hjejlen« ført af kaptajn Brøgger. Da han nærmede sig ind
snævringen ved Svejbæk signaliserede han som sædvanligt med 
dampfløjten for at varsko mulige både. På »Whip« hørte bådføreren 
ikke signalet, og først i åbøjningen opdagede han »Hjejlen«. Der 
opstod panik i båden, og føreren drejede nu først til bagbord, men 
forsøgte så en hasarderet manøvre for at komme over i løbets højre 
side; Brøgger slog straks bak og lagde roret hårdt styrbord over, 
men forgæves. En kollision var uundgåelig, og »Whip« blev kløvet 
i to stykker midtskibs. På et øjeblik sank den, mens »Hjejlen« gik 
på grund - heldigvis så tæt ved »Whip«, at et redningsarbejde lod 
sig iværksætte. På mirakuløs måde blev alle reddet, et tre års 
barn og en 80-årig mand dog først i sidste sekund. Flere var for-
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Maskinmester Holbøll 
har taget sin kone med 

ud i den grønne skov.
Foto ca. 1912.
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skåret af kahyttens knuste ruder. Under redningsaktionen blev 
bådmandskabet med energi bistået af folketingsmand Jacob Chri
stensen. købmand N. A. Sørensen og opkræver Rugaard. Ved sørets
forhørene placeredes størsteparten af ansvaret på »Whip«, men da 
»Whip« ikke havde assureret og i øvrigt to dage efter skulle have 
været på tvangsauktion, gik Hjejlen af hensyn til de skadelidte 
turister og Silkeborg-turismens renommé i almindelighed med til en 
forligsmæssig ordning, hvorefter de skibbrudne af Hjejlen fik deres 
ødelagte tøj erstattet2).

Byrådet var opmærksom på det generende ved kaperiet, og til
skrev allerede i 1920 de private motorbådsejere, at de måtte holde 
op hermed, i modsat fald ville byrådet ikke udleje bådepladser til 
dem. Det fik de nu ligefuldt, og Hjejlen foreholdt da byrådet, at 
både kommunens tekniske udvalg og stadsingeniøren i sin tid havde 
lovet ikke at udleje den nye bolværksplads i havnen til erhvervsbåde. 
Det var bl. a. af denne grund, at Hjejlen havde ydet tilskud til den 
gennemførte havneregulering. Byrådet var imidlertid ikke meget for
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Havnen i 1922, havnebygningen er endnu kun halv.

at tage om nælden, men opfordrede i stedet Hjejlen til at komme 
til en forståelse med de private bådeejere3). Et møde blev holdt 
januar 1922 mellem Hjejlens bestyrelse og bådeejerne Chr. Rasmus
sen, H. Bek Axelsen, Chr. Bredsgaard og M. Christensen. Tilsyne
ladende endte mødet i den rene idyl med enighed om priser, afgangs
tider m. v. Men om sommeren var det lige galt. Overholdt de private 
bådeejere aftalen og afstod fra kaperi etc., havde de nemlig for 
lidt at sejle med. Situationen var i virkeligheden uholdbar, og de 
fire bådeejere tilbød derfor ved sæsonens slutning at afstå alt deres 
materiel til Hjejlen. Men én gang til ville Hjejlen ikke narres, og i 
et brev til byrådet stillede selskabets bestyrelse derfor forslag om, at 
Hjejlen købte disse både mod at få eneret på sejlads fra hele hav
nen4).

Byrådets tekniske udvalg gik ind på tanken, og efter forskellige 
forhandlinger udarbejdedes et forslag, hvorefter Hjejlen i en 10- 
årig overenskomst med kommunen lejede hele havnen med ene
ret til erhvervssejlads. Til gengæld skulle Hjejlen forpligte sig til 
ikke at udbetale mere end 10 % i årligt udbytte til aktionærerne, 
hvilket det heller ikke havde gjort siden 1894, til hvert år at fore
lægge sit budget for byrådet, ligesom fartplan, billetpriser og ud
lejningspriser skulle fastsættes ved forhandling mellem byrådet og 
Hjejlens bestyrelse. Der var ganske åbenbare fordele for begge par
ter; Hjejlen opnåede at blive fri for de generende konkurrenter, 
og byen, der kun disponerede over 10 % af Hjejlens aktier, op
nåede en meget betydelig indflydelse på selskabets forhold. Ret be-
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De to spøgefugle, billettør Hammer og bådfører A. Christoffersen 
har ændret digterens ord med et stykke klisterpapir. 

Der skulle have stået: »Jeg troer der . . .«.
Foto ca. 1918.

set var vel byens fordele de største, men for Hjejlen gjaldt det jo, 
at det var et »bypatriotisk selskab«, ingen skulle leve af dets aktier.

I december 1922 købtes så bådene »Harry«, »Knøsen«, »Gerda« 
og »Remstrup« for 17.000 kr.. og 6. januar 1923 afhændede Chr. 
Rasmussen sine to både »Elly« og »Skt. Gertrud« for 13.500 kr. 
Disse to og »Remstrup« var de eneste både, Hjejlen beholdt, de tre 
andre var for små og videresolgtes. »Remstrup« blev omdøbt til 
»Ravnen«, mens »Elly« fik navnet »Svalen«. Begge både solgtes i 
1927 til sejlads på Roskilde fjord. »Skt. Gertrud« kom til at hedde 
»Tranen«, den blev ophugget under den anden verdenskrig.

På Hjejlens generalforsamling 13. januar 1923 konfirmeredes 
disse køb, »Ternen«s overgang til motordrift samt overenskomsten 
med kommunen. Kun en enkelt aktionær, snedkermester Sofus Jør
gensen, var betænkelig ved afhængigheden af kommunen, specielt 
med henblik på billetpriserne. Men formanden, Jes Klindt, oplyste,
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at uoverensstemmelser skulle forelægges en voldgift med domme
ren som opmand, og overenskomsten vedtoges da enstemmigt.

Også byrådet vedtog overenskomsten i sit møde den 21. januar; 
men her var modstanden større. Jakob Christensen følte således ikke, 
at byrådet var sikret i tilstrækkelig grad over for aktieselskabet, 
men partifællen sygekasse-kasserer S. Sejersen, der i mange år med 
interesse havde varetaget hvervet som byrådets repræsentant på Hjej
lens generalforsamlinger, svarede ham: »Jakob Christensen gør sig 
skyldig i en misforståelse, at der her skulle være tale om et luksus-sel
skab. Det er der aldeles ikke tale om. Den dag, det svigter sin 
hovedopgave: At betjene turisterne tilfredsstillende, er det færdigt. 
Hovedsagen for mig har været at blive fri for det ligefremme slags
mål om turisterne.. .«. Et andet medlem, overretssagfører C. C. 
Christensen, erklærede: »Det er illusorisk at tale om fri konkurrence. 
Der kan ikke eksistere mere end ét selskab på Silkeborg-søerne. Der 
er ingen fare for, at selskabet skal udbytte turisterne eller byens 
befolkning. Vi får et gammelt stabilt selskab, som er vokset op sam
men med byen, til at varetage sejladsen«. Overenskomsten vedtoges 
da med alle stemmer mod én, denne ene var købmand L. C. Laurit- 
zen, der af principielle grunde ikke ville udelukke den fri konkur
rence.

Overenskomsten betød et stort fremskridt, og den hilstes med 
glæde af pressen, de fleste af byens indbyggere og vel ikke mindst 
af turisterne. De enkelte betænkeligheder, der fremkom, blev alle 
gjort til skamme. I de næsten 40 år overenskomsten har eksisteret, 
har den fungeret gnidningsfrit, opmand og voldgift har der aldrig 
været brug for.

»Svanen« 1919. 
Foto G. Mogensen



111Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år

»Falken«, »Svalen« og »Tranen« I

I



»Hejren« og »Hjejlen« sejler ud en sommerdag i 1938.

16. Tiden mellem to krige

Perioden 1920-39 er først og fremmest præget af de svingende øko
nomiske konjunkturer. Et nedgangsår var som omtalt 1922, hvor 
sejlindtægten faldt til ca. 94.000 kr., overskuddet til 6.000. I løbet 
af de næste tre år kravlede man atter op, så man i året 1925 havde 
den hidtil højeste driftsindtægt, nemlig 130.000 og et overskud på 
18.000 kr. Men så begyndte det år for år at gå tilbage, vi er midt 
i depressions-tiden, og i 1932 nåedes absolut minimum, med en 
driftsindtægt på 70.000 kr. og et overskud på 180 kr. Det var det 
år, hvor arbejdsløsheden nåede 43 %, hver anden arbejder og 
håndværker gik med andre ord ledig. Det er forståeligt, at båd
farten mærkede det, al den stund dens kunder er et bredt udsnit af 
den danske befolkning. Det har aldrig været en fornøjelse alene for 
overklassen at sejle med Hjejlens både. I de tre år 1931-33 udbe
taltes intet udbytte. Ganske sagte stabiliseredes forholdene op gen
nem trediverne. I 1939 nåedes 92.000 kr.s indtægt og et overskud 
på 10.000 kr. Den skønne top fra 1925 syntes ikke mere opnåelig.
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Fy- og Bi-filmen »Ulvejægerne«, hvor Hjejlens både og Lilleø var rammen.
Foran trappen står fra venstre skuespillerne Harald Madsen (»Bivognen«), Viggo Lindstrom, 
Aage Redal, William Bewer, Chr. Schrøder og Oscar Stribolt. På trappen købmand Hans 
Lassen, købmand Aage Schmidt, skuespiller Carl Schenstrøm (»Fyrtårnet«), der klapper den 
elegant hvidklædte driftsbestyrer Peter Warthoe på skulderen. Bagved ham redaktør Sophus 
Sørensen, bankdirektør Chr. Warthoe og hotelejer N. C. Skov. »Ulvejægerne« blev optaget i 
tiden 17/7-28/8 1925 i Lau Lauritzen sen.s instruktion. Den havde premiere 6. marts 1926 på 

World Cinema i København.

Prisen var i hele perioden uforandret 2,50 kr. for en returbillet 
Silkeborg-Himmelbjerget1).

Da man i sin tid - i 1916 og 1922 - havde købt de mange 
mindre motorbåde, var det ikke alene for at forhindre konkurren
terne i at bruge dem, men også fordi man regnede med, at automo
bilerne ville føre små selskaber på 20-30 mennesker til byen, og 
ventede, at en to-tre familier sluttede sig sammen og lejede en 
motorbåd. Det var måske også tilfældet til at begynde med, men 
det varede ikke længe, førend de mindste af motorbådene var for 
små til med fordel at kunne bruges. Derfor solgte selskabet i 1926 
»Svalen« og »Ravnen«, i 1935 »Svanen« og »Rylen« og i 1939 
»Sneppen«. Derimod havde motordriften vist sig billig. Brændstof
fet - nu benzin - er ikke så dyrt som kul, der spares mandskab,
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Fra vinterens reparationsarbejder. 
Tegning af Aage Haarup 1936.

og motorbådene kan rumme forholdsvis flere passagerer. Hertil kom
mer, at man sparer tid til opfyring, hvorfor bådene kan starte straks. 
Derfor ombyggedes »Ternen« i 1923-24 til motorbåd og i 1936-37 
»Mågen«2).

Sammensætningen af de befordrede har næppe undergået no
gen væsentlig ændring i selskabets historie. Efter århundredskif
tet og navnlig efter den første verdenskrig kom der dog gang i 
skoleudflugterne, som også i dag sætter sit præg på bådfarten. Det 
er navnlig juni måned, der bringer skoler fra alle ender af landet, 
dog mest Jylland, til Silkeborg. I al fald fra 1920erne har silkebor
genserne næsten dagligt i forsommeren kunnet se korteger af skole
børn vandre gennem byens gader fra jernbane-stationen med røde 
sodavand og madpakker, hvilke nødvendighedsartikler på hjem
turen er ombyttet med Himmelbjerg-stokke. I 1932 indskrænkede 
D. S. B. ganske vist skolernes frirejser til rejser på indtil 60 km, men 
restriktionen ophævedes senere, og på travle dage i trediverne be
fordrede man undertiden et par tusinde skolebørn på én dag. At der 
fra år til år forekommer svingninger i indtægterne, er vejret hoved
sageligt skyld i, derimod er der sket nogen tilbagegang i forenings
udflugter, hvilket dog opvejes af udenlandske turistselskaber.



Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år "5

Øverst en gruppe funktionærer i 1930.
Forreste række fra venstre: Billettør A. Therkildsen, skibsforer N. K. Snejbjcrg Kristiansen, 
billettør R. Therkildsen, bådfører M. Nielsen, billettør H. Niebuhr og kontorbestyrer Karl 
Petersen. Bageste række: Fyrbøder N. Kjær, maskinmester M. Lund, bådfører A. Christof
fersen, billettør H. P. Holm., maskinmester M. Madsen, bådfører C. R. Petersen, bådfører 

J. Kaarsted.

Nederst extramandskabet i 1925.
Forreste række fra venstre: Erikscn-Byth, Nielsen, M. Frederiksen, G. Brøchner, Carlsen, Ras
mus Nielsen og A. M. Mortensen. Bageste række: Ole Sørensen, Niels Thomsen, Rasmussen, 

Christiansen, Nissen, A. Laursen og A. Hjorth.
Begge billeder er taget af Hinimelbjergfotografen N. C. Nielsen.
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Til og med 1922 besørgede Hjejle-selskabet trafikken mellem 
Ry og Himmelbjerget. En af selskabets både var stationeret i Ry, 
hvor mandskabet måtte overnatte på hotel. I året 1909 modtog båd
folkene til dækning af opholdsudgifterne hver én krone pr. døgn! 
Senere kørte personalet hver dag til Ry med toget og tilbage til 
Silkeborg om aftenen3). Ordningen var ikke særlig praktisk og 
overskuddet beskedent, fra 1923 overdrog Hjejlen derfor Ry-Him- 
melbjergruten til bådejer Willumsen i Ry, hvis to fartøjer »Turisten« 
og »Viking« endnu trafikerer strækningen. Såfremt det selvstændige 
Ry-selskab indstiller driften, er A/S Hjejlen dog forpligtet til at 
befare ruten mindst én gang om dagen i turistsæsonen4).

Mens Ry-sejladsen således hurtigt kom i faste rammer og ikke 
gav anledning til megen diskussion, førtes der navnlig i tyverne en 
livlig debat om sejlads neden for Silkeborg, altså på Silkeborg Lang
sø og nedad Gudenåen mod Randers. I 1921 sejlede motorbåden 
»Lyså« ture på Silkeborg Langsø, vistnok uden særlig succes5). 
Men på Hjejlens generalforsamling i 1923 stillede redaktør Sophus 
Sørensen, der som Turistforeningens initiativrige formand var ivrig 
efter på en god måde at øge egnens attraktioner, krav om rutesejlads 
fra Silkeborg til Svostrup. I 1924 foretog Hjejlens og Turistfor
eningens bestyrelser derfor en prøvetur til Svostrup. Forsøget, der 
udførtes med en af Hjejlens motorbåde og en slæbebåd, faldt ikke 
heldigt ud. Strækningen var på grund af grøde, nedrammede pæle 
o. s. v. kun farbar med stort besvær. Alligevel kunne redaktør Sø
rensen ikke slippe tanken om rutesejlads ad Gudenåens nedre løb. 
På generalforsamlingen i 1926 plæderede han ivrigt for anskaffelse 
af en særlig med agterhjul forsynet flodbåd, der kunne gå gennem 
kammerslusen. Planen blev dog aldrig gennemført. Den eneste lej
lighed ved hvilken Hjejlens både har befordret passagerer neden for 
Silkeborg, var i 1933. I dette år arrangerede Politiken 14. og 29. 
juli to »Rhin-ture« fra Gudensø over Ry til Silkeborg og derfra til 
Kongensbro med »Svanen« og slæbebåd; ved Tange skiftedes over 
i andre både, der sejlede til Randers. I de to ture deltog henholdsvis 
27 og 36 passagerer. En tredie tur måtte aflyses på grund af mang
lende tilslutning6).

Til gengæld blev regattafesterne i mellemkrigstiden genoptaget 
og med stort held indarbejdet i offentlighedens bevidsthed som en 
speciel Silkeborg-seværdighed. Primus motor var stadig redaktør 
Sophus Sørensen og rammen som før den første verdenskrig: Guden
åen med Hjejlens både. Der afholdtes regattafester i 1922, 1923,
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Politikens prøvetur til Svostrup i 1933.
Redaktør Sophus Sørensen er hjulpet af hotelejer Ørneborg ved at gå om bord i slæbebåden. 
I denne ses LRS. J. Neergaard-Jessen, redaktør Hakon Stephensen og hotelejer N. C. Skov.

1924 og 1926. Derpå besluttede arrangørerne - d. v. s. Turistfor
eningens og Hjejlens bestyrelser - kun at holde regattafest hvert 
tredie eller fjerde år. Herefter var der fest i 1930, 1934 og 1937. 
Begivenhederne kaldte nu journalister fra de fleste af landets aviser 
til. En typisk regattafest var den i 1934. I Politiken skrev Den Gyl
denblonde (alias redaktør Poul Sabroe) bl. a. :

»Som en optakt til ildfestregattaerne holdtes i eftermiddag en fest i Lun
den, hvor folkedansere optrådte, og hvor den tidligere mesterbokser, politi
betjent Thyge Petersen, boksede imod den stærke Peder Pedersen fra Jel
ling, der fik sådanne stød, at han så adskillige sole og stjerner udenfor det 
officielle fyrværkeri.

Under festen ankom den evindelige gågængermand, tjener Petersen fra 
Arhus, der har spadseret Jylland rundt som reklame for regattaen og nu på 
den sidste strækning gennem byen blev båret i guldstol. Jublen over hans 
tilsynekomst var ovenud, vel også fordi man på de overfyldte restauranter, 
hvor serveringen brændte helt sammen, havde glemt, hvordan en tjener 
så ud.
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Optakten til regattafesten i 1937. 
Foto Johs. Jensen.

Kunne Silkeborgs hoteller ikke magte invasionen, tog byen i aften re
vanche overfor sine gæster med en så strålende ildfest, at en Venedig-farer 
som folketingsmand Ulrichsen anså de største venetianske fester for at være 
fordunklede. Jeg misundte ikke radioens udsendte hallomand, redaktør 
Dahlerup, der i en halv time skulle give landets lyttere et billede af Silke
borg på ildsøjler. De hører nu - tænker jeg ham sige - det svage nynnende 
skvulp af Danmarks ældste skib, hjuldamperen »Hjejlen«, der anfører en 
flåde på 500 illuminerede fartøjer, og vi sætter nu, ærede lyttere, mikrofo
nen til en raket i overlæge Starckes have, for at vi kan fornemme suset, når 
den går af. Ak, hvad forslår en hallomands veltalenhed og rutine overfor 
en aften af en så uvirkelig skønhed?

Kun et fjernsyn kunne have givet lytterne lidt af stemningen. Her sej
lede en flåde af skibe tilrigget med flagermuslygter i alle kulører hen under 
regnbuer af funker og rakethaler. Åens bredder var perlerækker af levende 
lys. Hver have var et lille Tivoli. I selve byen gik illuminationen i terrasser 
op ad skråningerne, og villaerne tog sig ud som fepaladser.

To timer sejlede flåden med Sophus Sørensen som admiral på Gudenåen 
og vendte ved Hattenæs, hvor elverpiger i projektørers skær dansede i ku
lørte gevandter som for at antyde, at Silkeborg er trikotagens hjemsted. På 
sejladsen tilbage til havnen fulgte overraskelse på overraskelse. Et sprud
lende vesuv rejste sig midt i Kongedybet, en havfrue dukkede op, en heks 
fløj til Bloksbjcrg og en lille bitte Tommelisc, en Silkeborg-glut på 4 år, 
sejlede forbi på et skræppeblad. På kuranstalten GI. Skovridergårds festligt 
smykkede bådebro stod sygeplejerskerne i flot parade og lignede operette
nonner fra Nitouche. Under sejladsen stod Poul Henningsen på damperens
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Og her sejler flåden afsted (1937). 
Foto Jolis. Jensen.

bliktag og filmede løs. Ildfestcns pragtfulde sceneri indlemmes i hans Dan
marksfilm.

Mens damperne gled tilbage til byen, fløj raketter ustandselig over dem 
fra begge bredder. Og da skibene lå i havnen, kulminerede ildfesten i et 
kæmpebål, der oplyste himlen, så de titusinder af hoveder på bredderne 
kunne ses prik ved prik. Da tabte de 60.000 tilskuere vejret, og tilstede
værende københavnere forstod, at imod Sophus Sørensen er tivoli-direktø
rerne Arne Petersen og Lemkow kun et par landsbypyromaner.

I et orgie af farver tændtes Silkeborgs byvåben, og til sidst styrtede et 
Niagara af fossende og blussende flammestøv ned fra himlen. Små 30.000 
kr. var gået op i luer, men de skal nok være kommet ind igen . . .«.

Hvad Den Gyldenblonde imidlertid ikke vidste, var, at arkitekt 
Poul Henningsen beredte radioen en stor skuffelse. Fyrværkeriet 
skulle være afbrændt kl. 21,45 midt i radioudsendelsen, men til alle 
indviedes overraskelse lød »Hejren«s aftalte fløjtesignal allerede kl. 
21,30. Årsagen var, at PH kom til at træde i snoren til dampfløjten, 
mens han var ved at optage sin film. For Aksel Dahlerup opstod 
nogle febrilske minutter med at finde ud af, hvad han skulle for
tælle om i stedet. Dagen efter spurgte Statens Skibstilsyn, om Hjejlen
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Om regattafesten i 1954 digtede Jyllands-Postens huspoet Cata i dagens 
Cata-strofe:

Ah, Silkeborgs regattafest! 
Oh, eventyrets sidste rest 
i vores grå og triste tid. 
Vi går jo rundt og trokker i’et, 
men snart vil lys og farver stå 
som flammehvirvler i det grå 
ved Gudenå.
Oh, dette stråle-flammeskær 
det kan fortrylle snart enhver, 
især fortryller det dog mig
- jeg elsker flammers leg
- °g lygter, røde, gule, blå 
som dem, jeg i min barndom så 
i haven i en sommernat.
Det minde bliver aldrig mat. 
Oh, ildregatta - drømmesyn 
med lysraketters slangelyn, 
med kongelig festivitas 
og skibets sejlende palads. 
Oh, ild - oh, flammer - hav af lys, 
det gi’r os alle søde gys
- vi strømmer til fra alle by’r 
til ildregatta-eventyr,
men den, der venter mest på da’n 
er mig, for jeg er pyroman.

nu også overholdt gældende lov; for havde ikke Aksel Dahlerup 
talt om »de overfyldte både«? Hjejlen kunne dog ved sit billetregn
skab dokumentere, at der var solgt 10 % færre billetter end det 
tilladte antal, og at »de overfyldte både« snarere var de små pri
vate motor- og robåde, der jo også sejler med i processionen8).

❖

I 1920erne fik Hjejlen løst anløbsforholdene ved Himmelbjerget 
på en for selskabet tilfredsstillende måde. Siden århundredskiftet 
havde man haft en deklaration på en enkelt strandparcel ved fo
den af Himmelbjerget, som selskabet var eneberettiget til at anløbe, 
men denne sikrede ikke selskabet tilstrækkeligt, specielt ikke da det
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Regattafesternes clou: fyrværkeriet. Dette billede er fra regattafesten i 1958. 
Foto K. W. Hiis.

stigende passagerantal nødvendiggjorde større landingsplads. I 1923 
købte man derfor selv en strandparcel, i 1924 lejede man yderligere 
strandretten på et tilstødende areal, og hertil kom købet af nok en 
strandgrund i 1925. I 1930 afhændede man alt det købte til Hotel 
Julsø mod til gengæld at opnå deklarationer på dette og en nabo
parcel, hvorved selskabet fik eneret på en næsten 200 meter lang 
strandstrækning. Samme år reguleredes bredden, og ved opfyldnin
ger skabtes en strandpromenade med bolværk, der sammen med 5 
anløbsbroer dækker behovet ved denne vigtige endestation. Af nye 
broer kom i øvrigt kun den ved GI. Skovridergaard til i 1927 samt 
en bro ved »Rytterholt«, hvor der var åbnet en restauration, men 
denne bro nedtoges allerede i 1929, da restaurationen lukkede9).

Mens Hjejlen havde fået skabt tilfredsstillende forhold ved 
Himmelbjerget, var der problemer i Silkeborg, som tid efter an
den føltes generende. Da man i 1923 havde købt de fire private 
bådeejere ud, havde man glemt at tage misteltenen i ed. En af de 
fire, Chr. Rasmussen, ejede en åhave, der ganske vist lå syd for de 
nuværende stiftelser, men dog i en ikke uoverstigelig afstand fra det
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turistbefærdede strøg omkring Østergade-Langebro. For den ret 
høje betaling, Chr. Rasmussen havde fået for sine både i 1923, købte 
han kort efter to nye og større både, »Erna« og »Elly«, som han nu 
fra sin åhave begyndte at sejle rutefart med. Og da det ikke gav nok, 
begyndte han at kapre i gaderne, også skoler og selskaber, der havde 
forudbestilt plads på Hjejlens både. Tilstandene var altså ved at 
være af samme beskaffenhed, som før Hjejlen og byrådet i fælles
skab havde saneret dem10).

Hjejlen klagede i 1933 til byrådet over kapringen i gaderne, men 
byrådet mente ikke at kunne skride ind. For at skabe tålelige for
hold indgik A/S Hjejlen derpå i 1934 en aftale med Chr. Rasmussen, 
hvorefter han kun måtte sejle med skoler, foreninger og sluttede 
selskaber, men ikke rutesejlads. Til gengæld ydede Hjejlen Chr. 
Rasmussen et årligt tilskud på op til 3.000 kr. afhængig af hans egen 
sejlindtægt samt bolværksplads ved Himmelbjerget. Men Chr. Ras
mussen overholdt ikke aftalen, og i 1937 greb Hjejlen da til andre 
midler. Fra en anløbsplads ved ladepladsen begyndte Hjejlen med 
en mindre motorbåd og slæbebåd at sejle billigbådsture til Himmel
bjerget. For én krone kunne man herfra komme til Himmelbjerget 
og retur. Hjejlens ordinære billetpris var 2,50 kr., men for denne 
pris sejlede man med de større og mere komfortable både, der gik ni 
dobbeltture og med ret til af- og påstigning ved samtlige anløbsplad
ser. Billigbådene var små, sejlede kun et par ture og gav ikke ret 
til af- og påstigning ved mellemstationerne. Forsøget slog an, for så 
vidt som bådene fik god søgning. Alligevel var ordningen ikke ideel, 
det var undertiden vanskeligt for turisterne at forstå, at de fra den 
ene side af åen skulle give 2,50 kr. for en billet til Himmelbjerget, 
men kun én krone fra den anden.

Da krigen kom, og motorbådsdriften måtte ophøre, købte Hjejlen 
i 1942 for 10.000 kr. for anden gang Chr. Rasmussens både og lod 
dem hugge op som uanvendelige11).

Siden har Hjejlen ikke mødt konkurrence på søen. Turisterne 
har denne tilstand ikke skadet, al den stund selskabets bypatriotiske 
indstilling og byrådets indflydelse på billetpriser, fartplan, budget 
og udbytte yder sikre garantier for en »forbrugervenlig« politik.

Selskabets ledelse undergik forskellige ændringer i denne bevæge
de periode. I 1925 måtte Peter Warthoe på grund af sygdom fra
træde sin stilling som driftsbestyrer, i hans sted ansattes billettør Karl 
Petersen som kontorbestyrer og daglig leder af driften. Da også 
han blev syg og måtte gå af i august 1932, overtoges stillingen af



123Bådfart på Silkeborgsøerne gennem ioo år

En kaffepunch og en lystfiskerhistorie er ikke at kimse af. De tre herrer, 
der nyder tilværelsen ved Svejbæk Færgegård, er fabrikant Werner, 

læderhandler E. Schulz og hotelejer N. G. Skov.

bådfører J. Kaarsted, der var blevet funktionær ved selskabet to år 
forinden. Ved Warthoes død i 1927 indtrådte direktør N. A. Søren
sen i bestyrelsen, hvor han havde sæde, til han selv døde i marts 
1939. De to mænd, som prægede selskabet mest, var dog grosserer 
Jes Klindt og trafikkontrollør J. P. Johansen. Klindt, der var en 
dynamisk og stort skåret personlighed, var formand for bestyrelsen 
fra 1915 til sin død i 1935. J. P. Johansen bestred siden 1914 hver
vet som selskabets kasserer og regnskabsfører; i 1935 overtog han 
også formandsposten, og da han året i forvejen havde taget sin 
afsked fra D. S. B., blev han nu en virksom og dygtig driftsbestyrer 
for Hjejlen. I Klindts sted indtrådte landsretssagfører Johs. Neer- 
gaard-Jessen i bestyrelsen. Neergaard-Jessen havde i 1925 efter 
distriktslæge Lund overtaget hvervet som dirigent på selskabets gene
ralforsamlinger.

Personalet har der aldrig været vanskeligheder med. Flere funk
tionærer har kunnet fejre 40-års jubilæum i selskabets tjeneste, og 
endnu flere har været ansat i 25 år. Selv den yderligtgående socialist
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1861-1936
HJEJLEN-

DANMARKS ÆLDSTE DAMPSKIB 
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06 SILKEBORGS GRUNDLÆGGER 

MICHAEL DREWSEN 
OM BBM

sput ir immBUBCT bmmuiib » mm aa m jm msb

B. & W. skænkede 
denne tavle til 
opsætning på »Hjejlen«s 
styrehus i 1936.
En ny vil blive opsat i 1961.

og fagforeningsformand Carl Jensen indrømmede i byrådet, at 
Hjejlen var en god arbejdsplads. Når hertil kommer, at arbejdet er 
afvekslende, er det kun rimeligt, at Hjejlen er et sted, hvor man 
bliver. Siden 1927 er alle forhandlinger med funktionærerne fore
gået gennem Funktionærforeningen.

Det falder naturligt i denne sammenhæng at nævne, at byrådet 
en periode pålagde selskabets funktionærer stavnsbånd! Det var i 
1933, det store arbejdsløshedsår. Ophavsmanden var Carl Jensen, 
der var utilfreds med, at billettør H. P. Holm drev en mindre land
ejendom i Balle tæt ved Silkeborg. Carl Jensen stillede derfor krav 
om, at Hjejlens funktionærer skulle have bopæl i Silkeborg kom
mune, og Holm måtte sælge sin ejendom. Maskinmester M. Madsen 
boede imidlertid også i en oplandskommune, men han fik lov til 
at blive boende motiveret med hans lange ansættelse i selskabets 
tjeneste. Han var ansat i 1906, Holm i . . 1909. Afgørelsen var ikke 
præget af logik, bopælskravet i det hele taget lidet rimeligt, oç efter 
få års forløb løsnedes stavnsbåndet af sig selv14).



Arkitekt Knud Sørensens smukke vandrerhjem. 
Foto H. Pors.

17. Ungdomsherberget

Efter den første verdenskrig havde vandre-bevægelsen vundet ind
pas i Danmark. Dansk Vandrelaug stiftedes, senere kom Herbergs
ringen til. Det var Herbergsringens opgave at oprette vandrerhjem, 
hvor de unge gående eller cyklende vandrefugle kunne få billigt 
natlogi. I stadigt stigende antal kunne man se unge mennesker i 
spraglet påklædning som et nyt islæt i turisternes skarer. Også Silke
borg måtte ifølge sagens natur tiltrække mange vandrefugle, skønt 
vandrerhjem ikke fandtes. I 1937 blev der dog på initiativ af Her
bergsringens stedlige repræsentant, malermester Herrn. Rasmussen 
indrettet et nødherberge for kvinder i kælderen til villa »Åbo«. 
Villa »Åbo« ligger ved siden af Hjejlens åhaver, der i 1928 var ble
vet overladt kommunen til offentligt anlæg bortset fra den del, 
hvor Hjejlen har sit oplagshus. I Søndergade fandtes et tilsvarende 
nødherberge for mænd1).
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Forholdene var ikke tilfredsstillende, og på et vist tidspunkt var 
der planer fremme om at bygge et ungdomsherberge på Odden, 
tegninger blev udarbejdet, men hvorfra skulle den ubemidlede van- 
drebevægelse skaffe penge? At byen - og landets ungdom - allige
vel ret snart fik et nyt og smukt vandrerhjem skyldes, at driftsbe
styrer J. P. Johansen greb Herrn. Rasmussens idé og i samarbejde 
med ham virkeliggjorde den. I november 1937 købte Hjejlen villa 
»Åbo« med 3.300 kvadratmeter have for 27.000 kr. På generalfor
samlingen i januar 1938 godkendtes købet enstemmigt, og J. P. Jo
hansen fik også bemyndigelse til at optage forhandlinger med by
rådet og Herbergsringen om opførelse af et vandrerhjem på grunden. 
Ret beset kunne det ikke i snævreste forstand siges at være nogen 
egentlig opgave for Hjejlen, i hvis vedtægter det kun hedder, at 
selskabet skal drive bådfart på vandene ved Silkeborg, og ved sin 
beslutning understregede A/S Hjejlens aktionærer derfor endnu en
gang, at selskabets opgave ikke er at tjene penge, men at gavne det 
lokale turistliv. At drive vandrerhjem var og er ingen lukrativ for
retning for Hjejlen2).

Hjejlen lod nu arkitekt Knud Sørensen udarbejde tegninger og 
overslag til et moderne vandrerhjem af træ og med plads til 58 
vandrere, hvortil kom 10 pladser i »Åbo«. Byggesummen ansloges 
til ca. 44.000 kr., som skulle lånes. I overslaget regnedes med for
rentning og afdrag på 4.400 kr. årligt, men kun med et årligt over
skud på driften af herberget på 1000 kr. Der manglede altså 3.400 
kr., hvorfor Hjejlen anmodede kommunen om at yde et fast tilskud 
på 3.400 kr., indtil bankgælden var udbetalt. Hjejle-selskabet tilbød 
på sin side, så længe kommunen ydede tilskud, at afstå til kommunen 
en fjerdedel af Hjejlens driftsoverskud. I henvendelsen til byrådet 
foresloges endvidere, at når banklånet til sin tid var afviklet, skulle 
der optages forhandlinger mellem Hjejle-selskabet og byrådet om den 
fremtidige drift af ungdomsherberget. Fra det tidspunkt, hvor lånet 
var afviklet, skulle kommunen have ret til at overtage vandrer
hjemmet med tilhørende have m. v. til ejendomsskyldværdi3).

I byrådet kom forslaget til behandling den 28. marts 1938; her 
vedtoges det uden diskussion og uden afstemning. Borgmester R. 
Bindslev foreslog, at vandrehjemmet fik en bestyrelse på tre med
lemmer, nemlig repræsentanter for Hjejle-selskabet, byrådet og Her
bergsringen4 ).

Inden byens borgere havde fået set sig om, stod ungdomsher
berget der! Allerede den 15. juni 1938 kunne man under festlige
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former indvi »Det gule Palæ«, som pressen kaldte det. Da gælden i 
1947 var afbetalt, havde Hjejlen betalt ca. 30.000 kr. og byrådet 
ca. 15.000 kr. Byrådet har ikke hidtil ønsket at overtage herberget, 
og dets opretholdelse påhviler altså stadig - og nu alene - Hjejlen. 
I vandrerhjemmets første bestyrelse sad J. P. Johansen, malermester 
Herrn. Rasmussen og byrådsmedlem Aage Christensen. I dag er det 
Herrn. Rasmussen, byrådsmedlem fru J. Boock og direktør J. Kaar
sted. I alle årene har frk. Caroline Mogensen bistået af sin datter 
fru J. Simonsen bestyret herberget5).

Da vandrerhjemmet blev bygget, udtalte Herbergsringen, at her
berget i Silkeborg var et af landets bedste, og at det stod mål med 
de bedste i udlandet. Vandrerhjemmet er stadig smukt, og be
lægningen fortsat god, men udviklingen er hastig. Vandrerbevægel
sen er i dag ikke den samme som for 20 år siden. Dengang var det 
helt unge vandrere, der dominerede. Det foretrukne befordringsmid
del var cykler, ja, man kunne slet ikke få lov til at overnatte på et 
vandrerhjem, hvis man var motoriseret. Men vandrerbevægelsen er 
ikke længere primitiv, nu ages der i bil, og familien er med. Rundt 
om på vandrerhjemmene indrettes der familierum for disse »vandre
fugle«, som campingpladserne dog tager en stadig større del af. Van
drerhjemmet i Silkeborg har hidtil ikke haft særlige muligheder for
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disse turister, og de kan kun tilvejebringes ved bekostelige ombyg
ninger. Spørgsmålet er så, om sådanne ombygninger overhovedet 
vil kunne stå mål med forventningerne specielt nu, hvor byen har to 
tidssvarende campingpladser.

Men disse problemer var ikke aktuelle, da man i sommeren 1938 
festede i »Det gule Palæ«, og hvor de unge vandrere priste initia
tivtagerne til herberget med digte i jysk mundart. Det var i sidste 
øjeblik, vandrerhjemmet blev bygget. Året efter udbrød den store 
krig, og Hjejlen gik nogle trange år i møde, der ikke ville have til
ladt en sådan investering, hvor gavnlig for almenvellet den end 
måtte siges at være.

Det stempel, hvormed 
alle breve stemples, 
der lægges i postkasserne 
på Hjejlens både.
Fra 1932 har de været 
postførende og sejler derfor 
med splitflag.



18. Krig og besættelse

Da den anden verdenskrig i september 1939 udbrød, var bådfarts
sæsonen i det store og hele afviklet. Året havde været forholdsvis gun
stigt for selskabet, og den verdenspolitiske uro sporedes kun i en ned
gang i antallet af udenlandske turister, specielt de tyske. Året efter 
kom tyskerne som bekendt tilbage, nu ikke som turister, men som 
besættelsesmagt. Havde den første verdenskrig skabt vanskeligheder 
for turist-bådfarten, var de dog for ingenting at regne mod dem, 
der opstod i tiden 1940-45.

Under den første krig havde selskabet disponeret over hele fire 
dampbåde, der kunne sejle på indenlandsk brændsel, og i en periode 
havde man oven i købet også haft brændstof til motorbådene. 
Således ikke nu. Al benyttelse af benzin til turistfart blev straks for
budt, ikke engang selskabets lagerbeholdning af benzin måtte bruges; 
den var oplagret i tanken på havnen, indtil en tyv tog sig af den. 
»Mågen« og »Ternen« var blevet ombygget til motorbåde, og de 
eneste fartøjer, man kunne bruge, var med andre ord »Hejren« og 
»Hjejlen« med slæbebåde. Bestyrelsen imødeså i foråret 1940 situa
tionen med bange anelser, og for at stå frit opsagde man samtlige 
funktionærer med virkning fra 1940-sæsonens udløb. Nogle af funk
tionærerne slog sig i øvrigt derfor sammen og begyndte en andels
virksomhed med produktion af sivsko fremstillet af siv fra de søer, 
som man frygtede ikke mere at skulle befare. Forholdene var altså 
højst ugunstige. Baner og rutebiler indskrænkede køreplanerne stærkt, 
skolernes frirejser på D. S. B. inddroges, og turist- og privatbilerne 
forsvandt ganske. Endelig var choket fra den 9. april næppe for
svundet, så at rejselysten var stærkt nedsat.

Der var derfor meget lidt at sejle med. Mens man i 1939 havde 
sejlet ti dobbeltture foruden udlejningsture, kunne man i 1940 kun 
sejle fire ruteture og måtte helt afstå fra udlejning. Sæsonen var 
tillige indskrænket til juni, juli og august. Ydermere foregik sej
ladsen under usikre perspektiver. Myndighederne stillede nemlig krav
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»Ternen« undergår en større fornyelse på Hjejlens bedding i 1955.

om krigsulykkesforsikring af mandskabet, uanset hvilke have der 
befaredes. Forsikringspræmien udgjorde 14,60 kr. pr. mand pr. dag, 
hvilket naturligvis ville være ruinerende for selskabet. løvrigt var 
der ikke den ringeste mulighed for krigsulykke på Silkeborg-søerne, 
der hverken besøgtes af u-både eller generedes af miner. Først i 1941 
afgjordes sagen med, at selskabet fritoges for denne afgift, hvorimod 
samtlige igangværende fartøjer skulle krigsforsikres2).

Skønt billetprisen forhøjedes fra 2,50 kr. til 3,00 kr. for en retur
billet til Himmelbjerget, endte sæsonen med et driftsunderskud på 
30.000 kr., da udgifter på 61.000 kr. stod over for en beskeden 
indtægt på 31.000 kr.

Det næste krigsår - sæsonen 1941 - var straks meget bedre for 
selskabet. Befolkningen havde nu affundet sig med forholdene, og 
antallet af turister steg igen. Man benyttede de forhåndenværende 
togforbindelser. Adskillige kørte på cykel, og cykelstalden ved hav
nen fik stadig større søgning. Mod krigens slutning kunne man gøre 
interessante studier over dækkenes sørgelige tilstand og se mærkvær
dige dæk-erstatninger i form af bøgetræ, tovværk o. s. v. Men ud
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Maleren Aage Haarup fantaserede sig i 1940 i bladet »Funkisten« til 
denne løsning på kulmanglen.

kom man dog, og da sæsonen var omme, havde »Hjejlen« indsejlet 
62.675 kr.3).

En væsentlig bedring skete, da man i april 1942 fik tilladelse 
til at installere en gasgenerator på »Mågen«. På søndage fungerede 
den som hjælpebåd, og på hverdage brugtes den til udlejning. Stig
ningen i turisternes antal fortsatte, og byens befolkning benyttede i 
større tal end sædvanligt bådene. Følgen blev en kraftig indtægts
stigning. I 1942 indsejlede man 66.912 kr., i 1943 83.987 kr., i 1944 
118.500 kr. og i 1945, der var det sidste helt unormale år, 144.505 kr. 
Sidstnævnte år udgjorde driftsoverskuddet ca. 30.000 kr., men da 
Hjejlen stadig måtte betale til vandrerhjemmet, var det reelle over
skud kun på 6.287 kr., og i 1943 var ^er et underskud på 1.707 kr. I 
1944 forhøjedes billetprisen fra 3,00 kr. til 4,00 kr. for en Himmel- 
bjergbillet4).

Selvom der således trods alt var bund i økonomien, var der dog 
vanskeligheder på andre felter. De to dampbåde måtte hurtigt klare 
sig alene med indenlandsk brændsel. En kort overgang forsøgtes 
med brunkul, men de viste sig ikke særlig egnet til* dette formål. I 
stedet gik man over til tørv; de fylder imidlertid meget i forhold til 
den energi, de yder, og der opstod derfor snart opbevaringsproble
mer. Våde tørv måtte undgås, og Hjejlen lod da i 1942 et stort, 
ladelignende tørveskur opføre på havnens vestlige side. Først i 1949
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Det er de gode, hævdvundne arbejdsmetoder, der anvendes. Gangspillet er 
vist på museum de fleste steder, og en tørdok står på Hjejlens ønskeseddel.

Foto Ib Rahbek-Clausen 1959.

kunne man atter få tilstrækkeligt med kul, og skuret, der ikke var 
nogen øjenslyst, blev taget ned.

Takket være tørv og generatorbrænde kunne man altså holde 
den mest nødtørftige sejlads igang. På søndage måtte bådene un
dertiden for opadgående sejle forbi broerne ved vandrerhjemmet og 
Skovridergården, idet de allerede fra havnen var fyldt til den maxi
male grænse og derfor måtte skuffe de ventende ved de senere broer. 
Et var at sejle forbi turister på vejen ud, at gøre det på vejen hjem 
var tifold værre. Da retur-rejserne ofte viste en tendens til sam
menklumpning, medførte dette undertiden, at bådene fyldtes til bri
stepunktet. Dette forårsagede rent praktiske sejl vanskeligheder. For
holdet var nemlig, at åen ikke var blevet opmudret siden 1861-62, 
og bådene - specielt dog »Hejren« - tog til stadighed grunden, 
tørnede mod træstammer o. lign, på åbunden. Navnlig strækningen 
mellem Skovriderbroen og Sanatoriets bro var slem, her nærmest 
hoppede man fra banke til banke. I 1941 gjorde Hjejlen forestillinger 
overfor byrådet, der indbragte sagen for ministeriet for offentlige 
arbejder samme år. Her verserede den så fra instans til instans, 
d. v. s. landbrugsministerium, vandbygningsvæsen, amt o. s. v.5). I 
april 1943 var Sorteper havnet ved byrådet i Silkeborg, uden at der 
skete det mindste. Skulle åen opmudres, måtte byen selv betale6).

For hver dag, der gik, blev opmudringen stadig mere nødvendig, 
men først i februar 1944 fandtes en løsning på problemet. Arbejds
ministeriet gik af beskæftigelsesmæssige grunde med til at betale 80 %
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»Mågen« med gasgenerator.
Foto Johs. Jensen 1942.

af arbejdslønnen, der androg 75.000 kr. af de 85.000 kr., som den 
samlede entreprise kostede. Der konstrueredes nu nogle sindrige op- 
mudrings»maskiner«, tømmerflåder med en rende i midten; heri 
førtes ved hjælp af et håndtrukket spil en stor ske ned i åbunden, 
hvorfra den atter opsteg efter en rum tid med en ikke ret stor 
klump mudder. Da krigen var forbi, var pengene brugt og kun et 
beskedent stykke opmudret. Kommunen indforskrev da en rigtig 
maskindrevet opmudringsmaskine, der i løbet af 1947 fik forholdene 
bragt i lave7).

Alt mens dette foregik, masede man sig hver dag gennem åen. 
Som det var at forudse, gik det galt en dag. Søndag den 6. august 
1944 - vel en af de største sejldage under krigen - gik »Hejren« 
kl. 17,15 fra Himmelbjerget med et meget stort antal passagerer - 
også i slæbebåden. Ved hver bro voksede passagertallet, og midt i 
Sejs-snævringen gik »Hejren« hårdt på grund og kunne ikke komme 
videre. Efter nogen diskussion fik man ved hjælp af slæbebåden 
80 passagerer landsat. Man lovede dem, at de ville blive afhentet 
omgående, idet »Hejren« ville gå til Hattenæs og sætte alle af der 
og så returnere efter de landsatte. Ved at sætte fuld kraft på kom 
man nu over mudderbanken. Imidlertid skete det beklagelige, at de
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Øverst er man ca. 
1950 ved at reparere 
beddingens strøer. 
Dykkeren er båd
fører K. V. Jensen. 
Nederst fornyer 
Hjejlens folk 
Ludvigslystbroen. 
Søndergaard 
foto i960.

velbjergede passagerer pure nægtede at gå i land ved Hattenæs! Stem
ningen var i det hele ophidset, og under pres heraf besluttedes det 
at gå helt til Silkeborg. Det vil sige, at man først var tilbage hos de 
ilandsatte kort før kl. ca. 20,30. De skibbrudnes vrede var stor, drøje 
ord faldt, og driftsbestyrer J. P. Johansen, der selv havde gjort hele 
den uheldige tur med, truedes med kølhaling. Kl. 21,30 nåedes Silke
borg i god behold. Under normale forhold ville et sådant uheld al
drig være sket. Bådene er da aldrig overlæssede, og hjælpe-både vil 
altid kunne rekvireres8).
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»Rylen« får ny motor. Maskinmester Vilhelm Niebuhr ser til. 
Foto 1955.

Forholdet til besættelsesmagten skabte i det store og hele ikke 
problemer. Man frygtede, at tyskerne ville oversvømme bådfarten, 
men heldigvis sejlede de sjældent, formentlig har de hellere villet 
bruge deres penge til wienerbrød og smør, og i samlet trop optrådte 
de kun ved én lejlighed, hvor et kompagni sejlede med »Mågen«. 
Ved et par andre lejligheder fandt man påskud til at undslå sig. 
Enkelte episoder undgik man dog ikke. På en rutebåd begyndte 
nogle tyske marinesoldater at synge tyske sange, de danske passa
gerer sang så danske sange, men denne sangerkrig bekom ikke ty
skerne vel, og de indtog en truende holdning. En anden gang blev 
billettør H. P. Holm gennemrusket af en tysk soldat, der ville have 
brændevin9).

En særlig situation indtraf i juli 1944, da den tyske komman
derende general i Danmark, von Hanneken, der siden oktober 1943 
havde residens på Silkeborg Bad, anskaffede sig en større motoryacht 
til brug på Silkeborg-søerne. Pludselig en dag så man en stor pioner
blokvogn efterfulgt af en transportabel kran rulle ind på Åhavevej. 
At asfalten slog store buler, kerede man sig ikke om, thi det var
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1 frostvintrene gælder det om at hindre, at de mange anløbsbroer skrues 
ned af isen. Med save skæres isen bort omkring broerne og skubbes ind 
under den faste is. Det er et barsk arbejde, især hvis man i distraktion 

saver den flage af, man selv står på, som det er sket en enkelt gang.
Foto Th. Poulsen 1947.

Hans Stormægtigheds, general von Hannekens skib, der arriverede. 
Undrende silkeborgensere tog bestik af skuden og tænkte deres, da 
de så dens dybgang. Den eneste måde, på hvilken skuden kunne 
komme i vandet, var via Hjejlens bedding. To officerer stillede på 
Hjejlens kontor og rekvirerede beddingen. Forestillinger om, at den 
var i uorden og uegnet til et skib af denne type, fejedes til side. Ved 
hjælp af kranen blev båden sat på beddingen, men de tyske soldater 
var ikke alt for fikse på fingrene, og da båden stod på beddingen, 
var den kølsprængt. Ud i vandet kom den dog, men den måtte op 
igen for at tættes. Sejle i åen kunne den på grund af sin dybgang 
ikke, og en mindre tysk motorbåd, »Nettlebeck«, måtte bugsere gene
ralens båd op i søerne. Heller ikke der blev den nogen sukces, og 
von Hanneken brugte den vistnok højst et par gange10).

Derimod sejledes en del med »Nettlebeck«, der tilhørte den tyske 
marinestation, som tyskerne under navnet »Heim Ludwigslust« 
havde indrettet på Ludvigslyst. Her lå den fortøjet ved Hjejlens 
anløbsbro, og stor var tyskernes vrede, da den en nat blev sprængt 
i luften. Da tyskerne var af den opfattelse, at sabotørerne var kommet 
sejlende, besluttede de sig for at nedlægge miner uden om broen for 
at hindre gentagelser! Heldigvis kom den 5. maj imellem, og fore
havendet blev aldrig udført. I modsat fald ville krigsulykkesforsik
ringen have været på sin plads. Miner på Silkeborgsøerne - det 
lyder grotesk, men tyskerne fremkaldte som bekendt ikke få groteske 
situationer dengang11 ).
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Hjejlens både er undergivet de samme forpligtelser som oceangående passager
både. Det gælder redningsmidler, brandslukningsmateriel, kompas, lanterne
føring, signalraketter, årlige bund- og maskinsyn o. s. v. — I 1936 gjorde 
Jensenius denne tegning og Ærbødigst disse vers, da de havde hørt, at en 
skibsinspektør havde indskærpet en af Hjejlens bådførere, at han skulle have 

kompas med:

SØMANDSLIV

»De på de vilde vover 
jo driver planløst om. 
Hvad ville folk vel sige, 
hvis pludselig de kom 
en dag med deres damper 
til en vildfremmed by, 
til Vejle eller Assens 
i stedet for til Ry?«

Og nu har skibet fået 
et glimrende kompas.
Om dagen ej det bruges, 
men kun til toddyglas, 
hver aften når de kommer 
til deres rejses mål,
han drikker med sin styrmand 
kontorernes skål.

Ærbødigst.



Tage Kaarsted138

»Tranen« II og »Rylen« II. 
Foto Johs. Jensen 1950.

En januarnat i 1944 drønede en række explosioner fra havnen. 
Byen gæstedes af den omrejsende terror-bande, Peter-gruppen. 
»Hjejlen« stod på bedding, og det var en let sag at ødelægge den. 
De omrejsende gangstere havde imidlertid udset sig roklubbens bade
hus. Til alt held lå Hjejlens værkstedshus imellem beddingen og 
roklubben og tog således af for explosionen, der »kun« ramte byens 
sportsungdom. Hurtigt efter opførtes et nyt smukt bådehus i det 
gamle stråtæktes sted.

Da kapitulationen kom den 5. maj 1945, trak man vejret lettet. 
Det var lykkedes at få skibe, broer og bygninger uskadt gennem kri
gen. Sæsonen 1945 var ganske vist også »krigspræget«, men nu var 
krigen forbi, og det kunne kun være et tidsspørgsmål, før der kom 
rigtig gang i det hele igen.



Hjejlens personale fotograferet august i960.
i. række fra venstre: Skibsfører Herman Niebuhr, billettør S. Kruse Sørensen, skibsfører Peder 
Andersen, kontorist frk. Karen B. Jensen, billettør P. Lindhardt Olsen, billettør A. Poulsen, 
billettør A. C. Hastrup Jensen, billettør Arne Bøgild, billettør G. Mikkelsen. 2. række: Fyr
bøder A. Refsgaard, billettør K. Magnussen, bådfører K. V. Jensen, bådfører Viggo Hansen, 
maskinmester Vilh. Niebuhr, bådfører Jobs. Christensen, bådfører Th. Poulsen, bådfører Aksel 
Hansen. 3. række: Maskinmester R. Madsen, bådfører Alfr. Laursen, bådfører E. Hjorth, ma

skinist J. Aulberg Hansen.
Søndergaard foto.

19. Efter krigen

Fra 1946-sæsonens begyndelse fik Hjejlen en så rigelig benzin
tildeling, at man kunne genoptage sejladsen i fuldt omfang. Første 
pinsedag stod hele flåden for første gang i syv år ud igen. Alt var 
malet og pudset op, men én og anden motor gav nok et lille uregle
menteret tøf, krigen var ikke gået sporløst hen over materiellet, og 
i årene, der fulgte, udskiftedes alle motorerne på en enkelt nær og 
erstattedes med ensartede Penta-motorer. Også »Glenten« måtte ud, 
endda med slæbebåd og kun med stort besvær fik den sejlet en 
flok FDFer over til Møgelø. Skønt pinsesolen stod højt på himlen,
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»Tranen« ankommer i 1947 til Silkeborg. 
Foto T. K.

blæste der en stiv kuling, og slæbebåden rev sig løs; ved en energisk 
manøvre lykkedes det dog »Glenten« at bjerge sit tabte vedhæng, 
inden det var strandet. I 1952 afhændede selskabet i øvrigt »Glen
ten«, der var for lille og uanvendelig, til en privatmand, som har 
ombygget båden til en komfortabel lystyacht1).

Igang kom man altså, ja starten var flyvende. Året 1946 bragte 
en sejlindtægt på 290.216 kr., og året efter nåede man endda op på 
331.042 kr. svarende til 223.000 rejser, den til dato største indtægt i 
selskabets 100 år. Grundene hertil er ikke vanskelige at finde. Øko
nomisk var der højkonjunktur i landet, men rejsemulighederne og 
andre forbrugsmuligheder endnu stærkt begrænsede, derfor flokke
des folk om de forhåndenværende rekreative muligheder. I de føl
gende år gik indtægten ned til ca. 250.000 kr. om året, men fra 1955 
nåede man atter over de 300.000 kr., og her ser det ud til, at den 
har stabiliseret sig (1959: 315.628), idet dog vejrliget øver en del 
indflydelse; sæsonen i960 var således på grund af regnvejret ikke 
videre god. Fra 1944-55 var billetprisen uforandret 4 kr. for en 
returbillet til Himmelbjerget, men i 1955 måtte man forhøje den til
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Tronfølgeren, prinsesse Margrethe og kongen tager afsked med »Hjejlen«s 
besætning i 1954. Nederst overrækker borgmester Aage Christensen 

kong Frederik en sølvmodel af »Hjejlen«.
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Direktør N. A. Sørensen.
Foto Oluf Nielsens efterf. ca. 1930.

5 kr. og i 1958 til 6 kr. Disse forhøjelser skyldes især de forøgede 
driftsudgifter og blandt disse særligt lønningsudgifterne, der i 1959 
udgjorde 203.142 kr. Selskabets funktionærer er nu aflønnet efter 
statens regler og står enten i 7. lønningsklasse (som baneformænd) 
eller 10. lønklasse (som overbaneformænd)2).

Som omtalt var bådbestanden blevet formindsket under krigen, 
de hos Chr. Rasmussen købte både var på en slæbebåd nær hugget 
op, og det samme gjaldt »Tranen«. Der var derfor behov for både, og 
i september 1946 købte man skroget af et tidligere tysk fartøj, der i 
krigens sidste måneder havde ligget sunket i Hamborgs havn. Den 
brugtes siden som lægter, hed da »Edith« og var nu havnet i Kolby 
Kås. Båden var bygget i Hamborg i 1931 og hed oprindelig »Scholle«. 
Prisen var 10.000 kr., og efter købet bugseredes den til Århus, hvor 
Århus Stålskibsværft byggede den om til passagerbåd af lignende 
type som »Mågen«. Ombygningen kostede 53.000 kr. »Tranen«, 
som den kom til at hedde, søsattes i Århus 23. april 1947, hvorefter 
en af havnens store kraner svingede den op på Zone-Redningskorp
sets blokvogn. Ad landevejen kom den så til Silkeborg, hvor den af
leveredes den 26. april 1947. »Tranen« der er 17,4 m lang og rum
mer 120 passagerer var en særdeles billig båd i anskaffelse, men til
lige en solid og god båd. Året efter leverede Århus Stålskibsværft
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Hotelejer N. G. Skov.
Foto Johs. Jensen 1942.
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som nybygning en tilsvarende båd, der fik navnet »Rylen«. Prisen 
var 90.000 kr. Også »Rylen« gjorde turen på blokvogn. Den ankom 
li. juni 1948. Siden har Hjejlen ikke udvidet sin skibsbestand. 
Derimod er man begyndt at udrangere slæbebådene, der ikke læn
gere er tidssvarende. Tilbage er kun tre. En af de udrangerede slæbe
både endte i 1958 sin tilværelse som flyvemaskine, idet den solgtes 
til SAS, der lod den ombygge til en fly-attrap for at bruge den som 
nødtræningsflåde på Øresund3).

Fra forskellig side fremførtes der bl. a. på generalforsamlingen 
i i960 ønsker om, at Hjejlen anskaffede en hyper-moderne og hurtig
gående båd magen til dem, der visse steder bruges bl. a. ved havne
rundfarter. Ganske bortset fra, at noget af charmen ved turen går 
tabt, hvis man flyver af sted, er hurtig sejlads direkte forbudt i 
Remstrup å, Sejs og S vej bæk snævringerne. Der er derfor grænser 
for, hvor meget sejl-tiden kan nedbringes. I øvrigt er en sådan båd 
formentlig så dyr, at Hjejlen næppe kan forrente eller afskrive den. 
Som et forsøg på at skabe bedre udsyn for passagererne ombyggedes 
»Tranen« i efteråret i960 med tværgående sæder4).

Et andet projekt spøgte også i årene efter krigen. Det gjaldt bro
planerne ved Svejbæk Færge. Allerede i 1897 var der på Hotel Lud
vigslyst blevet holdt møde om en køre- eller gangbro over åløbet
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Landsretssagfører
Johs. Neergaard-Jessen.
Polyfoto ca. 1940.

ved færgegården. Henved ioo beboere vedtog at søge en kørebue- 
bro opført, der skulle være så høj, at »Hjejlen« kunne passere. Der 
kom dog aldrig noget ud af planerne. 1928-29 genoptoges de atter, 
men borgmester dr. phil. P. Esben-Petersen udtalte : »Vi skal ikke gøre 
dette spøgelse værre, end det er. Der er ganske sikkert ingen af os, som 
får hverken begyndelsen eller fuldførelsen at se«. Heri fik han ret.

Da der i 1950erne opstod vanskeligheder med den lille rofærge, 
som blev sat ud af drift om vinteren, dukkede broen imidlertid op 
igen i 1957. Sognerådene på begge sider af snævringen lod Wright, 
Thomsen og Kier udarbejde tegninger og overslag til en bil- og 
gangbro, der med vejanlæg ville komme til at koste 1,1 mill. kr. 
Gennemsejlingshøjden ansattes til 6,30 m og sognerådene enedes 
om, at søge broprojektet gennemført som beskæftigelsesarbejde og 
med tilskud fra vejfonden. Planen mødte dog modstand mange ste
der. Den trafikale værdi ansås for minimal, og følgelig fandt man 
det urimeligt at bruge offentlige midler dertil. At det skulle være 
nogen turistmæssig opgave, afvistes bestemt bl. a. af formanden for 
De samvirkende jydske Turistforeninger, bogtrykker Louis Rasmus
sen. Turisterne ville formentlig hastigt køre forbi. Fra anden side 
påpegede man, at idyllen ville forsvinde, hvis en betonbro skulle hæn
ges op og store tilkørselsveje anlægges. Bådfarten ville næppe di-
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rekte blive skadet ved et sådan broprojekt, men jo mere man i givet 
fald fylder den smukke og særprægede Silkeborg-natur med beton
broer og beton-køreveje med osende biler, i samme grad vil sær
præget og idyllen forsvinde - og hvad skal turisterne så komme efter? 
Og det vil naturligvis skade bådfarten som turismen i almindelig
hed5).

Endnu er broen ikke kommet, og formentlig passer borgmester 
Esben-Petersens ord stadig.

Af andre planer, der heller ikke er blevet virkeliggjort, kan næv
nes købmand Peter Jessens forslag i 1932 om at anlægge en tovbane 
på Himmelbjerget, og grosserer P. M. Nielsens i 1936 om en tovbane 
fra et tårn i Lunden og ud over Dronningestolen!6)

Under besættelsen var enhver tanke om afholdelse af regatta
fester udelukket på grund af mørklægningspåbud. I forbindelse med 
Silkeborgs 100 års jubilæum som handelsplads afholdtes i 1946 den 
første ildfest efter krigen. Den blev en stor succes og fulgtes op af 
nye regattaer i 1948, 1950, 1954 og 1958. Festlighederne i 1954 præ
gedes af kongens og dronningens besøg. Kong Frederik fik ved 
denne lejlighed overrakt en sølvmodel af »Hjejlen«. Sidste gang 
Hjejlens både havde fungeret som kongeskibe, var for kong Chri
stian 10. i 1921 og 19247).
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Direktør J. Kaarsted.
Foto Johs. Jensen 1948.

I tiden efter 1945 indtraf en del afgørende ændringer i Hjejlens 
ledelse. I juni 1951 døde landsretssagfører J. Neergaard-Jessen ef
ter 16 års interesseret og godt arbejde for Hjejle-selskabet. I henhold 
til de gældende vedtægter supplerede bestyrelsen sig derefter med 
et nyt medlem og optog landsretssagfører P. Zethner-Møller. På 
den efterfølgende generalforsamling i marts 1952 blev dette valg 
konfirmeret. Hjejlens formand og driftsbestyrer, J. P. Johansen, var 
nu fyldt 78 år, og et lederskifte måtte forudses. I 1948 var kontor
bestyrer J. Kaarsted blevet udnævnt til driftsleder, og J. P. Johan
sen havde i årene derefter i stigende grad ladet denne aflaste sig. På 
generalforsamlingen i februar 1956 fandt spørgsmålet sin løsning 
ved en ændring i vedtægterne, der muliggjorde ansættelse af en 
administrerende direktør uden for bestyrelsen. En sådan løsning 
havde allerede sygekasse-kasserer Sejersen som byrådets repræsentant 
ønsket på generalforsamlingen i 1925, og andre havde i 1927 udtalt 
sig på lignende måde. Som direktør ansattes derpå J. Kaarsted9 ).

På generalforsamlingen i 1956 afløste malermester Herrn. Ras
mussen fhv. hotelejer N. C. Skov, der afgik på grund af sygdom, og 
ved samme lejlighed besluttedes det for fremtiden at lade general
forsamlingen vælge en suppleant til bestyrelsen10).

I november 1956 døde Hjejlens mangeårige formand, drifts-
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bestyrer J. P. Johansen efter 43 års uafbrudt medlemsskab af besty
relsen. Få var som han optaget af Hjejlens problemer, små som 
store, og et overmåde stort arbejde for selskabet havde han udrettet. 
Heldigvis fik man også sagt ham tak for denne indsats; på gene
ralforsamlingen i 1955 fik han som en påskønnelse heraf overrakt en 
sølvmodel af »Hjejlen« magen til den, kong Frederik året før havde 
modtaget. Efter J. P. Johansens død overgik modellen til Silkeborg 
Museum. I J. P. Johansens sted indvalgtes bogtrykker Kai Sørensen 
i Hjejlens bestyrelse, mens landsretssagfører P. Zethner-Møller blev 
formand11).

❖

Vi er nu fremme ved jubilæumsåret. Fødselsdagsbørnene - for der er 
jo egentlig to, båd og selskab - befinder sig trods de 100 år glim
rende. »Hjejlen« er i tip-top stand og kan forudsat kærlig røgt og 
pleje, sagtens klare de næste 100 år med. Men også rederiet trives. 
Den stigende bilisme har ganske vist ikke bragt det en forholdsvis 
andel i den forøgede turiststrøm; derfor er der dog ikke grund til 
pessimisme. Driften er stadig rentabel og materiellet i orden.

Fra i den første vanskelige tid at være kanøflet som en grim æl
ling, er »Hjejlen« efterhånden blevet særdeles estimeret. Utallige
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er de postkort, som er sendt til klodens fjerneste egne med hjuldam
peren på, og om det så er poesien, har »Hjejlen« også fundet en 
plads i den. Hør blot hvad den lokale digter P. M. Christiansen i 
bedste mening, men uden at nå kunstens olympiske højder, skriver i 
et digt, han kalder »Flåden letter«:

Nu glider den landskendte flåde
af lejet ved Langebro, 
nymalet står Hjejlens både 
som svaner mod løvsalens bo.

Og det slutter:
Nu vugger den landskendte flåde 
som svaner på Remstrup å. 
Hver dag er en ugransket gåde, 
et mål, vi er spændt på at nå.

Hil være vor by og vor »Hjejle«, 
nu glemmer vi sorger og savn, 
for tiden er inde at sejle 
i mindet om Drewsens navn!

Omvendt fylder vinteren med de afriggede og tilskoddede både 
digteren med vemod; i et andet digt hedder det om »Hjejlen«:

Nu ligger den her i gryet 
med frost i nagle og bolt, 
og himlen en snetung og skyet, 
og alt er så isnende koldt. 
Fyret forlængst er slukket, 
da efterårsstormene kom, 
og alt er nu låset og lukket, 
kommandobroen står tom.

Tildækket med vinterens lagen 
iklædes nu mindernes egn. 
Men hjemme han hviler på bagen 
den landskendte Hjejle-kaptajn. 
Først når en solstråle kysser 
den vågnende, frodige jord, 
han op over søerne krydser, 
så strunk og stolt ved sit ror.12)
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Havnen i 1935.

Anlægger man en mere prosaisk betragtning, kan det vist nok 
fastslås, at Hjejle-selskabet for byen har været af stor økonomisk 
betydning. Den lader sig ganske vist kun vanskeligt måle, men der 
er ikke tvivl om, at mange turister kommer til Silkeborg for at sejle 
med »Hjejlen« og de andre både, og disse turister er en god indtægts
kilde for byens næringsliv.

I jubilæumsåret vil »Hjejlen« blive forherliget af film, fjern
syn, radio og utallige avisartikler13). Og med rette. I 100 år har 
den nemlig sammen med sine hjælpere hvert år befordret tusindvis 
af glade turister op gennem landets smukkeste egne. Den har løst - 
og løser - sin opgave. Ud over dette er den et bevis på godt 
dansk håndværk.

Set fra en nationaløkonomisk synsvinkel vil dette forhold måske 
ikke blive henregnet under »produktive indtægter« - bortset fra de 
penge, udenlandske turister lægger. Men det er egentlig en fejl, al 
den stund rekreation, nye synsindtryk og afveksling fra hverdagens 
trummerum er forudsætningen for, at dagligdagens krav om ar
bejde og produktion kan opfyldes. Og rekreation, nye synsindtryk 
og afveksling frembyder en sejltur på Silkeborg-søerne, så længe na
turens udstrækning og skønhed respekteres. Lige så længe vil »Hjej
len« forhåbentlig hver sommer pløje Gudenåens ferske, men friske 
vande.
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Af utrykte kilder har først og fremmest A/S Hjejlens arkiv stået til min 
rådighed (forkortet: HA). Det går helt tilbage til 1861 og omfatter bl. a. for
handlingsprotokollerne (forhandlingsprot.) indeholdende referater af bestyrel
sesmøder og generalforsamlinger 1861-1960, endvidere korrespondance, regn
skaber og oplysninger om de enkelte skibe, broanlæg, personale m. v. Alt dette 
stof er nu overdraget den lokalhistoriske samling på Silkeborg Centralbibliotek. 
Til stor nytte for arbejdet har samtaler med tidligere og nuværende funktio
nærer været. Ikke mindst har overretssagfører Otto Bisgaard og min far, di
rektør J. Kaarsted, vist udarbejdelsen af skriftet stor interesse. Forhåbentlig 
har det heller ikke skadet dette, at forfatteren selv har levet med i de sidste 
30 år af selskabets historie. Supplerende oplysninger er hentet i Rigsarkivet, 
Landsarkivet for Nørrejylland, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Det 
danske Filmmuseum og B & W’s arkiv.

Af trykte kilder har jeg især øst af de lokale dagblades righoldige lokal
historiske stof. Det drejer sig om Silkeborg Avis (forkortet: SA) 1857-1960, 
Silkeborg Social-Demokrat (SSD), nu Aften-Posten (AP) 1900-60 og Silke
borg Venstreblad (Vbl.) 1911-51. Indtil 1913 er de to førstnævnte aviser 
gennemgået systematisk, fra 1913 har jeg kunnet støtte mig til Hjejlens ud
klipsamling. Enkelte oplysninger er taget fra bl. a. Silkeborg Dagblad, annonce
bladet Funkisten, Folkets Avis 1861, Illustreret Tidende 1861, Helsingør Avis 
1861, Randers Avis, Jyllands-Posten, Politiken og B & W-bladet 1947.

Billedmaterialet hidrører for størstepartens vedkommende fra den lokal
historiske samling på Silkeborg Centralbibliotek, fra overretssagfører O. Bis- 
gaards samling og fra Hjejlens arkiv. Enkelte billeder er velvilligst udlånt 
fra tidligere og nuværende funktionærer eller disses efterslægt.

For den velvilje, jeg har mødt hos A/S Hjejlens bestyrelse, enkeltpersoner 
og på biblioteker, arkiver og andre institutioner, bringer jeg min bedste tak.

T. K.
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NOTER OG HENVISNINGER

Indledning.
Nybyggertiden s. 130 f. 2) Hovedgården s. 71 f. 3) Nybyggertiden s. 175 

(brugt 1853 om S/S »Fulton«). 4) Årbog f. Århus Stift 1926 s. 117 ff. Fra 
Viborg Amt 1936 s. 27-94. Drechsel s. 107 f. Johansen s. 5 f. Handelspladsen 
s. 190 f. SA 25/4 i860 (ulykken) og 20/4 1861. 5) DSB s. 7.

i. Bane eller dampbåd?
4) Hovedgården s. 105. 2) Den danske Skibsfart. 1941 s. 70 ff. 3) Fra Viborg 
Amt 1936 s. 53 ff. Johansen s. 5. 4) Nybyggertiden s. 68, 131, jfr. 173. Fra 
Viborg Amt 1936 s. 122. I Randers Avis synes »Fulton« slet ikke at være 
omtalt. 5) Ottesen var en usædvanlig intelligent og virksom mand. Han an
lagde en bengødningsfabrik, og han søgte - forgæves - at få staten til at bryde 
brunkul på egnen. Desværre endte han som særling. Han mente ikke, at leje
målet med staten om udnyttelse af vandkraften var betryggende, men troede, 
at en opsigelse stadig svævede over hovedet på ham. Derfor lod han alt for
falde, så det til sidst blev en ruinhob. — Efter ham dreves savværket i mange 
år af fabrikant Fenger. Alle maskiner og bygninger var fjernet til 1/4 1945. 
Them kirkebog 1820 og 1903 Viborg landsarkiv. I. P. Jensen: Valgene til Rigs
dagen. 1929 s. 204. SA 21. og 22/8 1903. Oplysn. fra Silkeborg Skovdistrikt.
6) SA 16/9, 19/9 og 23/9 1857 og 14/4 1858. Drechsel s. 130. Et Indlæg s. 7.
7) SA 7/1 1859. Fra Viborg Amt 1936 s. 54 ff. 8) SA 23/9 1857. 9) Artiklerne 
var samtidig indrykket i Randers Avis. 10) Weber s. 20. 11 ) SA 13/3, 17/3 og 
20/3 1858. 10/4 og 14/4 1858. »D.« kan måske også tænkes at dække over 
birkedommer Drechsel. 12 ) DSB s. 53.

2. Turismen i svøb.
J) Weber s. 177. 2) Schultz: Danmarks historie IV s. 760. 3) SA 11/9 1859 
og 1861. Johansen s. 9 f.

3. Skib i sigte.
Erhvervshistorisk Årbog 1951 s. 11-25. Zodiacus: Parlamentariske Stjerne

billeder, 1875, s. 132-39. Jfr. Nybyggertiden og Fibiger. 2) Det vistnok eneste 
tilbageværende originale exemplar heraf skænkede A/S Hjejlens bestyrelse 
til Silkeborg byråd i anledning af byjubilæet 1946. SA 17/3 i860. 3) SA 10/3 
og 21/3 i860, 4/4 i860. 4) DSB s. 54 f. Schultz Danmarks historie IV s. 763. 
Drechsel i SA 21/3 i860 og 4/4 i860. 5) SA 2/6 i860. Weber s. 199 ff. 6) SA 
16/6 og 27/6 i860, 16/2 1861.

4. Rederiet stiftes.
Et Indlæg s. 8. 2) DSB s. 54 ff. 3) Nybyggertiden s. 43. 4) R. Bording: 

Himmelbjerget. 1929 s. 42. Drechsel s. 130. 5) Handelspladsen s. 146 ff. 
6) Forhandlingsprotokollen. SA 16/2 1861. Drechsel s. 130. Fibiger s. 99. Ny
byggertiden s. 152. 7) Aktionærfortegnelse, HA. 8) Forhandlingsprot. DSB 
s. 33. Handelspladsen s. 160.
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5. »Hjejlen«.
9 Lehmann: B & W. 1943 s. 71. SA 8/5 1861. Mortensen s. 9. 2) SA 25/5 
1861. 3) »Hjejlen«s bilbrev (bygningsattest) HA. Ill. Tid. 16/6 1861. Weber 
s. 158 og 205. Oplysn. fra Mogens Lebech. 4) Trykte beretninger og regnskaber 
1943-47- Forhandlingsprot. B & W-bladet marts 1947. 5) Forhandlingsprot. 
6) Ill. Tid. 16/6 1861. Weber s. 56 f. og 66. Oplysn. fra M. Lebech. 7) Kap
tajn Brøggers journal, HA. Forhandlingsprot. Silkeborg Folkeblad 20/2 1899.
8) Weber s. 42 ff. og 54 F Oplysning meddelt 1951 af kaptajn K. Kristensen.
I 1946 knækkede det ene hjul, da skibets slagside var så stærk, at hjulet tog 
bunden. 9) Folkets Avis 10/6 1861. Helsingør Avis 12/6 1861. Randers Avis 
12/6 og 19/6 1861. SA 12/6 1861. Ill. Tid. 16/6 1861. 10 ) Således oplyst 
i960 af konditor Fr. Langhoff, Silkeborg, hvis far overværede episoden.
II ) Randers Avis 15/6 1861. SA 19/6 1861, Mortensen s. 10. Ill. Tid. 28/8 
1864. 12) Weber s. 172. 13) Forf. har selv hørt og påtalt betegnelsen i 
1930’erne.

6. Fra indvielse til hverdag.
x) SA 19/6 1861. 2) Worsaae: Af en Oldgranskers Breve s. 107. Fibiger s. 101.
3) SA 29/6 1861. Fibiger s. 105 f. 4) Worsaae: Af en Oldgranskers Breve s. 108.
Fibiger s. 126. 5) SA 3/7 1861. Fibiger s. no. Randers Social-Demokrat 11/2 
*936- 6) Nybyggertiden s. 192. 7) Fibiger s. 62. 8) Erhvervshistorisk Årbog 
1951 s. 18. 9) Forhandlingsprot. Mortensen s. 26. »Hjejlen«s bemandingsliste 
i B & W’s arkiv. 10) Koncept m. v. HA 11 ) Weber s. 134. 12) Mortensen 
s. 25. Weber s. 133 og 148. 1S) Forhandlingsprot. 14) SA 10/7, 28/8, 21/9, 
12/10 1861. Forhandlingsprot. DSB s. 501. 15) Fibiger s. 113. 16) For
handlingsprot. Mortensen s. 12.

7. Striden med birkedommer Drechsel.
4) Et indlæg. Forhandlingsprot. SA 30/5, 20/6 og 26/11 1862. 2) Silkeborg 
Birks justitsprotokol 1862 fol. 389 b. Sag nr. 34/62. Viborg landsarkiv. 3) Som 
anført i note 2 findes justitsprotokollen i Viborg, den er stærkt medtaget af 
fugt. Domprotokollen er derimod stadig hos dommeren i Silkeborg, men dom
men af 5. maj 1862 findes ikke deri. At der er afsagt dom, og at sagen altså 
ikke er blevet forligt, fremgår af Skanderborg Amtsråds møde 21/5 1862, hvor 
der fremlagdes en udskrift af dommen i sagen mellem Hjejlen og Drechsel. 
Formentlig er der på grund af sættedommeren blevet autoriseret en særlig 
domprotokol, som siden er bortkommet. Se iøvrigt SA 14/2 1936. Forhand
lingsprot.

8. Krisetider.
4) SA 2/7 1862. Forhandlingsprot. 2) Forhandlingsprot. Mortensen s. 13. 
3) Handelspladsen s. 20. 4) SA juli-august 1862 og 1863. 5) Dagbladet 2/10 
1863. Oplyst af B & W i960. Mortensen s. 13. »Viben«s dybgang var 2 fod,
10 tommer, den var 7 fod og 3 tommer bred. Maskinen var på 6 HK. 6) SA 
f. eks. 20/5 og 14/9 1864. 7) SA 8/9 og 14/9 1865. Fibiger s. 147. 8) SA 22/5, 
14/7 og 18/9 1865. SA hver sommer, hvor fartplanen regelmæssigt annonceres.
9) SA 29/5 1867. Mortensen s. 14. 10) Forhandlingsprot. n) Fibiger s. 50 ff. 
og 97. Et indlæg. Forhandlingsprot. 12) Forhandlingsprot. 1864-69.
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9. Krisen overvindes.
x) SA 4/12 1861. Carlsen: Foreløbig Beretning. .. 1861. 2) Schultz Danmarks 
hist. IV s. 763 f. DSB s. 54 ff. Johansen s. 16 ff. 3) SA 5/7 og 16/7 1869. 
4) SA 14/7, 23/7 og 28/7 1869. 5) SA 14/7 1871. 6) SA 26/5 1862 og 23/3 
1863.7) SA 21/7 og 24/7 1865. Drechsel s. 130. 8) SA 31/5 1872. Funkisten 
25/6 1943. Oplysning af Hotelejer Jensen, Julsø og restauratør Salomonsen 
sen. i960. 9) Dagbladet 17/7 1871. 10) Fibiger s. 115. Erhvervshist. Årbog 
1951 s. 19 ff. Mortensen s. 14. 11 ) Forhandlingsprot. 12) Johansen s. 20. 
13) SA 2/7 1869. 14) Aktiebrev fra sept. 1872 i Lokalhist. Samling, Silkeborg 
Centralbibliotek. Fartøjsfortegnelsen, se note 19. 15) SA 26/6 1872. 16) Jyl-
lands-Posten 12/6 1872. SA 28/6 1872. 17) SA 31/5 1871. 10/7 og 19/7 1872. 
18) SA 19/7 og 22/7 1872. 19) SA 3/1, 19/3 og 9/6 1873. Fartøjsfortegnelse 
nr. i, s. 149. Løbe nr. 364 og Århus Registreringsprotokol, afd. II. »Forellen« 
omdøbtes 15/8 1873 til »Mols«, og solgtes 21/5 1878 ved auktionsskøde til 
skibsbygger W. Schønner i Tønning for 5000 kr. Videre skæbne ubekendt. 
(Oplyst af lods P. A. Gruelund, Århus). 24/6 1872 leverede Frichs maskinen 
til »Forellen« for 7.500 rd. (Oplyst af Frichs maj 1957). 20) SA 30/5, 30/6, 
18/7 og 15/8 1873.

10. Konsolidering.
Forhandlingsprot. SA 25/3, 15/4 og 11/5 1874. 2) Forhandlingsprot. 3) DSB 

s. 107. Handelspladsen s. 293. 4) Forhandlingsprot. 5) Forhandlingsprot. SA 
21/1 1867. 6) SA 6/7 og 29/7 1874. 7/8 1874. 7) SA 20/6 1884, 16/6 1889. 
Flagbog 1899. Bådfortegnelsen. RA. 8) SA 19/6 1894, 7/7 1899. Oplysning fra 
fhv. billettør H. P. Holm. Bådfortegnelsen. RA. 9) SA 22/8 1901. Bådforteg
nelsen. RA. 10) Dagbladet 12/7 1871. SA febr. 1936. n) SA 15/8 1873. 
12) Restauratør Rasmussen, GI. Hattenæs, i Funkisten 30/7 1943. 13) SA 22/8 
1873. Lütken: Haandbog ... s. 35. 14) SA 4/6 1874 og 5/6 1880.

11. Nye dampere.
‘) SA 12/3 1879. 2) SA 20/6 1892, 26/7 1946. 3) SA 19/3, 27/4 og 30/7 
1893. Forhandlingsprot. 4) Forhandlingsprot. SA 22/6 1895. 5) Udklarerings- 
attest og målebrev, HA. 8) SA 4/4 1896 og 2. til 11/5 1896. Silkebg. Dag
blad 7/5 1896. Forhandlingsprot. 7) SA 15. til 19/7 1898. 8) Forhandlings
prot. SA 11/5, 10/12 1901. 7/1, 21/1 og 19/4 1902. 9) SA og SSD 22/4 til 
30/4 1903. Kaptajn K. Kristensens beretning. Målebrev for »Mågen«, HA.
10) SA 19/4 1907. n) Forhandlingsprot. SA 15/4 1908. 12) Forhandlingsprot. 
SA 21/8 1908. 13) Bil- og målebrev, HA. 14) Rapport i HA. 15) Forhandlings
prot.

12. Øget aktivitet.
*) Forhandlingsprot. 2) Forhandlingsprot. SA 8/8 1876 (ejeren af Ludvigslyst 
hed J. Tind), 19/4 1900. Oplysn. fra Silkeborg Skovdistrikt. 3) Historien om 
Møgelø af J. Lundkvist. 1955. SA annoncer sommeren 1906, 15/6 1898. 4) An
noncer om sommeren i SA. 5) SA 1/5 1903. Udskrift af fogedforretningen, 
HA. °) SSD 12/7 1909. 7) SA 11/6 1902. Oplysning fra fhv. billettør H. P. 
Holm. 8) SA 23/6 1894. Silkeborg Folkeblad 6/9 1899. 9) SSD 29/7 1909.
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10) SA 20/4 1900. n) SA 5/9 1894, 17/6 1897, 21/4 1947. 12) SA 29/8 1898. 
13) SA 17/7 1899, 25/7 1908, 13/7 1910. 14) SA, SSD, Vbl. 12/8 1912, 4/8 
1913, 20/6 1914, 26/7 1915. Ved regattaen i 1913 førte et persontog turisterne 
fra havnen ad papirfabrikkens spor til banegården. SA 10/8 1950. 15 ) Kon
cept april 1896. Min. svarbrev af 7/3 1897, HA. 18) Forhandlingsprot.

13. Kritik.
*) SA 15/3 1895. 2) SSD 12/5 1908. 3) Sophus Sørensen i SA 21/8 1908. 
SSD 20. og 21/8 1908. 4) Forhandlingsprot. SA 8/3 1894, 1/5 1903, 15/4 
1910, 28/4 og 18/5 1911. SA og AP marts i960. 5) Handelspladsen s. 157 ff.
6) Forhandlingsprot. 7) SSD 28/4 1911, 16/4 1913.

14. En ny tid begynder.
x) SSD og SA 3/1 til 5/1 1913, 16/4 og 20/4 1913. 2) SSD og SA 31/1 1914. 
3) SA 4/7 1913. 4) Forhandlingsprot. 26/7 og 26/11 1915. iz!*] og 21/7 1924. 
5) Forhandlingsprot. ®) Forhandlingsprot. SSD, SA og Vbl. referater af gene
ralforsamlingerne: 30/1 1914, 19/4 1915, 25/11 1915, 28/4 1916, 29/1 1917, 
28/1 1918, 24/1 1919 og 25/2 1920. Oplysn. fra fhv. billettør H. P. Holm.
7) Se f. eks. SA 8/12, 11/12 1917, 1/8 1920 og 23/7 i960.

15. Overenskomsten med kommunen.
9 SA 26/7, 29/7, 5/8, 6/8, 16/8 1915. 2) SA 15. og 16/8 1921. Oplysn. af 
H. P. Holm. 3) Skrivelse fra byrådet til Hjejlen 18/6 1920. HA. 4) For
handlingsprot. Koncept af 17/10 1922. HA. 5) Forhandlingsprot. SSD og SA 
6/1, 15/1 og 22/1 1923.

16. Tiden mellem de to krige.
x) De trykte regnskaber og beretninger. 2) Forhandlingsprot. 3) Oplysninger 
fra fhv. skibsfører A. Christoffersen og H. P. Holm. 4) Iflg. overenskomst med 
ejeren af Hotel Julsø, der i 1930 lod tinglæse eneret for Hjejlen til at anløbe 
hotellets strandparceller. Til gengæld overtog Hotel Julsø vederlagsfrit Hjej
lens parceller. Overenskomst mv., HA. 5) SA 7/6 1921. 6) Forhandlingsprot. 
SA 20/2 1926. 20/5, 15/7 og 30/7 1933. 7) Politiken 27/8 1934. 8) Skrivelse 
fra Statens Skibstilsyn, HA. Oplysninger fra J. Kaarsted. 9) SSD og SA 28/2 
1925, 20/2 1926, 22/2 1930 og 22/4 1930, jfr. note 4. 10) Ved en enkelt lej
lighed overfaldtes en ganske sagesløs Hjejle-funktionær, der først opnåede re
torsion ved rettens bistand. Ved en anden lejlighed »pågreb« man en kon
kurrent, da han var på vej ned i en af Hjejlens både for at praktisere passa
gererne over i en af sine egne. Oplysninger fra J. Kaarsted og skibsfører H. 
Niebuhr. 11 ) Forhandlingsprot. SA 19/7 1934. 12) Forhandlingsprot. 13) For
handlingsprot. Oplyst af flere nuv. og tidl. funktionærer. 14 ) Forhandlings
prot. SSD og SA 13/2 1933.

17. Ungdomsherberget.
x) Forhandlingsprot. 1928. SSD og SA 14/1 og 25/3 1938. 2) SA m. fl. 17/11 
'W, 14/1 og 26/1 1938. 3) SA m. fl. 25/3 1938. 4) SA 29/3 1938. 5) SA 
25/3 og 16/6 1938. Se også H. Langberg og H. Langkilde: Dansk byggesæt 
omkr. 1792 og 1942. 1942. S. 204 f.
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18. Krig og besættelse.
!) Forhandlingsprot. 2) Mappe med papirer vedr, krigsforsikr. HA. Forhand
lingsprot. 3) Trykte beretninger og regnskaber. 4) Smst. 5) Lov af 1861 om 
Gudenå bragte en ende på de uklare ejerforhold og vedligeholdelsespligten. 
En særlig Gudenåbestyrelse oprettedes med ministeriel formand og amtsvalgte 
medlemmer. Staten betalte årlig 2000 rd., resten af udgifterne fordeltes på 
kommunerne i forhold til deres interesser i åen (Silkeborg 9 pct., Randers 
45 pct.). Da Langå-banens oprettelse i 1908 havde dræbt den sidste rest af 
kågfart, og da loven af 1918 om Tange-værket havde umuliggjort fart, op
hævedes Gudenåbestyrelsen i 1956. Siden da har åen sorteret under mini
steriet for offentlige arbejder og vandbygningsdirektoratet. Fra Viborg Amt 
1936,s. 77 og 91 f. 6) SA 29/4 1943. 7) Trykte beretn. og regnsk. 8) SSD 
6/8 1944. 9) H. P. Holm i Aften-Posten 21/9 1953. 10 ) Egne notater. 11 ) Op
lysn. fra J. Kaarsted. 29/8 1943 og 5/9 1943 var bådfarten indstillet. 7/9 1943 
meddeltes gennem politimesteren tilladelse fra den tyske pladskommandant til 
sejlads. Brev i HA.

19. Efter krigen.
Egne notater, oplysn. fra bådførerne G. Mikkelsen og J. Christensen. 

2) Trykte regnskaber. Oplysn. i HA. 3) Oplysn. i HA. AP 25/6 1958, SA 1/7 
1958. 4) Trykte beretn. og regnsk. for 1959. 5) SA 9/2, 16/2 1897, 23/2 1929. 
AP 8/6 1957, SA 12/7 1952. 6) SA 18/2 1932, 8/2 1936. 7) I 1921 sejlede 
kongen med »Rylen«, i 1924 med »Hejren« og »Falken«. At det dennegang 
blev to både skete på følgende måde: Der blev ringet til Hjejlens kontor, 
at kongen med følge (bl. a. prinsesse Thyra og prins Valdemar) gerne ville 
sejle fra Himmelbjerget til Silkeborg. På kontoret misforstod man, og »Falken« 
blev skyndsomt gjort klar til at modtage de kongelige i Silkeborg. Men da 
den lå fint pudset i havnen, blev der ringet fra Himmelbjerget, og adjudanten 
meddelte, at kongen nu gerne ville sejles derfra. Rutebåden »Hejren« lå der, 
men kunne ikke sejle kongen til Silkeborg af hensyn til fartplanen. Mens »Fal
ken« gik fra Silkeborg, sejlede »Hejren« så de kongelige passagerer til Sejs, hvor 
»Falken« kort efter indtraf og fuldførte turen. Kapt. K. Kristensen i SA 21/4 
1947, jfr. 4/7 1952. 8) SA og AP 1/3 1952. 9) SA og Vbl. 28/2 1925. SA 
4/2 1927 (læderhandler Schulz). SA og AP 27/2 og 10/3 1956. 10) SA og 
AP 27/2 1956. 11 ) Forhandlingsprot. 12) P. M. Christiansen: Fra Jyllands 
Perle. 1925. I sammes »I mit Fædrelands Favn« (1928) prises »Hjejlen« også. 
I Turistforeningens Årbog 1941 findes en prosaskildring af Eric Boesgaard. 
13) B & W lod i sommeren i960 Minerva-film optage en farve-spillefilm med 
bl. a. John Price som kong Frederik 7. og W. Knoblauch som M. Drewsen. 
En kort artikel i Handels- og Søfartsmuseets årbog i960 behandler »Hjejlen«. 
I juni 1961 udsender Burmeister & Wain et festskrift af forfatteren Mogens 
Lebech.



Bilag I.

A/S HJEJLENS BESTYRELSE 1861-1961
(Hed indtil 1874 direktionen)

Fabrikejer M. Drewsen 1861-74 (formand).
Mølleejer P. C. Hollesen 1861-62.
Prokurator R. Th. Zielian 1861-62.
Fabrikmester Johan C. Drewsen 1862.
Læge J. H. Jørgensen 1862-63.
Kgl. skovrider G. G. Klüwer 1862-74.
Fabrikant N. G. Strøyberg 1874-85 (formand).
Fabrikant H. G. Zeltner 1874-89.
Købmand G. Knap 1874-92.
Apoteker Axel Nielsen 1885-1915 (formand 1885-98 og 1913-15) 
Købmand, agent Th. Sabroe 1890-99.
Bankdirektør A. Knap 1892-1913.
Sagfører V. Tortzen 1898-1913 (formand).
Trafikkontrollør J. P. Johansen 1913-56 (formand 1935-56). 
Overbetjent P. Warthoe 1913-26.
Købmand Jes Klindt 1915-35 (formand).
Direktør N. A. Sørensen 1927—39.
Landsretssagfører J. Neergaard-Jessen 1935-51.
Hotelejer N. G. Skov 1939-56.
Landsretssagfører P. Zethner-Møller 1951- (formand 1956-).
Malermester Herrn. Rasmussen 1956-.
Bogtrykker Kai Sørensen 1956-.



Bilag II.

FUNKTIONÆRMATRIKEL
Oplysningerne, der ikke er fuldstændige, bygger på bestyrelsesprotokoller, løn
ningsregnskaber og mundtlige meddelelser. Foruden funktionærerne har selska

bet beskæftiget talrige extrafolk, der ikke er medtaget her.

Andersen, Aage. Død ca. 1912. Billettør. Tillige cigarhandler.
Andersen, N. C. Oprindeligt portør ved DSB. Ansat 1920. Billettør. Fører 

»Rylen« I. Afsked 1933.
Andersen, Peder. F. 1899. Funktionær 1943. Billettør. Reserveskibsfører 1957. 

Fører »Hjejlen« 1959.
Arildsen. Maskinmester »Ternen« 1920.
Bertelsen, Hans. 1885-1938. Funktionær 1916, fører »Svanen«. Afsked 1919. 
Bitsch. Ansat 1918. Maskinmester »Ternen«.
Brøgger, Christen. Død ca. 1930. Til søs som 13-årig. Sætteskipperexamen 

Odense 1892. Fører »Hjejlen« 1896-1926. Arbejdsleder 1909-26.
Bülow, E. G. Ansat 1933 og 1935-36. Maskinmester »Mågen«, indtil båden fik 

motor.
Bøgild, Arne. F. 1922. Extramand 1944. Funktionær 1958, billettør »Hjejlen«. 
Christoffersen, Axel. F. 1890. Udd. som bådebygger. Funktionær 1916-21 og 

1923. Fører »Sneppen« 1916, »Falken« 1919, »Hjejlen« 1942. S. å. ar
bejdsleder. Afsked 1958.

Drewsen, Joh. Chr. 1834—1900. Fabrikmester på papirfabrikken. Adm. direk
tør 1861 ved Hjejlen. Fratrådte kort efter, men uvist når. Døde som gods
ejer i Sverige.

Guldhammer. Maskinmester 1919.
Hansen, Axel. F. 1895. Udd. tømrer. Extramand 1933. Bådfører 1938. Funk

tionær 1942, fyrbøder. Fører »Falken« 1946, »Ternen« 1947. Arbejds
leder 1948. Afsked i960.

Hansen, Jørgen Aulberg. F. 1928. Maskinist. Funktionær i960. Fyrbøder 
»Hejren«, reservemaskinmester.

Hansen, Viggo. F. 1911. Extramand 1936. Funktionær 1947, fyrbøder »Hej
ren«, fører »Ternen« 1961.

Hammer. Billettør »Falken« omkr. 1919.
Henriksen, A. F. i860. Død ca. 1950. Ansat 1900. Billettør. Fører »Mågen« 

1909. Afsked 1930.
Hjorth, Erik. F. 1928. Udd. tømrer. Funktionær 1957. Billettør »Mågen«. 

Bådfører »Falken« i960. Driftsassistent 1961.
Holbøll, R. Død ca. 1913. Maskinmester »Ternen« 1910-12.
Holm, H. P. F. 1883. Funktionær 1909. Billettør »Ternen« 1909, »Mågen« 

1912, »Hejren« 1924, »Mågen« 1945. Afsked 1953.
Jahnsen. Maskinmester »Ternen« ca. 1909.
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Jakobsen, Viggo. Fyrbøder 1921-ca. 1925. Senere gasværksarbejder.
Jensen, Carl. F. ca. 1880. Maskinmester »Ternen« 1914. Siden ansat under 

Københavns magistrat.
Jensen, Jens Vilh. 1860-ca. 1933. Ansat 1901. Maskinmester »Mågen«, fra 

1910 »Hjejlen«. Afsked 1930.
Jensen, Karl Verner. F. 1921. Udd. som skibstømrer. Extramand 1946. Funk

tionær 1947. Billettør »Hejren«, fører »Falken« 1957, »Mågen« i960. 
Reserveskibsfører i960.

Johansen, Ejnar. Fyrbøder »Hjejlen« ca. 1913-15.
Johansen, J. P. 1873-1956. Trafikelev 1891, trafikassistent 1893, overassistent 

1918, trafikkontrollør 1926-34. Driftsbestyrer ved Hjejlen 1935-56. Medl. 
af bestyrelsen 1913-56, som formand fra 1935. Formand f. Foreningen af 
Bådfarter i Danmark 1934-56.

Kaarsted, J. P. F. 1898. Maskinist. Extramand 1927. Funktionær 1930. Fører 
»Viben« 1930, fung. kontorbestyrer 1932, udn. 1934, driftsleder 1948, 
direktør 1956. Formand for Foreningen af Bådfarter i Danmark 1956- 

Kjœr, N. P. M. 1870-1935. Ansat 1906. Fyrbøder. Afsked 1933.
Kristensen, K. 1872-1959. Skibsførerexamen. En tid ejer og fører af S/S 

»Hjalmar«. Siden 1902 ved Hjejlen. Fører »Ternen«, »Mågen« 1903, 
»Hejren« 1909. Arbejdsleder 1927. Afsked 1942.

Langberg. Ansat 1913-15 til fast at hente skoler og selskaber ved togene. 
Senere ejendomsmægler.

Laursen, Alfred. F. 1896. Extramand 1921. Funktionær 1947. Billettør, fører 
»Mågen« 1948, »Rylen« II i960.

Lindhardt Olsen, P. C. ]. F. 1920. Korporal i den engelske hær, extramand 
1953. Funktionær 1958. Billettør »Ternen«, »Rylen« 1959. Dek. med Pale
stine Star.

Linnemann. Maskinmester »Ternen« 1915-17.
Louring, M. F. 1901. Ansat 1925, fører »Tranen« I, afsked 1940. Indehaver 

af havnekiosken til 1940, derpå legetøjshandler.
Lund, M. D. 1931. Ansat 1916. Maskinmester »Mågen«. Afsked 1931. 
Lundholm. Maskinmester »Ternen« 1919.
Lægdsmand, J. Ansat 1916. Fyrbøder »Hjejlen«. Afsked 1933.
Madsen, M. 1880-1960. Maskinist. Opr. ved Silkeborg Maskinfabrik. Funk

tionær ved Hjejlen 1906. Maskinmester »Ternen«, »Hejren« 1909. Ar
bejdsleder 1927. Afsked 1950.

Madsen, P. Ronald Hauge. F. 1911. Maskinist. Extramand 1932. Funktionær 
1933. Maskinmester »Hjejlen«, »Hejren« 1951. Arbejdsleder 1951.

Ma gnu s s en, Kai. F. 1910. Extramand. Funktionær 1958. Billettør »Tranen« II.
Mikkelsen, Gunnar. F. 1911. Reservefører 1946. Fører »Falken« 1957, billettør 

»Hejren« 1957. Funktionær 1958.
Niebuhr, Hermann. F. 1898. Extramand 1923. Funktionær 1925. Billettør. 

Fører »Viben« 1937, billettør »Hjejlen« 1940, fører »Mågen« 1944, 
»Rylen« II 1948, »Hejren« i960. Arbejdsleder i960.

Niebuhr, Vilh. F. 1908. Maskinist. Extramand 1931. Funktionær 1945. Fyr
bøder, fører »Ternen« 1946, »Tranen« II 1947, maskinmester »Hjejlen« 
I95O-

Nielsen, Marius. Funktionær 1920. Fører »Viben«, »Mågen« 1930. Afsked 1944. 
Nielsen, Peter. Extramand 1919. Funktionær 1920. Bådfører. Afsked 1924.
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Olsenj C. Ansat 1914.
Orneborg, M. D. i960. Funktionær 1918, fører »Falken« 1920. Afsked 1926. 

Derpå indehaver af kaffebrænderi.
Pedersen, C. R. F. 1895. Kystskipperexamen 1919. Funktionær 1920. Fører 

»Tranen« I, »Ternen« 1927, »Hejren« 1943. Arbejdsleder 1959. Afsked 
i960.

Petersen, Jens Chr. Ansat ca. 1906, billettør »Mågen«, derpå »Hejren«. Afsked 
1924. Derpå indehaver af landbrug ved Firgårde.

Petersen, Karl. 1888-1952. Ansat 1913. Billettør »Ternen«. Fung. kontorbesty
rer 1925, udn. 1926. Afsked p. gr. af sygdom 1933.

Poulsen, Th. F. 1906. Extramand 1934. Funktionær 1943. Billettør »Hejren«, 
fører »Tranen« 1950.

Quitzau, Niels. 1835-1895. Faret til søs fra 1849. Helbefaren matros. Dæks
mand »Hjejlen« 1861. S. å. fører af båden.

Rasmussen, Chr. Bådfører 1916.
Rasmussen, Peter Mortensen. 1856-1922. Skibsførerexamen. Førte »Hjejlen« 

1895. Derpå fører af eget koffardiskib.
Rossing. Maskinmester »Ternen« 1913.
Snejbjerg, Peter Kristian Nielsen. 1842-1902. Oprindelig prammand, ved 

Hjejlen fra 1894, fører »Ternen« 1896.
Snejbjerg-Kristiansen, N. K. 1871-1950. Ansat 1903. Billettør, fører »Ternen« 

1909, »Hjejlen« 1927. Afsked 1941.
Staugaard, J. H. 1849-1912. Maskinmester »Hjejlen« i 1870’erne, siden egen 

virksomhed.
Sørensen, H. F. Maskinist. Ansat 1930-32. Maskinmester »Mågen«. Omkom 

ved skibsforlis under II verdenskrig.
Therkildsen, A. F. 1861. Ansat ca. 1906. Billettør »Hjejlen«. Afsked 1931.
Therkildsen, Regnar. Ansat 1926. Billettør. Afsked 1930.
Truelsen, Truels. 1873-1951. Maskinist. Ansat på S/S »Louise« af Århus 1891- 

92, der efter »Hjejlen«. Afsked 1906. Derpå værkfører Silkeborg Maskin
fabrik.

Warthoe, Peter. 1856-1926. Politibetjent 1885, overbetjent 1910, afsked 1916. 
Driftsbestyrer ved Hjejlen, 1916. Afsked 1925. Medlem af bestyrelsen 
1913-26. Dannebrogsmand 1911.



io Ckû» air .fi

Den originale tegning af »Hjejlen«s maskine fra Burmeister & Wain’s arkiv. 
Her gengivet efter Mogens Lebech: Hjejlen - Danmarks ældste dampskib.

Efterskrift
Efter at foranstående redegørelse for bådfarten på Silkeborgsøerne 
gennem ioo år i februar udkom som festskrift i anledning af A/S 
Hjejlens jubilæum, er der kommet forskellige supplerende oplysnin
ger frem, som hidsættes her.

Den side 14-15 omtalte hjuldamper, som H. C. Andersen så i 
1853, og som han kaldte en »kulturraket«, hed »Gudenaae« og var 
bygget i Randers 1852. Den var forsynet med en 9 HK maskine, en 
såkaldt hækhjulbåd med skovlhjulet agterude - en meget sjælden 
type i danske farvande. »Gudenaae« sejlede både i 1852 og 1853 i 
hvert fald enkelte ture fra Randers til Silkeborg. I Randers fandtes 
på den tid to andre dampbåde, nemlig »Martello« og »Fulton«, 
men de var rimeligvis for store til at kunne besejle Silkeborg, mens 
»Gudenaae« var bygget netop med denne sejlads for øje1).

Som omtalt side 30 var det lykkedes Drewsen at få regeringen 
til at yde et lån på 5.000 rd. Det viser sig, at kong Frederik 7. har 
haft en finger med i spillet. Den 16. juli i860 skrev dampbådskomi-



Vi inbbvbe herveb ril paa en Tampbaab i Tvart fra Silfeborfl, an-
lobenbe be velbefjeiibte UVftßter i Silfeborfl Sfove ofl flere Stober. efter SclftabctiJ nærmere 

'Beitemmdfe, forbi $immelbjerflot ril îHve Wolle, ofl omvenbt.

Veiliflbeben ril at iværffætte bette tforetaflonbe fonce nu fliinftifl, ibet «Ç'iifet 
Vö in en er & (>oniv. i Miøbenhavn bar tilbubt eu nv 3^iif ctniebainpbaab, 2<> Slien lanfl, 
9 Åob breb, af -I $efteé Kraft, in eb Tvarr s Wiil i 'Baflten, fom fan rumme 50 à GO fibbcnbc 
'Berfoner; Sfibeto Tvart fan beførflco af 2 Wanb ialt, føreren ind., — for 4000 iHbr. tNm.

^nbbnberue vidt, naar 'Blauen iniebefoinineo tilftraffeliflen, beftræbe fifl for, at 
Stibet fan være færbiflt veb Sommerferien* 'Beflpnbelfe, paa bvilfen lib be flefte Wcifenbe 

beføfle Silfeborfl.

Sk tierne ere enten:
u) ('autant‘Jktier :i H> .'Hbr. ?Hm., eller

G) 'snl'ffube Skrier. betalbare i Vobet af 4 Siar, hvert Siar 2 îHbr. 3 Wf. pr. Stf. 
?e flive famine Stemmeret i Seljfabet* Slnliflflenber fom Sir. I. 3bænbebaveriie 

af biéfe ere plifltifle til at te^ne Sefo|blbnereaution, om bet befljæreé af veb- 
fommenbe Ublaaner, for bet Vaan, fom maatte blive at optaflc — forfaavibt be 

tefliiebe ('ontant-Sktier iffe tiljlræffe til QJaaben* SlnjTaffelfe — for hvilf et Vaan 
ber bofl tillige fliveé I fte 'Brioritetø panteret i Sfibet.

'Bi ubbebe ret inbfhTiibifl 'Bianen tilbade inben 14 Tafle, ba löeffcb ffal flivcø 

b£rr. goroener & 6omp.

Silfeborfl ni. fl. Steber, ben 26be Dlai I860.

piabraball,
^'ot eierroltrr.

<E U trup,
fl/.ifluimtfln.

«Älüwrr,
êfovtitrr.

W. P«d)frl,
Sirlrtominrr.

/ibigrr,
T ifhtrtøknir.

Anap,
Miabmant.

JH. prroftn, QLfir. prcafca,
Aabrifcirr. ,V'bnfmrfln.

flrroaart,
<« jctfljircr.

farfri,
IIbi maßtr.

fiaOtfri,
stara of ÏHat Welle.

V. .JHatbiaafra,
(Mfldibcitr.

Pat,
Mjabmanb.

^argtafri,
Çffflr.

llrlfra,
tyefyrfn.

liaanaafra, SdjjrUrmp,
fljabmant. Smctrmrftr r.

Slnmgr, 
•tune mont, 

Salbe.

Sirrafra, JMtarr,
Cand. iheol., ^miffbnirirT.

liier of tauenbouflaarb.

I indenrigsministeriets arkiv findes denne indbydelse til dannelse af et damp
skibsselskab på Silkeborgsøerne.
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teen til ham og bad om en understøttelse »ved aktietegning eller 
på hvilken måde, det måtte behage Deres Majestæt, idet vi allerun
derdanigst bemærker, at aktierne er på 10 rd. R. M. stykket«. I en 
privatskrivelse havde Drewsen samtidig meddelt kongen, at hele en
treprisen var på 10.000 rd. Kongen videregav andragendet til in
denrigsministeriet med en bemærkning om, at det ville være ham 
»særdeles kært, om dette foretagende kunne finde støtte fra statens 
side«. Det kongelige ønske har naturligvis gjort sin virkning, og på 
generalforsamlingen i juli i860 har Drewsen vel refereret sagen2).

Den på side 44 omtalte anekdote om Frederik 7. og skovrider 
Klüwer bygger - som anført i noterne - på Elf ride Fibigers erindrin
ger. Men de kan ikke være helt pålidelige. Allerede den 7. februar 
1861 meddelte Silkeborg Avis nemlig, at Klüwer var udnævnt til jæ
germester3).

På side 58 omtales »Hjejlen« og krigen i 1864. Fru Fanny Arn- 
skov, København, der er datter af apoteker Axel Nielsen (medlem 
af Hjejlens bestyrelse 1885-1915), har med kilde i sin faster, Au
gusta Nielsen (f. 1848), i februar 1961 berettet, at »Hjejlen« i 1864 
næsten kom til at gribe ind i krigen. Tyskerne kom marcherende ad 
landevejen fra Århus og fik ved ankomsten til Silkeborg øje på »Hjej
len«, der var trukket på land og omgivet med skærmende planker. 
En overgang troede tyskerne, at de danske tropper skjulte sig dér, 
og de gik forsigtigt frem. Sødsuppen, som byens patriotiske damer, 
havde lavet til de danske soldater i Gødvad bakker, gik kort efter i 
de tyske maver4).

Ad side 145: Også regattafesten i 1950 overværedes af kongen og 
dronningen.

*
I forbindelse med »Hjejlen«s 1 oo-års dag er spørgsmålet blevet 
rejst, hvilken dampbåd, der er verdens ældste. I Norge sejler på Mjø- 
sen D/S »Skibladner«, som er bygget i 1856. Men denne hjuldamper 
blev i 1888 fuldstændig ombygget. Der blev indlagt ny tre-cylindret 
maskine, og båden blev forlænget med 20 fod. I stedet for to skor
stene fik den nu kun én, salonerne blev udvidet, og passagertallet sat 
op fra 340 til 390. I 1920 gik man over til oliefyring, i 1923-24 fik 
fartøjet tilbygget en karakteristisk høj bov som modvægt mod den 
temmelig svære agterende. I 1937 sank skibet, og efter at være blevet 
hævet gennemgik det atter en omfattende modernisering. Såvel un
der første som anden verdenskrig var »Skibladner« oplagt5).
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Øverst »Skibladner« fra Mjøsen i Norge og nederst »Rigi« fra Vierwaldstätter- 
søen. i Schweiz.

På Vierwaldståttersøen i Schweiz sejler D/S »Rigi«, der er byg
get 1848, og som betegnes som verdens ældste dampskib6). Men også 
den er fuldstændig ombygget. I 1894 fik den således helt nyt og me
get kraftigere maskinanlæg, og i 1922 ombyggedes den fra glat- 
dæksbåd (af samme type som »Hjejlen«) til halvsalondamper7). 
På samme måde forholder det sig med D/S »Interlaken« på Bri- 
enzersee (bygget 1857, men ombygget 1885, 1906 og 1917), med D/S 
»Giesbach« på samme sø (bygget 1859, men ombygget 1886, 1900 
og 1918) og med D/S »Stadt Bern« på Thunersee, der løb af stabe
len i 1861, men som i 1910 fik hele maskineriet udskiftet8).

Så vidt det har kunnet konstateres, findes der ikke andre steder 
i Europa helt gamle dampskibe, og heller ingen af de floddampere, 
der sejler i USA, når »Hjejlen«s alder. Der er derfor grund til at 
antage, at »Hjejlen« i virkeligheden er verdens ældste intakte damp
skib. y. K.
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NOTER

*) O. Bisgaard: Fra Silkeborgs Nybyggertid (1935), s. 173. Tegninger af 
»Gudenaae« i Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg gengivet i Mogens Le- 
bech: Hjejlen - Danmarks ældste dampskib og sejladsen på Himmelbjerg
søerne (1961), s. 121. Denne bog er udsendt på dansk og engelsk af Burmei
ster & Wain i anledning af jubilæet; den rummer en mængde smukke farve
reproduktioner (nogle hidtil ukendte) fra søerne, og foruden »Hjejlen«s til
blivelseshistorie og baggrunden for den beretter den om Blichers og H. G. An
dersens tilknytning til egnen. 2) I finansministeriets arkiv, hvor den efter sin 
natur måtte henhøre, eftersporede jeg i sin tid forgæves sagen. Modsat alle 
regler ligger den i indenrigsministeriets sekretariats arkiv, oplyser Mogens 
Lebech. IB & W-bladet for maj-juni 1961 findes akterne aftrykt eller refereret. 
Jfr. Mogens Lebech opus cit., s. 121. 3) Mogens Lebech opus cit., s. 94. 
4) Brev til A/S Hjejlen, aftrykt i Silkeborg Avis 16/2 1961. 5) Jan H. Olstad: 
Med hjul over Mjøsa gjennom hundre år. D/S Skibladner 1856-1956 (Hamar, 
1956), s. 84 h, 102, 107, 112 ff. og 117. °) Fritz Hunziker i Dampfschiffe auf 
den Schweizerseen. Schiffahrtfibeln Heft 1. (Zürich, 1949), s. 16 og Hans 
Rudolf Schwabe smst.,s. 20. 7) F. Hunziker opus cit., s. 17, jfr. s. 85. 8) Opus 
cit., s. 83 f.



Dronning Margrethe og den jyske adel
Gjerrild-fæstebønder stod model til 

Agnes Slott-Møllers historiske maleri

Af Peder Jensen

Blandt vore historiske malerier indtager Agnes Slott-Møllers bille
der en betydelig plads. Ved at blade i hendes bog: »Folkevisebille
der« (1923) vil man foruden de utallige billeder med motiver fra 
den danske folkevisedigtning finde adskillige malerier, der har hen
tet deres emner fra Danmarks historie, ligesom kunstnerinden har 
malet flere smukke billeder af jyske herregårde.

Et af Agnes Slott-Møllers hovedværker er »Dronning Margrethe 
og den jyske adel«, malet i vinteren 1889-90 og udstillet på Charlot- 
tenborg i 1890. (Billedet er senere skænket til Kvindelig Læsefore
ning i København). Til dette billedes personer har kunstnerinden 
anvendt modeller til fremstillingen af de jyske adelsfolk, og model
lerne til adelsmændene fandt hun blandt fæstebønder i Gjerrild sogn, 
(Nørre Djurs herred, Randers amt). I sin førnævnte bog fortæller 
Agnes Slott-Møller om sit møde med den ene af mændene, gård
fæster Peder Klemmen1), men også de andre mænd kendes2), og 
inden navnene går af glemme, kan det være rimeligt at give disse 
bønder en beskeden omtale.

Det var i sommeren 1889, Agnes Slott-Møller kom til Gjer
rild, og det kan kun siges at være et heldigt valg, når den historisk 
interesserede kunstnerinde netop valgte denne by. Endnu den dag i 
dag findes i Gjerrild sogn et stort antal gamle bindingsværksgårde 
og huse, der kan være til glæde og gavn for de mange, der ønsker at 
danne sig et indtryk af ældre tiders landsbyer. Dette indtryk af en 
gammel by var selvfølgelig endnu mere udpræget i 1889, da byen 
endnu lå i sin århundredgamle tilstand.

I denne »gammeldags« idyl fandt Agnes Slott-Møller en befolk
ning, der var typisk jysk og ualmindelig rodbunden, og det lykkedes 
hende at overvinde Gjerrild-bøndernes utilnærmelighed over for 
den fremmede og få malet de ønskede modeller3). På det historiske
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billede ser man dronning Margrethe sidde i sin stol, mens hendes 
søsterdattersøn, Erik af Pommern, landets udvalgte konge, står ved 
hendes højre side. For enden af bordet sidder dronningens skriver, og 
til venstre i billedet står de fire jyske adelsfolk, der over for dron
ningen skulle gøre rede for, hvilken ret og adkomst de havde til deres 
tilranede jord og gods.

Manden længst til venstre i billedet, i den sorte kappe og set i 
profil, var gårdfæster Peter Mikkelsen Gleerup, født i Ellegård i 
Stokkebro 7. januar 1847, søn af Mikkel Gleerup og Bodil Pedersdat- 
ter Kåg. Han fæstede i 1886 Brokhøjgård på Gjerrild mark4), efter 
at den tidligere fæster Niels Gås’ enke var død. Peter Gleerup var 
ikke kendt under sit rette navn, men kaldtes altid Peter Gås, og han 
var den sidste bærer af det ejendommelige, gamle slægtsnavn, hvis 
oprindelse er uvis, men som adskillige slægter i Gjerrild sogn har bå
ret i århundreder. Gås-navnet nævnes første gang i fæsteprotokol
lerne i 175 75), men kendes langt tidligere fra kirkebøgerne.

Peter Gås var den eneste af de mænd, der stod model for Agnes 
Slott-Møller, der opnåede at købe sin gård til selveje (i 1917). Det 
er således ikke rigtigt, når kunstnerinden i sin bog fortæller, at ejen
dommene, indtil kort tid før hun kom til Gjerrild, havde været fæste
gods, men nu var fri ejendom; gårdene var alle fæstegods mange år 
efter 1889. - Peter Gås døde 23. januar 1936, 89 år gammel.

Den næste person fra venstre på billedet, stående i baggrunden i 
mørk kappe og med ansigtet skråt vendt mod beskueren, var gård
fæster Anders Simonsen. Han var født i Lille Benzon i Stokkebro 
28. april 1842, søn af Simon Mortensen og Kirsten Andersdatter. 
Omkring 1880 fæstede Anders Simonsen sin fødegård, der i 1857 var 
blevet flyttet ud fra byen, og på hvilken hans forfædre havde været 
fæstere siden 17636). - Anders Simonsen døde 13. marts 1911.

Forrest i billedet står en gammel mand med en skarpskåret pro
fil. Han er indhyllet i en lang, mørk kappe med ulveskindskrave, og 
på hovedet bærer han en lysegul hætte. Han forestiller adelsslægtens 
ældste, ham, der fører ordet. Manden var gårdfæster Jens Pedersen 
Fogh, og også blandt modellerne var han den ældste, idet han, da 
billedet blev malet, var 77 år gammel.

Jens Fogh var født i Elmegård i Stokkebro 18. marts 1812, søn 
af Peder Rasmussen Fogh og Marie Rasmusdatter. Han overtog 
sin fødegård, der havde været i slægtens eje fra 1600-årene, i 18437). 
Jens Fogh døde 4. september 1890, samme år som billedet var ud
stillet på Gharlottenborg.
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Til venstre for slægtens ældste står »manden selv«, adelsgodsets 
besidder, en høj, kraftig skikkelse, klædt i en rød dragt, der er rigt 
udsmykket med slægtens våben. Det var gårdfæster »Per Klemme«, 
som Agnes Slott-Møller omtaler i sin bog, og hvem hun skildrer 
som den rette type til sit billede. »Glimrende så han ud, stor og pragt
fuld med lyseblå, levende øjne i det mørke ansigt, og en klog mand 
var han også«, skrev hun8).

Peder Klemmen Eriksen var født i Niskedal i Gjerrild 28. april 
1844, søn af Erik Andersen Klemmen og Maren Mortensdatter. 
Hans slægt havde, selv om det ikke var i lige linje, været i gården 
siden 17209). Fælles for alle fæsterne i denne gård var, at de uanset 
deres rette navn alle bar slægtsnavnet Klemmen. Peder Klemmen 
nåede kun at blive selvstændig fæster af sin gård i knap et år, fra 
1896 til 1897, men havde i mange år bestyret gården for sin far, der 
døde 27. juni 1896. - Selv døde Peder Klemmen kort tid efter, 4. 
marts 1897.

Motivet til det hvidkalkede rum med de mørke loftsbjælker, hvori 
Agnes Slott-Møller anbragte sine personer, fandt kunstnerinden også 
i Gjerrild. Rummet findes i nederste etage på Sostrup.

Under sit ophold i Gjerrild malede Agnes Slott Møller i øvrigt 
flere stemningsfulde billeder af Sostrup10), ligesom hun under et 
senere ophold i Stokkebro i Gjerrild sogn malede et interiør fra Gjer
rild kirke til hendes folkevisebillede »Agnete og Havmanden«11).

NOTER OG HENVISNINGER

x) Agnes Slott Møller: Folkevisebilleder, 1923, s. 19. 2) Navnene på fæste
bønderne er meddelt mig af afd. forfatter Johannes Bilde, København. 3) Om 
kunstnerindens ophold i Gjerrild se hendes bog s. 17-20. 4) J. G. B. la Cour: 
Danske gårde, 3. saml. 2. bd., 1916, s. 232. 5) Fæstebrev af 24/12 1757, i 
fæsteprotokol for grevskabet Scheel 1719-88, La.N., fol. 321 v. °) Den første 
fæster af slægten hed Anders Simonsen, han fæstede 30/4 1763, fæsteprotokol 
1719-88, fol. 355 v. 7) Fæstebrev af 11/10 1843, fæsteprotokol for grevskabet 
Scheel og stamhuset Benzon 1788-1850, La.N., fol. 590 v. 8) Agnes Slott Møl
lers anf. bog s. 19. 9) 16/12 1720 fæstede Rasmus Sørensen (Glemmen) går
den, fæsteprotokol 1719-88, fol. 14 r. 10 ) Billederne af Sostrup (tidl. Benzon 
og Scheel) er gengivet i Agnes Slott-Møllers anf. bog s. 20, 112, 113. 11 ) Sam
me sted s. 30.



Sognepræsten i Linnerup og hans kirker
Af F. Elle Jensen

Ved reformationen gled den overbestyrelse af kirkerne, som de ka
tolske biskopper havde haft, over til kongen, der derefter overlod til 
menighederne selv til en vis grad at ordne deres egne anliggender, 
herunder ved to kirkeværger og under opsyn af provst og stiftsbefa
lingsmand at forvalte kirketienden - den del af tienden, der tilfaldt 
kirkerne - så den kom kirkerne til gode. Ganske vist blev den også af 
og til delvis benyttet til andre formål, ligesom kongen selv i penge
knappe tider kunne tage sin part af den; men der plejede alligevel 
i reglen altid at være så meget tilbage, at man for det kunne holde 
kirkerne i ordentlig stand. Til adskillige kirker havde visse adelige 
slægter en fra den katolske tid nedarvet patronatsret, der gav dem 
ret til at udpege præsten; men de følte sig derved forpligtet over for 
kirkerne og satte tit en ære i at udsmykke dem. Resultatet blev det 
fornemme og kostbare inventar, der den dag i dag findes rundt om 
i vore kirker, og som vel mest skyldes disse kredse, selv om også an
dre kunne bidrage til det; det stammer i særdeleshed fra Frederik Ils 
og Christian IVs tid.

Men dette fik en ende. Allerede Christian IV begyndte at give 
patroner ret til at oppebære kirketienderne og deraf beholde for dem 
selv det overskud, der blev tilbage, når de havde afholdt de udgifter, 
kirkernes vedligeholdelse krævede. Det var et stort fejlgreb; det 
kunne jo ikke være andet, end at det fristede de pågældende til at 
spare på de nødvendige reparationer og nyanskaffelser til egen for
del. Langt værre blev det dog, da regeringen siden og navnlig efter 
de ødelæggende svenskekrige uden hensyn til menighederne be
gyndte at bortsælge kirketienderne til både adelige og verdslige gods
samlere, bare de kunne betale for dem. Vel var betingelsen stadig, at 
kirkeejerne - i virkeligheden altså kun kirke/lejerne - skulle ved
ligeholde de kirker, de således fik ansvar for, og ganske vist var der 
dem, som gjorde deres pligt; men de fleste ville ligesom på andre 
handler også tjene på denne, hvilket da her måtte ske ved, at de
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skar udgifterne mest muligt ned, samtidig med at de nøje påså, at 
bønderne, der mistede enhver indflydelse og derfor også interessen 
for de sognekirkelige forhold, betalte de afgifter, de skulle.

Det hjalp her meget lidt, at de syn, der skulle overvåge, at kir
kerne holdtes sømmeligt vedlige, påtalte disses brøst. Kirkeejerne 
vendte i reglen det døve øre til, og skønt regeringen ved en forord
ning af 2. april 1701 truede dem, der ikke i løbet af et år af hjalp de 
skader, der var blevet dem befalet at rette, med fortabelse af deres 
privilegier »uden al Naade«, udviste den selv en forbløffende til
bageholdenhed med hensyn til for alvor at skride ind mod dem. Føl
gen måtte da naturligvis blive, at kirkerne forfaldt både indvendig 
og udvendig, og det er ikke for meget at sige, at de gennem hele det 
18. århundrede de fleste steder var i en ganske uanstændig, ja, 
skandaløs forfatning1 ).

Man skulle have ventet, at hvor præster var kirkeejere - hvilket 
forekom - blev der altid taget skyldige hensyn, så der ikke kunne være 
grund til klage over deres misbrug af kirketienden til egen fordel; 
men det kunne man nu ikke regne med. Thi også blandt præsterne 
fandtes der folk, der ligesom de fleste proprietærer betragtede kirke
tienden som en uforpligtende indtægt og ikke gjorde sig nogen sam
vittighed af, i hvad stand deres kirker befandt sig. Vi skal i det føl
gende høre om en sådan præst.

1681 blev Hans Sørensen, kaldet Hjortsvang efter den landsby, 
hvori hans faders præstegård var beliggende, beskikket til at være 
sin faders eftermand som sognepræst for Linnerup og Hammer i 
Vrads herred. Embedets indtægter var ikke store, og derfor havde 
allerede Christian IV, da han i året 1632 ved en række forordninger 
forbedrede adskillige mindre vel aflagte kalds forhold, også betænkt 
dette pastorat, idet han tillagde præsten i Linnerup og hans efterføl
gere den kongelige korn- og kvægtiende af Linnerup sogn samt kir
kens korntiende - naturligvis med underforstået vedligeholdelses
pligt - og dertil en del af korntienden fra Nørre Snede2). Ligeledes 
bevilgede han et årligt tilskud på 2 td. korn fra Silkeborg slot; men 
det hørte ganske vist efterhånden op, nærmest på grund af amt
mandens ligegyldighed3). Men trods alle tilskud må præsterne allige
vel have ment, at de havde for lidt at leve af, for hr. Hans Hjorts
vang erklærede i sin beretning 1690 om forholdene i embedet, at 
hans var »det uanseligste Kald, som i Hans Majestæts Kongerige 
kan findes«. Ikke sært derfor, at han klagede sin nød for kongen, og 
hans argumenter må have virket tilfredsstillende, for 1702 bevilgede
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Frederik IV ham, at han på grund af sit kalds ringhed, som han kun 
kummerlig kunne subsistere af, i sin tid måtte nyde indkomsterne af 
Tønning og Træden kirker i Tyrsting herred mod deraf at holde 
dem vedlige og aflægge regnskab for stiftsøvrigheden.

Formodentlig skal de i bevillingen anførte betingelser kun ses 
som en almindelig formular; men for resten var de i dette som i en 
mængde andre tilfælde i virkeligheden i høj grad på deres plads, 
thi de to kirker var begge i en meget dårlig tilstand. Provst Bredal, 
Klovborg4), påtalte den 1700, uden at det hjalp det mindste, thi da 
han kom igen to år senere, var alt som før. Da kongen var kirkeejer, 
må skylden for forsømmelserne falde på kirkeværgerne, og det har 
vel også været det, provsten ønskede at få konstateret, da han nu hen
stillede, at der blev optaget en rapport over forholdene. Det var 
imidlertid i samme år, Hjortsvang fik tienderettighederne tilstået, så 
patronatet, stiftsøvrigheden i Århus, der her varetog kronens inter
esser, har ikke fundet anledning til at skride ind, men har villet oppe
bie, hvordan han stillede sig.

Men har patronatet ventet, at den nye kirkeejer ville sætte kir
kerne i en bedre forfatning, er det blevet skuffet, thi det eneste, Hjorts
vang foretog sig, var at opkræve tienderne, og har han anvendt noget 
af dem til reparationer - hvad han vistnok ikke har - drejer det sig 
i alt fald om ubetydeligheder. Men følgen var naturligvis, at kirkerne 
forfaldt mere og mere. Hvor ringe det stod til med dem, fremgår 
med al tydelighed af de syn, der blev taget over dem i 1708 og 17095).

I Tønning viste det sig således, at blytaget mange steder enten 
helt var borte eller i så dårlig og hullet forfatning, at det enten 
måtte nyanskaffes, omstøbes eller loddes, for at vandet ikke skulle 
sive igennem og ødelægge tømmer og murværk, sådan som det skete 
over prædikestolen, hvor træet hvilede på selve hvælvingen. Et spær 
var råddent, et stribånd manglede, ligeledes 18 alen mulremme og 
lige så mange sugefjæl6). Indvendig trængtes der til kalkning, vin
duerne var brøstfældige, gulvet måtte omlægges, og i koret var der 
ingen lys til alterstagerne, som var af træ. Der var heller intet dåbs
fad, ingen lås til messe tøjsskabet, og altertavlen var skrøbelig. Det 
samme gjaldt kirkeblokken. Nøgle til våbenhusdør eksisterede ikke, 
der var ingen ramme om døren til tårnet, og trappen op var rådden.

Hvad forholdene i Træden kirke angår, så trængte murværket 
dér mod syd og øst stærkt til reparation, og det var flere steder galt 
med tømmeret i taget, så det regnede ned på loftet, der var så råd
dent, at det var farligt at gå på det, og det kunne regne ned på alteret ;
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blytaget var nemlig fuldt af huller. Altergulvet var i dårlig tilstand, 
altertavlen og trappen til prædikestolen var brøstfældige og alter
klæde og messehagel i slet forfatning. Her manglede der også dåbs
bækken. Der skulle lægges en del sten på våbenhustaget, og der var 
ingen dør til selve våbenhuset, heller ingen stige til tårnet og ingen 
reb til klokken, der hang i et halvråddent træværk og var så forslidt, 
at man ikke uden fare kunne ringe med den. Det havde man da hel
ler ikke gjort i længere tid, så følgen var, at folk kom for sent til guds
tjeneste, et forhold, der smittede til hovedsognet. Den søndre kirke
gårdsmur var nedfalden, og da præsten lejede græsningen på kirke
gården bort, lå den »under Fæfærd og øde«.

Ikke sært, at man fra begge sogne klagede over disse tilstande og 
ønskede, at patronatet ville gribe ind, thi Hjortsvang gjorde intet for 
at afhjælpe manglerne, som han bagatelliserede eller rent overså. 
Betegnende for hans totale ligegyldighed er det, at han sammen med 
synsmændene og provsten uden videre underskrev protokollen, de 
førte, hvorved han officielt gav tilslutning til ankeposterne, men 
uden i praksis at tage noget som helst hensyn til dem. Ved synet 
1709 viste det sig, at han ikke havde foretaget nogen af de repara
tioner, der året før var blevet ham pålagt at udføre; i Tønning kirke 
var kun et korvindue blevet gjort i stand. At det samme også var 
sket med et andet nede i kirken, skyldtes skovrider Troels Nielsen 
- det har formodentlig været lige ud for det sted, hvor han plejede 
at sidde! I Træden kirke var der foretaget nogle småarbejder - derom 
siden.

At biskop Braem7) under sin visitats 1708 fik synsprotokollen 
forevist, gjorde intet indtryk på Hjortsvang, der også vendte det døve 
øre til de påmindelser, som patronatet sendte ham. Tilsidst syntes 
dette dog, at nu kunne det være nok, og efter modtagelse af prov
stens indberetning om synene i 1709, besluttede det at skride til hand
ling. Den 15. oktober tilstillede det i den anledning provsten en skri
velse, hvori det fremhæves, at da Hjortsvang intet vil foretage sig, 
uagtet kirkerne højligt trænger dertil, og det skønt han til den 1. 
maj 1709 har haft en indkomst af dem på over 100 rdl., kan det 
ifølge loven8) ikke længere tillades ham at nyde sit privilegium. Det 
pålagdes derfor provsten at drage omsorg for, at kirkerne fremtidig 
selv beholdt deres indtægter og straks ved to mænd forbyde sogne- 
mændene at betale noget af det, de ellers plejede at erlægge, til Hjorts
vang; det skulle nu ske til provsten. Denne skulle nu lade afholde ny 
synsforretning og derefter opkræve det, reparationerne ville koste, hos
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Hjortsvang, som derhos ved retten skulle frakendes den kongelige 
benådning af 1702. Foreløbig måtte han ikke befatte sig med kirker
nes anliggender.

Hjortsvang må imidlertid på en eller anden måde allerede før 
1709-synet var afholdt, være kommet under vejrs med, at der var no
get i gære, og for da at afværge det truende uvejr og slippe nemmest 
om ved det hele, besluttede han at tage sagen i egen hånd og at 
begynde selv at reparere - derved kunne han da muligt opnå at 
få tiden trukket så meget i langdrag, at de fleste mangler efterhånden 
gik i glemmebogen.

Han henvendte sig derfor allerede midt om sommeren til bly
tækker og murer Jens Pedersen i Tønning og akkorderede med ham 
om at efterse og reparere 10 opgange bly på Tønning kirke for en be
taling af i mk. 8 sk. for hver, hvor det var gammelt, og 2 mk. hvor 
der var nyt bly at arbejde med. Et nyt spær med bukhoveder9) an
sattes til i rdl. 2 mk., hvortil så kom, hvad eventuelt andre skader, 
som efterhånden viste sig, ville koste. Jens Pedersen lovede med Guds 
hjælp at begynde på arbejdet efter mikkelsdag og at være færdig med 
det, inden vinteren kom. I forskud fik han 1 td. rug.

Også Træden kirke skulle han reparere, og på dette arbejde be
gyndte han straks og fuldendte det i løbet af 14 dage, så han den 
29. juli kunne kvittere for sin betaling herfor, 4 rdl. Han havde da 
gjort våbenhustaget i stand, foretaget en smule understrygning i 
kirken, repareret trappen til prædikestolen og fæstnet de løse fjæl i 
altertavlen.

På arbejdet med Tønning kirke begyndte han derimod først 7 
uger efter mikkelsdag, den 29. september, og det ser i allerhøjeste 
grad ud som en tanke, at det netop var på den dag, den 22. november, 
provsten officielt nedlagde forbud hos Hjortsvang mod, at han befat
tede sig med kirkerne; thi nu kunne denne jo henvise til - hvad 
han jo også gjorde - både at der var taget fat på kirkens istandsæt
telse, og at provsten havde forhindret ham i at fuldføre den.

Men det tog herredsfogden intet hensyn til, og følgen blev, at 
Hjortsvang ved Tyrsting-Vrads herreders ret den 15. januar 1710 
frakendtes sine tienderettigheder ved de to kirker i overensstemmelse 
med loven samt tilpligtedes at erstatte dem deres oppebørsler og be
tale for udførelse af de reparationer, som de afholdte synsforretnin
ger havde krævet.

Denne dom indappellerede Hjortsvang ved prokurator Anders 
Bruun, Viborg10), for landstinget, idet han gjorde gældende, at den
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Tønning kirke.
Trap 4. udg. VII.

var uretfærdig, fordi man ikke havde givet ham tid til at blive færdig 
med det påbegyndte arbejde, ligesom man ikke havde tilladt andre 
synsmænd at udtale deres skøn, men alene holdt sig til dem, der var 
udnævnt af anklagemyndigheden, stiftsøvrigheden. Han påstod der
for underretskendelsen omstødt og sig selv tillagt erstatning for den 
ulempe og tidsspilde, han havde haft, mens herredsfogden burde 
straffes !

Her overfor kunne provsten som ved hjemtinget henvise til, at 
skønt Hjortsvang både mundtligt og skriftligt var blevet advaret om 
at gøre sin pligt, havde han i de sidste syv år intet gjort for sine kirker, 
til trods for at han selv havde været med til at underskrive de af
holdte synsforretninger. De penge, han skulle have brugt til deres 
vedligeholdelse, var gået til andre ting, så det var fuldt retfærdigt og 
i overensstemmelse med loven, han var blevet dømt. At han stadig 
ikke havde haft i sinde at foretage sig noget, fremgik tydeligt både af 
den ringe betaling, Jens Pedersen ifølge akkorden skulle have for sit 
arbejde, og at dette for Tønning kirkes vedkommende skulle have 
været udført i tiden mellem mikkelsdag og vinteren, hvad der var en 
umulighed. Han havde heller ikke ført ordentligt regnskab; det sidste 
fremlagde han 1708, og da manglede det for det foregående år. I det 
hele afviste han derfor alle Hjortsvangs protester og indvendinger 
som udflugter og påstod hjem tingsdommen stadfæstet.
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Landstingsdommerne, etats-, justits- og kancelliråd Bartholin til 
Kås, justitsråd Lange til Asmildkloster, justitsråd Poulson til Søby- 
gård, Thøger Reenberg til Ristrup og landstingshører (d. e. dommer) 
Peder Bering, Viborg, der afsagde deres kendelse den 20. juni 1710, 
ville imidlertid ikke uden videre stadfæste underretsdommen. De 
mente, at eftersom Hjortsvang havde lovet at gøre kirkerne forsvarligt 
i stand, og da han også havde afsluttet kontrakter derom, burde der 
været givet ham en passende frist til at få arbejdet udført. Det havde 
han imidlertid ikke fået, og desårsag kunne han ikke frakendes sine 
rettigheder; derimod skulle han miste dem, om han ikke havde fore
taget det fornødne inden 1. maj 1711. Ligeledes pålagdes det ham 
at betale sagens omkostninger med 6 rdl., da det var ham, der ved 
sin opførsel havde givet provsten anledning til proces.

Ud fra en nutidsbetragtning må man undre sig over denne dom, 
da dog Hjortsvangs forsømmelser og hans uvilje mod at rette dem 
var så indlysende, at de ikke er til at komme udenom. Forklaringen 
må nok søges i, at dommerne tilhørte proprietærklassen - med und
tagelse af Bering - hvor man som allerede bemærket var vant til at 
se stort på kirkernes tilstand, og at de derfor også i dette tilfælde 
gerne ville være lemfældige mod en ejer, selvom de ikke helt kunne 
nægte, at alt ikke var, som det skulle være. Lige så påfaldende er det, 
at den trussel, dommen dog indeholdt, ikke har gjort noget indtryk 
på Hjortsvang, og at han nærmest opfattede dommen som en frifin
delse; i alt fald teede han sig, som om den var det, thi da den frist, 
der var indrømmet ham, var udløbet, var kirkernes tilstand stort set 
den samme som før, udover at vinduerne i Tønning kirke nu var sat 
i god stand.

Provst Bredal må have forudset dette, thi så snart den 1. maj 1711 
var passeret, lod han (den 4. maj) afholde syn over kirkerne. Udfal
det indrapporterede han til stiftamtet, og derfra fik han igen besked 
om påny at anlægge sag mod Hjortsvang. Det skete omgående, og 
da sagen var oplagt, for så vidt som Hjortsvang ikke havde opfyldt 
landstingsdommens betingelser, kunne der heller ikke være tvivl om 
hvordan udfaldet ville blive, og det vakte derfor heller ingen forun
dring, at præsten i Linnerup den 25. juni for anden gang blev fra
kendt sine tienderettigheder til Tønning og Træden kirker.

Men dette udfald af sagen ville Hjortsvang aldeles ikke aner
kende, og han appellerede igen til landstinget med samme prokurator 
som før. Det første, der skete, var, at der på hans foranledning blev 
optaget et kontrasyn over kirkerne (den 1. juli), som imidlertid næppe
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var synderligt mere tilfredsstillende for Hjortsvang end provstens, og 
at der derefter blev foretaget en vidneafhøring af forskellige håndvær
kere ved herredstinget et par uger senere..

Jens Pedersen erklærede her på spørgsmål om, hvad det ville 
koste at gøre Træden kirke færdig, at det, hvad arbejdsløn angik, 
kunne gøres for 4 rdl. ( ! ), mens det var vanskeligere at sige, hvad bly
arbejdet ved Tønning kirke kunne beløbe sig til; til murerarbejdet 
ville der gå 2 td. kalk, og i disse synspunkter fik han støtte af sine kol
leger. Synsmændene blev spurgt, om skavankerne hindrede udførelse 
af de kirkelige forretninger. Hertil svarede de diplomatisk, at det 
måtte menighederne afgøre !

Også provsten mødte for retten. Han tilbød her at ville standse 
sagen mod Hjortsvang, om han kun afstod sine privilegier, ellers ville 
den blive ført til den bitre ende, og han ville da komme til at tilbage
betale alt det, kirkerne havde til gode hos ham. For øvrigt fremgik det 
af regnskaberne, der nu var kommet i orden, at Tønning kirke havde 
10 rd. 3 mk. 1 sk. i behold, foruden et tilgodehavende på 25 rd. fra 
Vissing kirke, mens tallene for Træden kirkes vedkommende var 
102 rd. i mk. 2 sk. og 30 rd. tilgode i Vissing.

Hjortsvang ville ikke gå ind på provstens tilbud, så det blev 
landstinget, der igen skulle dømme dem imellem. Inden det skete, 
havde Hjortsvang imidlertid klaget sig for kongen, hvad der førte 
til, at stiftamtet fik anmodning om at indsende en nærmere redegø
relse fra provsten, men hvad den har gået ud på, behøver ingen 
nærmere forklaring, så Hjortsvang fik ikke nogen hjælp fra majestæ
ten, selvom han endnu engang anråbte ham derom. At sagen i øvrigt 
trak i langdrag, skyldtes prokurator Bruun, der gang på gang kræ
vede udsættelse for at skaffe nye oplysninger, og som utvivlsomt også 
har stået bag henvendelsen til kongen.

Først den 21. juni 1713 faldt afgørelsen, og dommerne var delvis 
de samme som sidst, idet dog Lange og Poulson var gledet ud, og 
Chr. Braem til Skovsgård kommet til som ny mand i sagen. I deres 
kendelse fastslog de, at Hjortsvang såvidt havde efterkommet den 
tidligere landstingsdom, som der nu manglede »megen liden« repara
tion af kirkerne, idet de senere tilkommende brøstfældigheder i den 
tid, da provsten havde tiltaget sig rådighed over indtægterne, ikke 
kunne regnes Hjortsvang til last, og han burde derfor ikke fratages 
den kongelige benådning, så længe han holdt kirkerne i god stand, 
svarede de sædvanlige afgifter og rettede sig efter de udstedte an
ordninger. At provsten havde anvendt »en temmelig Del« af indtæg-
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terne til istandsættelser måtte også tages i betragtning og komme 
parterne til »Likvidation«.

Denne dom er lige så besynderlig som den forrige. I stedet for at 
tage stilling til, om underretsdommen var retfærdig eller ikke, lægger 
den vægten på noget helt andet, nemlig at kirkerne nu, 1713, mang
ler »megen liden« reparation, hvad den åbenbart tillægger Hjorts
vang æren for, skønt den indrømmer, at de foretagne forbedringer 
for en væsentlig del må henføres til provstens foretagsomhed, så 
man forstår egentlig ikke, hvordan den kan ende med at erklære 
hjemtingets afgørelse for »magtesløs«.

Det var en afgjort sejr, Hjortsvang havde vundet, og at han efter 
den med god samvittighed som hidtil har givet kirkernes vedlige
holdelse en god dag, tør man roligt gå ud fra, så når de på et efter 
patronatets ordre 1719 afholdt syn alligevel fandtes i noget bedre 
stand end før, stammer det sikkert fra den periode, da provsten ad
ministrerede deres finanser. Gode var forholdene alligevel ikke.

Indvendig erklæredes vel Tønning kirke ved »god Hævd og Lige«, 
skønt der var 16 ruder i stykker, men udvendig manglede 12 buk
hoveder, og der var en stor bule på muren, hvor 7 hugne sten var ved 
at glide ud, ligesom den havde en grim revne fra gammel tid, og 
blytaget var som tidligere i slet forfatning. Klokkereb manglede. Til 
reparation krævedes 15 td. kalk, og arbejdsløn for mureren ansloges 
til 10 rdl., for tømreren til 2, mens omkostningerne ved blytækningen 
ikke kunne beregnes forud. På Træden kirke derimod var blyet nogen
lunde, selvom to tavler manglede og fire skulle omstøbes, men et 
hjørne af tårnet var skredet ud, og i muren var der også en bule, 
hvad man åbenbart så stort på, eftersom det oplystes, at den var 30 
år gammel, og at der ikke var sket nogen forværring med den! Til 
murerarbejdet behøvedes 400 sten og 14 td. kalk, og arbejdslønnen 
formentes at ville blive 10 rdl., mens blytækkerne nok kunne nøjes 
med 211).

Der er endnu en ting, som foruden landstingsdommen kan vække 
nogen undren. Hvorfor valgte de kirkelige myndigheder netop at slå 
ned på Hjortsvang med anklage for tiendemisbrug, da der dog var 
mange andre, der bar sig ad som han, uden at der skete dem noget 
derfor, og endvidere at man ikke inddrog hans forhold til Linnerup 
kirke i undersøgelsen, thi den forsømte han ligesom de to andre. Et 
bestemt svar kan ikke gives, men muligt har grunden været, at man i 
Bredal har haft en særlig nidkær provst, der mente, at de rettigheder, 
Hjortsvang lige havde fået bevilget i Tønning og Træden af kongen,
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forpligtede ham til at holde disse sognes kirker i sømmelig stand, mens 
det ældre privilegium angående Linnerup-tienden her ikke stillede så 
store krav.

1717 tog Hjortsvang sin afsked og efterfulgtes i embedet af Jacob 
Brochman, som ægtede hans datter Deliane. Han kunne derfor blive i 
præstegården til sin død ; den indtraf allerede året efter.

Af skiftet efter ham fremgår det, at han ikke efterlod sig noget 
af virkelig værdi, af sølvsager kun et bæger til 2 og et par skeer til 5 
rdl. samt nogle småknapper. Hans gamle præstekjole vurderedes 
til 4 rdl., men i det hele taget var boets indhold meget jævnt. Bøger 
nævnes ikke, men dem kan han jo have skænket sin svigersøn. Der
imod nævnes der 11 kreaturer af forskellig art, 1 hoppe, 8 får og 2 
svin samt 7 td. korn, så Hjortsvang må have drevet præstegårdens 
avling i nådensåret. Besætningens ringe størrelse turde være et vidnes
byrd om hans udygtighed som landmand12).

Indbo og besætning ansloges til i alt 74 rdl,. hvortil yderligere 
kom 243 rdl. i rede penge, sagtens stammende fra tienderne. Til gen
gæld skyldte Hjortsvang renter i 11 år af præstegårdens kapital, i alt 
55 rdl., som hans svigersøn lovede at betale, ligesom han tilbød at 
give sin yngre svoger Søren, som altid havde gået hjemme og arbej
det ved landbruget - og vel aldrig havde fået nogen løn - 100 rdl. 
Provst Bredal forlangte for ligprædiken, skifteforretning, afholdt 
auktion og i tilbagebetaling af udlånte penge ialt 200 rdl., som han 
imidlertid i henhold til det venskab, der var mellem ham og Hjorts
vang, ville se bort fra, ligesom han tilbød at betale den gæld, denne 
havde pådraget sig til N. Snede og Linnerup kirker, og som beløb 
sig til 143 rdl.

I provstens tilbud er det helt andre toner, der lyder, end dengang 
han under processerne optrådte med hårde anklager mod Hjortsvang, 
så der må på et eller andet tidspunkt være indtrådt en stærk afspæn
ding i de to mænds indbyrdes forhold. For resten var Bredal nok i 
stand til med lethed at stå ved sit løfte, da han var en meget velstå
ende mand, der ejede to herregårde, Hammergård og Hvej sei Lund
gård13).

NOTER OG HENVISNINGER

J) G. G. Engelstoft om patronatsretten i Theol. Tidsskrift VI, 2, s. 1 ff. 
P. Severinsen: Folkekirkens Ejendoms-Historie, 1921, s. 60 ff. 2) H. F. Rørdam: 
Danske Kirkelove III, s. 215 f. 3) La. N. Aarhus bispearkiv: Herredsbogen for
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Vrads herred 1690. 4) Holger Bredal, 1681-1722, provst f. Tyrsting og Vrads 
herreder 1692. 5) Til det følgende: Aarhus bispearkiv: Breve ang. Skander
borg amt, Vrads herred, Linnerup sogn (heri bl. a. retssagerne for Landstinget 
med talrige afskrevne dokumenter). Biskoppens kopibog og landemodeproto
kollen. 6) Stribånd: Skråstivere fra topasen til plankerne. Mulremme: Under
lag, hvorpå tagbjælker hvilede. Sugefjæl: Fjæl mellem mur og tagskæg. 
7) Hans Braem, biskop 1691-1713. 8) Danske Lov 2-22-4. 9) Bukhoved: Skrå
stiver, der forbinder bjælke og stolpe i bindingsværk. 10) Anders Bruun, proku
rator i Viborg (død 1718). 11 ) Aarhus bispearkiv: Kirkesyn. 12) La. N. Vrads 
herreds provstearkiv: Skifteprotokol 1719. 13) Trap, 4. udg. VII, s. 369 og 593.



Hvad man kan læse om Århus i gamle aviser
Foredrag i Historisk Samfund 8. november ig56

Af Emanuel Sejr

Når vi søger oplysning om vor fortid, er der jo flere veje at gå: for
uden de trykte kilder i bibliotekerne findes de utrykte i arkiverne, og 
der er endelig selve de ting, vore forfædre har efterladt sig, og som 
nu opbevares i museerne, i Århus i Forhistorisk Museum og i 
»Den gamle By«.

Men vil vi vide noget om dagligdagen i svunden tid, om skik og 
brug, om liv og død, som de formede sig for hverdagens folk, så er 
en af kilderne, og ikke den ringeste, de gamle aviser, der nu opbeva
res i Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket i København og - 
i mindre fuldstændighed - i Statens Avissamling i Århus. Stort mere 
end et par århundreder kan vi ganske vist ikke gå tilbage; aviser er 
jo en nutidsforeteelse, og man må heller ikke tro, at de i gamle dage 
var så fyldige som nu; de udkom end ikke hver dag, og af format 
var de for ca. halvandet hundrede år siden som en bog i kvart, og 
hvert nummer talte i reglen kun 4-6 sider.

Vi skal nu se lidt på, hvad man i de gamle aviser - og det vil her 
sige Aarhuus Stiftstidende - kan læse sig til om Århus og århusi
anerne for 100-150 år siden. Men først er det nok rigtigst at erindre 
sig, at Århus dengang var en lille by. År 1800 havde den 4000 ind
byggere, og det varede mere end 50 år, inden man nåede op på det 
dobbelte: 8000. Byens omfang var tilsvarende beskedent; bebyggel
sen var koncentreret omkring torvene (Store Torv og Lille Torv) 
og de to kirker (Domkirken og Frue Kirke). Kun de såkaldte lande
vejsgader nåede lidt ud i terrænet; det var Mejlgade, Studsgade, 
Vestergade og Frederiksgade, der strakte sig som fangarme for at 
tage imod bønderne, der dengang regelmæssigt kørte ind til byen med 
deres korn og smør og andre landbrugsprodukter, som de solgte til 
købmændene, der så til gengæld forsynede landboerne med kolonial
varer og alle andre fornødenheder, bl. a. brændevin ; mange køb
mænd var dengang tillige brændevinsbrændere.
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Vejen Bag om Byen ved Århus Mølle. I baggrunden på bakken Vesterbro Mølle. 
Foto i »Den gamle By«.

Uden om byen gik en spadseresti, som kaldtes Bag om Byen, en 
idyllisk vej med træer og levende hegn; det var de nuværende 
Sønder Allé, Vester Allé, Nørre Allé og Nørregade. Bag om Byen for
bandt de forskellige byporte: Mindeport, Frederiksport eller Bro
bjerg Port, som den hed før 1824, Mølleport, Vesterport, Munke
port, Studsgades Port og Mejlgades Port. Ved hver port var der en 
accise-bod, et toldsted, hvor toldbetjente eller konsumtionsbetjente 
indtil 1851, da denne form for skatteudskrivning afskaffedes, opkræ- 
vede afgifter af korn og fødevarer, som førtes ind i byen. Som alle 
skatter og afgifter var denne told yderst upopulær; men landboernes 
vogne med korn, smør og fourage var prisgivet: de kunne kun 
komme ind i byen gennem byportene; derimod blev det, som kunne 
bæres, i stor stil smuglet igennem haverne, som stødte op til Bag 
om Byen. Og at snyde for konsumtionsafgift betragtedes ikke som 
noget forkasteligt, snarere som en sport; man godtede sig rigtigt, når 
man havde taget konsumtionsbetjentene ved næsen. Man påstod 
også, at de købmænd, der ejede bekvemme - altså til smugleri be
kvemme - haver, havde store chancer for at blive velhavende.

Selv inden for vejen Bag om Byen var der i øvrigt for 150 år siden 
store arealer, som endnu ikke var bebygget; det gjaldt f. eks. hele ter-
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rænet mellem Frederiksgade og Dynkarken. Her var åben mark; 
Søndergade, Østergade og Fredensgade havde endnu ingen tænkt 
på, og køerne græssede fredeligt der, hvor nu Søndergades færdsel 
dundrer af sted.

Men heller ikke datidens gader så ud som nu: brolægningen 
var nærmest værre end den i »Den gamle By«, og desuden var der 
jo åbne rendestene, der også fungerede som kloakker. Alt spildevand 
måtte rendestenene tage, og når det regnede, kunne det hænde, at 
møddingsvand fra gårdenes møddinger (og da der var stort kreatur
hold, havde hver gård sin mødding) sivede ud i rendestenen; hvor 
gaderne ikke havde fald nok, samledes vandet så i små søer, der 
blev til rådnende vandpytter, når det igen blev tørvejr. Med renlig
heden var det i det hele taget så som så: der findes jævnlig i avisen 
meddelelser om bøder for at have tabt gødning af vognene på ga
den, og gang på gang indprenter politimesteren borgernes pligt til 
at skylle og feje gaderne to gange om ugen. Men opgaven var slet 
ikke så let : man må huske på, at byens køer en stor del af året mindst 
et par gange om dagen af byhyrden blev drevet gennem gaderne til 
og fra bymarken, og de efterlod sig altid et og andet. Endnu i 1871 
fandtes i Århus næsten 400 stykker hornkvæg, et par hundrede får 
og ca. 100 svin, og tidligere var antallet større ; desuden opholdt høns, 
gæs og ænder sig ofte i flokkevis på gaden, så det vil forstås, at man 
skulle se sig godt for, hvis man gik tur i byen. Sådan var de gode, 
gamle dage.

Følgerne af disse fjerkræ-sammenkomster på gaden afspejler sig 
i avisens mange efterlysninger efter bortkomne høns osv. I 1814 
hedder det: »En hane og høne er bortgået af min gård; for deres 
tilvejebringelse loves en dusør«. Senere er det ikke mindre end »6 
unge ænder«, som har taget udgangsbillet. Men problemet kunne 
også forme sig modsat, hvad man ser af et arrigt avertissement fra 
1840: »Tre fremmede ænder har i et års tid opholdt sig i min gård 
og voldt mig stor fortræd ved at jage mine egne ud derfra, hvisårsag 
jeg nu endeligen ønsker at blive dem kvit, da jeg ellers, hvis de ikke 
afhentes inden 8 dage, nødsages til at lade dem slagte«.

Indtil 1854, da Århus fik gasværk, var gaderne om aftenen 
oplyst af søvnige tranlamper, hvis det da ikke var i en periode med 
måneskin, for så var slet ingen lygter tændt; men selv i tranlampens 
skær var belysningen efter vore begreber mådelig, og i reglen tog folk 
da også håndlygter med, hvis de gik ud om aftenen. Til gengæld var 
man taknemlig selv for små forbedringer; det fremgår tydeligt af
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et glædesudbrud i avisen i 1821. Byen var da nået op på 40 tranlam
per rundt om i gaderne - i begyndelsen af forrige århundrede var der 
kun 3-4 gadelygter - og en indsender priser nu i avisen denne »for
bedring af lygtevæsenet«: nu behøver vi ikke mere »at rave gen
nem gaderne i mulm og mørke, men have lys for vor fod. Gennem 
mange gader var det tilforn farligt nok at vandre selv ved højlys 
dag«, tilføjer indsenderen - og hvordan har det så ikke været om af
tenen, tænker vi andre - selv med et par tranlamper, der dog ikke 
lyste stort mere end tørvegløder.

Mens vi er ved gaderne, kan det lige noteres, at de gamle avisers 
gadenavne undertiden virker lidt forvirrende på nutidslæsere. At 
Middelgade skal være Mejlgade, kan nok forstås umiddelbart; men
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når der så omtales en mand, som bor på hjørnet af Vestergade og 
Skidengyde, bliver man lidt desorienteret. Hvor er Skidengyde? Det 
viser sig, at Skidengyde er den nuværende Grønnegade, som altså 
må formodes at have haft en lidt mørk fortid. Midt i forrige århun
drede udryddede man flere af den art gadenavne, nærmest af hon
net ambition: det var ikke fint at bo i en gyde; derfor blev Bispe
gyde til Bispegade efter forslag af den daværende ejer af Hotel Royal, 
for man kunne da ikke have, at byens fornemste hotel lå ved en gyde. 
Havgyden og Fægyden blev slået sammen til Tværgade, og man må jo 
også indrømme, at i hvert fald navnet Fægyden, som en indsender 
skriver i avisen, ligefrem indeholder en »compliment de boeuf«. 
Tværgade er så senere omdøbt til Nørreport, som vel skal minde om 
Studsgades Port, der lå her.

Desværre forsvandt også en del karakteristiske gadenavne, som 
man gerne havde set bevaret, f. eks. Barbergyde, der blev til det offi
cielt klingende, men temmelig intetsigende Set. Giemens Stræde. 
Det første stykke af Volden hed i gamle dage Pustervig, et navn som 
også kendes fra andre byer; men beboerne fandt det latterligt og 
androg byrådet om at få det ændret, og så kom hele gaden til at 
hedde Volden. Det lidt drabelige navn Pistolstræde blev til den idyl
liske Asyl vej, senere Asylgade; Teglgårdsstræde blev til Teglgårds
gade, som senere igen omdøbtes til Sjællandsgade. Det fortroligt klin
gende Olsens Vej blev til Tunøgade, og Grønlundsgade fik navnet 
Hjelmensgade.

Nå, vi må trøste os med, at vi dog stadig har Ridderstræde og 
Maren Smeds Gyde.

Med hensyn til trafikken i gaderne voldte den - så utroligt det 
end lyder - næsten lige så mange kvaler som i vore dage, skønt der 
hverken fandtes biler eller knallerter. Særlig galt var det med dragon
hestene; kaserner havde man ikke, så dragonerne og deres heste var 
indkvarteret rundt om i byen i de større gårde. Når hestene så blev 
striglet, hændte det, at de satte af :sted ud ad porten og ned ad 
gaden i fuld karriere til rædsel »for børn og fruentimmer«, som det 
hedder i et forbitret indlæg i avisen.

Men der klages også jævnlig over, at kørende og ridende er 
tilbøjelige til at sætte farten for stærkt op gennem de smalle gader. 
Enkelte mulkteredes til skræk og advarsel, men åbenbart uden syn
derlig virkning, og politimester Jørgen Nielsen måtte derfor ud med 
en trussel i avisen; den virker fornøjeligt i vore dage ved sin pud
sige blanding af værdig kancellistil og patriarkalsk buldren: »Den
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uskik at køre og ride stærkt igennem byens gader har i den senere 
tid taget meget overhånd. Da det ikke er sjældent, at folk kommer 
til skade, så forbydes det herved, i henhold til frdn. io. jan. 1685, 
cfr. frdn. 13. dec. 1793 § 89 og plakat af 14. sept. 1815, alle og enhver 
at ride eller køre stærkere end i en ganske sagte trav, ligesom det og 
pålægges vedkommende betimeligen at anråbe de personer, som for 
færdselen måtte stå ivejen . . .«. Det med »betimeligen at anråbe« 
burde måske forsøges i vore dage.

Søger man nu at få et indtryk af, hvordan århusianerne var, og 
hvorledes livet formede sig for dem, bliver man først slået af, hvor 
langt større standsforskellene var dengang end nu. I avisens notit
ser f. eks. om bryllupper passes der nøje på titulaturerne: var bru
den datter af en rangsperson, en kancelliråd eller måske endda en 
justitsråd, var hun frøken; en datter af en almindelig borger benæv
nes derimod jomfru, og tilhørte bruden den tjenende klasse, hedder 
hun slet og ret pigen. Naturligvis var der også en minutiøs rangfor
ordning blandt mændene: officerer havde altid et von foran efter
navnet, uanset afstamning, altså f. eks. kaptajn von Petersen. Det 
er også klart, at man ikke kunne sidde i forening med hvem som 
helst. Den fine klub »Kronprindsens Klub«, som senere blev til »Po
lyhymnia«, omfattede embedsmændene og de mere velhavende køb
mænd, men ikke det jævne borgerskab og håndværkerne, som derfor 
dannede deres egen klub »Harmonien«, hvor man forresten også var 
eksklusiv og holdt generalforsamlinger for at stemme om, hvem der 
kunne optages i klubben. Selv da Århus Musikforening stiftedes i 
slutningen af 1840erne, måtte medlemmerne højtideligt indballo- 
teres, og det var ingenlunde alle, som slap gennem nåleøjet. Interesse 
for musik var ikke nok.

Denne standsforskel har man åbenbart fundet i sin orden, for den 
praktiseredes også på andre områder og tilsyneladende ganske frivil
ligt og uden fortrydelse. Overleveringen ved f. eks. at berette, at i tea
tret, hvor der først midt i 1850erne indførtes nummerpladser, var 
bænkerækkerne til venstre de fornemste, og her var det en selv
følge, at honoratiores anbragte sig nærmest prosceniet. Gangen 
langs disse bænke kaldtes »løvegården«, og her stod yngre officerer, 
embedsmænd og omegnens proprietærer under forestillingerne. Mid
tergangen var forbeholdt håndværksmestre og mindre handlende, 
mens bænkene til højre besattes af det jævne borgerskab og hånd
værkssvende, og endelig rummede den højre sidegang gårdskarle og 
menige soldater. I modsætning til »løvegården« kaldtes denne gang
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Århus gamle teater.
Foto fra ca. 1900.

for »smørrebrødssiden«, fordi det her hændte, at en madpakke kom 
frem i mellemakten og krydrede den i forvejen tunge luft.

Når århusianerne i 1840erne var på skovtur i Ris Skov fordelte 
man sig også efter rang og stand: I Salonen, nu Sjette Frederiks Kro, 
holdt den finere portion til. Pavillonen eksisterede ikke dengang, men 
Skovfogedhuset, hvor man kunne få »vand på maskine«, havde stort 
borgerligt besøg, og Ferdinandspladsen besøgtes af de jævnere be
folkningslag. Herude i skoven var klassedelingen dog ikke særlig 
skarp; men ellers mærkedes standsforskellen selv i kirkerne; man 
kunne i begge kirker leje både de såkaldt »åbne« og de »lukkede« 
stolestader for at have det for sig selv under gudstjenesten og skille 
sig ud fra mængden. Bortlejningen skete ved regulære auktioner, som 
averteredes i avisen og afholdtes i selve kirken. Det var altså den 
højstbydende, der gik af med sejren; og at man har hygget sig i disse 
kirkestole fremgår af en bekendtgørelse fra kirkeværgen, som i 1797 
efterlyser lejeren af »den lukkede stol nr. 2 i Domkirken«, hvor der 
var glemt »2 læderstole, 1 kånnopee med lærredsbetræk og en liden 
fod-kurv« (det sidste af hensyn til fodkulden i den dengang uopvar-
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mede kirke). Endnu i 1869 anker en indsender i avisen over »den 
strænge verdslige rangfølge«, som iagttages ved konfirmationer: her 
stod på kirkegulvet på den mandlige side »først den lærde skoles di
sciple, dernæst de private skolers, så borgerskolernes og tilsidst 
friskolens ungdom«. På den anden side var »den kvindelige ungdom 
i lige måde på det nøjagtigste sorteret i forskellige finheder, fra det 
allerfineste instituts glansfulde silke til de laveste skolers tarvelige 
merino«.

Af forlystelser havde Århus en del, men ofte af en anden art end 
vore. Teatret er nævnt; men det drejede sig jo om omrejsende sel
skaber, der kun i kortere tid opholdt sig i byen, og begrebet »provins
komedie« var ikke højt vurderet, hvad for resten ikke hindrede folk 
i at more sig ganske storartet i teatret. Også skovturen er nævnt; 
foruden til Ris Skov kunne den gå til Marselisborg Skov, men kun 
til Frederikshøj, som dengang kaldtes »Danielsens Have«. Selve sko
ven kunne man ikke uden videre komme i; den tilhørte godsejer In- 
gerslev på Marselisborg, og han havde lås for skovvejenes led, 
hvortil nøglen kun kunne fås hos ham selv.

Så var der Vennelyst, hvor borgermusikken fra 1830erne musice
rede under ledelse af stadsmusikant Peder Albrecht; senere spillede
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regimentsmusikken. I Vennelyst arrangeredes også ballon-opstignin
ger, fyrværkeri og andre former for folkelige forlystelser. Undertiden 
kom der også en omrejsende cirkus eller et menageri til byen; særlig 
menagerierne har dog været meget ringe: i et af dem var løven ud
stoppet; men, som foreviseren sagde, selv om den ikke var levende, 
så havde den i hvert fald været det. Undertiden er avisen meget im
poneret af de taskenspillere og tryllekunstnere, som engang imellem 
gav forestillinger, særlig var man betaget af »den i luften frit svæ
vende Atalante«, som forevistes af datidens professor Labri, der hed 
prof. Bils. Kunststykket skildres på denne måde i avisen: »Professo
ren fremfører en ung grækerinde, fastgør en jernstang på et simpelt 
stativ; grækerinden stiger derpå i højden, støtter sig med armen på 
jernstangen og bliver af professoren bragt i en magnetisk søvn, i hvil
ken hun uden at vågne bliver hævet i højden, hvor hun forbliver 
frit svævende . . .«. Ligemeget hvilke kræfter, der her er anvendt, skri
ver avisen videre, så »er det unægtelig lige så overraskende som 
højst interessant at se de bengalske flammer belyse den smukke græ
kerinde, som i sit pragtfulde kostume, i en yndefuld stilling, frit svæ
vende og kun støttet på den ene albue, ligger sovende for os«. Og 
med et suk tilføjer referenten: »Det er egentlig skade, at den magne
tiske søvn vedvarer så længe, at man ikke får at se, når den skønne 
Atalante vågner igen«. Man får en mistanke om, at den gode refe
rent har været mere betaget af den skønne Atalante end af selve 
kunststykket med at holde hende svævende.

Et vokskabinet eller panoptikon, som vi ville sige, kom også af 
og til på besøg. Her kunne man se voksfigurer, som forestillede 
førstekonsul Bonaparte, admiral Nelson osv., senere også Christian 
VIII og kronprins Frederik (den Syvende). Når det skulle være rig-

Menageridyr.
Annoncebilleder.
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tig fint, var figurerne bevægelige ved hjælp af sindrige mekanismer; 
det var således tilfældet med en figur, som forestillede eremitten Don 
Pedro, der havde levet 30 år i en ørken i Spanien: han kunne rejse 
sig og bukke for tilskuerne. Og ingen synes at have undret sig over, 
at Don Pedro havde anvendt de 30 års ensomhed i ørkenen til at 
indstudere netop denne bevægelse.

Den i luften frit svævende Atalante. 
Annoncebillede.

I en tid da man ikke kendte fotografier, og da reproduktionskun
stens område var meget begrænset, er det klart, at fremvisning af ma
lerier måtte være af stor interesse; dog så man ikke så meget på dem 
som kunstværker - hvad få af dem også kunne gøre krav på - men 
som skildringer af fremmede egne og begivenheder. Under navn af 
Panorama, Diorama, Kosmorama, Cyclorama og lignende forevistes 
derfor omrejsende maleriudstillinger med billeder af landskaber i 
fremmede lande, berømte bygninger, byer og andre seværdigheder. 
Særlig yndede var de såkaldte rundmalerier, som virkede mere na
turtro. Undertiden var malerierne anbragt således, at man skulle se 
dem gennem optiske glas; det fremhævede perspektivet. Allerstørst 
tiltrækning havde slagmalerier, f. eks. et kæmpelærred på 64 fod, 
dvs. godt 21 meter, hvor slaget ved Leipzig 1813 var skildret; det 
kunne man beundre gennem 45 optiske glas. Efter treårskrigen 1848- 
50 myldrede det med panoramaer og dioramaer, hvor man kunne se 
malerier, som skildrede »oprørernes flugt fra Bov«, »bataillen ved 
Slesvig« osv. Og her var Århus selv leveringsdygtig, idet organisten
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ved Frue Kirke, drejermester, musik- og tegnelærer P. Holm sam
men med sin talentfulde søn N. E. S. Holm, der havde gennemgået 
Kunstakademiet, skildrede bl. a. slaget ved Isted og rytterfægtningen 
ved Arhus. Faderen malede landskaberne, og sønnen tog sig af figu
rerne i de store slagmalerier.

Den største officielle festdag i Århus var dengang - som natur
ligt i enevældens tidsalder - kongens fødselsdag. Der udfoldedes et 
pompøst ceremoniel, særlig i 1809, da man fejrede Frederik VI.s før
ste fødselsdag som konge, efter at hans sindssyge fader, Christian 
VII, var død i 1808. Af avisens referat fremgår det, at der straks 
om morgenen blev affyret 27 kanonskud, der blev kimet med byens 
klokker, og paukers og trompeters lyd strømmede ud fra kirketår
nene. Kl. 10 om formiddagen samledes byens militær samt borger
væbningen på Store Torv, hvorfra de marcherede gennem byens for
nemste gader, og når de var kommen tilbage til torvet, blev der affy
ret tre geværsalver og udbragt et leve for kongen efterfulgt af et tre
foldigt hurra. Derefter var der frokost hos stiftamtmanden, kam
merherre Giildencrone, for byens og omegnens fornemste personer, 
og også her blev kongens og kongehusets skål udbragt »under pau
kers og trompeters lyd og kanonernes affyring«, som det hedder i re
feratet. Uden for var imens samlet en del »bønder af kystværnet - 
det var jo i krigens tid - for at ytre de dem som enhver tvillingrigets 
borger på denne festlige dag besjælende følelser ved en til dens høj
tid passende sang«. Så besværligt kunne det udtrykkes.

Dermed var dagens officielle program udtømt, men den konge
lige fødselsdag gav anledning til adskillig anden festivitas foruden 
den mere private selskabelighed: i byens eksklusive forening »Kron- 
prindsens Klub« højtideligholdtes dagen, der tillige var klubbens 
stiftelsesdag, med en tale, en kantate og koncert. Efter tidens smag 
var såvel talen som kantaten temmelig svulstige; bedre kunne man 
under koncerten give glæden umiddelbart udtryk; da blev der nem
lig, som der står i referatet, »opvartet med kaffe, chokolade, the og 
varm spisning, hvorfor betaltes 1 rdlr. 1 mark pro persona«. Og helt 
løssluppent har de patriotiske følelser udfoldet sig næste aften, da 
klubben holdt bal. I Det forenede dramatiske Selskab spillede man 
en komedie for at fejre dagen, og der afsluttedes med »et med almin
deligt bifald og deltagelse optaget efterspil, »Fredsfesten« kaldet, 
som i denne anledning var forfattet af hr. adjunkt Tauber«.

Det er klart, at dronningens fødselsdag ikke kunne blive helt så 
glansfuld; men også den gav dog anledning til en del festlighed. Al-
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lerede kl. 5 om morgenen »blev dagens højtid tilkendegivet med pau
ker og trompeter fra hovedvagten, hvorpå med reveillen fulgte en 
smuk musik igennem de fleste af byens gader, hvilket blev gentaget 
såvel ved parolen som ved tappenstreg«. Naturligvis var der også den 
sædvanlige militærparade på torvet, og i 1809 blev desuden »for før
ste gang hejset på Mindebatteriet et af stiftsbefalingsmanden dertil 
anskaffet kongeflag«. Den højstkommanderende holdt derpå en tale, 
hvis indhold man kan tænke sig til; afslutningen var det obligate 
trefoldige hurra. Og så står der i avisens referat: »Alt skiltes dernæst 
ad«, en vending vi ikke ville bruge for at tilkendegive, at enhver gik 
til sit; men i 1809 var denne slutningssætning næsten profetisk: få 
år senere - 1813 og 1814: statsbankerotten og Kielerfreden - var det 
ikke langt fra, at »alt skiltes ad«.

Var forlystelserne anderledes i det gamle Århus end i vore dage, 
må det siges, at også sorgens attributter adskilte sig fra vor tids; især 
begravelsesskikkene formede sig anderledes end nu. I en tidligere pe
riode end den, vi her taler om, var der ligefrem forordninger, som 
fastsatte bestemte regler f. eks. for den pragtudfoldelse, der kunne 
tillades ved begravelser: beslag på kisten, antallet af vokslys i kirken 
osv. Det førte i det 18. århundrede til, at byfogeden anklagede apo
tekeren, fordi han ved sin kones begravelse havde sat et alt for 
stort apparat i gang - og apotekeren blev dømt. Endnu i 1821 kunne 
ikke enhver form for deltagelse ved dødsfald tillades; det ses af en 
advarsel, politimesteren lod indrykke i avisen, hvori det hedder: »Da 
det må anses for stridende mod reskr. af 18. juni 1818, at unge piger 
og børn indfinder sig ved ligbegravelser for at strø blomster osv., så 
bliver fornævnte forbud herved bragt til almindelig kundskab, li
gesom det og herved betydes enhver, som herimod handler, at de 
som lovovertrædere vil vorde tiltalte og straffede«.

Kvinder kunne i det hele taget ikke komme med til begravelser. 
Marie Rørdam, der var gift med biskop Skat Rørdam, fortæller i 
sine erindringer, at hun var i Århus i 1856 i anledning af en ung 
slægtnings død. Begravelsen foregik fra Domkirken, men ingen da
mer, end ikke den afdødes moder, måtte være tilstede; de fik dog 
lov til at stå bag en gitterdør, hvor ingen kunne se dem, men hvorfra 
de kunne se kisten og høre biskop Brammers tale.

Indtil i860 var der pligt til at lade bedemanden ordne alle be
gravelser. At være bedemand var dengang ikke en forretning, men et 
offentligt embede, hvortil man udnævntes; bedemanden skulle også 
tage sig af bryllupper og barnedåb. Efter et dødsfald drog bedeman-
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den rundt i byen til dem, familien ønskede skulle overvære begra
velsen, og opremsede i højtidelig tone en indbydelse til at vise den 
salig afdøde den sidste ære. Forinden begravelsen kom man på kon
dolencevisit, og da der ikke fandtes ligkapeller i byen, lå den afdøde 
på lit de parade i hjemmet, altid pyntet på det bedste med sløjfer og 
blomster, undertiden iført brudekjole og med sminkede kinder. Vi 
ville vel reagere mod en sådan skik, men dengang blev det opfattet 
som uhøfligt, hvis man ikke ønskede for sidste gang at se den afdø
des træk.

På selve begravelsesdagen samledes følget i sørgehuset, hvor man 
mindedes den hedengangne og blev trakteret med vin og kager. Der
efter trådte bedemanden i funktion, idet han opråbte de indbudtes 
navne, naturligvis efter rang og stand, som nøje måtte overholdes; 
og når så de indbudte ude på gaden havde indtaget deres plads nær
mest efter familiens repræsentanter - damer deltog som sagt ikke - 
kunne det øvrige følge, dem som frivilligt, dvs. uden direkte ind
bydelse, var kommen tilstede, ordne sig som de ville, og proces
sionen til kirkegården satte sig i bevægelse. Rustvogne med tilbehør 
kunne man leje, ikke hos vognmændene, men af de forskellige lig-laug: 
der var købmands-liglauget, som havde sin blomstringstid i begyn
delsen af forrige århundrede, men opløstes i 1850erne, og der var 
skipper-liglauget, som en overgang ansås for det fineste. I 1840erne 
slog skræderlauget og skomagerlauget sig sammen for at anskaffe en 
ligvogn på fjedre. Det var noget så exceptionelt, at det også omtales 
i andre byers blade. Efter begravelsen takkede de efterladte i reglen 
i avisen for deltagelsen, og det hedder da altid, at man takker såvel 
»budne som uindbudne«. Der lå dog ikke noget misbilligende i be
tegnelsen »uindbudne«; det var kun dem, som bedemanden ikke di
rekte havde indbudt, og var der mange uindbudne til begravelsen, 
betød det jo blot så megen større ære for den afdøde.

Søger man oplysning om den enkelte borger eller især borgerinde 
i det gamle Århus, må det indrømmes, at avisen svigter temmelig 
katastrofalt: runde fødselsdage omtales næsten aldrig, jubilæer også 
meget sjældent, og nekrologer, som vi er vant til ved så at sige alle 
dødsfald, var der dengang kun tale om over for særlig prominente 
personer som biskoppen eller stiftamtmanden og ganske få andre. 
Derimod var selve dødsannoncerne i reglen langt mere oplysende, end 
de er i vore dage, hvor man ofte indskrænker sig til navnet og de 
nødvendigste data. I gamle dage fik man ganske anderledes besked; 
her er et eksempel fra 1851: »Træt af dage indslumrede i går af-
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tes kl. 7 vor kære moder Laurenze Lu ja, født Møller, efter 6 ugers 
hårde lidelser til den evige hvile, hvorefter hendes længsel stundede. 
Siden 1807 var hun ansat her i byen som jordemoder, og hun opnåede 
den høje alder af 873/4 år. Ligesom hendes efterlevende børn og bør
nebørn med inderlig taknemlighed ville bevare erindringen om den 
elskelige gamle, således er det os i vor sorg en trøst at vide, at hun også 
længe med kærlighed vil mindes af de mange, med hvem hun i sit 
lange hæderlige liv kom i berøring«.

Eller et andet eksempel: »Min inderlig elskede og uforglemme
lige hustru Ane Margrethe Knudsgaard, født Bay, behagede det 
Alherren sidsti. fredag nat kl. 2 slet, efter at være forløst med en 
dødfødt søn, og efter 2de dages smertelige lidelser at bortkalde fra 
denne til en verden, hvor lidelser ophører. 12 års kærligt ægteskab 
forenede os her, hvis frugter var 7 børn, hvoraf 3de levende, meget 
små og uopdragne pigebørn tidlig begræder tabet af den ømmeste 
moder; og at hun var mig den trofasteste og kærligste ægtefælle, 
derom vidner mine følelser...«.

Det var ikke meningen, at de »uopdragne« pigebørn var uop
dragne, altså uvorne, i vor betydning af ordet; man brugte det den
gang for at sige, at børnene var mindreårige og altså endnu ikke op
draget eller uddannet.

SDHn elffrbe retfïafae Äone, (Htfabcfl) Pengen, fab 
jorbiffe Biöelfer enbteô i ®aar ©ftermibbagø 

3tl. 4J veb én ftiUe og rolig Tub paa SXofôgaarb*
®Ueve Haré tjædigt XSgteffab baobe lært mig at 

vurbere b^b jeg nu bar tabt, men ben Sante, at tun 
jeg er ben Sabenbe, og bun nu ngber ben greb fom b*n= 
bed retftafne SBanbel bur berebt b?nbe, bKfaer mig at 
bære mit Savn til vi engang famle# bo6 ®ub. 2)e Jaa 
fom tjenbte ben gorevigebe rille vift fïjænfe mig en 
2Xeblibenbebß--Saare.

2lavbiiiiøz ben 4be September 1843.

Dødsannonce fra Aarhuus Stiftstidende for 6. september 1843.

Undertiden kan en dødsannonce fortælle en helt bevægende hi
storie, som da gamle tegnelærer Engelbrecht i 1841 bekendtgjorde 
sin kones død: »At min inderligt elskede og gudhengivne ledsa
gerinde her i livet efter næsten 54 års ægteskab den 20. september 
d. å. er ved døden indgået til den himmelske hvile i hendes alders 
82. år, dette må jeg sorgfuld tilmelde ædle og dyrebare venner og ven
inder! I det sidste års tiltagende svaghed sukkede hun ofte og bad den
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almægtige og alvidende fader om opløsning, som nu er bønhørt og 
opfyldt. Ja, skilsmissen for mig efter så mange år er tung, men det 
glade håb at se hinanden igen i frydens boliger vil lette min kum
mer! Hvil jordiske svage bolig! Din himmelske og udødelige ånd har 
kun forladt sit støv for at omklædes og forklares til de saliges sam
fund! Men din gudhengivne og trofaste ven står nu ganske ene, be
kymret og længselsfuld tilbage!«

Naturligvis var der en hel del retorik i disse dødsannoncer og 
mange faste vendinger, som stadig gik igen; undertiden kneb det 
også med sætningskonstruktionerne, så der kunne komme lidt for
skydning i meningen, således som det allerede er tilfældet i med
delelsen om Ane Margrethe Knudsgaards død; det skete også, at an
bringelsen af forholdsled gjorde Vorherres indgriben mere direkte 
end egentlig tilsigtet som i denne dødsannonce fra 1835: »At det 
har behaget livets og dødens herre den 4. ds. under et besøg her at 
bortkalde til et bedre liv min håbefulde, inderlig elskede datter . . .«. 
Der var næppe heller altid fuld dækning for de følelser, man søgte 
at give udtryk for, således var det ganske givet kun sandhed med 
modifikationer, når apoteker Høsts enke i 1809 meddeler, at hendes 
»elskede, kære mand, Fridrich Holmsted Høst, forhen apoteker her 
i Århus« er død »efter 10 ugers smertefuldt sygeleje og 16 års 
kærligt ægteskab«. Man ved nemlig fra anden side, at ægteparret 
levede som hund og kat; og da enken snart efter giftede sig igen, gik 
det nye ægteskab ikke bedre.

Men ofte mærkes også dødens alvor og følelsernes ægthed gennem 
de stereotype udtryk. Vi kan tage et eksempel fra 1838, da købmand 
Peder Faurschou døde; hans enke skriver da: »Efter at have i 23 år 
delt livets foranderlige stillinger, lært at kende dets glæder og byrder 
i ægteskab med borger og købmand Peder Faurschou, behagede det 
skæbnens almægtige styrer fredagen den 17. ds. at opløse dette bånd 
ved en sygdom, der alt i 9 uger lod mig ane den tunge skæbne, der 
ventede mig med 6 sønner og 1 datter, at berøves en forsørger, der i 
hans sunde dage så ufortrøden virkede for mit vel. I sit 49. år måtte 
denne forhen så kraftfulde mand give efter for dødens alvældige 
bud, efter at han i de sidste 5 dage havde kæmpet med hårde lidelser. 
Ene står jeg nu tilbage med 7 uforsørgede børn, tillidsfuld håbende 
på det forsyn, der aldrig forlod den betrængte. Overbevist om, at 
familie og venner vil skænke mig en kærlig deltagende tanke ved 
denne meddelelse, frabedes al skriftlig og mundtlig bevidnelse«.

En sådan dødsannonce fortæller på en måde mere end mangen 
en neutral holdt nekrolog i vore dages aviser.



Historisk Samfund 1960-61
Det forløbne år omfattede 10 arrangementer, nemlig 4 udflugter, 

3 rundvisninger, 2 foredrag og 1 filmaften. Sæsonen blev indledt 
mandag den 16. maj med en rundtur i Marselisborg Skov under 
ledelse af skovrider, dr. agro. Kjeld Ladefoged. Skovrider Ladefoged 
førte under megen interesse deltagerne rundt til en række punkter 
i den store skov, der hver for sig havde historie at fortælle; fælles for 
dem var det, at den besøgende til daglig kørte dem upåagtet forbi. 
Ved kaffebordet på den idylliske Thors Mølle uddybede skovrideren 
træk fra turen. Den 28. maj var der besøg i Marcus Bechs Gård i 
»Den gamle By«, hvor museumsdirektør, dr. phil. Helge Søgaard gen
nemgik den lokalhistoriske samling.

Medens det i almindelighed er anlæg, bygninger, genstande eller 
ruiner, der giver udflugterne indhold, var det på aftenturen til Væhr 
Kirke den 9. juni en personlighed - formanden talte i kirken om Pe
der Griffenfeld, hvis kiste i baggrunden gav mødet en særlig stem
ning. Forsøget sidste år med en lidt længere tur blev fulgt op lørdag 
den 25. juni; og målet var denne gang Mariager. Her havde fru dom
mer A. R. Fog med flinke hjælpere arrangeret en byvandring med 
besøg i museet og kirken. Et højdepunkt for mange deltagere var det 
dog, da dommerparret gæstfrit åbnede deres smukke hjem i den 
bevarede fløj af det gamle kloster. Til heldagsturen søndag den 11. 
september havde man allieret sig med amanuensis F. Hastrup fra 
Geografisk Institut ved Århus Universitet. Amanuensis Hastrup er 
specialist i gamle landsbyanlæg, og han førte de deltagende med
lemmer rundt i store dele af Himmerland på en spændende og af
vekslende tur, der omfattede såvel levende byer, der endnu ligger i 
fortidens form, som døde, hvis spor kun anedes i grønsværet. Lørdag 
den 24. september afsluttedes årets udflugter med en eftermiddagstur 
til Ålsø Kirke, der blev gennemgået af pastor Povl Dahl.

Efter en pause i oktober afholdtes årets første aftenmøde tirsdag 
den 22. november. Museumsinspektør Bent Ousager, Horsens, havde 
givet sit foredrag titlen »Svend Tveskæg - helt eller kæltring? En 
dom til revision« - det blev en særdeles fornøjelig aften. Tirsdag
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den 13. december var den obligate filmaften. Der vistes Jette Bangs 
smukke farvefilm »Inuit« om polareskimoernes hendøende kultur. 
Filmen, der er fra 1939, blev indledt med et kort foredrag af for
manden. Torsdag den 2. marts 1961 blev der aflagt besøg på den 
nye Århusinstitution Dansk Pressemuseum og Arkiv, som blev frem
vist af dets leder, arkivar, cand. mag. Niels Thomsen. Museet, der 
især arbejder med billedforstørrelser og tavler i livlige montager, 
vakte berettiget interesse. Som sædvanlig afsluttedes året med gene
ralforsamlingen, der fandt sted torsdag den 23. marts. Formanden 
gennemgik i sin beretning det forløbne års arbejde og fremhævede 
især værdien af såvidt muligt at fastholde den del af dette, der ligger 
inden for årbogsudgivelsen. Under Øm Kloster Museum nævnte 
han, at man som ny kustode havde antaget konservator Holger G. 
Nielsen, Ry. De afgående bestyrelsesmedlemmer: overlærer Niels Gje
sing, Skanderborg, apoteker Adam Helms, Horsens, arkivar Finn H. 
Lauridsen og museumsinspektør Gunner Rasmussen blev alle gen
valgte. Efter kaffebordet viste skolebestyrer O. V. Berthelsen, Høj
bjerg, sin meget smukke lysbilledserie »Jyllands Vestkyst fra Grænsen 
til Skagen«.

Der er til Samfundets arbejde som sædvanlig modtaget tilskud 
fra Undervisningsministeriet, Skanderborg og Århus amter, købstad
kommuner, enkelte sognekommuner og private. Historisk Samfund 
bringer sin hjerteligste tak for disse tilskud, og det takker lige så 
hjerteligt alle, der ved medlemsskab støtter årbogen eller deltager i 
og medvirker ved møder og udflugter.



Accise 182
»Agnete og Havmanden« 

(maleri) 169
aktier, A/S Hjejlen 25 f, 

27, 28, 29, 33 f, 49, 50, 
57, 61 , 65, 66, 72, 85 f, 
97 f, 108, 109, 162 

aktionærer, A/S Hjejlen 32 
33 f, 49, 50, 56, 57, 61, 65, 
66, 69, 70, 72, 82, 85, 
93, 94, 109, 126 

altergulv 173 
alterklæde 173 
alterstager 172 
altertavle 172, 173, 174 
arbejdsløn 177, 178 
aviser 20, 181-195

Bedemand 192 f 
begravelsesskikke 192 f 
bestyrelse, A/S Hjejlen 32 f, 

34, 53, 54, 60 f, 69 f, 71, 
80, 82, 85, 86, 90, 92, 94, 
95, 96, 98, 99, 108, 116, 
117, 123, 129, 146, 157, 
163

bestyrelse, Hist. Samf. 6 
bestyrelsesmøder, A/S 

Hjejlen 47, 49, 54 
billetpriser (for sejlads på 

Silkeborgsøerne) 491,56, 
63, 67, 73, 76, 93, 94, 
101 f, 108, 109, 113, 122, 
>30, 131, 140 ff 

blytag 172, 173, 174,
177, 178 

brolægning 183 
broplaner v. Svejbæk 

Færgegård 143 f f 
Brædstrup-kredsen 15 
bådfart i Kbh.s havn 28
- på Frederiksdal sø 22
- på Roskilde fjord 109
- på Silkeborgsøerne

9-165
- på Øresund 20, 94

»Caledonia«, dampskib
14, 42

»Caroline Amalie«, hånd- 
hjulbåd 75

»Corneville«, håndhjulbåd 
75, 76

Sagregister
»Dagmar«, håndhjulbåd 

75, 76
dampskibsforbindelse, Ka- 

lundborg-Arhus 14
- Kbh.-Kiel 14
- på Storebælt 14 
»Dania« I, håndhjulbåd

75
»Dania« II, hjulbåd 88 
Dansk Vandrelaug 125 
diligence 22, 63 
direktion, A/S Hjejlen, se 

bestyrelse
direktionsmøder, A/S 

Hjejlen, se bestyrelses
møder

direktører, A/S Hjejlen 
46 f, 50, 60, 69, 146 

dragonheste 185 
dramatiske Selskab, Ar

hus, Det forenede 191 
driftsbestyrer, A/S Hjejlen 

101, 122, 123 
dronningens fødselsdag 

191 f
»Dronning Margrethe og 

den jyske adel« (maleri) 
166-169

»druknehullet« (på S/S 
»Hjejlen«) 37, 38 

dødsannoncer 193 ff 
dåbsfad 172, 173

»Edith«, lægter 142 
»Elly« I, motorbåd 109 
»Elly« II, motorbåd 122 
»Erna«, motorbåd 122

»Falken«, motorbåd 103,
111

fartplan (for sejlads på 
Silkeborgsøerne) 49, 50, 
57, 58, 59, 60, 63, 64, 
66 f, 68, 73, 86, 87, 96, 
106, 108, 116, 122, 129 

foredrag 196
»Forellen«, dampbåd 66 ff 
forlystelser 188-192 
forretningsfører, A/S

Hjejlen 96 
fortjenstmedaljen i guld

15
»Fossen«, dampbåd 73, 

75, 86

»Fulton«, hjuldamper, se 
også »Gudenå« 14 f, 
16, 161

fæstebønder 166-169

Gadebelysning 183 f 
gadenavne 184 f 
gader 181 ff 
generalforsamling, A/S

Hjejlen 29, 30 f, 32, 33,
56, 60, 61, 65, 66, 69,
70 f, 73, 77, 78, 80, 81,
82, 88, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98 f, 100, 109,
110, 116, 123, 126, 143, 
146, 147 

generalforsamling, Hist.
Samf. 197 

gennemsejlingen v. Svejbæk
odde, strid om 51-55 

»Gerda«, motorbåd 109 
»Giesbach«, dampskib 164 
»Glenten«, motorbåd 101,

102, 139, 140 
græsning på kirkegård 173 
»Gudenå«, hjulbåd 161 
gæstgiverier 21, 50, 64

»Handelsplads« 10 
Harmonien, Arhus 186 
»Harry«, motorbåd 109 
»Hejren«, dampbåd 81-84,

91, 93, 112, 119, 129, 132, 
133

Herbergsringen 125, 126,
127 

hestehjulskib 26 f 
Himmelbjerg-møder

20, 77 
historisk maleri 166-169 
Historisk Samfund for

Arhus Stift 6, i8t,
196 f f

»Hjalmar«, dampbåd 74,
75, 86, 87 

Hjejlen, A/S 9-165 
»Hjejlen«, hjuldampbåd

10, 13, 30, 35-45, 46, 47,
55, 56, 57, 58, 59, 63, 64,
65, 66, 67, 70, 75, 78, 80, 
85, 87, 88, 89, 90, 91, 
106, 112, 118, 124, 129,
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131, 138, Mb I44, J45, 
147, 148, 149, 161, 163, 
164

»Hohenau«, motorbåd
103

husdyr 179, 183 
»Hønen«, se »Hjejlen« 
»Håbet«, håndhjulbåd 75

»Interlaken«, dampskib
164

Jernbaneanlæg i Jylland 
10 f, 17 f, 18, 19, 20, 23,
25, 27 f, 30, 37, 56, 57, 
59, 62, 63, 64, 71, 81, 
100

- på Sjælland 10, 50 
»Juliane«, dampbåd 73 f,

86, 87, 103
»Juulsø«, dampbåd 103, 

105

Kanaler 12, 19, 103, 104 
kirkeblok 172 
kirkeinventar 170, 172 
kirkeklokke 173 
kirker 170-179 
kirketiende 170-179 
kirketiendeejere 170,

171-179 
kirkeværger 170, 172 
»Knøsen«, motorbåd 87,

109 
konfirmation 188 
kongens fødselsdag 191 
kongesejlads (på Silke

borgsøerne) 43-45, 58, 
99, 100, 141, 145, 163 

konsumtion 182 
korn tiende 171 
Kronprindsens Klub, 

Arhus 186, 191 
Kvindelig Læseforening, 

Kbh. 166 
kvægtiende 171 
kåge, se pramme 
kågfart, se pramfart

Landevej, Herning-Silke- 
borg 50

- Silkeborg-Viborg 50 
landevejsgade 181 
liglaug 193 
»Louise«, dampbåd 74 f 
»Lyså«, motorbåd 116 
løn, se også arbejdsløn

26, 47 f, 72, 85, 98, 
116, 142

»løvegården« 186

Maleri 166-169

maleriudstillinger 190 
»Marie«, håndhjulbåd 75 
»Martello«, dampbåd 161 
menagerier 189 
messehagel 173 
messetøjsskab 172 
mineudlægning (i Silke

borgsøerne) 136
misbrug af kirketiende 

170-179
»Mols«, dampbåd 68 
Motorbåde-Kompagniet 

88
møder 196 f
»Mågen«, dampbåd senere 

motorbåd 80 f, 82, 84,
114, 129, I3I. 133, i35> 
142

»Nettlebeck«, motorbåd 
136

Opmudringer (af Gudenå) 
12, 14, 132 f

»Otto«, håndhjulbåd 21 f, 
22, 75

overenskomst mellem A/S 
Hjejlen og Silkeborg 
kommune 108 f, 109,
110

Panoptikon 189 f 
patronatsret 170 
personale, A/S Hjejlen

47 ff, 81, 85, 90 f, 92,
115, 116, 122 ff, 129, 
139, 142, 146 f, 158-160

Peter-gruppen 138 
»Pilen«, motorbåd 87,

99, 100, IOI 
»Plaske-Malene«, se 

»Caledonia«
Polyhymnia, Arhus 186 
postbefordringsvæsnet 22 
poststempel 128 
pramfart 9, 10, ii, 12, 13, 

14, 16, 17, 52, 103
pramme 9, 10, 11, 12,

14, 16, 68, 77, 103 f 
priser 174 
prædikestol 172, 173,

174 
præstekjole 179

»Ravnen«, motorbåd
109, 113 

redaktionsudvalg 6 
regattafester 44, 88 ff, 

116-120, 121, 145, 163 
regnskab, A/S Hjejlen 26

33, 50, 56, 65, 71, 72,
73, 79, 85, 102, 106,

112, 122, 126, 129, 130, 
131, 140, 147

Regnskab, Hist. Samf. 208 
- Øm Kloster 209 
»Remstrup«, motorbåd

109 
rendestene 183 
retssager 174 ff, 176 ff 
revisor 6 
»Rigi«, dampskib 164 
rundmalerier 190 
rustvogne 193 
»Rylen« I, motorbåd

100, 113
»Rylen« II, motorbåd

135, 138, 143 
»Røghætten«, se »Cale

donia«

Salg af kirketiende 170 
»Skt. Gertrud«, motorbåd

109 
schalburgtage 104 
»Scholle«, skib 142 
selvejerbønder 168 
»Silkeborg«, håndhjul

båd 75 
Silkeborg Roklub 89 
Silkeborg Sangforening 44 
Silkeborg Turistforening

95, 101, 104, 105,
116, 117 

»Skibladner«, damphjul- 
skib 163, 164 

skibskollisioner 87, 106 f 
skifte 179 
skoleudflugter 114, 129 
skovture 187, 188 
slagmalerier 190 f 
sluser 28, 62, 104, 116 
slæbebåde 74, 77, 80, 81,

100, 101, 103, 116, 117, 
122, 129, 133, 139, 140, 
142, 143

»Smart«, motorbåd 100 
»smørrebrødssiden« 187 
»Sneppen«, motorbåd

101, 113 
sommerrestaurationer

64, 86
»Stadt Bern«, dampskib

164 
standsforskelle 186 ff 
status, A/S Hjejlen 33,

56, 65, 68, 69, 70, 71,
72, 79, 100 

statutter, A/S Hjejlen, se
også vedtægter 32 ff 

»stavnsbånd« 124 
stifterkreds, A/S Hjejlen

24, 162 
stolestader 187
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»Svalen« I, dampbåd 
28, 52

»Svalen« II, dampbåd 66 
»Svalen« III, motorbåd 

109, ui, 113
»Svanen«, motorbåd 87, 

101, no, 113, 116 
syn (over kirker) 171, 

172 f, 173, 174, 176 
sølvsager 179 
Taskenspillere 189 
teater 186, 188 
»Ternen«, dampbåd senere 

motorbåd 78 ff, 81, 84, 
85, 87, 88, 109, 114, 
129, 130

tienderettigheder, retssag 
om 174 ff, 176 ff 

tilskud (til Hist. Samf.)
197 

titulaturer 186 
»Tordenskjold«, båd 76 
tovbaner 145 
trafik 185 f

»Tranen« I, motorbåd
109, in, 142

»Tranen« II, motorbåd
138, 140, 142, 143 

tranlamper 183 f 
tryllekunstnere 189 
træksti (langs Gudenå)

ii, 15, 42 
turisme og turister 18,

20 ff, 24, 56, 64, 71,
72, 86, 88, 91, 94, 101, 
102, 106, 107, 109, 122, 
125, 129, 130, 131, 144, 
145, 147, 149 

»Turisten« I, motorbåd
fi7

»Turisten« II, motorbåd
116

Udbytte, A/S Hjejlen 26, 
72 f, 85, 93, 94, 108, 112, 

122
udflugter 196 
udgravninger 43, 44

udvalg for Øm Kloster 6 
»Ulvejægerne« (film) 113 
ungdomsherberg 125-128

Vandrerhjem 125-128,
132

vedtægter, A/S Hjejlen, se 
også statutter 92, 94, 
96, 146

»Whip«, motorbåd 106 f 
»Viben« I, dampbåd 57 f, 

58, 59 £
»Viben« II, motorbåd 

101, 102
»Viking«, motorbåd 116 
visitats 172, 173 
vokskabinet 189 f

»Ydun«, rutebåd 58

Ålegårde 12, 52
Arhus Musikforening 186 
årsberetning 196 f
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Alexandrine, dronning 88

Ahlefeldt-Laurvigen, 
F. F. H. E., toldforvalter 
72

Albrecht, Peder, Stads
musikant 188

Andersdatter, Kirsten 168 
Andersen, H. C., digter

9, ii, 14, 161, 165
- N. C., skibsfører 158
- Peder, skibsfører 49, 

9b 139, 153
- Aage, billettør 158 
Arentz, direktør 82 
Arildsen, maskinmester

158
Arnskov, Fanny 163
Arntzen, Frode, købmand 

3i, 73, 95
Atalante, artist 189-90
Axelsen, H. Bek, både

ejer 108

Bang, Jette 197
Bartholin, Christoffer, 

etatsråd 176
Basse, C., kaptajn 66
Baumgarten, H. H., skibs

bygger 31
Baumgarten & Burmei

ster 15, 18, 30, 34-35, 
57, 68, 124

Bay, Ane Margrethe, se 
Knudsgaard

Bech, J., justitsråd 32 
Bendixen, beværter 64 
Bentzen, Carl 194
- Elisabeth 194
Benzon, ingeniør 82
Bergmann, C. E. F., damp

skibsekspeditør 66
Bering, Peder, dommer 176 
Bertelsen, Hans, skibs

fører 158
Berthelsen, O. V., skole

bestyrer 197
Bewer, William, skue

spiller 113
Bilde, Johannes, for

fatter 169
Bils, »professor« 189
Bindesbøl, Jacob H., 

godsinspektør 14

Bindesbøll, Johan H., 
godsforvalter 24, 29, 
61, 162

Bindslev, R., borgmester
126

Bing, H. S. & søn 32 
Bisgaard, Otto, overrets

sagfører 6, 150 
Bitsch, maskinmester 158 
Bjørnson, Bjørnstjerne,

digter 77
Blicher, St. St., digter

20, 165 
Boje, kaptajn 80 
Bonaparte, førstekon

sul 189
Boock, J., byrådsmed

lem 127
Borberg, E., birkefuld

mægtig 99
Braem, Chr. 177
- Hans, biskop 173, 180 
Brahe, Bille, amtmand 32 
Bramsen, Luis, konsul

23, 46 
Bredal, Holger, provst

172, 176, 178-80 
Bredsgaard, Chr., både

ejer 108
Brinkopff, H. V., maler 37 
Brochman, Jacob, præst

179
Bruun, Anders, proku

rator 174, 177, 180
Brøchner, G., ekstra-

mand 115
Brøgger, Christen, skibs

fører 40, 48, 80-81,
91, 106, 158 

Burmeister, se Baumgarten
- C. C., skibsbygger 31
- & Wain 35, 124, 161 
Bursche, konditor 87 
Byberg, Raun, skibsbyg

ger 101
Bülow, A. F. von, over

auditør 55
- E. G., maskinmester 158 
Bøgild, Arne, billettør

139, 158 
Baagøe, Carl 37

Carlsen, ekstramand 115
- C., vandbygningsin

spektør 62

Cata, pseudonym 120 
Christensen, C. C., over

retssagfører 110
- Jacob, redaktør 92-94, 

107, 110
- Johs., bådfører 139
- M., bådeejer 108
- Aage, borgmester 127 

ï4é
Christian IV, konge 

170-71
- VII, konge 191
- VIII, konge 189
- IX, konge 59
- X, konge 88, 99-100,

145
Christiansen, ekstramand

115
- fiskehandler 106
- P. M., forfatter 148
Christoffersen, bådebyg

ger 100-01
- Axel, skibsfører 49,

91, 109, 115, 158
Clemmen, Rasmus Sø

rensen, bonde 169
Collstrup, A., købmand 73

Dahl, Povl, præst 196 
Dahlerup, Aksel, redak

tør 118-20
Danner, Louise, grev

inde 30, 44-45
Daue, H. J., militær

skribent 18, 28
Dreschei, V., birkedom

mer 16, 24, 28-32, 34, 42, 
51-56, 66, 70, 86, 152-53 
162

Drewsen, Christian, pa
pirfabrikant 10, 32

- J. C., papirfabrikant 10
- Johan Christian, fa

briksmester 24, 32, 
46-47, 49-50, 60, 
69, 7 b 157-58, 162

- Michael, papirfabrikant 
10, 14-16, 18, 23, 25, 
28-32, 34-35, 40, 42-48 
51-52, 58-57, 59-61, 
64-71, 124, 148, 157, 
161-63

Due, købmand 24, 29,
66, 162
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Egebjerg, Edv., forfat
ter 105

- Niels, maskinist 103, 
105

Ellerup, maskinmester 
24, 162

Engelbrecht, Adam Abra
ham, tegnelærer 194

Erichsen, Chr., maskin
fabrikant 74

Erik af Pommern, konge, 
168

Eriksen-Byth, ekstra- 
mand 115

Esben-Petersen, P., borg
mester 144-45

Eskildsen, H., havnekap
tajn 57

Fass, Jens Christian, post
mester 61

Faurs chou, Peder, køb
mand 195

Fenger, fabrikant 152
Fibiger, C., distriktslæge 

24, 44, 162
- Elfride, forfatterinde 

44, 50, 163
Fog, A. R., fru dommer 

196
Fogh, Jens Pedersen, 

bonde 168
- Peder Rasmussen, 

bonde 168
Frederik IV, konge 172
- VI, konge 191
- VII, konge 30, 42, 

44-45, 49, 88, 124, 
161, 163, 189

- VIII, konge 88
- IX, konge 141, 145,

147
Frederiksen, M., ekstra- 

mand 115
Frichs, maskinfabrik 66
Friedländer, S., papir

handler 32
Fulton 14-15

Gjesing, Niels, over
lærer 6, 197

Gleerup, Mikkel, bonde 
168

- Peter Mikkelsen, bonde 
168

Goldschmidt, se Schott
länder

Grabow, J. Heegaard, 
gæstgiver 24, 66, 162 

Griffenfeld, Peder, stats
mand 196

Guldhammer, maskin
mester 158 

Güldencrone, F. J. C., 
stiftamtmand 191

Gås, slægten 168
- Niels, bonde 168
- Peter, se Gleerup, Peter

Hammer, fabrikant 73
- billettør 109, 158 
Hanelius, pramfører 15 
Hanneken, von, tysk ge

neral 135-36
Hansen, beværter 64
- Aksel, skibsfører 139
- Axel, skibsfører 158
- C. F., skibsfører 87
- C. K., grosserer 32
- Jørgen Aulberg, maski

nist 139, 158
- P., gæstgiver 63
- Viggo, skibsfører 139, 

158
Hastrup, F., amanuen

sis 196
Hauch, Carsten, digter 44 
Heegaard, se Grabow 
Helms, Adam, apoteker

6, 197
Henningsen, Poul, arki

tekt 118-19
Henriksen, A., skibs

fører 158
Hjorth, A., ekstramand 

"5
- Erik, skibsfører 139, 

158
Hjortsvang, Deliane 179
- Hans Sørensen, præst 

Hi-79
Holbøll, R., maskinmester 

78, 107, 158
Hollesen, P. C., mølleejer 

18, 24, 32, 34, 60, 157 
162

Holm, H. P., billettør 79, 
90, 115, 124, 135, 158

- N. E. S., maler 191
- P., organist, maler 191 
Holten, C. F. von, ad

judant 44
Hostrup, C., præst 24,

30, 43-45
Husted, overretssagfører 

70
Hvidt, Edv., mægler 32 
Høst, Fridrich Holmsted, 

apoteker 195
Ha a ru p, Aage, maler 131

Ingeborg, prinsesse 88

Jahnsen, maskinmester
158

Jakobsen, Viggo, fyrbø
der 159

Jensen, A. C. Hastrup, 
billettør 139

- Carl, fagforeningsfor
mand 124

- Carl, maskinmester 159
- Ernesto, ingeniør 88
- F. Elle, fhv. forstan

der 170
- Holger, ølhandler 87
- Jens Karl, fyrbøder 47
- Jens Vilh., maskinmester 

81, 159
- K., bådeejer 66
- Karen B., kontorist 139
- Karl Verner, skibsfører 

134» 139, Ï59
- Nydam, gårdejer 6
- Peder, arkivar 4, 6, 

166
Jessen, I. C. von, borg

mester 27-28
- Peter, købmand 145
Johansen, Ejnar, fyrbøder 

159
- Frederik, købmand 98
- J. P., driftsbestyrer 

97-98, 101, 123, 
126-27, 134, 146-47, 
157, 159

Jones, Robert, købmand 
31, 73

Jürgens, K., birkedommer 
95

Jørgensen, J. H., læge 24, 
60-61, 69, 157, 162

- S. Lauge, lektor 6
- Sofus, snedkermester

93, 109

Kjeldgaard, Peter, tøm
rermester 81

Kjær, N. P. fyrbøder 81,
115, 159

Klein, P. Canaris, manu
fakturhandler 31, 95 

Klemme, Per, se Klem
men Peder

Klemmen, slægten 169
- Erik Andersen, bonde

169
- Peder Eriksen, bonde 

166, 169
Klindt, Jes, grosserer 98, 

109, 123, 157
Kluwer, C. C., skovrider 

24, 44, 60-61, 65-66, 
69-70, 76, 157, 162-63
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Knap, A., bankdirektør
70, 73» 98, 157

- C., købmand 24, 69-71, 
97, 157, 162

Knudsgaard, Ane Mar
grethe 194-95

Krieger, J. C., oberst 71
Kristensen, Kristen, skibs

fører 74, 78, 81, 90-91, 
159

-S., damaskvæver 93 
Kristiansen, N. K. Snej- 

bjerg, se Snejberg
Kag, Bodil Pedersdatter 

168
Kaarsted, J. P., direktør 

115, 123, 127, 146, 
150, 159

Kaarsted, Tage, adjunkt 7

Labri, »professor« 189 
Ladefoged, Kjeld, skov

rider 196
Langberg, ejendomsmæg

ler 159
Lange, Hans, landsdom

mer 176-77
Langhoff, Fr., konditor

153
Larsen, hotelejer 32
- urmager 24, 162
Lassen, Hans, købmand 

”3
Lauridsen, Finn H., ar

kivar 4, 6, 197
- J. K., folketingsmand

19
Lauritzen, L. C. køb

mand 99, 110
- Lau, sen., filminstruk

tør 113
Laursen, A., ekstramand

115
- Alfred, skibsfører 139,

159
Lebech, Mogens, histori

ker 161, 165
Lehmann, Orla, politiker 

62
Lemkov, Victor, tivoli

direktør 119
Lindstrøm, Viggo, skue

spiller 113
Linnemann, maskinmester

159
Lisberg, kioskdame 79
Listoe, F., redaktør 16, 31 
Livingstone, David, op

dagelsesrejsende 18
Ljunggreen, skibsbygger 

76, 82
159

Louring, M., skibsforer 159 
Luja, Laurenze, jorde

moder 194
Lund, F. C., distriktslæge 

95» 123
- M., maskinmester 115, 

159
- Oscar, birkefuldmægtig 

95» 99
- Th. Adler, birkedom

mer 95
Lundholm, maskinmester

159
Lüttichau, Matthias, 

general 20
Lægdsmand, J., fyrbøder 

159
Löwener, D. & co., jern

støberi 28, 52, 162

Madsen, Harald (Bivog
nen), skuespiller 113

- M., maskinmester 90-91,
115, 124, 159

- P. Ronald Hauge, ma
skinmester 91, 159

- R., maskinmester 139
Magnusson, Kai, billettør 

139, 159
Margrethe, dronning 

166-68
- prinsesse, tronfølger 141 
Mathiassen, R., gårdejer

24, 162
Meyer, fuldmægtig 61
Mikkelsen, Gunnar, bil

lettør 139, 159
Mogensen, Caroline, her

bergsbestyrerinde 127
Monrad, D. G., politiker 

28
Mortensdatter, Maren 169 
Mortensen, A. M., ekstra

mand 115
- Simon, bonde 168
Mølbæk, A. G., bådeejer

74, 87
Møller, G., bagermester 74
- Laurenze, se Luja

Neergaard-Jessen, Johan
nes, landsretssagfører 
117, 123, 144, 146, 157

Nelson, Horatio, admiral 
189

Niebuhr, Hermann, skibs
fører 91, 115, 139, 159

- Vilhelm, maskinmester 
135, 139, 159

Nielsen, ekstramand 115
- Augusta 163

Nielsen, Axel, apoteker 70-
71, 78, 98, 157, 163

- C. F., apoteker 24,
29, 162

- Holger G., konservator
197

- Jørgen, politimester 185
- Marius, skibsfører 115,

159
- Otto, bådeejer 76
- P. M., grosserer 145
- Peder, skibsfører 106,

159
- Rasmus, ekstramand

115
- Troels, skovrider 173 
Nissen, ekstramand 115

Olsen, C. 160
- P. C. J. Lindhardt,

billettør 139, 159
Orneborg, M., skibsfører

160
Ottesen, H., mølleejer

15-16, 18, 31, 66, 152 
Ousager, Bent, museums

inspektør 196

Pedersen, C. R, skibs
fører 115, 160

- Jacob, grosserer 98
- Jens, murer i74~75, *77
- Peder, bokser 117 
Pedro, Don, eremit 190 
Petersen, barber, både

ejer 74, 76
- kaptajn 46
- tjener 117
- Arne, tivolidirektør 119
- Chr., bankdirektør 95
- Jens Chr., billettør

160
- Karl, kontorbestyrer

115, 122, 160
- Mourier, godsejer 32
- P. T., skibsfører 40
- Thyge, bokser 117 
Poulsen, maskinmester

80—81
- A., billettør 139
- Th., skisbfører 139, 160 
Poulson, Matthias, justits

råd 176-77

Quitzau, Niels, skibsfører
47-48, 90, 160

Randrup, brdr., 88-89 
Rasmusdatter, Marie 168 
Rasmussen, ekstramand

115
- købmand 24, 162
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Rasmussen, stationsforval
ter 73

- A., underdirektør 78, 
82, 84

- Chr., bådeejer 108-09, 
121-22, 142

- Chr., skibsfører 160
- Gunner, museumsin

spektør 4, 6, 197
- Herrn., malermester 

125-27, 146, 157
- Johan, gårdejer 54
- Julius, bådeejer 74, 

86-87
- Louis, bogtrykker 144
- Peter Mortensen, skibs

fører 48, 90, 160
Redal, Aage, skuespiller

113
Reenberg, Thøger, lands

dommer 176
Refsgaard, A., fyrbøder

139
Richter, Johan, kontor

chef 6
Rosenørn, P., birkedom

mer 94-95
Rossing, maskinmester 

160
Rotwitt, C. E., politiker 

27
Rugaard, opkræver 107 
Rørdam, Marie 192
- Skat, biskop 192

Sabroe, Poul, redaktør 117
- Th., agent 70, 72, 157
Salomonsen, B. 32 
Schenstrøm, Carl (Fyr

tårnet), skuespiller 113
Schillerup, smedemester 

24, 162
Schjellerup, se Schillerup
Schmidt, Aug. F., for

fatter 6
- Aage, købmand 113
Schottländer & Gold

schmidt 32
Schrøder, Chr., skue

spiller 113
Schulz, E., læderhandler 

123
Schønner, W., skibsbygger 

154
Seerup, H., gæstgiver 64

Sejersen, S., kasserer
110, 146

Sejr, Emanuel, overbi
bliotekar 181

Simonsen, Anders (I), 
bonde i Stokkebro 168

- Anders, (II), bonde i
Stokkebro 169

- J., herbergsbestyrerinde
127

Skov, N. C., hotelejer 113,
117, 123, 143, 146, 157 

Slager, A. P. 32 
Slott-Møller, Agnes, ma

lerinde 166, 168-69 
Smiths, Elisabeth, se

Bentzen
Snejbjer^, Peter Kristian

Nielsen, skibsfører 160 
Snejbjerg-Kristiansen, N. K.

skibsfører 49, 79, 91,
115, 160

Starcke, Viggo, overlæge
118

Staugaard, J. H., maskin
mester 48, 160

Stephensen, Hakon, re
daktør 117

Stribolt, Oscar, skue
spiller 113

Strunge, C. N., husmand
24, 32, 162

Strøyberg, N. C., fabriks
ejer 69-71, 157

Suhr, I. P. & søn 32 
Svend Tveskæg, konge 196 
Switzer, grosserer 32 
Søgaard, Helge, museums

direktør 196
Søren 179
Sørensen, proprietær 24,

32, 162
- H. F., maskinmester 160
- H. S., redaktør 58, 95
- Hans, se Hjortsvang
- Kai, bogtrykker 147, 157
- Knud, arkitekt 125-26
- N. A., direktør 123,

142, 157
- N. A., købmand 107
- Ole, ekstramand 115
- S. Kruse, billettør 139
- Sophus, redaktør 78,

89, 92, 95. 100, 104,
113, 116-19

Tauber, E. G., adjunkt
191

Therkildsen, A., billettør 
81, 115, 160

- Regnar, billettør 115, 
160

Thomsen, Niels, arkivar
197

- Niels, ekstramand 115 
Thorendahl, bagermester

26
Thyra, prinsesse 88, 156 
Tind, J. 154
Tolderlund, Hother, for

fatter 48
Tortzen, Inger 82
- V., sagfører 80, 82, 

93-94, 98, 157
Trap, J. P., kabinets

sekretær 44
Truelsen, Truels, maskin

mester 47, 160
Tuxen, J. C., direktør 78

Ulrichsen, H. F., folke
tingsmand 118

Valdemar, prins 156 
Vestring, billettør 47 
Vingborg, bådeejer 74 
Visby, Fr., tandlæge, 

maler 184, 188

Wain, se Burmeister
Wartime, Chr., bankdi

rektør 113
- Peter, driftsbestyrer 

97-98, loi, 113, 122-23, 
157, 160

Werner, fabrikant 123 
Westenholtz, etatsråd 32 
Willumsen, bådeejer 116 
Worsaae, J., arkæolog 

43-44
Wright, Thomsen & Kier, 

entreprenørfirma 144

Zeltner, H. C., fabrikant 
24, 69-71, 157, 162

Zethner-Møller, P., lands
retssagfører 145-47, 157

Zieliau, R. Th., proku
rator 33-34, 46, 49, 53, 
60, 157

Ørneborg, hotelejer 117
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Afrika 18
Alling 25
Almindsø 88
Ans ii, 18
Asmildkloster 176
Assens 137
Aunsøerne 76
Asylgade (Arhus) 185
Asyl vej (Arhus) 185

Bakbo 24
Balle 124
Barbergyde (Arhus) 185
Benzon 169
Berlin 58
Birkenhead 18
Birkevej (Silkeborg) 104 
Bispegade (Arhus) 185 
Bispegyde (Arhus) 185 
Bjerringbro 11, 78 
Bjerring mølle 17, 40, 42 
Bloksbjerg 118
Bov 190
Bovbjerg 48 
Bramminge-banen 100 
Brassø 89
Brienzersee 164
Brobjerg port (Arhus) 

182
Brokhøjgård (Gjerrild) 

168
Brædstrupkredsen 15

Carlshytten (Rendsborg) 
28, 29

Caroline Amalieshøj
49, 59

Charlottenborg 166, 168
Christianshavn 35

Danielsens have (Arhus) 
188

Danmark 9, 14, 20, 21,
22, 24, 34, 42, 48, 119, 

125. 135, 161, 166
Dansk Pressemuseum og 

Arkiv (Arhus) 197
Danske Filmmuseum, Det

150
Domkirken (Arhus) 181, 

184, 187, 192
Dronningestolen 24, 145 
Dynkarken (Arhus) 183 
Dynæs 44, 80

Ellegaard (Stokkebro) 168 
Elmegaard (Stokkebro) 168 
Engelskmandens plads

(København) 34 
England 16, 23, 26, 48 
Esbjerg 101 
Europa 24, 164

Ferdinandspladsen (Ris
skov) 187

Firgaarde 160
Flensborg 103 
Forhistorisk museum

(Arhus) 181 
Frederiksgade (Arhus) 183 
Frederiksdal sø 22 
Frederiksgade (Arhus) 181,

183 
Frederikshøj (Arhus) 188 
Frederiksport (Arhus)

182
Frisenvold fiskegård 19 
Frisenvold laksegård 40 
Frisholt skov 42 
Frue kirke (Arhus) 181,

191
Fuldbro 62, 63, 90
Fuldbro mølle 62
Fyn 71
Fægyden (Arhus) 185

Gamle By, Den (Arhus)
181, 183, 196 

Gammel Hattenæs 86 
Gamle Længes plads (Sil

keborg) 104
Gammel Skovridergaard 

(Silkeborg) 118, 121, 132
Gjerrild 166, 168, 169
Gjerrild kirke 169
Gjerrild mark 168 
Grønlundsgade (Arhus)

185
Grønnegade (Arhus) 185 
Gudensø 116 
Gudenå 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16. 17, 18, 25, 63,
88, 116, 118, 120, 149 

Gudenå-dalen 17, 18,
28, 62

Gudenåsø 25
Gødvad bakker 163
Göta-kanal 25

Hamborg 100, 142

Hamborgs havn 142 
Hammer 171 
Hammergård 179 
Handels- og Søfartsmu

seet på Kronborg 150
Hattenæs 86, 118, 133,

134
Havgyden (Arhus) 185 
Heim Ludwigslust 136 
Helsingør 40, 150
Helsingør havn 80 
Herning 50
Himmelbjerget 9, 15, 17, 

20, 21, 22, 24, 26, 43, 
44, 48, 49, 51, 57, 58, 
59, 60, 63, 64, 66, 67, 
68, 73, 74, 76, 77, 79, 
80, 86, 87, 88, 94, 99, 
102, 106, 113, 114, 116, 
120, 121, 122, 130, 131, 
*33, *40, *45, *56

Himmerland 196 
Hjelmensgade (Arhus) 185 
Horsens 27, 58, 62, 68,

87, 196, *97
Horsensvejen (Silkeborg) 

*3, 88
Hotel Dania (Silkeborg) 

24, 28, 95, 97
Hotel Hattenæs 89
Hotel Himmelbjerget 86
Hotel Julsø 64, 86, 121, 

*55
Hotel Ludvigslyst 143
Hotel Royal (Arhus) 185
Hotel Silkeborg 21, 22 
Hovedgårdsvej (Silke

borg) 104
Howaltswerke (Kiel) 82 
Hudson-floden 18
Hvejsel Lundgård 179 
Højbjerg 197

Isted 191

Jelling 117
Julsø 56, 79, 80
Jylland 18, 19, 40, 43, 

76, 114, 117, 197

Kalundborg 14
Kattegat 15, 40
Kiel 14, 28, 82
Kildegården (Silkeborg)

104
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Klostermølle 103 
Klovborg 172 
Knejpkuranstalten (Silke

borg) 85
Knudsø 43 
Knøsen 49, 86 
Kolby 142
Kongedybet 118 
Kongelige Bibliotek, Det

181
Kongensbro 11, 116 
Korsør 10, 50 
Kristianstad 77, 78, 82 
Kunstakademiet 191 
København 10, 14, 16, 17,

19, 28, 29, 32, 35, 40, 46,
47, 49, 50, 57, 58, 74, 80,
90, 113, 163, 166, 169,
181
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Pedanten og politik
EN SKOLESAG FRA PROVISORIETIDEN

Af Emanuel Sejr

Den 4. februar 1887 havde 5. studerende klasse i Århus Katedralskole 
religion i timen fra kl. 10-11. Lærer var pastor Henry Ussing1) fra 
Vejlby, den senere stiftsprovst i København, og han talte til eleverne 
om overgangen fra middelalder til nyere tid. Man skulle ikke tro, at 
der i dette emne kunne findes stof til nogen form for affære, men det 
var alligevel tilfældet; allerede samme dags eftermiddag begyndte la
vinen at rulle. Det vil være lettest at følge udviklingens gang gennem 
den indberetning2) til kultusministeriet, som rektor Dahlenborg3) 
følte sig foranlediget til at udarbejde og indsende. Den lyder således: 

»Fredag eftermiddag kom redaktør Nielsen4), fader til en discipel 
i 5. klasse, til mig for at beklage sig over, at pastor Ussing samme 
formiddag på utilbørlig måde havde omtalt kongen og regeringen i 
sin time. Samtidig med at erklære min beredvillighed til at tage mig 
af sagen, udbad jeg mig på grund af sagens vigtighed, at han skriftligt 
ville meddele mig sin klage. Dertil var han meget villig og lovede at 
sende mig klagen næste morgen. Ved bortgangen ytrede han imidler
tid, at han gik hen for at rådføre sig med en anden af fædrene til en 
discipel i klassen, nemlig biskop, dr. Clausen5). Lørdag morgen op
søgte hr. Nielsen mig på skolen for at lade mig vide, at efter rådførsel 
med biskop Clausen, ville disciplene nu selv henvende sig til mig med 
en klage, som jeg straks erklærede mig villig til at modtage. Imidler
tid kom to af klassens disciple til mig i første kvarter for at bede om 
min tilladelse til at tale med pastor Ussing om noget, som var forefal
det i den sidste time. Jeg erklærede dem, at dette måtte stå dem frit 
for selv uden min tilladelse. På dette standpunkt af sagen fandt jeg 
det rigtigst personlig at meddele redaktør Nielsen det forefaldne. Han 
havde intet derimod at indvende.

Uagtet jeg altså endnu ikke havde andet at holde mig til end re
daktørens mundtlige ytringer dagen før, mente jeg at burde ind
hente pastor Ussings fremstilling af det passerede. Jeg begav mig der
for til hans hjem lørdag eftermiddag og havde medbragt skriftlig
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nogle spørgsmål, hvorpå jeg bad ham give svar. Pastoren var meget 
beredvillig dertil. Spørgsmålene var: Har pastor Ussing omtalt dan
ske politiske forhold? - svaret var: ja. - Er kongen og regeringen ble
ven nævnt? - svar: ja. - Er der brugt nedsættende ord om kongen 
og regeringen? - svar: nej. - Er kongen iblandt andre bleven benævnt 
en slyngel? Herpå svarede pastoren straks, at det var usandhed; men 
senere, da pastoren udviklede vidtløftig, hvad han havde sagt, frem
gik det, at det var ytret, at tilhængere af det falske fremskridt kunne 
betragte Louis Philippe, Napoleon III, Christian IX og Estrup for 
uhyrer og slyngler. - Det sidste spørgsmål var: Har pastor Ussing 
tidligere omtalt i klassen kultusministeren som en åndelig undermå
ler? Herpå kunne pastoren kun svare, at han anså det for højst 
usandsynligt, da han slet ikke nærede denne mening.

Jeg bad derefter, om pastoren ville gengive mig tankegangen i det 
foredrag, han havde holdt, og tillade mig at gøre optegnelser deraf; 
dertil var han ligeledes straks villig. Det efterfølgende er nu et forsøg 
på at rekonstruere pastorens foredrag efter disse blyantsnotater: Det 
var et kirkehistorisk foredrag. Emnet var overgangen fra middelalder 
til nyere tid. Det fremhævedes, at det gjaldt en åndelig forståelse af 
sagen. »Fremskridt« i sin almindelighed blev benægtet. Det indrøm-
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medes vel, at der var gjort fremgang på det videnskabelige og på det 
praktiske område ; men i sidste henseende gjordes opmærksom på, at 
produktionens udvikling også havde haft indflydelse på arbejdernes 
stilling og givet anledning til socialismen. Tanken forfulgtes videre 
ind på det politiske område. Den større deltagelse i det politiske liv 
ansås for et gode, men med urette. I denne forbindelse omtaltes også 
valget her i Århus og udtaltes, at fremskridtsmændene her var glade 
for udfaldet. Man satte således fremskridtet i de mange kræfters sam- 
mengriben, i de mange procent af deltagere. Var det det, som det 
gjaldt om, kunne man jo ved nedsættelse af valgalderen og ved at 
tage kvinderne med komme til et endnu højere tal. Men det var kun 
et formentligt fremskridt. Misligheden derved var, at de politiserende 
glemte pligterne mod hjemmet. Var hin opfattelse rigtig, måtte man 
betragte tiden til 1789 som manglende jævnt fremskridt og antage, at 
der først fra revolutionen blev gjort brud på en stilstandsperiode. Fra 
et sådant synspunkt kunne enkelte reaktionære, Louis Philippe, Na
poleon III, Christian IX, Estrup, anses for de største uhyrer eller 
slyngler. Men alt dette formente fremskridt har intet at sige; det er 
kun den tomme opfattelse af fremskridtet. (Med hensyn til Louis Phi
lippe havde en strejf tanke indfundet sig, om at han vist ikke passede 
i den forbindelse, men han havde ikke givet den udtryk). Derfra gjor
des overgang til middelalderen selv. »Emancipationen« påvistes på de 
forskellige gebeter, det politiske, det økonomiske, det videnskabelige 
(humanismen), det kunstneriske (renæssancen). Den religiøse eman
cipation skulle omtales næste gang.

Såvidt pastorens gengivelse. Det forbavsede ham højlig, at han 
således var bleven misforstået; han havde netop selv haft en følelse 
af, at han måske havde udtalt sig alt for skarpt reaktionært. I sin vi
dere samtale med mig erklærede han sig for at stå uden for de politi
ske partier og fralagde sig bestemt enhver sympati for det parti og 
den mand (dr. phil. J. Pingel)6), der her havde sejret ved valget. 
Ved taktløshed af denne, som den valgte imidlertid havde offent
lig gjort undskyldning for, var han ved forrige valg bleven anset for 
at være tilhænger af denne sin forrige lærer, men aldeles med urette: 
han ville aldrig give ham sin stemme. Han bad mig om at foranledige, 
at han kom til at udtale sig for den pågældende klasse, og jeg lovede 
at give ham lejlighed dertil på mandag. Jeg erklærede ham derhos, at 
jeg ikke fandt ham uden skyld i den skete udlæggelse af hans ord: 
han havde fordret mere at disciplenes evne til at opfatte, end han var 
berettiget til efter deres udviklingstrin, men på den anden side må
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jeg i mit hjerte frikende ham for enhver tanke om forsætlig at ville 
vække oprørsånd mod borgerlige eller kirkelige autoriteter«.

Dette blev skrevet lørdag aften den 5. februar 1887 og viser rektor 
Dahlenborg som en pedantisk forhørsdommer, der tager unødig høj
tideligt på et efter vore begreber bagatelagtigt problem. Dog kommer 
han til sidst til det resultat, som alle vel må komme til: at man i sit 
hjerte må frikende pastor Ussing for enhver tanke om oprør mod bor
gerlige eller kirkelige autoriteter. Hele fremstillingen røber tværtimod 
den reaktionære tankegang, som pastor Ussing selv frygtede, alt for 
tydeligt var kommen frem i hans udtalelser.

Imidlertid udvikler sagen sig videre, og mandag aften den 7. feb
ruar fortsætter rektor Dahlenborg sin indberetning til ministeriet. 
Hans pedanteri udvikler sig nu rask i retning af den store, ufrivillige 
komik:

»Efter bestemmelsen ordnedes det således, at pastor Ussing i dag, 
mandag, i rektors time i 5. klasse fik lejlighed til at samtale med klas
sen, medens rektor overtog pastorens time i 6. klasse. Efter timen sam
lede rektor klassen i solennitetssalen og forlangte at erfare, hvad der 
var foregået. Den samlede klasses udtalelser var, »at pastor Ussing 
havde forklaret det således, at det påklagede udtryk var sagt af en 
fremskridtsmand, ironisk, så at pastoren mente, at han aldrig havde 
talt fra et så reaktionært standpunkt«. På mit spørgsmål om, hvad 
klassen nu efter pastorens oplysninger mente om sagen, kunne jeg 
ikke få et for alle gældende svar, idet tre (Schlichtkrull, Jensen og 
Sørensen) erklærede, at de bestandig var gået ud fra, at talen var iro
nisk, to (Halling og Gylling) havde ikke hørt det omspurgte, resten, 
undtagen Clausen, troede tidligere, at pastoren havde brugt det om
handlede udtryk alvorligt, men nu efter udtalelserne i forrige time var 
de overbevist om, at det brugte udtryk (at Christian IX var en slyn
gel) ikke var et udtryk for pastorens egen mening.

Jeg lod da for større klarheds skyld hver enkelt efter orden udtale 
sig efter det spørgsmål, om de anerkjendte at have misforstået pa
storen eller ikke. Herpå svarede:

Hailing, at han ikke kunne svare.
Leth anerkendte at kunne have misforstået pastor U.
Petersen anerkendte at have misforstået p. U.
Gylling havde ikke hørt det sagte.
Imm. Bang mener, efter at have hørt hans forklaring, ikke at 

have handlet rigtigt ved at mistro p. U.



Pedanteri og politik 11

Stallknecht er af samme mening som Bang.
Marius Jensen har ikke hørt ordet slyngel.
Nielsen mente i første øjeblik, at det var pastorens virkelige me

ning, men efter at han (p. U.) bestemt havde udtalt, at det var 
ironisk ment, har han (N.) ingen grund til at tvivle på hans 
(p. U’s) udsagn. Senere ønskede Nielsen dog dette forandret til: 
Nielsen mener, at det var pastorens egen mening, men efter at 
han bestemt har udsagt (ikke overbevist Nielsen om), at det ikke 
er hans egen mening, har Nielsen ingen grund til at tvivle på 
pastorens udsagn.

Sørensen og Schlichtkrull har altid ment, at det var taget ironisk 
som visse fremskridtsmænds mening.

Clausen mener, at p. U. har sagt det om kongen i ilterhed og me
ner at måtte fastholde dette samme efter p. U.s udtalelser.

Zytphen-Adeler troede først, at udtrykket var pastorens egen me
ning, men efter hans forklaring i sidste time mener han, at han 
har misforstået p. U.

Som helhed ønskede klassen at fremsætte nogle bemærkninger: 
»Pastor Ussing går ud fra, at han har begyndt med at tale ironisk 
om valgret, fremskridt og kvindeemancipation (stemmeret), og da 
pastoren spurgte, om de havde forstået det ironisk, svarede klassen: 
ja. Pastoren indrømmede, at ordenen muligvis ikke havde været 
denne, men klassen er vis på det modsatte«. De bad også om at måtte 
gengive de påklagede udtryk, såvidt de erindrede dem: »Til 1789 
var verden gået frem og tilbage, op og ned, men fra 1789 er der sket 
store fremskridt, med undtagelse af enkelte misgreb fra slyngler som 
Louis Philippe, Napoleon III, Christian IX og Estrup. Pastor Us
sing har i dag sagt, at han til disse ytringer føjede: for de er naturlig
vis de værste slyngler, og at han kun der brugte ordet slyngel for at 
gøre det indlysende, at det skulle være ironisk«. Derefter bad de mig 
om at notere, »at p. U. i dag havde sagt til klassen, at han ikke var 
venstremand, og at han agtede og ærede kongen som ingen anden, 
og at man ikke skulle finde nogen landsby her i egnen, hvor der blev 
prædiket mere om agtelse for kongen end i Vejlby. Og desuden næ
rede han også personlig sympati for kongen«.

En af disciplene (Schmidt) meddelte mig derhos, at han i timen 
havde gjort optegnelser af p. U.s foredrag i den tanke, at dette emne 
(overgangen fra middelalder til den nyere tid) ville senere blive givet 
som opgave til en dansk udarbejdelse. Han var villig til at overlade 
mig disse optegnelser, som de var; kun tilføjede han et mærke for at
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notere det sted, hvor udtalelserne om kongen faldt. Jeg gemmer dette 
papir og afskriver det her som et ikke uinteressant dokument til sa
gens oplysning verbotenus:

»Hvad kan man kalde fremskridt? Er verden gået frem? Det 
kommer af det blik, hvormed man ser på det skete. (Her faldt udta
lelsen om kongen). Fremskridt har egentlig hjemme i naturvidenska
ben, nationaløkonomic (sic), hvor opfindelserne anvendes. Endelig 
på det politiske område. Stemmetallet viser en udfoldelse af kræfter, 
de etiske værdier spørges der ikke om. Et årstal kan ikke danne græn
sen mellem to tidsaldre. Der arbejder sig nye principper frem; de 
middelalderlige kommer i opløsning, navnlig autoritetsfølelsen over 
for kirken og paven. Hvor længe varer middelalderen? Så længe 
som middelalderen trænger til at gå i skole hos paven. Overgangen 
kan betegnes som emancipationen. Først har kongen, lensmændene 
og gejstligheden magten, men i 1302 samler Philip den Smukke stæn
derne og støtter sig på borgerne. Altså borgerne begynder at føle deres 
selvstændighed og forlanger mere indflydelse. Endvidere formeres rig
dommen, navnlig ved korstogene, der egentlig udsprungne af middel
alderen bidrager til at bringe den sin slutning nær. Endelig kommer 
opdagelserne; de bidrager end mere. Rigdomsadelen udvikler sig. Vi 
ser, at borgerne først slutter sig til den nye lære, således København 
og Nürnberg. Endelig videnskaben, humanismen trænger ind i Italien 
og udbreder sig i Europa; fra araberne lærer man Aristoteles at kende. 
Der kommer en kraft i sprogstudier, som kirken ikke kan beherske. 
Humanismen har fået sit navn af det menneskelige, der er ingen fø
lelse for kirken, der ligger til grund. Da vågner dannelsens mænd: 
»Vi har intet at gøre med kirken«. Det fjerde område er kunstens, 
som dog ikke kommer ganske til udvikling. Plastikken vågner af sin 
dvale. Man finder gamle billedstøtter, man får øjet op for det men
neskelige legeme. Hidtil har man malet disse stive, fromme menne
sker, men så kommer den friske genfødelse af det klassiske liv, renæs
sancen, der selvfølgelig også emanciperer. Leo IX lever som en hel 
græsk hedning. Nu vil vi leve vort selvstændige liv, nu kaster vi hele 
kirkevæsenet overbord; således talte en del af de stærkere ånder. Men 
der er jo også den mulighed, at kirken er fast indgroet i hjertet, her
sker over samvittigheden. Og det er tilfældet, frigørelse«.

Således slutter rektor Dahlenborgs pudsigt omstændelige skrivelse, 
der viser ham som en trippende, ivrig og sikkert gennemhæderlig og 
samvittighedsfuld embedsmand, der imidlertid ganske synes at mangle 
evnen til at skelne væsentligt fra uvæsentligt og til at skære igennem
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til sagens kerne. Når hele affæren, som dog kun er affødt af nogle 
ungdommelige misforståelser, overhovedet har kunnet tages så grav
alvorligt, beror det på datidens politiske spænding. Det var midt i 
provisorietiden, da højre og venstre stod fuldt så skarpt over for hin
anden som øst og vest i vore dage; og da man var hinanden så nær 
inde på livet, blev virkningerne ofte katastrofale: der kom ufred i fa
milierne, og ven skiltes fra ven, som Henrik Pontoppidan har skildret 
det i sine fortællinger »Skyer« (1890).

Situationen tilspidsedes netop i disse år. I april 1885 kom den før
ste provisoriske finanslov, som udløste et voldsomt raseri inden for 
venstre med forsøg på skattenægtelser, dannelse af riffelforeninger 
osv.; og oktober 1885 fandt attentatet på konseilspræsident Estrup 
sted, hvad der førte til oprettelsen af gendarmerikorpset og andre 
repressalier fra højres side. I Århus var kampen særlig heftig. Her 
havde man - bortset fra valgperioden 1876-79 - i en lang årrække 
haft konservative folketingsmænd, først redaktør J. M. Mørk7) og 
derefter godsejer Ingerslev8), Marselisborg, den senere indenrigsmi
nister; men ved valget i 1884 sejrede venstres kandidat, dr. phil. J. 
V. Pingel, ved hjælp af landboernes stemmer, som dengang hørte 
med til valgkredsen, og ved valget i januar 1887, altså umiddelbart 
før affæren i katedralskolen, sejrede Pingel endnu en gang efter en 
hidsig valgkampagne - og til århusborgernes store harme.

Pingel havde i sin tid været Ussings lærer i København, og under 
valgkampagnen i Århus i 1884 var det rygte opstået »ved en takt
løshed« fra Pingels side, at Ussing var hans tilhænger, hvorved han 
naturligvis blev mistænkelig i alle retsindige højremænds øjne, uag
tet Pingel gjorde »offentlig undskyldning« for sin fejltagelse. Det er 
derfor forståeligt, at rektor Dahlenborg sikrer sig Ussings erklæring 
om, at han »aldrig ville give ham (Pingel) sin stemme«.

Det kan nu have sin interesse at undersøge, hvordan pastor Ussing 
privat så på sagen. Det erfares af et brev9), han den 7. februar 1887 
skrev til sin fader, professor J. L. Ussing. Forinden havde pastor Us
sing været i audiens hos kultusminister Scavenius; »og nu må jeg for
tælle dig lidt mere om grunden til min visit hos ministeren - skriver 
han til faderen - en historie så fabelagtig, at jeg nærmest føler mig 
hensat til petuanernes land. Jeg er beskyldt for majestætsfornær
melse: jeg har kaldt kongen en slyngel i latinskolen! Hele Århus er 
i bevægelse, der er straks klaget til kultusministeren, og rektor ryster 
og bæver. Jeg kan ikke nægte, at når man ved med en god samvit
tighed, at man har al skyldig ærbødighed for kongen, og at man som
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præst har prædiket det alvorligere og mere end de fleste: ær kongen! 
- så forekommer det hele en så utroligt og så komisk«!

Derefter følger et klart referat af det ironiske foredrag i religions
timen, og så fortsætter pastor Ussing: »Men nu vil skæbnen, at en 
søn af Jyllands-Postens redaktør Chr. Nielsen (der har mig i kigger
ten endnu siden den smudsige sladrehistorie for tre år siden) er i 
klassen. Han iler hjem og beretter det forfærdelige; og Chr. Nielsen 
(en fanatiker uden samvittighed) får samme dag igennem landstings
mand Juul10) skrevet en klage til Scavenius, går selv til biskoppen og 
derpå til rektoren og gør et stort nummer. Rektor kommer ganske be
fippet ud til mig for at forlange forklaring og kan ikke forstå, at jeg 
1er ad det.

Jeg finder ganske vist rektors adfærd i denne sag storartet. I stedet 
for at værne sin skole og sine lærere uden videre at gå med til at an
tage (eller dog ved sin indgåen derpå at give skinnet deraf), at jeg 
både må være en topmålt dumrian og en samvittighedsløs præst; i 
stedet for ganske roligt at le derad og bilægge det hele ved at ryste på 
hovedet at redde sin egen lille person ved at stille mig blot for så ære
krænkende beskyldning - er det ikke pjatteri? Du har dog haft ret i 
hans karakters bedømmelse.
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I dag har jeg nu talt med ministeren, som naturligvis svarede, at 
han ikke et øjeblik havde troet historien. Og jeg har sagt rektoren, at 
det er mig, der her må kræve afbigt og æresoprejsning. Jeg har der
næst talt alvorligt med drengene, der naturligvis ingenlunde alle 
havde været så dumme at misforstå ironien; og efter at have forklaret 
dem min mening vist dem, hvilket brud på pietet og noblesse de 
havde begået over for mig, og jeg har forlangt en undskyldning, hvis 
jeg skal vedblive at læse med dem. (Hvad der ligger bagved, er jo i 
virkeligheden slet ikke engang drengenes dumhed, men redaktørens 
politiske fanatisme, idet han anser mig stakkels upolitiske som en sort 
venstresjæl8). Jeg gad nu vidst, hvorledes min historie vil gøre sin 
rejse også over til eder. Jeg frygter for, den ikke har hævet rektor i mi
nisterens - end sige andre rettænkendes - øjne ...«

Historiens rejse til København lod ikke vente længe på sig. Mens 
affæren endnu ikke var omtalt i de århusianske blade, heller ikke i 
Jyllands-Posten, kunne man den 9. februar i højres frondør-organ 
Avisen læse følgende mærkelige skildring af begivenhederne under 
overskriften: En skandale i Århus:

»Hele Århus by taler i disse dage kun om en formentlig skandale i 
latinskolen der i byen. I fredags fremsatte pastor Ussing i en religions
time i 5. klasse nogle udtalelser om Hs. Maj. Kongen og konseilspræ
sident Estrup, der af disciplene opfattes som højst fornærmelige. Et 
par disciple bad om at måtte gå, da de ikke ville høre på sligt, og de 
gjorde straks anmeldelse til skolens rektor om det passerede. I går 
skulle pastor Ussing, der er en tilbeder af dr. Pingel, aflægge forkla
ring for skolens værger, stiftamtmanden, biskoppen og stiftsprovsten. 
Det hed sig i går, at af de 13 disciple i klassen fastholdt de 12 deres 
fremstilling, medens den 13. intet vil have hørt. I aftes modtog vi føl
gende privattelegram: Pastor Ussing erklærede, at drengenes afbry
delse forhindrede en forklaring, hvorved meningen ville være bleven 
en helt anden. Klassen er hjemsendt i tre dage«.

Man må uvilkårligt mindes en karakteristik af Avisens redak
tør Fr. Hansen: at han var »robust, hurtig i hovedet, løs i munden og 
drøj i pennen«11). Løs i munden har han i hvert fald været. Men 
nu var bolden altså givet op, og skønt Berlingske Tidende mente at 
vide, at Avisens historie beroede på en misforståelse, gav Dagbladet 
for 10. februar alligevel en fremstilling, som ikke adskilte sig meget 
fra Avisens. Derefter tog Chr. Nielsen fat i Jyllands-Posten12) ; han 
mente, at det havde været rettest at lade sagen uomtalt på dens 
nuværende stadium, men da den nu var kommen frem, så - og derpå
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følger en nogenlunde rigtig fremstilling af begivenhedernes forløb. 
Men til slut hedder det : »Der er blandt fædre til disciple i latinskolen 
en bevægelse i retning af indgivelsen af en adresse om at få pastor 
Ussing fjernet fra skolen som religionslærer. Vi tror, at en sådan hen
vendelse i hvert fald vil være unødvendig, og anbefaler at afvente 
den afgørelse fra myndighedernes side, som vistnok ikke vil lade vente 
længe på sig«.

Det var jo ikke til at tage fejl af: redaktør Chr. Nielsen mente, 
at pastor Ussing ville få sin afsked på gråt papir. Og tanken var vel 
slet ikke så urimelig: få år tidligere havde dr. Pingel fået sin afsked 
som overlærer ved Metropolitanskolen i København, fordi han ikke 
ville moderere sin politiske agitation.

Imidlertid rykkede pastor Ussing i Dagbladet ud med en erklæring 
på fem punkter, som 12. februar aftryktes i Aarhuus Stiftstidende. I 
det første erklærede han Avisens fremstilling for »usand og opdigtet 
fra ende til anden«; i det andet gav han en kort oversigt over det, 
han havde sagt i religionstimen, og undrede sig over »af hvilken 
grund en del af disciplene (ingenlunde alle) har misforstået denne 
udtalelse - om fordi jeg har været for udygtig en lærer til at holde 
opmærksomheden oppe, så at de har sovet, indtil de famøse ord væk
kede dem - eller fordi deres opfattelse er ualmindelig indskrænket - 
eller af andre skjulte motiver - tør jeg ikke nærmere afgøre«. Det 3. 
punkt var en benægtelse af, at han nogensinde skulle have talt ned
sættende om regeringen. »Sådant er aldrig sket«. Punkt 4 lyder: »Af
set fra den utrolige dumhed, der er forudsat hos en lærer, der ville og 
kunne bruge sådanne ord for alvor i en skole, tør jeg tilføje, at de 
mennesker må ane meget lidt om, hvad kristendom er, som kunne 
tvivle på, at en kristen præst hellere udrev sin tunge end udtalte 
hånsord mod den, hvem Guds åbenbare ord og bud daglig minder 
ham om både selv at ære og at skaffe æret af dem, han arbejder 
iblandt«. Endelig oplyser han i punkt 5 om dr. Pingel, »hvad dr. Pin
gel sikkert vil bekræfte, at han ganske vist én gang har været i ilden 
i Vejlby præstegård, men det var ikke tilbedelsens ild«; og pastor Us
sing erklærer, at han ikke har og aldrig ville stemme på dr. Pingel, 
som han nu står, og at han ikke er eller nogensinde har været ven
stremand, »idet jeg overhovedet som præst føler mig bedst at tjene 
Guds rige ved at holde mig helt uden for politikken«.

Også andre erklæringer fremkom, således fra samtlige menigheds
rådets medlemmer i Vejlby, som endda mente, at de kunne få tilslut
ning af alle sognets mænd uanset deres politiske standpunkt. Det fast-
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sloges i erklæringen, at »næppe nogen præst i landet mere stadigt, al
vorligt og indtrængende har forkyndt Guds ords formaninger om at 
ære kongen og være de lovlige øvrigheder underdanig«. Selv dr. Pin
gel rykkede ud og meddelte, at pastor Ussing »ganske vist er en af 
mine gamle disciple fra Metropolitanskolen, men at han i politisk 
henseende står mit og mine meningsfællers standpunkt fjern, og at 
jeg ganske må give afkald på at regne ham mellem mine »kære væl
gere«, skønt jeg håber, at det rent personlige forhold mellem mig og 
min fordums discipel ikke må lide noget skår ved den store uoverens
stemmelse, som finder sted imellem os i politisk henseende«.

Venstrebladene hoverede naturligvis og søgte at slå politisk mønt af 
historien. Aarhus Amtstidende fandt, at publikum nu havde fået »be
vis for 1) at Chr. Nielsen Jyllands-Posten er en sladderhank, 2) at 
Avisens århuskorrespondent er uvederheftig, 3) at Avisens spalter be
standig er åbne for løse rygter, når de går ud på at skade nogen, der 
menes at være venstremænd, og 4) at disciplinen i katedralskolen 
kunne være bedre, end den er«. Bladet mente også, at det jo var mu
ligt, kultusminister Scavenius ville tænke, at når pastor Ussing havde 
begået den forbrydelse at lade sig undervise af dr. Pingel, så kunne 
han jo nok også nu have ladet sig forlede til at fornærme kongen. Og 
så ville han jo blive afskediget som lærer ved latinskolen og hans præ
stekald frataget ham. »Men ud over landet vil der rejse sig en home
risk latter over denne angivervæsenets ypperste frugt: at højres mest 
fanatiske præst faldt for politisk angivelse fra højres egen side. Dette 
vil være højdepunktet for højres latterlighed«13).

Politiken hæftede sig særligt ved de »unge angivere« i skolen, 
disse »tolv konservative klubspirers forargelse«; de »små anklagere 
repræsenterer efter deres alder det hvidlevrede i tidens ungdom, Mat
zens, Avisens og Dagbladets lovende udsæd«14). Ordet hvidlevret er 
vist gået af brug; det stammer muligvis fra engelsk white-livered, 
men ordet findes også på nedertysk og hollandsk og betyder nærmest 
fej, ondskabsfuld. I den politiske kamptid talte Hørup også om den 
hvidlevrede reaktion og mente dermed den værste form for social, 
kulturel og åndelig reaktion. Udtrykket dækkede altså højdepunktet 
af politisk modbydelighed.

Der var i øvrigt også højremænd, som reagerede. Redaktør Chr. 
Nielsen modtog en opsigelse på abonnement fra kaptajn A. Langhoff 
»i anledning af Jyllands-Postens holdning over for den hr. pastor 
Ussing påduttede skandale i Århus latinskole«, og da redaktør Niel
sen var uforsigtig nok til at aftrykke kaptajnens brev i bladet, kom
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der flere opsigelser. Også lærerne på katedralskolen, som vist nok alle 
var højremænd, sendte Ussing en sympatitilkendegivelse til stor ærg
relse for rektor Dahlenborg. Den havde følgende ordlyd: »Da vi tror 
ikke alle personlig at kunne få lejlighed til at udtale os for Dem, 
sender vi Dem disse linier, som skulle være et udtryk for en trang til 
ved Deres hjemkomst at sende Dem en venlig hilsen med den forsik
ring, at vi naturligvis under de mange Dem i disse dage beredte ærg
relser ikke et øjeblik har kunnet tvivle om, at der gjordes en samvit
tighedsfuld mand øjensynlig uret«2).

Dahlenborg sendte denne erklæring i afskrift til ministeriet og til
føjede forarget: »underskrevet 12. februar af alle lærerne, skjult for 
rektor«. I det hele taget var han nu ved helt at miste besindelsen 
åbenbart i panisk skræk for, at man skulle mistænke ham for at have 
venstre-sympatier. I en skrivelse af 15. februar klager han sin nød til 
ministeriet; pastor Ussing, skriver han, der har givet anledning til alle 
de rygter og al den offentlige omtale, katedralskolen i de sidste dage 
har været genstand for, og i det hele til den sag, »hvoraf hans excel
lence kirkeministeren har vist mig den godhed at modtage en objektiv 
fremstilling«, denne pastor Ussing opfatter sin stilling således, at han 
i »skrivelse af 14. februar af mig har begæret en offentlig erklæring 
om skolens tillid til hans lærervirksomhed, og mundtligt har meddelt 
mig, at han uden en sådan ikke mener at kunne fortsætte sin virksom
hed her ved skolen«. En sådan erklæring ser jeg mig ikke i stand til 
at meddele ham, jamrer Dahlenborg. »Når det nemlig betænkes, at 
pastoren i halvandet år har læst med den pågældende klasse, og når 
så lærerens personlige forhold til klassen og hans kendskab til dennes 
åndelige standpunkt ikke er anderledes end, at så alvorlige misforstå
elser som sket har kunnet opstå, må det blive en meget betænkelig 
sag for en hvilken som helst rektor, der jo har ansvar både over for 
den fælles øvrighed og over for disciplenes forældre, at være medan
svarlig for pastorens ytringer i klassen. For mit personlige vedkom
mende må jeg tilføje, at jeg, selv med ønsket om at anvende den 
allermildeste fortolkning og med den bestemte hensigt at indskrænke 
lærernes ytringsfrihed så lidet som muligt, ikke kan indse nødvendig
heden af at komme ind på det nylig her stedfundne valg eller på 
Hans Majestæt Kongens og konseilspræsidentens personer under be
tragtninger af overgangen fra middelalderen til den nyere tid. Det er 
derfor min allerærbødigste henstilling til det høje ministerium, at 
dette vil tage under overvejelse, om det vil være gavnligt for skolen, 
at pastoren fremdeles fortsætter sin virksomhed; min ærbødige ind-
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stilling går ud på, at ministeriet vil opsige hr. pastoren hans timer 
fra den termin, som det måtte behage ministeriet nærmere at fast
sætte«2).

Hele denne affære, som må forekomme nutiden temmelig ubegri
belig, kan kun forstås på baggrund af tidens politiske højspænding, 
og rektor Dahlenborgs holdning eller mangel på holdning var ikke 
blot en beskeden begavelses nederlag over for en situation, hvor hans 
evner, for ikke at tale om hans karakter, kom til kort, men det var 
også en lille embedsmands skræk for at komme ud i den politiske 
malstrøm, som i disse år hvirvlede flere af statens tjenestemænd bort 
fra deres stillinger. Det sidste var vel medvirkende til det første. Hi
storien viser til fulde, hvilke urimeligheder og latterligheder politisk 
fanatisme kan føre med sig.

Det må dog siges, at ministeriet var nogenlunde upåvirket og holdt 
hovedet koldt; måske ønskede man heller ikke at give anledning til 
den af Aarhus Amtstidende profeterede »homeriske latter«. Svaret på 
rektor Dahlenborgs skrivelser skal her gengives in extenso, også fordi 
det er et mønster på kancellistil, god kancellistil, hvor alle sagens 
punkter marcherer op i geled og klar overskuelighed, hvorpå konklu
sionen følger lige så kontant og utvetydigt. Ministeriets skrivelse2) 
er dateret 23. februar 1887 og lyder således:

»Efter at hr. rektoren ved skrivelser af 5. og 7. ds. havde givet 
ministeriet en fremstilling af, hvad der var passeret i sagen angående 
nogle utilbørlige ytringer om Hs. Majestæt Kongen og regeringen, 
som sognepræst for Vejlby menighed, lic. theol. Ussing beskyldes for 
som timelærer ved Århus Katedralskole at have brugt i en af ham 
fredagen den 4. ds. i skolens 5. klasse given religionstime, i hvilken 
han som kirkehistorisk foredragsemne behandlede overgangen fra 
middelalderen til den nyere tid, har De i skrivelse af 15. næstefter 
hertil indberettet, at sognepræst Ussing af hensyn til, at de påklagede 
udtryk, som han i en ironisk fremstilling af de vildeste fremskridts- 
mænds historieopfattelse havde lagt sådanne folk i munden, var ble
vet draget frem for offentligheden, i en skrivelse af 14. ds. af Dem har 
begæret en offentlig erklæring om skolens tillid til hans lærervirksom
hed og mundtligt meddelt Dem, at han uden en sådan ikke mener at 
kunne fortsætte sin virksomhed ved skolen. Idet De i den anledning 
udtaler, at De ikke ser Dem i stand til at meddele sognepræst Ussing 
en sådan erklæring, når henses til, at hans personlige forhold til den 
pågældende klasse, med hvilken han har læst i 1V2 år, og hans kend
skab til dennes åndelige standpunkt ikke er anderledes end, at så al-
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vorlige misforståelser som sket har kunnet opstå, samt at der ingen 
nødvendighed var for at komme ind på det nylig stedfundne folke
tingsvalg eller på Hs. Maj. Kongens og konseilspræsidentens personer 
under betragtningen af overgangen fra middelalderen til den nyere 
tid, har De derhos henstillet til ministeriets overvejelse, om det vil 
være gavnligt for skolen, at sognepræst Ussing fremdeles fortsætter 
sin virksomhed, idet De sluttelig har tilføjet, at Deres indstilling går 
ud på, at ministeriet ville opsige sognepræst Ussing hans timer i sko
len fra den termin, som ministeriet nærmere måtte fastsætte.

Således foranlediget skal man herved tilbagemelde, at man vel 
kan være enig med hr. rektoren i, at sognepræst Ussing, når han i det 
hele ville have nævnet Hs. Maj. Kongens navn i sit foredrag, burde 
have udtrykt sig så tydeligt, at enhver misforståelse havde været umu
lig, og endvidere deri, at særlig under de nuværende forhold og stem
ninger ville det have været det rigtigste ikke at drage vore indre poli
tiske forhold end mindre Hs. Maj. Kongen ind som eksempler i fore
draget; men da på den anden side det er klart godtgjort for ministe
riet, at sognepræst Ussing ikke har haft den fjerneste tanke om at 
udtale sig fornærmeligt om kongen, så finder ministeriet ikke i det 
forefaldne retfærdig grund til at følge Deres indstilling om nu at op
sige ham, med hvis lærervirksomhed man hidtil, efter hvad der er 
kommen til ministeriets kundskab, har været særdeles tilfreds, hans 
timer i skolen. Derimod må man have det overladt til hr. rektoren 
efter indeværende skoleårs slutning at indstille til ministeriet, hvad 
De til den tid i dette spørgsmål måtte mene, at skolens tarv kræver«.

I realiteten er ministeriets skrivelse jo en oprejsning for Ussing og 
en lemfældig næse til Dahlenborg, og sagen skulle således synes at 
være bragt til afslutning på en rimelig måde; men der skulle endnu 
hvirvles noget støv op. Jyllands-Posten og Aarhuus Stiftstidende fik 
nemlig af Dahlenborg en afskrift af ministeriets skrivelse, men med
delte naturligvis i de respektive blade kun det af den, som passede i 
deres kram, dvs. fremhævede misbilligelsen og undlod at oplyse om 
tilfredsheden med Ussings undervisning; desuden knyttedes kommen
tarer til, som ikke kunne fornøje nogen på skolen. Pastor Ussing for
langte derefter, at Dahlenborg skulle berigtige bladenes fremstilling, 
og da han ikke ville det, sendte Ussing ham et brev, som det ikke må 
have været rart for Dahlenborg at indsende til ministeriet. Det hed
der heri: »Hr. rektorens oplysning, at De selv har givet Aarhuus 
Stiftstidende en afskrift af resolutionen og dog hverken har følt Dem 
opfordret til at forlange udeladelserne og omskrivningerne berigti-
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J. C. L. Dahlenborg.
Tegning 1856
af H. Olrik (Frederiksborg).

gede eller til at tilbagevise bladets øvrige krænkelser, godtgør endnu 
engang for mig, at fortsættelsen af min gerning som religionslærer 
for ungdommen er en umulighed i den skole, hvor rektor stiller sig på 
deres side, som uden virkeligt kendskab til en mand vover at tilsøle 
både hans person og hans stilling i samfundet. . .«2).

Med pastor Ussings øjeblikkelige fratræden som religionslærer i 
protest mod Dahlenborgs passivitet, var affæren endelig forbi. Læ
rerne ved skolen, der tidligere havde tolket deres sympati for Us
sing, sendte ham nu et brev med »en beklagelse over i ham at miste 
en alvorlig lærer og en afholdt kollega«, og overlærer Kleisdorff15 ) 
resumerer i marts 1887 i et brev16) til sin tidligere kollega, adjunkt 
A. V. Gram17), sit syn på sagen således: »Jeg - og det er alle lærer
nes opfattelse - forsvarer naturligvis ikke Ussings optræden, som fore
kommer mig temmelig uforsigtig og lidet pædagogisk, men hele sagen 
er dog så gemen, idet den har fået det omfang, den har fået, ved en 
ganske simpel forfølgelse fra Chr. Nielsens side, idet han fejlagtig har 
antaget ham for venstremand, hvortil kommer, at biskop Clausen 
vist nok har udvist en ikke ringe mangel på holdning, og Dahlenborg 
en fuldstændig dum og pjaltet optræden«.
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På sine gamle dage mindedes Ussing i sine erindringer18) de poli
tisk spændte tider i 1880erne og fortæller, at han dengang »formo
dentlig i nærheden af et valg« mødte dr. Pingel på gaden i Århus. 
»Ganske umiddelbart trykkede jeg min gamle lærers hånd, men dette 
viste sig at være ganske utilladeligt i højrepartiets øjne. Rygtet fik 
travlt, og jeg mærkede ofte en uhyggelig afstandtagen«. Om affæren 
i katedralskolen beretter han, at han i en time under belysning af ti
dens stemninger »brugte en ironisk vending, i hvilken jeg i ungdom
melig uforsigtighed indflettede Christian IXs og Estrups navne. Det 
var mig så fjernt som noget dermed at udtale nogen dom over disse; 
jeg sigtede kun til, hvad andre kunne finde på at sige. Naturligvis har 
jeg udtrykt mig uheldigt, men overrasket blev jeg unægtelig ved af 
rektor at erfare, at mange var oprørt over mine udtalelser . . .«. Dahl- 
enborgs andel i affæren omtaler han i øvrigt ikke; men hele histo
rien fortjener at mindes som et advarende eksempel på, hvordan sund 
fornuft og nøgtern vurdering undergraves eller sættes helt ud af spil
let, når de politiske lidenskaber kommer i kog.

NOTER

i. Henry Braem Ussing (1855-
1943) var 1882-91 sognepræst 
i Vejlby.

2. Aktstykker vedr. den »Ussingske 
affære« februar 1887. Rigsarki
vet.

Posten, som nogle år tidligere 
var startet i Århus, og med stor 
energi forstod han at oparbejde 
det til et konservativt, jysk cen
tralorgan.

3. J. G. L. Dahlenborg (1831-1922) 
kom 1885 som rektor til Århus 
Katedralskole fra Ålborg, hvor 
han fra 1858 havde været adjunkt 
og fra 1868 overlærer. Han tog 
sin afsked som rektor 1901.

5. Biskop, dr. theol. J. Clausen 
(1830-1905) var biskop i År
hus fra 1884 til sin død. Han 
»så ikke med sympati på sin tids 
demokratiske frihedsbestræbel
ser« (Biografisk Leksikon).

4. Christen Nielsen (1838—95) tog 
dansk juridisk eksamen 1862, fik 
ansættelse som herredsfuldmæg
tig på Kær herreds kontor i Nør
re Sundby og 1872 bestalling som 
underretssagfører. Han var dog 
tidligt kommen ind på journali
stisk virksomhed og overtog 1874 
redaktionen af det i Ålborg ud
kommende »Nordjyllands Folke
blad«. I 1877 købte han Jyllands-

6. J.V. Pingel (1834-1919) var fra 
1871 adjunkt ved Metropoli- 
tanskolen og udnævntes 1882 til 
overlærer; men 1883 krævede mi
nisteriet et løfte af ham om at 
ville vise større tilbageholdenhed 
i sin politiske agitation, og da 
han nægtede det, blev han afske
diget. I 1884 valgtes han til fol
ketinget som venstres kandidat i 
Århus og genvalgtes her 1887 og 
1890.
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7. J. M. Mørk (1827-89) var 1861— 
73 Arhuskredsens repræsentant i 
folketinget. 1873 overtog han re
daktionen af Aarhuus Stiftstiden
de.

8. H. P. Ingerslev (1831-96) over
tog 1864 efter sin faders død god
set Marselisborg. I 1873 valgtes 
han til folketinget i Århus, men 
faldt i 1876, da valget i det hele 
taget var uheldigt for højre; i 
1879 sejrede han dog igen og re
præsenterede Århus, indtil han 
1884 blev slået af Pingel. Samme 
år blev han medlem af landstin
get, og fra 1885 var han inden
rigsminister i Estrups ministeri
um.

9. Additamenta 1013, 40 Det kgl. 
Bibliotek.

10. Chr. Juul-Rysensteen (1838- 
1907) ejede fra 1867 Mundel- 
strupgård ved Århus og var fra 
1874 højres repræsentant i 9. 
landstingskreds.

11. T. Vogel-Jørgensen: Berlingske

Tidende gennem to hundrede 
aar II, 1949, s. 192.

12. Jyllands-Posten 10. 2. 1887.
13. Aarhus Amtstidende 10. og 11.

2. 1887.
14. Politiken 11. 2. 1887.
15. Lesor Kleisdorff (1832-1913) 

blev 1862 adjunkt og 1877 over
lærer ved Århus Katedralskole. 
Det var en stor skuffelse for ham, 
at Dahlenborg og ikke han blev 
rektor i 1885, og forholdet mel
lem de to blev aldrig godt, hvor
for Kleisdorffs dom over Dahl- 
enborgs andel i den Ussingske 
affære er særlig skarp.

16. Ny kgl. Samling 40, 2649. Det 
kgl. Bibliotek.

17. A. V. Gram (1824-1906) var fra 
1858 ansat ved Århus Katedral
skole, men tog af helbredsgrun
de sin afsked 1886.

18. Henry Ussing: Min Livsgerning, 
som jeg har forstaaet den I, 1939, 
s. 63.



Om tamt og vildt ved Øm
Af Holger G. Nielsen

Den danske dyreverden har til alle tider været under stadig udvikling 
og ændring, dels under påvirkning af de skiftende klimaforandrin
ger, dels under påvirkning af menneskets virksomhed i naturen. Dyre
verdenen har, ihvertfald for storvildtets vedkommende, nået sin kul
mination her i landet i forhistorisk tid, men også i historisk tid har 
Danmark haft store bestande af storvildt. Udtyndingen og den del
vise udryddelse af disse store, vilde dyr hører kulturhistorien til, og 
det samme er tilfældet med indførelsen og udviklingen af de forskel
lige husdyrtyper.

Det første husdyr var hunden, der allerede kendtes og skattedes af 
de ældste jægerfolk i stenalderen, ca. 7-5000 f. Chr. Med de første 
bønder kom tamsvin, okse og får til Danmark. Hesten fulgte kort ef
ter, medens husdyr som høns og huskat først indførtes i jernalderen.

Medens de fleste af vore husdyrarter allerede fandtes i landet i old
tiden, er adskillige af vore vilde dyrearter udryddede i historisk tid. 
Det sidste danske vildsvin skal være skudt ved Silkeborg i 1801, eller 
ved Meilgård et par år senere1 ). Den sidste danske ulv menes dræbt 
i 1813 ved Estvadgård nær Skive2).

Det navnkundige Øm Kloster (1172-1561), der på så mange må
der har kunnet fortælle nutiden om middelalderens kultur og 
historie, har selvfølgelig også taget del i denne udvikling, hvor den 
frem trængende kultur har drevet naturens frie skabninger på tilbage
tog, medens klostret bibragte faunaen et nyt indslag gennem sit hus
dyrhold.

Det var et særkende for cistercienserne, at de så vidt muligt skulle 
anlægge nye klostersamfund i øde egne, hvor de kunne bringe nyt 
land under kultur. Øm var heller ingen undtagelse fra denne regel. I 
Øm Klosters Krønike fortælles der om stedet, munkene sluttelig 
valgte til opførelse af deres nye kloster: »----------og kom så til en
grund, som hedder Øm, omgivet på alle sider af vand og moser, og 
fandt der nær ved skoven3) mellem to søer, Gudensø og Mossø, et
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sted, der var tæt overgroet med mange buske, og som tyktes dem at 
egne sig vel,------«.

Øm Kloster, der færdigbyggedes i løbet af 1200-tallet, har således 
ligget tæt op ad et skovbryn, midt i søhøjlandets dejlige natur.

Husdyrholdet

Klostret fik ad åre en ladegård, og man har haft en temmelig stor be
sætning på denne gård. Fra 1554, fire år før klostret nedlagdes, findes 
der en inventarliste4), der også omfatter besætningen på ladegården. 
Heraf fremgår det, at besætningen omfattede 27 køer, 16 kvier, 130 
træk- og fedes tude, 120 får, 33 heste, og 100 svin.

Yderligere giver fødevarelagrene oplysning om flere husdyr, idet 
der fortælles om 30 røgede gæs og en tønde gåsekød, fjerkræhold har 
man altså også haft, og en post på 16 tønder mjød, der jo er fremstil
let af honning, fortæller om en stor bigård ved klostret. Hvorledes 
har nu disse forskellige husdyr set ud? Ja, mange oplysninger kan man 
ikke hente fra skriftlige kilder; men Øm Kloster Museums samlinger 
kan på enkelte punkter give os et lille fingerpeg om bestandens kva
litet m. v., og i løbet af efteråret 1961 har museet fået sin samling af 
dyreknogler gennemgået af zoologen Ulrik Møhl, Universitetets Zoo
logiske Museum, København5).

Hovedparten af knoglerne stammer fra klostrets »køkkenmødding«, 
der fandtes umiddelbart syd for refektoriefløjen. En mindre del stam
mer fra klosterkanalerne, især den vestre, Asgarth. De fleste knogler 
stammer fra tamokser (Bos taurus domesticus) og er udelukkende af 
udvoksede eller ældre dyr. Et par kraniefragmenter bærer mindre 
stejler; dette kunne måske tyde på korte horn, i hvert fald hos nogle 
af kreaturerne.

Med hensyn til størrelsen af køerne, kan citeres et afsnit af Ulrik 
Møhis rapport til museet: »Oxeme varierer en del i størrelsen, men 
der findes ingen af de ganske små, som så ofte forekommer i middel
alderen, således ligger gennemsnitslængden for mellemhåndsbenene 
på 183 mm, medens tilsvarende fra Søborg, Borringholm og Rugtved 
(ca. 1400), ligger på et gennemsnit af 179 mm, forskellen er dog ret 
ubetydelig, men man kan dog sige, at oxebestanden har været relativ 
god«.

At klostrets kvægbestand har været relativ god, kan vel næppe un
dre, idet man, takket være den direkte kontakt med klostre i middel
alderens førende landbrugslande: England og Frankrig, ganske sik-
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To underkæbefragmenter af tamokse. Stang af kronhjortegevir. Tre løse stæn
ger og kraniefragment af rådyr.

Øm Kloster Museum. Foto: V. Baunsgaard.

kert har ligget i spidsen i Danmark på det landbrugsfaglige område. 
Af /år (Ovis aries) og ged (Capra hircus) er der i alt fundet et dusin 
knogler. Af får findes to underkæber og to kraniefragmenter af gan
ske unge dyr. Man har altså også nydt lammesteg i refektoriet. En 
stejle af et voksent får er ganske lille. Derimod er to stejler af ged ret 
store; »ledvogterkoen« kunne altså også i middelalderen nå en an
selig størrelse.

Der findes i samlingen mere end 30 knogler og knoglefragmenter af
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De middelalderlige kalkmalerier i vore landsbykirker kan give et fingerpeg om 
udseendet af datidens husdyr. Til venstre ses en højbenet orne med svære 
hugtænder. Sådan må oldensvinene i Øm Klosters skove have taget sig ud. 
De to får til højre er af en primitiv type, der i udseende stærkt nærmer sig det 

europæiske vildfår, mouflonen.
Tv. V. Broby ca. 1375. Th. Sønderby ca. 1500.

tamsvin (Sus scrofa domesticus). Svære, krumme hjørnetænder 
viser primitive træk hos disse svin. Middelalderens svin lignede på in
gen måde vore dages marcipanfarvede slagterigrise. Det var høj- 
benede og stridbørstede bæster, der levede på olden i skovene. I Øm 
Klosters Krønike fortælles der i kapitel 21 netop om, at munkene 
tilkøber sig græsning til 9 svin i Bostorp Skov, altså drejer det sig om 
oldensvin.

Af hest (Equus caballus) foreligger der kun ganske enkelte knogler. 
Man spiste nu engang ikke heste i middelalderen, og det er der 
for øvrigt mange mennesker, der ikke gør den dag i dag. Forbudet 
mod nydelsen af hestekød menes at stamme fra kristendommens 
første frembrud i Norden. Fortæring af hestekød var et helligt ritual 
ved asadyrkelsen. Der er kun 3 hesteknogler mellem »køkkenmøddin
gens« øvrige ben, og en stump af et bækken forefindes fra kanalen 
Asgarth.

Derimod findes der i Øm-museet nogle hestesko, 3 hele og 3 
halve6). Der findes sko både af den ældre spanske type og den noget 
yngre gammel tyske type. Efter skoenes størrelse at dømme, stammer 
de fra relativt små heste, hvilket jo ikke udelukker, at klostret har 
haft en god hestebestand; nordbagger og islændere f. eks. er jo ud
mærkede brugsheste. Længden på de 5 hestesko er: 11 cm, 10,3 cm, 
12 cm, og 14 cm. Den 6. sko lader sig ikke måle på grund af brud.

Med de røgede gæs in mente, ser man også i knoglesamlingen 
3 stykker fra en gås (Anser), formentlig tamgås, og en eneste knogle 
af høne (Gallus domesticus) har trodset tidens og menneskets tand og
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Hundespor i munkesten. To poteaftryk oven i hinanden.
Øm Kloster Museum. Foto: V. Baunsgaard.

bærer vidnesbyrd for nutidens mennesker om, at denne ikke særlige 
intelligente, men lækre fugl har været at finde blandt klostrets hus
dyr. Hønsehold spores også i et åbent brev til abbeden i Øm Kloster, 
dateret Kolding io. januar 1559, der befaler, at der skal sendes 12 
øksne, 12 fede svin, 12 fede får, 50 sider flæsk, 100 par høns, 1 td. æg 
og i td. æbler til slottet inden 29. januar7).

Blandt godt og vel en snes munkesten med dyrespor, der findes i 
Øm Kloster Museum, findes 12 stk. med spor efter det ældste hus
dyr, hunden (Cards domesticus)8). Aftrykkene er fra 50 mm længde 
og 45 mm bredde til 77 mm længde og 72 mm bredde. Lægger man 
så hertil de 8-10 %, som teglsten svinder ved brændingen9), får man 
målene fra ca. 55 mm 1. og 49 mm br. til ca. 84 mm 1. og 79 mm br. 
Da de fleste af sporenes mål er nærmere det største end det mindste, 
får man indtrykket af, at klostrets hunde har været store og grove.

Men hvilke typer og racer har det været? Middelalderens hunde
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har vel nok for de fleste typers vedkommende været mere primitive, 
mere køteragtige end vore dages racehunde, men der er næppe tvivl 
om, at klostret har haft nogle store hyrdehunde til bevogtning af 
får og svin, der for det meste strejfede frit omkring på heder og i skove. 
Desuden har man måske holdt vagthunde, der kunne bevogte klostrets 
hjemmegrund ved nattetide og give hals over for ubudne gæster. Jag
ten i skovene har også krævet jagthunde. I hvert fald forbyder Chr. 
II’s gejstlige lov af 1521 i kapitel 4 abbeder, priorer eller andre klo- 
stermænd i de store klostre som Antvorskov, Sorø o. a. at holde mere 
end 2 par mynder og et kobbel støvere1 ). Her har vi et par af hunde
racerne, og der er vel næppe grund til at tro, at klostermændene i 
Øm har været anderledes indstillet over for jagt og jagthunde end 
Sorømunkene f. eks., der jo også var cisterciensere.

Hermed er vel kilderne til vor viden om Øm Klosters husdyr ud- 
tømt, indtil eventuelle nye udgravninger måske bringer nyt materiale 
frem for dagens lys. Der findes dog endnu en lille morsom detalje om 
kvægholdet i klostret, idet originaludgaven af klosterkrøniken, der 
findes i Det Kgl. Bibliotek, i flere af sine pergamentblade fremviser 
små afrundede huller, antagelig efter vårbylder. Oksebremsen, der i 
dag er så sjælden i størstedelen af Danmark, at køerne næsten har 
glemt at bisse, har plaget Øm Klosters oksebestand. Bremselarverne 
efterlader sig netop sådanne runde huller i oksehuderne, hvilket i høje
ste grad er til gene, hvadenten man skal anvende huden til skolæder 
eller skrivepergament.

Den vilde fauna
Den frie, vilde fauna omkring Øm har givetvis været ret rig på den 
tid, da klostret anlagdes. Efterhånden som området kultiveredes er 
denne fauna aftaget, også som følge af oldensvinenes tilstedeværelse 
i klosterskoven og den udstrakte kulsvidning, der samtidig har fundet 
sted. Man må have drevet jagt såvel som fiskeri fra klostret, i hvert 
fald var der i den katolske tid påbudt klostrene af afholde ulvejag
ter10) .

Da klostret efter 1558 blev omdannet til det kongelige jagtslot Em
borg og derved kom ind under Frederik II’s kongelige vildtbaner, 
blev vildtet fredet og plejet af den jagtelskende konge, så bestandene 
atter gik frem. Da vildsvinene var blevet yderst fåtallige i området, 
lod kongen i 1560-erne og atter igen i foråret 1581 udsætte vildsvin 
fra Mecklenburg på vildtbanerne, sidste gang 21 stykker1). Et andet
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Vildsvinet har i historisk tid været almindeligt i Jylland. Det sidste skal være 
skudt ca. 1801. De vildsvin, der lever ved Vildmosen i dag, er ikke af den 

gamle, danske stamme, men indført sydfra.

bevis på kongens store interesse for at ophjælpe vildtbestanden får vi 
gennem et påbud, der tilstilledes lensmændene på Skanderborg, Em
borg, Silkeborg og Bygholm len, om at sørge for, at alle hunde skulle 
bindes eller have yders te led af højre forben afhugget, så de ikke 
kunne ødelægge vildtet7).

Øm-museets samlinger fortæller også om den vilde fauna ved det 
middelalderlige Øm. Blandt knoglerne fra »køkkenmøddingen« findes 
nogle, der stammer fra jagtbart vildt. Det vildt, der her er rigest re
præsenteret, er rådyret (Capreolus capreolus). Der foreligger her både 
kraniefragmenter, løse opsatsstænger og lemmeknogler. Opsatserne 
ér ikke særlig kraftige, men bestanden har også levet på yderst kalk
fattig bund. 7 stk. knogler og fragmenter af takker af kronhjort (Cer- 
vus elaphus) viser, at dette ædle storvildt også er blevet jaget ved 
Øm.

Der må have stået en stærk grundstamme af kronvildt her alle
rede i klostertiden, siden Christian IV i året 1593 i løbet af kort tid 
kunne nedlægge 1600 stærke kronhjorte på Skanderborgs vildtbaner. 
Vildtet skulle anvendes som forsyninger til flåden11). Endnu en vildt
art er repræsenteret i klostrets »køkkenmødding«, nemlig vildsvinet 
(Sus scrofa ferus), hvoraf der findes et fragment af en hjemekasse 
og et skinneben.
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Et lille relief i glasseret tegl fra Øm Kloster viser middelalderkunstnerens op
fattelse af kronhjorten. Trods stiliseringen får man et levende indtryk af dyrets 
majestæt. Der er en næsten assyrisk kraft og spændstighed i det lille kunstværk.

Også den vilde fauna har efterladt sig fodspor i munkesten. Når 
munkestenene nystrøgne lå til tørre på marken, inden de skulle bræn
des, kunne det hænde, at såvel tamme som vilde dyr krydsede hen 
over tørrepladsen og efterlod deres fodspor i det våde 1er. Spor af 
mindre klove findes i 7 munkesten, deraf er de tre ejendommeligt nok 
indmuret i grave i klosterkirken. Om det drejer sig om rådyr eller ged, 
har ikke kunnet bestemmes med 100 % nøjagtighed; men målene 
på disse spor stemmer godt med rådyr, ligesom enkelte af sporene har 
tydelige aftryk efter biklovene, der hos rådyr er skarpere og kraftigere 
end hos geden. Et normalt rådyrspors mål opgives til ca. længde 4,5 
cm og bredde 3 cm12). Sporene i munkestene ligger for det meste 
lidt i underkanten af dette, også når man tager skyldig hensyn til 
svindet under brændingen i teglovnen.



32 Holger G. Nielsen

Endnu en type spor findes afsat i munkesten, nemlig spor af små 
poter i 4 af museets teglsten. En af stenene sidder i resterne af klin- 
kegulvet i det mindste rum i klostrets refektorium. Sporenes form ty
der på, at det er en husmår (Martes foina), der har afsat sporene, 
og målene svarer nogenlunde til normalmålene for husmår på fast 
bund, længde ca. 3,5 cm, br. ca. 3,2 cm12).

Målene på de fire munkestens spor er:
1. L. 3,0 cm, br. 2,7 cm.
2. L. 3,3 cm, br. 2,9 cm.
3. L. 2,8 cm, br. 2,7 cm.
4. L. 3,4 cm, br. ? cm.

L. 3,6, br. 3,0.
4 potemærker, kun eet måleligt.
L. 3,3, br. ?
L. ?, br. 3,0.

Mellem stenene i resterne af et klinkegulv i klostrets køkken, er 
der fundet ben og skæl af forskellige ferskvandsfisk13). Magister C. 
V. Otterstrøm har konstateret, at resterne stammer fra aborre (Perca 
fluviatilis), gedde (Esox licius), knude (Lota lota), ørred (Salmo 
trutta), suder (Tinea tinea) og brasen (Abramis brama). Det er alle
sammen fiskearter, der den dag i dag fanges i Mossø og Gudensø, 
søerne henholdsvis syd og nord for Øm Kloster. Munkene havde an
lagt nogle fiskedamme ved Asgarth-kanalen tæt ved Mossø. Her an
bragte man, som i en slags hyttefad, fangne fisk, så man altid havde 
frisk fisk lige ved hånden.

Selv af så lavtstående dyr som snegle, fandtes der rester under ud
gravningen af Øm Kloster. Den store vinbjergsnegl er mærkelig nok 
ikke fundet her, men en del mindre landsnegle er konstateret. Man 
har fundet skaller af Helix hortensis og H. hispide. Begge disse arter 
lever stadig på stedet, medens H. arbustorum, hvoraf der er fundet 
en del skaller, synes at være uddød på stedet, hvilket også gælder ar
ten H. nemoralis, hvoraf der kun er fundet en eneste skal14).

*
Øm Klosters lave ruiner har atter talt til nutiden, som det så ofte 

før er hændt. Vi ved i dag meget om dette kloster i forhold til an
dre danske middelalderklostre, men dog ved vi så uendelig lidt. Mun
kene har selv råbt nutidens mennesker op tværs over tidens svælg 
gennem deres bevarede skrifter: Øm Klosters Krønike og det lille 
skrift om biskop Gunners levned. Den moderne videnskab har ligeså 
fra den modsatte side skabt kontakt med den fjerne middelalder gen
nem arkitekt G. M. Smidts og inspektør Anders Andersens arkæologi
ske undersøgelser af Øm Kloster, og dr. Kr. Isager har fået skeletfun-
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dene i Øm til at tale deres dybt alvorlige sprog om fjerne tiders lidel
ser og lægekunsten, der skulle råde bod på disse. Flere andre under
søgelser har fundet sted, og nu sidst har konservator Ulrik Møhis un
dersøgelser af Øm-museets dyreknogler bragt os viden om de med
skabninger, der i århundreder har taget del i menneskets kulturhisto
rie.

Jeg vil gerne til slut rette en tak til hr. konservator U. Møhl, Uni
versitetets Zoologiske Museum, København, for det store arbejde med 
bestemmelsen af Øm Kloster Museums samling af dyreknogler.

Summary
The small zoological collection of the Museum of the Abbey of 0m, 
Cara insula, is showing different species of as well domestical as 
wild animals. The collection of animal-bones from the kitchen-re
gions has been investigated by U. Møhl, Zoological Museum, Copen
hagen. A collection of bricks is showing footprints of animals. Some 
information about the animals of 0m comes from different old let
ters.

The species of animals from the monastery are the following: ox 
(Bos taurus domesticus), sheep (Ovis aries), goat (Capra hircus), 
swine (Sus scrofa domesticus), horse (Equus caballus), goose (An
ser), hen (Gallus domesticus), bee (Apis melifera). European red 
deer (Cervus elaphus), roedeer (Capreolus capreolus), wild boar 
(Sus scrofa ferus), stone marten (Martes foina). The fresh-water fish: 
Perch (Perea fluviatilis), pike (Esox lucius), salmon (Salmo trutta), 
burbot (Lota lota), tench (Tinea tinea), bream (Abramis brama). 
The snails: Helix hortensis, H. hispide, H. arbustorum, H. nemoralis, 
and the gadfly (Hypoderma bovis).

The buildings of the Abbey of 0m existed from 1172 to 1561.
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Ole Rømer-Observatoriet - 
dets oprindelse og dets første leder 

Af Axel V. Nielsen

Århus byråd behandlede i sit møde d. 28. august 1902 et andragende 
fra forstander for Odder kommunale realskole Torvald Køhl1). Køhl 
havde siden de unge år udøvet en omfattende astronomisk virksom
hed især i folkeoplysningens tjeneste; han var nu i 50-års alderen og 
turde have følt det samme, som hans nærmeste foresatte fandt og 
også gav udtryk for, at den dobbelte gerning som skoleleder og astro
nom i det lange løb ikke kunne forenes. Køhl havde to år tidligere 
opnået et mindre årligt tilskud på finansloven til støtte for sin astro
nomiske virksomhed, om end kun for tre år; han ville nu forsøge 
at få dette tilskud forhøjet og gjort livsvarigt, ligesom han håbede, at 
der kunne bevilges ham fuld pension, når han søgte sin afsked fra 
skolegerningen for helt at hellige sig astronomien.

Køhl gør i sit andragende til Århus byråd rede for sin plan om at 
flytte sit lille privat-observatorium til Århus; han vil gøre det til
gængeligt for byens borgere, ligesom han på anden måde vil fortsætte 
sin populariserende virksomhed ; og han udtrykker håbet om, at byrå
det »med Velvillie ser paa disse mine Bestræbelser og i en eller an
den Form, ved et aarligt Tilskud, Overdragelse af Byggegrund e. 
lign.« vil bidrage til planens gennemførelse. Køhl gør endelig op
mærksom på, at gode betingelser for iagttagelse på sydhimlen er af
gørende, så at observatoriet må lægges i byens sydlige udkant.

Byrådet overgav Køhis andragende til »Marselisborgudvalget«2) 
og vedtog i sit møde den 25. september efter indstilling fra dette ud
valg, at Køhl fik overladt en grund på ca. 3000 kvadratalen nær 
Magdalenemøllen3) ; prisen på grunden, 2 kr. pr. kvadratalen, skulle 
henstå i 2. prioritet, dog uden forrentning og afdrag, og ordningen 
forblev ved magt, så længe grunden blev anvendt til nævnte formål, 
men ansøgeren skulle kontant bidrage bl. a. til vej- og kloak-anlæg. 
Den støtte, Køhl kunne regne med, var således stærkt begrænset.
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Køhl besigtigede omgivelserne ved Magdalenemøllen ; han fore
spurgte i en senere skrivelse, om der skulle findes en passende grund 
på »Skrænten ved Stranden«, men måtte endelig i skrivelse af i. 
marts 1903 stille sagen i bero. Forventningen om at kunne sikre frem
tiden økonomisk var delvis slået fejl. Århus fik ikke sit observatorium, 
men en første begyndelse var gjort4).

*
Fem-seks år senere blev spørgsmålet om et observatorium i Århus 

igen bragt på bane, denne gang af ejeren af Urania-observatoriet 
på Frederiksberg, overtelegrafist Victor Nielsen5) i en skrivelse til 
Århus byråd, dateret den 25. september 1908.

Victor Nielsen havde tidligere samme år besøgt privat-astronomen 
Friedrich Krüger i Altenburg (i det lille hertugdømme Sachsen- 
Altenburg), og Krüger havde beklaget sig over den tiltagende mine
drift i en nærliggende udløber af Erzgebirge og dermed en stadig stær
kere støv- og røgfyldt atmosfære, der virkede hæmmende på hans 
arbejde ved kikkerten6). Victor Nielsen har kendt byrådets hold
ning i sin tid over for Køhl og spørger nu, om også Krüger kan få 
overdraget en grund til et observatorium, i givet fald »hvor stor - og 
hvor beliggende?«.

Victor Nielsen giver i samme skrivelse en kort oversigt over Krü
gers hidtidige virksomhed ; han omtaler i få linier Krügers plan for et 
observatorium i Århus og de instrumenter, han vil kunne udstyre det 
med - »Altsaa et fuldstændig moderne Observatorium!«; og han til
føjer, at Krüger under en rejse, bl. a. til et naturforskermøde i 
Köln og en meteorologkongres i Hamborg, først i oktober vil komme 
til Århus.

Byrådet behandlede skrivelsen i sit møde den 1. oktober, og »Mar- 
selisborgudvalget« blev bemyndiget til at svare imødekommende; der 
var enighed om at stille Krüger over for samme vilkår som i sin tid 
Køhl.

Overlærer (skoleinspektør) A. Müller, der var indvalgt i byrådet af 
borgergruppen, udtalte under sagens behandling, at »det var et be
tydningsfuldt Tilbud, Aarhus her fik. Et Observatorium vilde være et 
væsentligt Led i Byens aandelige Udvikling, saa meget mere som Pro
fessor Krüger var en betydelig Videnskabsmand, og som det var to 
danske Mænds Arbejde, han fortsatte«7). Demokratens redaktør, M. 
Simonsen, var i sine ord også velvillig over for planen, men tilføjede: 
»Vel skulde man ikke give Grunden helt gratis, men der maatte dog
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Fig. i.
Krügers observatorium i Altenburg (billede i Krügers beskrivelse af observa
toriet, jfr. note 20). - I tårnet var en dobbeltrefraktor opstillet, i den lille til
bygning, der skimtes til højre, et passageinstrument; størstedelen af bygningen 
var bolig for familien. Et senere optaget fotografi viser kuplen forsynet med en 
spids af den særlige form, at ligheden med den tyske pikkelhue bliver slående.

gøres opmærksom paa, at et Observatorium vilde være mere rentabelt 
for Byen end Prinseslottet8), hvortil man gav gratis Grund«. Der var 
således tilslutning på bred front.

Victor Nielsen fremsendte nu den 25. januar 1909 Krügers ansøg
ning, dateret den 4. december 1908. Det originale dokument synes 
gået tabt, men ansøgningen findes på dansk i Ole Rømer-observato- 
riets arkiv, skrevet med ukendt hånd, med tydeligt præg af at være 
en oversættelse fra tysk og med rettelser og mangler. Denne oversæt
telse meddeles her in extenso ; den giver i et samlet billede situationen 
set med Krügers øjne. Adskilligt vil først komme i rette belysning, når 
det sammenholdes med enkeltheder fra det følgende.
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Altenburg. S. A. 1908 Dez.4 
Observatorium

Til den højtærede Borgerrepræsentation i Aarhus.
Hr. Victor Nielsen, Ejer af og Direktør [for] Uraniaobservatoriet i Kjøbenhavn, 
meddelte mig, at Byraadet i Aarhus vilde hilse Oprettelsen af et Observatorium 
med Glæde. I Begyndelsen af Oktober d. A. har jeg besøgt Aarhus og fundet, 
at Aarhus ikke er noget ugunstigt Sted for et Observatorium. Jeg er derfor 
rede til at henlægge mit Observatorium fra Altenburg til Aarhus. Til Byrepræ
sentationen retter [jeg] af denne Grund den ærbødigste Bøn at hjælpe til at vir
keliggøre denne Plan.

Om mine Personalia meddeler jeg kort følgende: Jeg er født den 22. Debr. 
1864 i Dassow i Mecklenburg som Søn af Urmager Heinrich Krüger og Hu
stru, Wilhelmine, født Niese. Efter at have besøgt Gymnasiet i Wismar og 
Elbing, studerede jeg paa Universiteterne i Halle og Kiel og blev saa Lærer i 
Fysik, Elektroteknik og Mathematik ved Krigsmarinens Kejserlige Maskinist- 
og Styrmandsskole i Kiel, saa ved Teknikum i Mittweida og derpaa ved Tek
nikum i Altenburg. Siden den 29. Debr. 1893 er jeg gift med Ella, født Jacoby, 
fra Kønigsføhrde ved Ren[d]sborg.

Af større Skrifter har [jeg] offentliggjort:
a. astronomiske: 1. Katalog over farvede Stjerner mellem Nordpolen og 23. 

Grad sydlig Deklination, med særligt Hensyn til Spektrotypen3). Kiel 1893.
Dette arbejde blev præmieret af Universitetet [i] Kiel. En Nybearbejdelse er 

foretaget i Manuskript af mig i de sidste Aar og kan snarest udgives. 2. Seks 
mere eller mindre omfangsrige Artikler over Fiksstjernernes Farver og spek- 
tralanalytiske Beskaffenhed i »Astronomische Nachrichten« og i »Astrophysi
cal Journal« (engelsk tidsskrift)15) 3. Fem større Afhandlinger over farvede 
Stjerner og over Bygningen af Kikkerter i »Mitteilungen von Freunden der 
Astronomie] und kosmischen Physik«, og i »Centralzeitung für Optik und 
Mechanik«. 4. En Brochure »Om farvede Stjerner«. Altenburg 1902.

b. meteorologiske: 1. Vejrforholdene i Altenburg og Omegn. Altenburg 
1904. 2. Nedbørsforhold og Tordenvejr i Hertugdømmet Sachsen-Altenburg. 
Altenburg 1905. 3. Betydning af Meteorologien og Vejrspaadomme for den 
praktiske Landmand. Ulm 1907.

c. mathematiske. Indførelse i den højere Analysis. Udkommer i den nær
meste Fremtid paa Forlag af Vieweg & Sohn i Braunschweig0).

d. pædagogiske: 1. Sundhed og tysk Opdragelse. I »Landwirtschaftliche 
Schulzeitung« og »Blätter für deutsche Erziehung« 1904. 2. Hvilke Krav maa 
Forældrene stille til den højere Drengeskole. Altenburg 1906e1).

a) Spektrotypen skal læses spektraltypen.
b) Astrophysical Journal er ikke et engelsk, men et amerikansk tidsskrift, ud

givet siden år 1895 af University of Chicago Press.
c) Forlagets navn er tilføjet med Ruben Andersens skrift. Bogen synes aldrig 

at være udkommet, i hvert fald ikke hos Vieweg-forlaget, efter hvad dette 
meddeler i en skrivelse af 24. april 1961.

d) Krüger foreslår i denne afhandling, at der lægges mere vægt på matema- 
tisk-naturvidenskabelige fag; hidtil var sproglige fag f overvægt.
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e. I »Naturwissenschaftliche Rundschau« skrev jeg et stort Antal Referater 
og Recensioner over Arbejder af Meteorologien, Geophysik og Astronomi, især 
Oceanografi og Jordskælvskyndighed.

Af astronomiske Instrumenter ejer jeg:
1. En Dobbeltrefraktor (Dobbeltkikkert) for visuelle og fotografiske Iagt

tagelser. Fra Hans Heele-Berlin. Visuelt Objektiv 172 mm Diameter, fotografisk 
Objektiv 180 mm Diameter.

Til Refraktoren findes som Biapparater et Kilefotometer, et Traadmikro- 
meter, flere smaa Spektroskoper. Omtrentlig samlet Værdi 12900 Mark.

2. En moderne Reflektor (Spejlteleskop). Objektiv 400 mm i Diameter, 
slebet af B. Schmidt. Monteringen er endnu under bygning hos G. Heyde i 
Dresden. Værdi omtrent 15000 M.

3. Et Passage-Instrument, Objektiv 52 mm i Tværmaal med Reichelsk Li
belle]. Værdi omtrent 2000 M. Fra H. Heele-Berlin.

4. En horizontalt monteret transportabel Kometsøger. Objektiv 92 mm 
Tværmaal, fra G. Heyde-Dresden. Værdi omtrent 700 M.

5. Astronomisk Pendulur fra H. Heele-Berlin, Stjernetid. Kronometer fra
I. F. Thorm-London. Værdi omtrent 750 M.

6. To fotografiske Objektiver med kort Brændvidde paa 40 henhv. 60 mm 
Aabning. Fra G. Heyde-Dresden. Omtr. Værdi 450 M.

7. To smaa Universalinstrumenter. Værdi omtr. 400 M.
8. En Jernobservationskuppel med 5,56 m Tværmaal. Fra G. Heyde-Dres

den. Værdi 4000 M.
9. Forskellige fotografiske Apparater, optiske Hjælpemidler og et lille, men 

udsøgt Bibliotek af værdifulde astronomiske Værker. Værdi omtr. 2500 M.
Den samlede Værdi af ovenstaaende Opregning er 38700 M. Alle Instrumen

ter er i dadelfri Tilstand (ca. 34400 Kr.).
Ved Forlæggeisen af mit Observatorium er det mig i første Række magtpaa- 

liggende, at Instrumenterne varigt bliver sammen og stilles i Videnskabens 
Tjeneste. Jeg er derfor rede til at skænke Staden Aarhus samtlige mine Instru
menter, som jeg for Tiden ejer og i Fremtiden endnu erhverver, naar Staden 
giver mig nogle Garantier for, at Observatoriet i Aarhus bliver en permanent 
Institution. Som Udvidelse af Instrumentskatten er af mig endnu planlagt An
skaffelsen af et Polariskop til Undersøgelse af Himmellyset for en Undersø
gelse, som jeg vil foretage i Fællesskab med nogle andre Instituter, og en Ste
reocomparator fra Firmaet Zeisfs] i Jena. Polariskopet er allerede i Arbejde.

Da jeg ikke blot udbeder mig noget af Staden Aarhus, men ogsaa giver no
get, tror jeg med god Samvittighed at turde foreslaa følgende Overenskomst 
som Grundlag for Forhandlingerne:

i. Staden giver en passende Byggeplads og overtager Omkostningerne ved 
Bygningen af det egentlige Observatorium. Som Plads vilde der blive Tale om
f. Eks. den Bakketop, som ligger lige over for Marselisborg Slot, til højre 
for den Vej, som gaar fra Stranden til Slottet. Bygningen af Observatoriet 
tænker jeg mig billigst udført efter Enkeltsystemet, saa at hvert af de to store 
Instrumenter faar sin egen Bygning. Byggeomkostningerne vilde sikkert ikke 
beløbe [sig] til over 20000 M (18000 Kr.); det er endog meget sandsynligt, at 
en meget mindre Sum vil være tilstrækkelig. Resten af de 20000 M sættes paa 
Rente, og det aarlige Rentebeløb anvendes efter Behov til eventuelle Repara
tioner og Forbedringer af Observatoriet.
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2. Det tillades mig, at jeg paa Observatoriums-grundstykket for egen Reg
ning bygger mig et Enfamilies Beboelseshus. Byen kan til enhver Tid mod 
Godtgørelse af mine egne Omkostninger mederhverve dette Hus for Ob
servatoriet. Efter min Død skal Staden tage dette Hus af mine Arvinger paa 
Betingelser, som fastsættes nærmere.

3. (Punkt 3 er overstreget formentlig af Hr. Krüger og springes derfor 
over her)e).

4. Hvis der tilfalder Observatoriet Gaver af Venner af Astronomien til 
Himmelkyndighedens Fremme, saa er disse at forvalte af et Kuratorium, som 
bestaar af nogle Medlemmer af Byraadet, Observatoriets Direktør og Borg
mesteren i Aarhus.

5. Staden giver sit Samtykke til at lade mig være Direktør for Observatoriet, 
saa længe jeg bestræber mig for at løfte Institutets Anseelse. Kan eller vil jeg 
ikke mere have Ledelsen, saa besættes Pladsen med en anden Astronom. Ved 
Valget indhentes et Skøn af Direktøren for Statsobservatoriet i Kjøbenhavn.

6. Observatoriet skal i første Række forfølge rent videnskabelige Formaal, 
frem for alt være et Plejested for de farvede og foranderlige Stjerners og So- 
len[s] Astrophysik og stilles i Ungdommens Undervisnings Tjeneste. Der til
stræbes for Observatoriet en geofysikalsk Afdeling, først ved Opstilling af en 
Seismograf.

Jeg anmoder ærbødigst om, at man vil underkaste disse Forslag en velvillig 
Prøvelse og Bedømmelse og event, at ændre eller gøre andre Forslag. Mig er 
det fornemmelig magtpaaliggende at gøre den af mig med stor Bekostning sam
lede Observationsindretning til en varig Institution i Videnskabens Tjeneste.

En ældre Bedømmelse af Hr. Prof. Bauschingerf), som jeg lod mig give, 
for at faa en lille Understøttelse af Regeringen i Hertugdømmet Sachsen-Al
tenburg, vedlægger jeg i bekræftet Afskrift.

Med største Højagtelse 
allerærbødigst 

Friedrich Krüger.

Ansøgningen kom til behandling i byrådsmødet den 25. februar 
1909, og »Skovudvalget« blev bemyndiget til at forhandle med Krü
ger på grundlag af det af ham stillede forslag. Stemningen i byrådet

e) Krüger havde som punkt 3 foreslået, at der skulle sikres ham et årligt stats
tilskud på 1500-2000 kr., men var underrettet om den ringe udsigt til at 
opnå det. Victor Nielsen har holdt ansøgningen tilbage, og Krüger anmoder 
ham i et brev af 3. januar 1909 om at videresende den med punkt 3 over
streget, »hvis De mener, at jeg [Krüger] med 6000 kr. kan leve i Århus 
omtrent, som De selv er vant«.

f) Julius Bauschinger (1860-1934), tysk astronom med erfaring inden for 
såvel teoretisk som praktisk astronomi. — Bauschinger nævner i sin udta
lelse, dateret d. 23. januar 1897, at han under bygningen af refraktoren 
gentagne gange har prøvet såvel dens mekaniske indretning som dens op
tiske ydelse og har kun ros tilovers for den. Han skriver også, at Krüger 
tidligere har arbejdet »under uheldige ydre forhold«.
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var overvejende positiv. Overlærer Müller henviste i sit af velvilje 
overstrømmende indlæg til observatoriets betydning for et kommende 
universitet. Bankdirektør Nørgaard kunne tænke sig en forhandling 
med en sagkyndig i København, hvad også borgmester Drechsel havde 
haft i tankerne.

Byrådet anmodede derpå i en skrivelse, dateret den 5. marts 1909, 
direktøren for Københavns observatorium, prof. dr. Elis Strömgren 
om en udtalelse, dels om Krügers videnskabelige kvalifikationer, dels 
om værdien af Krügers instrumenter i videnskabelig henseende. Næ
sten tre uger gik, og et svar lod vente på sig, og Strömgren blev den 
25. marts erindret derom.

Endelig indløb udtalelsen, dateret den 29. marts; den har følgende 
ordlyd9) :

Universitetets astronomiske Observatorium.

København, den 29. Marts 1909.

Som Svar paa Byraadets Skrivelse af den 5. 3. 09 angaaende en Ansøgning 
af Hr. Fr. Krüger fra Altenburg skal jeg herved udtale:

i ) Hr. Krüger har i Kiel, Bamberg og Altenburg udført en Række astrono
miske Arbejder, særlig over farvede Stjerner, der have videnskabelig Værdi.

2) Over Altenburg-Instrumenternes videnskabelige Værdi er det mig ikke 
muligt at udtale mig, da jeg aldrig har haft Lejlighed til at se dem og det 
af Hr. Krügers udgivne videnskabelige Arbejder næppe er muligt paa dette 
Punkt at faa en bestemt Opfattelse. Hr. Krügers Opgivelser om Instrumen
ternes pekuniære Værdi synes mig ikke at være overdrevne.

Ærbødigst 
Elis S trom gr en. 

Til Aarhus Byraad.

Strömgren giver svar på de stillede spørgsmål, på sidste spørgsmål 
i det omfang og den form, det var muligt. Den hele udtalelse er saglig 
uangribelig, men føles kort og har ikke kunnet yde byrådet megen 
støtte; den har også skullet udstedes på et tidspunkt, der var Ström
gren så temmelig ubelejligt, og den hele situation var heller ikke lige
til.

Strömgren kom med sin udtalelse til at give grønt lys for Krügers 
plan og må have regnet dermed. Han har vidst, at Krügers samling 
instrumenter var langt over det gængse blandt privat-astronomer, i 
hver fald her i landet, men derfra og til kravene til en fremtidig uni
versitets-institutions udstyr var længere; men - overlærer Müllers ud
talelser i byrådet gik nærmest ud på det modsatte. Strömgren har 
også vidst, at Krüger var uden et afsluttet universitets-studium og
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endnu i 45-års alderen uden en videnskabelig produktion, der kvalifi
cerede ham til en lærestol ved et universitet og til leder af et dertil 
knyttet observatorium. En dag kunne universitetet i Århus blive en 
realitet, og det kunne blive Strömgren selv, der skulle udfærdige den 
indstilling, der vragede Krüger.

Strömgren kunne have anført eller blot antydet disse betænkelig
heder, og planen måtte være strandet, såfremt det var et kommende 
universitets-observatorium, byrådet sigtede mod, men Strömgren ville 
da på samme tid hindre oprettelsen af to nye observatorier i landet.

Strömgren var halvandet år tidligere kommet til Danmark som 
professor astronomiae og blev ved sin udnævnelse medlem af en kom
mission, der skulle udarbejde den detaljerede plan for et nyt stats
observatorium, medens observatoriet på Østervold i København i de 
kommende år i første række skulle tjene til undervisningsformål. 
Dette spørgsmål er behandlet andetsteds10) ; det er tilstrækkeligt at 
nævne her, at Strömgren gik mod denne plan og fik den forpurret, og 
hans afgørende, meget omfattende skrivelse er dateret den 10. april 
1909, altså mindre end to uger senere end udtalelsen til Århus byråd.

Victor Nielsen fortæller i et brev af 10. april 1909 til borgmester 
Drechsel, at han »tvende Gange« har været kaldt til Strömgren for at 
give oplysninger. Strömgren beklagede, at han havde ladet Århus 
byråd vente på svar, men »officielle Arbejder har taget hans Tid«, 
og tiden må have været knap i de uger. Strömgren udtalte endvidere, 
stadig ifølge Victor Nielsen, at det havde taget megen tid at frem
skaffe Krügers undersøgelser, og flere foreligger også i et tidsskrift, 
der ikke hørte til de gængse i den astronomiske verden; og det turde 
være tvivlsomt, om Strömgren med den korte frist, som byrådet fast
satte ved at rykke for et svar, har kunnet få dem i hænde.

Byrådet fandt åbenbart Strömgrens udtalelse tilfredsstillende, eller 
der var ikke tid til at indhente yderligere oplysninger. Den er dateret 
den 29. marts 1909, kan have været i Århus den 30. marts, og Victor 
Nielsen takker i brevet af 10. april for borgmesterens meddelelse af 31. 
marts, der foranledigede ham til omgående at sende følgende tele
gram til Krüger:

Bürgermeister Drechsel teilt mit: Krügers Sternwarten Vorschlag 
angenommen.

En vedtagelse, som det sig hør og bør, har ikke foreligget; der blev 
ikke holdt byrådsmøde i de dage. Men et nyt byråd skulle tiltræde 
den i. april, og forkæmperen for observatoriet, overlærer Müller, 
fortsatte ikke som byrådsmedlem. Heri turde ligge forklaringen på
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dette hastværk. Man tør formode, at Muller på falderebet skulle vide 
sine stærke ønsker opfyldt og har opnået en art vedtagelse »under 
hånden«. Sagens virkelige stilling fremgår af en bemyndigelse til fort
sat forhandling med Krüger, som i et møde den 6. maj blev givet af 
det nye byråd på linie med vedtagelsen den 25. februar.

Afgørelsen faldt først to måneder senere, da byrådet i sit møde 
den 3. juni vedtog en indstilling fra »Skovudvalget«; den havde 
form af en overenskomst mellem Krüger og Århus kommune og var 
forud tiltrådt af de to forhandlende parter, nævnte udvalg og Krüger 
(og hans befuldmægtigede på stedet, overlærer Müller). Overens
komsten har følgende ordlyd:

i
Jeg undertegnede Astronom Friedrich Krüger skænker Staden Aarhus 

samtlige de astronomiske Instrumenter og Hjælpemidler, som jeg i Følge efter- 
staaende Specifikation nu ejer, og dem, som maatte komme i min Besiddelse, 
saa længe jeg i Følge denne Overenskomst er Direktør for Observatoriet i Aar
hus.

For Tiden ejer jeg:

i ) i Dobbeltrefraktor med Biapparater,
2) i Reflektor*),
3 ) i Passageinstrument,
4) i Kometsøgerb),
5 ) i astronomisk Pendulur,
6) fotografiske Objektiver,
7) optiske Hjælpeapparater, f. Eks. Polariskop, Spektroskop etc., Kronometer,
8) i Jernobservationskuppel (c. 6,2 m),
9) forskellige fotografiske Apparater og Hjælpemidler,

10) et Bibliotek af astronomiske Værker.

a) Krüger havde været tjent med, at reflektoren var opført som et instrument, 
der først skulle bygges; jfr. senere.

b) I fortegnelsen over instrumenter savnes en endnu mindre kikkert (fabrikat: 
Utzschneider und Fraunhofer, München; objektivdiameter 8 cm, brænd- 
vidde 60 cm); det turde være den kikkert, der i forrige århundrede var i 
brug på observatoriet i Bonn under udarbejdelsen af »Bonner Durchmuste
rung«, et katalog med tilhørende atlas over 324000 stjerner (jfr. H. Dahle- 
rup Petersen: Aarhus Observatorium. Urania, [1. række], 1. årgang, side 65. 
København 1913); der nævnes i hvert fald i fortalen til katalogets bind 3 
en kikkert af omtrent samme størrelse. Direktøren for Universitets-observa
toriet i Bonn, prof., dr. Friedrich Becker har i skrivelse af 20. januar 1961 
udtalt, at en kikkert af den pågældende størrelse ikke mere findes på ob
servatoriet i Bonn.
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2
Byen Aarhus forpligter sig til at holde det saaledes af mig nu eller i Frem

tiden skænkede samlet som en videnskabelig Institution under Navnet

Aarhus Bys astronomiske Observatorium

»Ole Rømere).

3
Aarhus By afgiver til dette Observatorium vederlagsfrit for medundertegnede 

Krüger det Grundstykke, som nærmere findes angivet paa vedhæftede Ridsd).

4
Aarhus By afholder saavel nu som i Fremtiden alle Omkostningerne ved 

Opførelse og Indrettelse af alle egentlige Observationsbygninger. Ved Opførelse 
af Bygninger paa Byens Grund i Observatoriets Nærhed (indenfor 4-500 m) 
paahviler det Kommunen saa vidt muligt at drage Omsorg for, at Observa
toriets Iagttagelser ikke vanskeliggøres ved saadanne Bygninger.

5
Aarhus By bevilger til Bygningen af Observatoriet en Sum af 25000 

(fem og tyve Tusinde) Kroner. Skulde hele denne Sum ikke gaa med til 
Opførelsen af de nævnte Bygninger, skal Resten sættes paa Rente, og det 
aarlige Rentebeløb bliver efter Behov anvendt til Forbedring og Udvidelse af 
Observatoriet.

Byen afholder de aarlige Omkostninger til Vedligeholdelse af Observato- 
riebygningerne og ved Driften (jfr. dog § 12, næstsidste Punktum), som 
ogsaa Omkostningerne ved Brandforsikring af de til selve Observatoriet hø
rende Bygninger, af Instrumenterne etc. samt endelig ogsaa Omkostningerne 
ved Anskaffelsen af fotografiske Plader og Abonnement paa astronomiske 
Tidsskrifter.

6
Krüger opfører for egen Regning paa Observatoriets Grund en Beboelse 

(Villa til i Familiee)). Tegningerne forelægges Byraadet til Godkendelse.

c) Allerede Krüger opgav at bruge dette upraktisk lange navn og brugte »Ole 
Rømer Observatorium« eller »Ole Rømer-Observatoriet«.

d) Grundens størrelse var ca. 22500 kvadratmeter; et mindre areal er siden 
afgivet til brug for væddeløbsbanen. - Krüger skal være tilbudt den højt
liggende grund tæt syd for Marselisborg skovridergård, men har sandsyn
ligvis frygtet skoven; den kunne afskære et med årene stadig højere bælte 
af himmelkuglen næsten horisonten rundt. Observatoriet ville idag have 
haft fordel deraf, idet skoven havde skaffet mere mørke omkring instru
menterne; og - observatoriets område sammen med Forstbotanisk have 
kunne være blevet et enestående anlæg !

e) Krügers en-familiehus rummer idag en større og to mindre lejligheder, 
auditorium, bibliotekslokale og tre arbejdsværelser. Udhuset er ligesom 
villaen efter tidens skik bygget i det store format, og Krüger skal efter 
sigende have erklæret, at det havde været stort nok for ham og hans 
familie !
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7
Efter Krügers Død er Byen forpligtet til at købe det nævnte Beboelseshus 

af hans Bo eller Arvinger til en Pris (for Bygningen, uden den Grund, 
hvorpaa den staar), som i Mangel af mindelig Overenskomst fastsæt
tes af uvildige, af Retten dertil udmeldte Vurderingsmænd.

Det samme gælder, dersom Krüger skulde opgive Stillingen som Direktør i 
Henhold til § i o, andet og tredje Stykke.

8
Byen kan til enhver Tid mod Udredelse af Krügers egne Omkostninger er

hverve Beboelseshuset til Indlemmelse i Observatorieinstitutionen.

9
Observatoriets økonomiske Bestyrelse, derunder Bestyrelsen af de Pengemid

ler, som skænkes Observatoriet af offentlige Institutioner eller private, skal 
være underlagt Byraadet. Dette vælger dertil et Udvalg bestaaende af 3 Med
lemmer. Saa længe Krüger er Observatoriets Direktør, er han selvskrevet Med
lem af Udvalget, saa at Byraadet kun vælger 2 Medlemmer1).

10
Krüger vedbliver at være Direktør for Observatoriet for Livstid.
Dog kan han til enhver Tid frivillig opgive denne Stilling.
Skulde Krüger blive uhelbredelig syg eller væsentlig misligholde de af ham 

ved denne Overenskomst paatagne Forpligtelser, f. Eks. ved i væsentlig Grad 
at forsømme de til Observatoriets Ledelse hørende Arbejder, kan Byraadet med 
V2 Aars Varsel opsige ham til Fratrædelse af Stillingen.

Kan eller vil Krüger ikke mere have Ledelsen, som ogsaa efter hans Død, 
besættes Pladsen med en anden Astronom. Ved Valget af en saadan 
tages Direktøren for Statens (Københavns Universitets) Observatorium med 
paa Raad.

11

Observatoriets Opgave er i første Række videnskabelig.
Det skal fremfor alt arbejde i de variable og farvede Stjerners og Solens 

Astrofysiks).
Der tilstræbes Oprettelsen af en geofysisk Afdeling, herunder først og frem

mest og snarest muligt Grundlæggelsen af en Jordskælvsstation. Paa Grund af 
en saadan Institutions almene videnskabelige Betydning som Landsanstalt maa 
man søge at opnaa Statens Medvirkning11).

f) Observatoriets første bestyrelse, valgt i byrådsmødet d. 26. maj 1910, be
stod af borgmester Drechsel, forretningsfører Jacob Jensen og ifølge over
enskomsten Krüger.

g) »Variable og farvede Stjerners og Solens Astrofysik« var et stort (og fint!) 
arbejdsfelt for observatoriet, når instrumentbestanden blev taget i betragt
ning.

h) Forhandlinger bl. a. med Kirke- og Undervisningsministeriet førte ikke til 
oprettelsen af denne afdeling; der blev i observatoriebygningen forudset 
indretning af kælderrum til en seismograf.
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Endelig stilles Observatoriet i Ungdommens, Undervisnings og Folkeoplys
ningens Tjeneste*).

(Den Maade, hvorpaa man søger at løse disse Opgaver, angives nærmere 
i et Prospekt, som Direktøren udarbejder, og Byraadet godkender)!).

12
Hvis der mellem Byens Embedsmænd findes Personer, der maatte attraa 

særlig Uddannelse i de Opgaver, som Observatoriet stiller sig, skal dette, for 
saa vidt de paagældende have den fornødne Fordannelse (matematisk, naturvi
denskabelig etc.), uden Vederlag give den fornødne Vejledning. Dog er Obser
vatoriet ikke forpligtet til at have mere end een Lærling ad Gangen paa denne 
Betingelse^).

Byen er indtil videre ikke forpligtet til at bære Udgifterne ved videnska
belig Medhjælp ved Observatoriet.

Det er i givet Tilfælde Krüger tilladt ved Læreanstalterne i Aarhus i be
skedent Omfang at overtage Lærervirksomhed i de eksakte Naturvidenskaber 
(Fysik, Mathematik, Astronomi)1).

Først med byrådets godkendelse af denne kontrakt var oprettelsen 
af observatoriet lovformeligt vedtaget. Krüger har sikkert fundet sa
gens hele gang langsom. Der var gået to måneder, siden Victor Niel
sen sendte det telegram, der ingenlunde var så afgørende, som det 
så ud til, men Krüger havde alligevel regnet med, at bygningen af 
observatoriet kunne sættes i gang i juni; og der skulle gå endnu to 
år, inden det begyndte at rejse sig på den åbne Marselisborg mark.

*

I denne lange ventetid blev oprettelsen af observatoriet genstand 
for en bitter avisfejde. Observatoriesagen og Krüger selv havde to 
angribere, den ene overlærer (lektor) ved Århus Katedralskole F. 
C. Lorentzen11), den anden den senere grundlægger af den astrono- 
misk-historiske samling på Rundetårn, kustode ved Det kgl. Biblio
tek i København, Harald Mortensen12).

Overlærer Lorentzen var i de år den stadige revser af byens for
hold, og han har i et åbent brev i Aarhuus Stiftstidende til »Professor 
F. Krüger«, dateret den 13. marts 1910, givet to grunde for sin mod
vilje og kamp mod planen om at bygge observatorium i Århus. Den

i) En fremmedbog for observatoriets gæster fra november 1911 til november 
1915 er bevaret.

j) Dette »prospekt« synes aldrig udarbejdet.
k) Krüger skal have haft morskab af denne bestemmelse. Gennem de 45 år, 

observatoriet var kommunalt, har ingen embedsmand inden for Århus 
kommune reflekteret på dette tilbud.

l) Fru Krüger sagde engang til mig: Min mand var først og fremmest lærer.
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ene grund er, at »Aarhus Kommune ikke har Raad«; det er skatte
yderens indstilling. Den anden grund udtrykker Lorentzen med or
dene:

»De er tysk, men jeg er dansk. Det krænker min nationale Følelse, 
at man indkalder Dem, en Udlænding, til at være Direktør for et Ob
servatorium, som man oven i Købet drister sig til at kalde »Ole Rø
mer« ................

.. . Men Fejlen, Hr. Professor, ligger maaske i, at De kun mangel
fuldt har været underrettet om, hvorledes Forholdene og hvorledes 
Stemningen er her i Byen«.

Harald Mortensen har ikke på lignende måde defineret sine moti
ver, men det fremgår af et af hans indlæg, at han var i kontakt med 
astronomen H. E. Lau, en dygtig mand, men ilter af sind og lidt iso
leret blandt kolleger13) ; det var måske hans holdning, der kom til 
orde gennem Mortensens pen, og vel især nok hans fortørnelse over et 
byråds positive indstilling over for en ikke-dansk privat-astronom, me
dens han selv, der videnskabeligt set stod stærkt, måtte gå ledig og 
næppe havde det let.

Harald Mortensen skriver i dagbladet København for den 7. marts 
1910:

»Hvorfor, vil man spørge, ansætter Aarhus en tysk Astronom? Fin
des der da ikke nogen Dansker, der kan præstere det samme Ar
bejde som Hr. Krüger? - Vist findes der danske Astronomer, hvis 
Navne endog har en god Klang i Udlandet, men ganske vist formaar 
ingen af disse at forære Aarhus en Instrumentsamling til 36.000 Kr.«.

Den stærke antityske holdning lå i tiden. Den internationale spæn
ding var i de år tiltagende; der var herhjemme utryghed over for vor 
sydlige nabo, det sabelraslende kejserdømme, og den tyske flådes 
stadige krænkelser af danske farvande var en håndgribelig belæring 
om situationens alvor. Heller ikke var det onde år 1864 glemt, og det 
tyske riges lige så smålige som hårde politik over for det store danske 
mindretal syd for Kongeå-grænsen, et af den tids jerntæpper, bragte 
gang på gang den danske offentlighed i oprør og til modvilje mod 
alt tysk14). Og nu kom tyskeren her!

Harald Mortensen havde startet sine angreb i dagbladet Køben
havn, og Aarhuus Stiftstidende gengav dagen efter, den 8. marts 1910, 
hovedpunkterne i Mortensens artikel sammen med nogle udtalelser 
af overlærer Müller, der siger god for såvel Krügers instrumenter, 
»som i enhver Henseende kan staa paa Højde med noget andet 
dansk Observatoriums«, som for »Krügers Betydning som Viden-
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Fig. 2.
Politiassistent Hauerbach på 
jagt efter Harald Mortensen 
(tegning i Aarhuus Stifts
tidende d. 6. april 1910). - 
Kustode Harald Mortensen, 
Det kgl. Bibliotek, Køben
havn, rettede i marts-april 
1910 i en række indlæg i 
Aarhuus Stiftstidende en 
skarp kritik mod observa- 
toriesagen.

skabsmand«; hans artikler i »tyske astronomisk-videnskabelige Tids
skrifter« betegnes som »fortrinlige Kildeskrifter«. Næste dag fulgte 
et indlæg, »Dansk Astronomi Anno 1910«, underskrevet af Krüger og 
Müller og med billeder af to af Krügers instrumenter, så sandt et 
mærkeligt dokument, når det så klart skinner igennem, at dets for
mål var at begrunde og uddybe Müllers udtalelser dagen før og der
med bringe kritikken til tavshed. Krüger skulle i hvert fald helst ikke 
bedømmes ud fra det.

Krüger må formodes at være forfatteren; der bringes nogle uddrag 
af en afhandling af den få år tidligere afdøde direktør for observato
riet i Potsdam H. C. Vogel14a), og Krügers eksemplar, nu i Ole Rø- 
mer-observatoriets bibliotek, har indstregninger, der røber denne spe
cielle anvendelse. Müller har vel oversat artiklen; dens oprindelige 
tyske sprogform skinner igennem, og han har kun delvis magtet en 
dansk gengivelse af det astronomisk saglige i den, og alene en dårlig 
oversættelse kan ødelægge meget.
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Artiklens lidt aparte form fremgår af følgende udpluk:
»Passageinstrumentet, som opstilles, hører ikke til de smaa Instru

menter af denne Art. Det har en Kikkert med 56 mm. Aabning, og 
en Libelfle] af Reichel, og den er maaske denne betydelige Mekani
kers mest vellykkede«.

Vist er Krügers passageinstrument lille, men andre lige så små og 
endnu mindre instrumenter af samme type var i brug; de var be
stemt for de observationer til kontrol på hoveduhrets gang, som et
hvert observatorium før radioens tid måtte foretage, og var som of
test store nok til det formål. Libellen var et hjælpeinstrument ved 
passageinstrumentet; den omtalte libelle var forarbejdet af firmaet 
Reichel i Berlin (der står i artiklen »en Libelle af Reichel«, skal være 
fra Reichel, og af er vel en uheldig oversættelse af ordet von), og det 
virker pudsigt med fortrøstningen til, at denne libelle kan være fir
maets mest vellykkede fabrikat! Tendensen i Krügers og Müllers ind
læg turde dermed være klar.

Derimod høres intet om observationer af den type, der alene kunne 
godtgøre, at Krügers hovedinstrument, hans dobbeltrefraktor, var 
af en rimelig standard15). Af reflektoren forelå endnu kun selve spej
let, men Vogels gode erfaringer med en reflektor, forsynet med spejl 
af samme fabrikat, beskrives med udførlige citater fra hans lige om
talte afhandling, og det forsikres, at det spejl, som Krüger har er
hvervet, »efter forskellige Sagkyndiges Dom ikke blot er Potsdam
merspejlet jævnbyrdigt, men endog overlegent«, og Krügers og Mül
lers kritikere fik slå sig til tåls med denne udokumenterede påstand - 
ja, artiklen må for Lau have været »gefundenes Fressen«, og det er 
mærkeligt, i så ringe grad den præger den fortsatte diskussion. Den 
ikke-astronomisk kyndige læser kan heller ikke være blevet stort klo
gere og har ved opmærksom gennemlæsning ikke kunnet undgå at 
falde over forfatternes uhæmmede brug af pyntende adjektiver.

Harald Mortensen havde spurgt efter en bedømmelse af Krüger og 
hans instrumenter foretaget af en dansk fagmand, thi vel optrådte 
overlærer Müller som Krügers fortaler, men kunne næppe blive aner
kendt som astronomisk autoritet; og det var rette ord i rette øjeblik, 
når der i Aarhuus Stiftstidende for den 15. marts blev efterlyst den 
udtalelse, som byrådet indhentede forud for vedtagelsen af kontrak
ten med Krüger. »Var det ikke den allerbedste Maade at afslutte 
Striden paa, om Byraadet offentliggjorde dette Svar, der formodent
lig er i Hr. Krügers Favør?« - sådan skriver en læser.

Det skete ikke, og flere indlæg fulgte, men de blev stadig af ringere
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lødighed16). Endelig den u. april fandt redaktionen tiden inde til at 
bringe diskussionen til ophør; det skete med følgende ord:

»Hermed betragter vi Debatten om Observatoriet som afsluttet. 
Vi skal dog bemærke, at der er forevist os Dokumenter, som godtgør:

1. At al Tale om, at Observatoriets Oprettelse skulde indeholde en 
national Fare, er Nonsens.

2. At Hr. Krüger er en anerkendt, dygtig Astronom, og at Byraadet 
er i Besiddelse af Skrivelser fra danske astronomiske Autoriteter17), 
der tilfulde godtgør dette.

3. At Observatoriet i hvert Fald vil blive opført, og at der en af 
de første Dage vil blive taget fat paa Arbejdet«.

Men - to dage senere optog redaktionen alligevel følgende indlæg 
fra overlærer ved Århus katedralskole, forfatteren K. G. Brøndsted18) :

»Da der endnu er en stor Mængde Borgere, der ligesom Hr. Lo
rentzen nærer Frygt for, at Byraadet har løbet med Limstangen i Ob
serva toriesagen, synes jeg, at det er Synd af Redaktionen, at De vil 
forholde os de Dokumenter, som positivt paaviser, 1 ) at enhver na
tional Frygt i den Anledning er »Nonsens«, og 2) at Hr. Krüger er en 
virkelig anset astronomisk Kapacitet«.

Redaktionens svar gik ud på, at den ingen ret havde til at offent
liggøre sagens akter, og det er forståeligt, om lyst fattedes til at give 
læserne Strömgrens erklæring i hænde. Stillet over for de udtalelser, 
som overlærer Müller havde fremsat, ville dens få og sagligt rolige 
ord virke alt for klangløse og forbeholdne.

*
Det turde være rimeligt på dette sted i denne skildring at samle 

nogle træk fra Krügers livshistorie, især fra hans studieår og fra 
årene i Altenburg indtil hans opbrud derfra, også i forsøg på at 
»tegne« et skarpere nærbillede end det, der fremgår af den allerede 
gengivne ansøgning med dens opremsning af »personalia«; og skil
dringen skal senere føres videre gennem de få år, der var ham beskå
ret i Århus.

Krügers barndomsby Dassow ligger nær det danske monarkis syd
grænse indtil året 1864, hans fødselsår. Hans far var urmager, blev 
senere ejer af et bryggeri, og en af Krügers bedstefædre, efter foræl
drenes navne at dømme vel nok hans farfar, skal have boet i Hor
sens. Krüger brugte i de unge år de nærmest plattyske former Kro
eger og Kröger for sit efternavn19).
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Krügers studieområde ved universiteterne i Halle 1886-87 og i Kiel 
1887-89 var mærkeligt bredt, ud over den mere almindelige kombi
nation matematik, fysik, kemi og astronomi også geografi; det kan 
her nævnes, at Krüger foruden verdenssprogene også skal have væ
ret kyndig i hollandsk. Men den afsluttende embedseksamen, den ty
ske doktorgrad, nåede Krüger ikke, hvad så årsagen kan have været; 
han kaldes ellers i tidsskriftet Astronomische Nachrichten og i dets 
generalkatalog »stud, astr.« og »cand. astr.«, og det er titler på videre- 
kommende studenter i faget; men det er relativt lidt, der foreligger 
om hans studietid.

Således skal Krüger fra efteråret 1889 og halvandet år fremefter 
have opholdt sig på Astrophysikalisches Observatorium i Potsdam, 
men nævnes ikke i observatoriets årsberetninger, og først da han var 
kommet tilbage til Kiel, kan hans færden følges. Det var i Kiel, Krü
ger udarbejdede og afsluttede sit første katalog over farvede stjer
ner, med hvilket han vandt en af Kieler-universitetet udsat pris, og 
prisopgaven kan være stillet med henblik på ham.

Krüger blev i 1893 lærer ved en af den tyske marines skoler i 
Kiel, var fra efteråret 1894 til efteråret 1895 frivillig medarbejder ved 
observatoriet i Bamberg og blev sidst på året 1895 Iærer i fysik ved 
den tekniske højskole i Mittweida (ikke langt fra Jena), men faldt 
endnu ikke til ro. I oktober 1898 stod Krügers observatorium i Alten
burg bygget20), oprettet med tilskud fra såvel stat og by som fra det 
amerikanske »Elisabeth Thompson Science Fund«21). Det først lige
som bandt, og Altenburg blev hans hjem for et årti. Krüger blev læ
rer ved den tekniske skole i byen.

Altenburg, i 1910 en by på 40.000 indbyggere, var residensstad for 
fyrsten over det lille hertugdømme Sachsen-Altenburg. Naturviden
skabeligt interesserede i byen kunne glæde sig ved at vide tronfølge
ren, fra 1908 Hertug Ernst II, interesseret og selv aktiv på disse fel
ter22). En naturvidenskabelig forening, »Die Naturforschende Gesell
schaft des Osterlandes«, havde sæde i byen, tronfølgeren optrådte i 
foreningen som foredragsholder og i dens skrifter som forfatter, og 
Krüger var dens formand i 1903, da »Die Vereinigung von Freunden 
der Astronomie und kosmischen Physik« først i juni afholdt en lille 
kongres i byen, for hvilken Krügers observatorium naturligt blev 
midtpunktet. Det var ved dette møde, en »hr. Schmidt fra Reval« 
gav nogle oplysninger om et spejl, han havde slebet, og indbød inter
esserede til om aftenen i tilfælde af klart vejr at prøve dets formåen. 
Denne Schmidt var den senere så fortjenstfulde optiker Bernhard
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Schmidt; hans »Schmidt-teleskop« fra 1930 blev »den største nydan
nelse i astronomisk optik i to århundreder«23).

Schmidt boede i en årrække i Mittweida og han skal en aften 
være kommet til Altenburg og have banket på Krügers dør for at 
spørge, om han skulle slibe et spejl. Schmidt har hos Krüger fuldført 
i hvert fald slibningen af et 50 cm-spejl, hvormed de sammen tog 
øjebliksfotografier af Jupiter med spejlet interimistisk opstillet på en 
græsplæne uden for observatoriet; de fandt på de små billeder (pla
netskiven var kun 1 mm i diameter) de første bugtninger i plane
tens skystriber i ækvatorområdet. Det var i de samme år, den afgø
rende tvekamp stod mellem linsekikkert og spejlkikkert, og Krüger 
fastslår i en længere artikel fra 1903 med titlen »Refraktor oder Re
flektor«, en bredt skrevet oversigt, at »det ikke er korrekt at ville på
stå, at spejlet er det farvefrie linsesystem underlegen i praksis, og hel
ler ikke, at en stor reflektor nødvendigvis bliver et plumt instrument, 
uskikket og upraktisk i brug«24). Tiden, der fulgte, gav Krüger 
ret, men han var ikke ene om dette standpunkt og heller ikke den 
første. Amerikaneren G. W. Ritchey havde i en artikel fra 190125 ), 
som Krüger har gjort rigt brug af og også henviser til, også i meka
niske detaljer beskrevet opbygningen af en - for den tid - større 
spejlkikkert, ligesom han gengiver fotografier af himmellegemer for 
dermed at vise dens ydeevne. Fra denne periode stammer Krügers to 
spejle, begge slebet af Schmidt, hvoraf det ene fik anvendelse i den 
reflektor, som blev bygget til det nye observatorium i Århus26) ; og 
de overvejelser, som Krüger nedlagde i artiklen fra 1903, kan betrag
tes som forstudier til dette instrument.

Hvad Krüger offentliggjorde i årene i Altenburg, står især i direkte 
relation til hans løbende observationsprogram. Således en afhandling 
fra 1902 vedrørende fordelingen af røde stjerner ud over himlen, et 
foredrag fra den lille kongres i 1903 med en oversigt »i grove træk« 
over situationen omkring forskningen over de farvede stjerner og to 
»observationslister«, der skulle kalde andre til praktisk arbejde på 
samme felt. Det hele virker lidt ensformigt, lidt af en march på ste
det, men er kun at betragte som »spåner« fra et arbejdsbord; først 
senere kunne de resultater, der var sigtet imod, foreligge. Krüger skrev 
også anmeldelser af videnskabelig litteratur, der kunne tage form af 
oversigter over øjeblikkets viden og indstilling til et aktuelt problem; 
de findes velskrevne og synes at bygge på sund viden.

Strömgren skriver i sin nekrolog over Krüger27), at han var 
»mangesidigt interesseret og varmt begejstret for sin videnskab«; det
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er en udtalelse af en samtidig, og den bygger på personligt bekendt
skab. Krüger havde i sin brede indstilling til naturvidenskab en af
gjort hældning mod astronomiens grænseområder, og han følte sig 
næppe hjemme blandt astronomer. Det er betegnende, at han ikke 
var medlem af det internationale Astronomische Gesellschaft og end 
ikke deltog i dets kongres i Hamborg i 1913, nu han boede geografisk 
set nær, medens han samme år rejste til Wien, hvor »Die Gesellschaft 
deutscher Naturforscher und Ärzte« afholdt kongres, og holdt fore
drag i selskabets sektion for astronomi og geodæsi.

Derimod var Krüger gennem alle år nært knyttet til »Die Verei
nigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik«, en 
sammenslutning af naturvidenskabeligt interesserede med, som nav
net antyder, positiv indstilling også mod andre områder end den rene 
astronomi. To af denne forenings støtter, professorerne Foerster, 
Berlin, og Plassmann, Münster, var hans nære venner, ligesom for
eningens tidsskrift var hans stadige forum28).

*
Det blev overdraget arkitekten fra landsudstillingen i Århus i 

1909, prof- Anton Rosen, at tegne det nye observatorium, og han var 
også Krügers arkitekt for beboelsesejendommen.

Krüger havde tænkt sig observatoriet bygget efter pavillonsystemet 
med en bygning til hvert af de to hovedinstrumenter, og allerede 
to måneder efter vedtagelsen af kontrakten mellem Århus kommune 
og Krüger opnåede overlærer Müller hos borgmester Drechsel tilla
delse til over for Rosen at betone, at der måtte hastes, såfremt den 
første bygning skulle være under tag til november. Krüger havde en 
overgang regnet med, at han allerede i efteråret 1909 kunne installere 
sit første instrument i Århus.

Det gik anderledes langsomt; det måtte tage sin tid, om denne 
specielle opgave skulle løses tilfredsstillende, ligesom en udførlig udar
bejdet plan først måtte forelægges byrådet og godkendes. Det kan 
være rigtigt, når forretningsfører Jakob Jensen i byrådets møde den 
30. juni 1910 udtalte, at prof. Rosen havde »forhalet Sagen i en gan
ske urimelig Grad« (i en udtalelse i et senere møde er ordet forhale 
erstattet med smøle!) ; det var ved mødet sidst i juni, Rosens tegning 
af observatoriet tillige med en detaljeret beskrivelse forelå, og opfø
relsen blev vedtaget29). Klager over Rosens sendrægtighed fortsæt
ter, men Müller skriver også i efteråret 1910 gentagne gange til Krü
ger, at mere specielle afgørelser kræver hans nærværelse, hvorfor



Fig. 3.
Ole Rømer-observatoriet under bygning (fotografi i observatoriets arkiv, tidligere overladt af privat-astronomen 

S. Kierulff, Frederiksberg). - Kuplen fra Altenburg er ved at blive opstillet på sin nye plads.
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hans snarlige flytning til Århus imødeses. Det har åbenbart gået lidt 
trægt med at samle de forskellige parter i det samarbejde, der måtte 
til.

Rosen skulle have særlige forudsætninger for at bygge et observato
rium, idet han først i året 1908 havde deltaget i en rundrejse til eu
ropæiske observatorier sammen med medlemmer af den kommission, 
som Kirke- og Undervisningsministeriet året før havde nedsat for 
at forberede opførelsen af det nye observatorium på Sjælland30). 
Hans løsning af opgaven turde også - inden for de givne rammer - 
kaldes tilfredsstillende31). Rosen samlede kuppelrummene til de to 
hovedinstrumenter og arbejdsværelser i een bygning med to fløje og 
skabte i dens midte den smukke forhal eller forstue (eller »vestibule«, 
som Rosen også skriver) ; det turde være korrekt, at Rosen i dens ud
smykning fandt en opgave for den særlige form for udfoldelse, der 
var hans.

Forhallen er prydet med en mindetavle for Ole Rømer og væggen 
rundt med billed-gengivelser af dyrekredsens tolv stjernebilleder.

Mindetavlen er efter Rosens udkast udført i »kalkskæring« af den 
århusianske billedhugger Elias Ølsgaard efter forudgående konkur
rence. Konditionerne var vedlagt fotografier af maleriet af Rømer på 
Københavns observatorium, et fint billede, der må formodes at være 
originalt32), og af et kobberstik først udført 25 år efter Rømers død 
med hans træk gjort gamle og næppe med portrætlighed. Rømer i 
Ølsgaards gengivelse ligner maleriet, og trækkene genfindes i et an
det maleri, muligvis også originalt, der tidligere hang på politigården 
i København og nu findes i den astronomisk-historiske samling på 
Rundetårn33). Inskriptionen på mindetavlen: »Tankefast Rømers 
Aand udmaalte Lysets Hast«, stammer fra en universitetskantate fra 
1839, skrevet af Johan Ludvig Heiberg34).

Dyrekredsbilledernes oprindelse synes ukendt; de skal af Rosen 
være købt i en københavnsk antikvitetsforretning35). Der er i forhal
len også fundet plads til Århus byvåben og til et billede »il bacio«-kys- 
set, med hvilket den italiensk-østrigske forfatter Zamboni har gengi
vet sit indtryk af fuldmåneskivens pletter, set med det uvæbnede øje; 
dette billede er her anvendt som slutvignet36).

Endelig i efteråret 1911 stod observatoriet så nær færdigt, at det 
kunne »indvies«. Dagen derfor var først fastsat til Rømers fødsels
dag den 25. september, men måtte udsættes to gange, sidst til søndag 
den 15. oktober37).

Strömgren fandt åbenbart, at observatoriesagen var ved at blive
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Fig. 4.
Ole Rømer-observatoriet og Krügers beboelsesejendom (efter et postkort, købt 
i Århus omkr. år 1920). — Billedet må formodes, så bart anlægget endnu vir

ker, at være optaget i 1911-12.

slået for stort op. Det fremgår af et brev i maj 1911 fra Krüger 
til Strömgren, at Strömgren ville overlade til observator ved Kø
benhavns observatorium C. F. Pechüle at holde hovedtalen ved ob
servatoriets åbning, og Krüger skriver nu, at han helst ser Ström
gren tale. Der foreligger et udkast til et brev fra Strömgren til 
Krüger, skrevet et par måneder senere, hvori Strömgren foreslår at 
gøre »indvielsen« så lidt international som mulig og tilføjer, at Krüger 
ikke skal lade sine tyske venner tage aktiv del deri, »heller ikke Foer
ster«38). Krüger fulgte ikke disse gode råd, og Strömgren sagde 
mange år senere med et stort smil til den, der skriver disse linier, at 
det blev »en mægtig dag« !

En første opgørelse over påtænkte invitationer løber op på 95, 
deraf 24 gæster fra Tyskland. Den endelige liste kendes ikke, men 
der indløb i hvert fald flere afbud fra udlandet, og den trykte bord
plan fra festmiddagen omfatter 80 personer, deraf 7 tyske tilrejsende.

To udenlandske astronomer, professorerne Bigourdan og Foerster, 
skal som mere prominente gæster, der kom langvejs fra, kort »præsen
teres«. Bigourdan, der samme år var fyldt 60, var på den tid Astro
nome titulaire, nærmest afdelingsleder, ved Observatoire national i 
Paris og havde et kendt navn i den astronomiske verden; han 
blev året efter direktør for det parisiske Bureau International de
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Fig. 5-
Observatoriebygningen (fotografi i Århus bys arkiv). - De to kupler — den 
større og den mindre - var henholdsvis bestemt for den nye reflektor og for 
den fra Altenburg overflyttede dobbeltrefraktor. En spalte kunne åbnes i taget 
over mellemgangen til højre for den lille kuppel, så at en smal stribe af himlen 
omkring dennes såkaldte meridian (cirkelbuen fra synskredsens nordpunkt over 
zenit, himmelkuglens issepunkt, til sydpunktet) lå frit; under denne spalte var 

passageinstrumentet (gennemgangsinstrumentet; jfr. fig. 6) anbragt.

l’Heure. Foerster var i sit 79. år og havde i 38 år været direktør for 
Universitets-observatoriet i Berlin. Han havde mere virket som orga
nisatoren i tysk astronomi end som forsker.

Festlighederne begyndte ved 14,30-tiden med en kort højtidelighed 
i observatoriets forhal, hvor borgmester Drechsel med få ord overgav 
observatoriet til Krüger og takkede prof. Rosen for hans virke. Rosen 
gav en kort beskrivelse af observatoriet, og gæsterne blev vist rundt i 
bygningen (og - fandt den store kuppel tom!).

Et offentligt møde fulgte kl. 16 i forsamlingsbygningen i Amalie- 
gade, hvor borgmesteren indledede og bl. a. nævnte, at observatoriet 
engang kunne indgå som led i et universitet i Arhus. Dernæst talte 
Foerster, »en lille hvidhaaret Herre med livlige Bevægelser«, som et 
dagblad skrev; hans emne var »Astronomi og Kultur«, og tilhørerne 
kunne følge med i en trykt dansk gengivelse, men Foersters 
sprog var tungt, den hele tale lidt svulstig og har været vanske
lig at oversætte, og oversættelsen er så sandt alt andet end glat39).



58 Axel V. Nielsen

Fig. 6.
Plan og snit af observatoriebygningen (fra prof. Rosens beskrivelse, jfr. note 
31). — Det er gammel skik, at observatoriebygninger lægges eksakt solret, hvad 
der dog ikke er lykkedes for godt i Århus. I snittet ses det store fundament, der 
bærer reflektoren. — Grundplanen er meget nær den samme som for Tycho 

Brahes observatorium Stjerneborg på Hven.

Bigourdan, iført det franske akademis klædning med broderede 
grønne palmegrene og i dagens anledning med en hvid og en rød 
rose hæftet på kjoleopslaget, bragte en hilsen fra den franske astro
nomi og mindede om Rømers ni-årige ophold på observatoriet i Paris
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og om den bedrift i de år, målingen af lysets hastighed, som gav ham 
hans verdensry40). Strömgren talte om Rømer, og Torvald Køhl holdt 
et populært lysbilledforedrag (- man sagde, til lidt fortrydelse for de 
lærde herrer!). Borgmesteren havde tidligere oplæst indløbne tele
grammer, bl. a. fra akademierne i Paris og Berlin, som Rømer begge 
var medlem af, og erklærede endelig observatoriet for åbnet.

Kl. 18,30 gik de indbudte til bords til festmiddagen på Hotel Royal. 
Observatoriets arkiv er i besiddelse af det trykte menu- og bordkort, 
så at deltagerne er kendt, ligesom rangforordningen fremgår.

Borgmesteren, stiftamtmanden og Krüger sad til højbords sammen 
med fire professorer, ud over Bigourdan, Foerster og Strömgren 
også fysikeren, prof. Scheel fra Berlin, ligesom Krüger født meck- 
lenborger. Den lille danske astronomgruppe var mødt næsten fuldtal
ligt, bl. a. assistent ved Københavns observatorium, stud. mag. Ruben 
Andersen, der allerede fem år senere skulle afløse Krüger; endvi
dere Torvald Køhl og Victor Nielsen. Fabrikant Heele fra Berlin, 
hos hvem Krügers dobbeltrefraktor var bygget, og fabrikant Heyde 
fra Dresden, der havde reflektoren under bygning, var kommet til 
Århus. Lokale autoriteter som stiftsprovst, politimester, overbibliote
kar og bl. a. byens overlæger var til stede ; byrådets medlemmer, blandt 
dem to senere borgmestre, forretningsfører Jakob Jensen og smed H. 
P. Christensen; naturligvis prof. Rosen og overlærer Müller; repræ
sentanter for presse og for de håndværkere, der havde medvirket ved 
bygningen af observatoriet; og endelig Krügers nærmeste familie.

Borgmesteren berørte som første taler igen planen om et univer
sitet i Århus og rettede en tak til byens overlæger, der kort forinden 
havde oprettet et »medicinsk institut«, der ligesom observatoriet for
håbentligt kunne blive en forløber til det jyske universitet. Ström
gren udtrykte i sin tale bl. a. håb om venskab og samarbejde med det 
nye danske observatorium og udtalte en tak til Århus by for dens ind
sats. Endelig tog Krüger ordet, første gang den dag og - på tysk ; han 
bragte byen og byrådet sin tak og udtalte, at Rømers billede derude 
på observatoriet ville daglig minde om de forpligtelser, han havde.

Dermed var observatoriet »indviet«. Dagens festivitas havde ikke 
mindst samlet sig om en hyldest til århusianeren Ole Rømer. Og - 
det blev hverdag. *
Årene 1908-11 havde for Krüger og hans familie været lidt urolige. 
Først uvisheden, medens der blev forhandlet med Århus kommune, 
og den lidt sene virkeliggørelse af den af begge parter godkendte plan :
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dernæst flytningen til Danmark til nye forhold, hvor tilmed modvilje 
var kommet til orde og måske ville mærkes; endelig var med obser
vatoriets officielle åbning den 15. oktober 1911 målet nået. Men den 
hverdag, der nu fulgte, blev også urolig; den blev for Krüger kort, og 
den blev grå.

Inden et år var gået, måtte Krüger se i øjnene, at en stor del af 
hans formue var tabt; i 1914 ved første verdenskrigs udbrud blev han 
åbent udpeget og udskreget som tysk spion; i januar 1916 fulgte hans 
tidlige død.

Formuetabet ramte naturligvis Krüger og hans familie hårdt; det 
var, skriver Krüger til prof. Plassmann, bedrageri og underslæb41), 
og det virker dobbelt tragisk, at den skyldige var i nær familie med 
et tidligere byrådsmedlem, der mere end nogen anden havde støt
tet Krüger og kæmpet for observatoriesagen.

Overenskomsten med Århus kommune forudsatte, at Krüger ikke 
skulle have løn, men efter tabet af så vidt vides mindst halvdelen af 
formuen kunne han ikke eksistere. Han havde den udvej ligesom 
tidligere at virke som lærer, men det kunne for ham blive trangt nok i 
Arhus. Skulle han blive i byen, måtte forudsætningen være en fast 
årlig indtægt, og han henvendte sig til byrådet.

Første behandling af Krügers andragende fandt sted den 28. no
vember 1912 i et lukket byrådsmøde, og byrådet tog så sandt uden 
begejstring mod observa toriebes ty reisens forslag, der gik ud på at be
vilge Krüger en løn på kr. 3000 årligt fra den 1. april 1912 at regne, 
men det turde være eneste udvej. Krüger kunne forlade landet, og 
en anden astronom måtte ansættes ; et rent menneskeligt hensyn måtte 
også veje til, og byrådet kunne dårligt lade Krüger rejse og be
holde hans instrumenter, men stod da med et tomt observatorium. 
Man måtte - for nu at citere forretningsfører Jakob Jensen - »hellere 
ved denne som ved andre Lejligheder, hvor det var kommet ind i 
mindre heldige Forhold, tage Smerten med Sindsro«!

Forslagets endelige vedtagelse forelå den 5. december 1912, men 
udbetalingen af en årlig løn var gjort betinget af, at Krüger havde 
leveret de instrumenter, han ifølge aftalen var forpligtet til at instal
lere i observatoriet, og - den store spejlkikkert manglede endnu. Krü
ger havde i virkeligheden handlet ubetænksomt, og meget støv blev 
hvirvlet op igen42).

Krüger havde i december 1908 i sin ansøgning til Århus kommune 
skrevet, at han havde en spejlkikkert under bygning hos firmaet Gu
stav Heyde i Dresden, og den opføres i den endelige kontrakt fra juni
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Pig- 7-
Observatoriebygningens forhal eller forstue (Erik Jepsen fot.). - Mindetavlen 
for Ole Rømer dominerer. Til venstre ses af dyrekredsens stjernebilleder Kreb
sen (»Cancer«) og Løven (»Leo«), der dog delvis er skjult bag den ene pille.

1909 blandt de instrumenter, som Krüger »for Tiden ejer«; og denne 
kikkert var endnu 3x/2 år senere ikke på plads.

Der foreligger i observatoriets arkiv en skrivelse fra firmaet Gustav 
Heyde, dateret den 1. juli 1910, hvori Krüger anmodes om at tage 
stilling til vedlagte arbejdstegning og beskrivelse af den nye kikkert, 
og firmaet anmoder om at få opgivet den nøjagtige polhøjde for ob
servatoriet; dens vinkelværdi skal indgå i aksesystemet i kikkertens 
opstilling. Det må betyde, at bygningen af kikkerten næppe var 
igang, og det er også rimeligt, om den endelige bestilling først var af
givet, da Krüger og Århus kommune var kommet overens. Det hele 
havde været så ligetil, hvis Krüger i sin ansøgning havde nøjedes med 
at anføre, at han ville anskaffe en ny kikkert til et observatorium i 
Århus. Men han havde taget munden for fuld, og nu da betingelsen 
for udbetaling af løn nåede frem i dagspressen, var hans to kritikere 
fra tidligere, overlærer Lorentzen og kustode Mortensen, straks over 
ham. Han havde end ikke overholdt kontrakten!

Det tjener intet formål at gå i detaljer, og alene et indlæg (Aar- 
huus Stiftstidende den 20. december 1912) skrevet af daværende
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havnedirektør i Århus P. Vedel fortjener at nævnes; det er et menne
skeligt smukt forsvar for Krüger. Vel har Danmark et mellemværende 
med den prøjsiske stat, skriver havnedirektøren, men derfor bør ikke 
alt, hvad der er tysk, fordømmes; og vel kan diskuteres, om Århus by 
burde have oprettet observatoriet, men det kan ikke bebrejdes Krü
ger, at byen har indladt sig derpå; nu har han tilmed her i landet lidt 
en hård medfart, og nu må han have ro til sit videnskabelige arbejde. 
Hvad endelig overlærer Müller som Krügers befuldmægtigede har 
skrevet og sagt om reflektoren, fastslår Vedel, må mere han end Krü
ger stå til ansvar for (overlærer Lorentzen henviser således til, at Mül
ler i marts 1909 udtalte, at reflektoren »er i dadelfri tilstand«, og - 
den eksisterede på den tid kun som et ikke monteret spejl!).

Aarhuus Stiftstidende havde den 16. december 1912 bragt et ind
læg, undertegnet mag. scient. Ludv. Petersen, der, som det fremgår af 
observatoriets fremmedbog, en måneds tid tidligere havde besøgt ob
servatoriet43), og det kan være første hånds viden, når han skriver, 
at reflektoren står færdig hos firmaet; og - tilføjer han - »Krüger vil 
selvfølgelig ikke have Bekostning og Ulejlighed med at opstille den 
her, hvis den om kort Tid skal flyttes igen«. De ord kaster lidt lys over 
situationen; det kan se ud til, at Krüger har regnet med, at kontrak
ten med Århus kommune sættes ud af kraft, såfremt han må forlade 
byen, og instrumenterne da er hans ejendom.

Da mag. Petersens indlæg forelå, havde byrådet vedtaget at give 
Krüger løn, og reflektoren er inden længe kommet til Århus; det 
fremgår af referatet af byrådsmødet den 29. maj 1913, at Torvald 
Køhl efter observatoriebestyrelsens anmodning har konstateret, at de 
i kontrakten opførte instrumenter forefindes (og har foretaget en op
gørelse af deres pekuniære værdi, altid et lidt problematisk foreta
gende). Men reflektoren »spøgte« endnu halvandet år senere. By
rådet stod i sit møde den 3. december 1914 over for bl. a. en mindre 
overskridelse på observatoriets budget for året 1913-14, og købmand 
Mikael Johansen spurgte til kikkerten og brugte i sit indlæg vendin
gen »den ulykkelige Overenskomst med Krüger«. Da de ord blev ud
talt, var næste ulykke faldet over ham.

Krüger var fra første øjeblik stillet i et nationalt set tvivlsomt 
skær. Det kunne i de år dårligt gå anderledes, når manden var ty
sker, men ramte unødvendigt hårdt.

Allerede i byrådsmødet den 25. februar 1909, i hvilket byrådet fik 
forelagt Krügers ansøgning, kunne redaktør Simonsen lidt raillerende 
nævne, at »et herværende Højreblad« havde skrevet, at Krüger var
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tysk spion med den særlige opgave at observere, hvad der foregår på 
Århusbugten.

Det nationale moment spillede også en rolle i den avisduel, der 
næste år skabte uro om det planlagte observatorium. Overlærer Brønd
steds indlæg blev det sidste i den omgang; han efterlyste beviser for, 
at »enhver national Frygt er Nonsens«.

Militæret måtte naturligvis, om end i al stilhed, følge med i, hvad 
her var under udvikling. Et brev i observatoriets arkiv, dateret den 7. 
august 1909, fra overlærer Müller til Krüger, der på den tid endnu 
var i Altenburg, indeholder følgende passus, her oversat fra tysk:

»Jeg hørte også i dag hos borgmesteren, hvorfor forhandlingen med 
ministeriet44) i den grad er trukket i langdrag. Ministeriet har ikke 
alene haft samråd med krigsministeriet; generalstaben er såmænd sat 
i bevægelse og har overdraget en oberst at undersøge alt indgående 
og har fremskaffet et uddrag af de førte forhandlinger - ja, jeg mener 
at vide, at endog »undersøgelser« er anstillede i Tyskland. Til min - 
og jeg kan tilføje - også til borgmesterens største tilfredsstillelse må alt 
være fundet i orden, og vi kan træde eventuelle modstandere i møde 
med fuldstændig rene papirer«.

Denne i sagens natur til intern brug anstillede prøvelse kunne ikke 
tjene til almen beroligelse.

Fem år senere var første verdenskrig i udbrud. Krügers søn, der nu 
var blevet dansk student, var gået frivilligt med i krigen på tysk 
side44a), og Krüger selv blev snart spundet ind i den tids mange rygter. 
En første spire til mistænkeliggørelse var jo lagt, og rygterne kredsede 
især om kikkertfundamenteme og en evt. installation af trådløs tele
graf. Få i Århus vidste fra tidligere af selvsyn, hvad en astronomisk 
kikkert kræver af fundament, og det hed sig nu, at fundamenterne var 
bygget solide nok til at bære kanoner, der skulle bestryge bugten; og 
med en trådløs sender lod Krüger rapportere »al Søtrafik, der kom
mer ind om Sletterhage« !

Såvel pladskommandanten som politimesteren lod foretage under
søgelser på observatoriet, og da en vagtpost ved Husum-fortet nær 
København sidst i oktober 1914 blev slået ned af to mænd, der var 
trængt ind på afspærret område, og spionfrygten ud over landet fik 
ny næring, nåede rygterne om Krüger frem i dagspressen. Det er be
tegnende, at de blev omtalt i nærmest humoristisk form. Politiken 
havde som overskrift: »Taabelige Rygter i Aarhus«; og Demokraten 
havde under overskriften: »Er Hr. Krüger Spion?« fået en fornøjelig 
historie ud af daværende telegraf  ingeniør Wallmanns »visitation«



64 Axel V. Nielsen

på observatoriet; han skulle efter politimesterens anmodning kontrol
lere, om der fandtes apparater til trådløs korrespondance45). Det 
var med denne form for omtale, som ville ingen være ved, at de lagde 
noget i rygterne.

Men mistanken holdt sig krigstiden ud og endnu længere og kend- 
tes af næste generation46). Krüger skal have været ulykkelig derover 
og beklagede sig bl. a. til Torvald Køhl47). Det bør siges, at der 
næppe nogen sinde har foreligget kendsgerninger, der kunne så me
get som sandsynliggøre, at Krüger var kommet til landet som politisk 
agent for sit fødeland.

Et godt årstid gik endnu, og Krüger døde den 6. januar 1916, kort 
efter sit fyldte 51. år; han havde pådraget sig tyfus, og det er fortalt, 
at de senere års megen modgang havde tæret så stærkt på hans kræf
ter, at sygdommen havde let spil. En nekrolog i et Århus-dagblad var 
kort og - kold til det isnende; der siges med henblik på en ny leder 
af observatoriet: »Forhaabentligt lykkes det nu at finde en kvalifice
ret dansk Videnskabsmand« - med ordet dansk fremhævet. Det var 
i krigens dage, mistanken mod Krüger havde fænget, og uviljen mod 
alt tysk var stærk47a).

Krüger mødte i Danmark en krank skæbne, men han opnåede, at 
hans observatorium fik en fremtid ud over hans egen; den udvej spej
der mange privat-astronomer efter, men som oftest forgæves48). Det 
var alt i alt en ejendommelig hændelse, at en udenlandsk privat-as
tronom og tilmed en tysker så at sige opnåede kommunal ansættelse i 
Danmark, - ja, næsten som stads-astronom. Det skete, som det nu 
er beskrevet, heller ikke uden protester; og den dag kom, da borgme
ster Drechsel fremsatte, hvad vist tør kaldes en åben indrømmelse 
af det lidt aparte og forhastede i den hele sag.

Overlærer Lorentzen drog ved Krügers død igen til felts mod ob
servatoriet og foreslog nu at nedlægge det. Borgmester Drechsel frem
kom da for første gang med et indlæg (Aarhuus Stiftstidende den 
16. febr. 1916), og det hedder deri:

»Lad være, at man i sin Tid, da Planen om et Observatorium 
kom frem, var noget sangvinsk overfor Tanken om et jydsk Univer
sitet og om Observatoriet som Led i dette, og lad være, at det for 
saa vidt var noget overilet af Byraadet at bygge Observatoriet . . .«

De ord kræver ingen kommentarer; og observatoriet må så sandt 
også i de første 4-5 år af sin tilværelse have tæret hårdt på den vel
vilje, det fra første færd nød i byrådet. Den havde for byrådet som
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Fig. 8.
Mindetavlen for Ole Rømer (Erik Jepsen fot.). - Udkastet til tavlen skyldes 

Anton Rosen, udførelsen Elias Ølsgaard.
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helhed næppe nogen sinde været mere end behersket, men dog stærk 
nok til, at Krügers tilbud blev accepteret.

Observatoriesagen og observatoriets historie fra Victor Nielsens skri
velse til Arhus byråd i september 1908 til Krügers død i januar 1916 
rummer en broget række begivenheder. Meget hændte i de korte år 
og skabte uro om observatoriet; det kunne avle mistillid, også om
kring observatoriet som videnskabelig institution, og det skete.

Borgmester Drechsel berørte gentagne gange under »indvielsen« 
planen om et universitet i Århus og dermed en fremtid for observa
toriet som universitets-institution. En festtaler tager sig ofte visse fri
heder - må undertiden gøre det49), og det kunne måske blive van
skeligt nok for borgmesteren at skaffe fuld dækning for sine ord. 
Observatoriet var i starten lille og meget primitivt50), så sandt en 
beskeden spire til et universitet. Nu skulle Krüger til at virke, men 
som ene mand ved kikkerterne, og det videnskabelige udbytte måtte 
blive begrænset.

Dog - dette være sagt med en enkelt tilføjelse, der også i sin tid 
kunne have afpareret adskillig mistillid.

Krüger nævner i sin ansøgning fra 1908, at han har i sinde også at 
bestille en såkaldt Stereokomparator51), og hans planer med den 
projekterede spejlkikkert ligesom skimtes.

Denne kikkert er et så lysstærkt instrument, at f. eks. plader taget 
med den ville rumme svagere lysende stjerner, end dengang kunne 
fotograferes andetsteds i Skandinavien52) ; Stereokomparatoren skulle 
tjene til at ransage disse plader; og observatoriet ville være fint rustet 
bl. a. til gennemtrawling af nordhimlen og især dens mælkevejsom
råder efter lyssvage stjerner med svingninger i lysstyrke, på den tid 
endnu et lidet dyrket, men frugtbart område af de astronomiske ar
bejdsmarker.

Krügers økonomiske misere har hindret anskaffelse af Stereokom
paratoren, og Krüger fik selv ringe glæde af den nye kikkert; dertil 
var de år, der endnu blev hans, for få. Ellers havde med denne kik
kert nye udveje for hans videnskabelige forskning ligget åbne.

*
Krügers særlige område var de farvede stjerner. »Krüger mit den 

roten Sternen« - Krüger med de røde stjerner, udbrød direktøren for 
et tysk observatorium engang i 1920’eme, da han hos en gæst fra År
hus forhørte sig om Ole Rømer-observatoriet, og det gik op for ham, 
hvem dets grundlægger var.
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Fig. 9.
Krüger ved dobbeltrefraktoren (billede i Illustreret Tidende, København 1912, 
nr. 5). - Billedet er taget under opstillingen af kikkerten, og kun det ene 

kikkertrør ses endnu at være monteret.

Det var en tidlig erkendelse, at enkelte stjerner lyser i et rødligt 
skær. Oldtidens store lærebog i astronomi, den såkaldte Almagest 
fra henimod år 150 ef. Kr., anfører seks stjerner som rødlige53); de 
er alle blandt himlens lysstærkeste stjerner og måtte være det, da deres 
farve alene kan ses med det uvæbnedc øje.

Først i 1600-tallet kom kikkerten astronomerne i hænde. En stjerne 
bliver i en kikkert ligesom stærkere lysende, og farven kan skelnes 
også ved .svagere lysende stjerner og dermed ved langt flere, selv om 
røde stjerner stadig viser sig at være de få i flokken. De blev fundet 
når en kikkert som regel med stedsbestemmelser for øje blev rettet
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mod stjerne efter stjerne, og der blev mere tilfældigt gjort notater 
derom. Den dag måtte komme, da disse spredte notater blev samlet 
i kataloger over røde stjerner; og der måtte komme forsøg på at nå 
frem til en skarpere farveangivelse end alene med ordet rødlig.

Et katalog over farvede stjerner fremkom så tidligt som i 1804, 
men med kun 33 numre. Flere kataloger fulgte; ofte nævnt er to ka
taloger samlet af observator Schjellerup i København, det første i 
1866, det næste i 187454).

Det var i de samme år, forsøgene på at finde frem til mere præcise 
angivelser af en farve tog form. Det var så rimeligt de tydeligt rødlige 
stjerner, der havde tiltrukket sig opmærksomhed; andre stjerner lyser 
gulligt, andre igen hvidligt (eller bedre udtrykt: ikke-farvet). Det 
skulle snart vise sig, at disse tre grundfarver, hvid-gul-rød, ikke slog 
til i praksis; der blev brug for overgangsfarver, og der blev opstillet 
farveskalaer. Således anvendte Krüger oprindelig følgende skala:

o = ren hvid
1 = blålig hvidgul
2 = gullig hvid
3 = gullig
4 = ren gul
5 = halmgul

6 = orange
7 = guldgul
8 = rødlig
9 = kobberrød

10 = ren rød

Senere brugte Krüger en anden skala:

o = hvid
1 = gullig hvid (hvid overvejer)
2 = hvidgul (hvid og gul i lige

store dele)
3 = lysegul
4 = gul
5 = mørkegul
6 = lys-orange (gul overvejer over

for rødt)
7 = orange (gul og rødt i lige store

dele)
8 = orangerødt (rødt overvejer

over for gult)
9 = rødt (rødt med meget lidt

gult).
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De mange farvetrin med deres beskrivelser i ord virker lidt udpen
slede, men erfaringen har godtgjort deres berettigelse, selv om en 
farveskala for astronomen, der står ved kikkerten, kun kan foreligge 
som en hukommelsesskala og ikke f. eks. som en palet med alle farve
trin til direkte sammenligning med stjernerne i kikkertfeltet; denne 
udvej har været diskuteret, men blev igen opgivet, bl. a. fordi stjer
nefarver er blandingsfarver55). Krügers første skala ses løbe fra o til 
10, den senere kun til 9, men den mangler også farven ren rød; de to 
skalaer er ellers næsten identiske, og deres omskrivning af beskri
velserne i ord til »farvetal« gør dem først »håndterlige« for den ar
bejdende astronom.

Krüger siger, at rent hvide og rent røde stjerner ikke forekommer, 
i hvert fald ikke blandt isoleret stående stjerner56) ; han siger endvi
dere, at farveskalaen er en afkølingsskala, og at grundfarven altid er 
gullig; men kontrasterne er alligevel store57).

Sirius, vor vinternats strålende stjerne lavt på sydhimlen, har ifølge 
Krüger farven 0.9 (angivet i Krügers anden skala) og har dermed en 
overvejende hvidlig stråling. Betelgauza, stjernebilledet Orions ene 
skulderstjerne (på himlen stjernen til venstre), har også ifølge Krü
ger farven 6.8 eller er nærmest orange. Lavt på vor himmel under 
Orion står Harens uanselige stjernebillede; inden for dets område 
findes en svagt lysende stjerne, der på grund af sin stærke farve har 
fået navnet »the crimson star« - purpur-stjernen, og den skal se ud 
som en dråbe blod.

*

I sidste halvdel af forrige århundrede blev spektroskopet et værdi
fuldt instrument for astronomien.

Enhver kender fra regnbuen, at sollys kan spaltes i farver fra rødt 
over orange, gult, grønt og blåt til violet. Lyset fra en stjerne kom
mer ud for en lignende spaltning, når kikkerten forsynes med et spek
troskop; det er et eller flere prismer, indbygget deri, der bryder lys
strålen i farver, så at kikkertbilledet ikke bliver et lyspunkt, men et 
farvebånd, det såkaldte spektrum. Det gælder såvel for solspektret 
som for de spektre, som stjernernes lys giver, at enkelte farvenuancer 
helt eller delvis mangler; farvebåndet ses gennemskåret af mørke li
nier, de såkaldte spektrallinier, eller linierne optræder i bånd af ken
delig bredde.

Astronomerne inddeler stjernerne efter deres spektre i forskellige 
typer især efter spektralliniernes antal, udseende og indbyrdes belig
genhed. En første og ret grov inddeling, indført i 1860’eme af di-
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Fig. io. 
Dobbeltrefraktoren (billede i Krügers beskrivelse af observatoriet i Altenburg, 
jfr. note 20). — Opstillingen bærer en visuel kikkert (til direkte observation) 
og en fotografisk kikkert. For begge kikkerters objektiver opgives en diameter 
på 172 mm; de to brændvidder er henholdsvis 2,9 m og 2,0 m. Firma Hans 

Heele, Berlin.

rektoren for Vatikan-observatoriet, pater A. Secchi, regner med ty
perne I, II og III (og en mere sjældent forekommende type IV), og 
det blev snart konstateret, at spektraltype og farve svarer til hinan
den. Hvidlige .stjerner har spektret I, gullige II, og rødlige III og IV. 
Prof, d’Arrest i København (død 1875) tog stærkt del i undersøgel
serne derover; dette felt var i hans sidste år i sin gryende vår, og det 
blev en pioners gerning. *

Hvad dermed er sagt både om farveskalaer og spektraltyper, er de 
nødvendige forudsætninger for at kunne følge med i, hvad Krüger
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udrettede som astronom, og for at kunne følge et forsøg på at placere 
hans indsats i hans egen tids astronomi.

Krügers første katalog over farvede stjerner er udarbejdet på Uni
versitets-observatoriet i Kiel og blev i 1893 udgivet derfra58). En 
prisopgave, udsat af Kieler-universitetets filosofiske fakultet, skal 
være den ansporen udefra, der førte Krüger ind på dette område.

Opgaven havde følgende ordlyd:
»Fakultetet ønsker en fortegnelse over kendte, farvede stjerner 

blandt lysstærke stjerner paa himlen og en oversigt over deres spek- 
troskopiske forhold, om muligt med nye, i denne forbindelse anstil
lede observationer«.

Besvarelsen var, som reglen er, indsendt anonymt og kun forsynet 
med mærke (Krüger brugte:« Jedes Fernrohr hat seinen Himmel« - 
hver kikkert har sin himmel), men fakultetet har næppe været i tvivl 
om, hvem forfatteren var; kataloget blev jo til i Kiel.

Krüger vandt den udsatte pris; det hedder i bedømmelsen, at fa
kultetet »kan anerkende den hengivenhed, med hvilken han har be
handlet sin opgave, og den store udholdenhed i bearbejdningen af 
materialet«59). Det må formodes, at det er universitetets professor 
astronomiae, på samme tid observatoriets direktør dr. A. Krueger, der 
har skrevet den indstilling, fra hvilken det anførte citat stammer, og 
han må have haft det afgørende ord ved bedømmelsen af afhandlin
gen; men han skriver i observatoriets årsberetning for året 1892 om 
Krügers katalog: »Jeg mener, at dette arbejde, selv om det på 
mange måder måske burde være udført anderledes, kan være til 
nogen værdi for astronomerne på grund af det righoldige materiale, 
der deri er samlet«60). De ord ligesom rummer et forbehold; for øvrigt 
blev den indsendte prisafhandling væsentligt udvidet inden offentlig
gørelsen.

Krüger har under udarbejdelsen af sit katalog »jaget« på kryds og 
tværs gennem den astronomiske litteratur efter alle angivelser af, at 
en stjerne er gullig eller rødlig eller har et spektrum af typen III eller 
IV, og kataloget omfatter 2300 stjerner. Formålet med hans egne ob
servationer blev mere at fremskaffe, hvad der manglede, hvad 
enten det gjaldt en stjernes lysstyrke, dens farvetal eller spektraltype, 
eller at kontrollere, hvad der forelå fra anden side. Krüger anfører 
også i sit katalog, hvorfra han har hver enkelt oplysning, så at det blev 
som en håndbog, ved hvis hjælp andre forskere let fandt frem til de 
originale kilder; deri turde dets største værdi have ligget.

Krüger fortsatte sine studier over farvede stjerner i det årstid, han
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Fig. ii.
Reflektoren (billede fra Ruben Andersen: Den astronomiske Kikkert. I. 
Nordisk Astronomisk Tidsskrift 1922, side 137). — I bunden af det tykke kik
kertrør findes et hulspejl (diameter 350 mm, brændvidde 2,7 m) ; det tynde 
kikkertrør er en linsekikkert (objektiv 135 mm, brændvidde 2,4 m), der an
vendes ved »styring« under fotografering med spejlkikkerten. Firma Gustav 

Heyde, Dresden.

opholdt sig på observatoriet i Bamberg61) - ja, linien i hans astro
nomiske forskning skulle vise sig at være lagt, også for det årti, han 
boede i Altenburg; dér blev den store observationsrække til, der re
sulterede i kataloget fra 1914, hans hovedværk62). De få år i Arhus 
med al deres uro og modgang kom ikke til at tælle afgørende; ob- 
servationstimeme ved kikkerten har været få63).

Krüger gør i fortalen til sit andet katalog udførligt rede for sit 
virke som praktisk arbejdende astronom. Planen gik ud på at be
stemme lysstyrke, farve tal og spektraltype for samtlige stjerner, der i 
litteraturen betegnes som rødlige64), naturligvis med den begræns
ning, at en stjerne i hans kikkert var tilstrækkelig lysstærk for de på
gældende observationer. Han udvidede senere sit program med et
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større antal gullige og hvidlige stjerner. En anden ekspert i stjemefar
ver H. Osthoff i Köln havde i året 1900 publiceret et katalog med 
farve tal for samtlige stjerner fra de klarest lysende til omtrent græn
sen for, hvad det uvæbnede øje ser, og Krüger indså, at en jævnføring 
med hans egne farvetal helst skulle bygge på hele farveskalaen fra 
hvidlig til rødlig. Endelig søgte Krüger med sin kometsøger med det 
store synsfelt ud over himlen efter stjerner, der med deres farve, hvad 
enten den var udpræget hvidlig eller udpræget rødlig, skilte sig ud 
fra andre stjerner i feltet, og de indgik også i kataloget. Dets samlede 
antal stjerner løb til sidst op til 5915.

Krüger havde inddelt stjernerne i sit program i 274 grupper eller 
»kæder« med hver gruppes stjerner liggende inden for et mindre om
råde af stjernehimlen, og han foretog observationerne gruppevis; 
stjerner, der står i grænsen mellem to grupper, blev observeret som til
hørende begge for dermed at knytte observationerne fra gruppe til 
gruppe hele himlen rundt til hverandre. For hver stjerne blev bestemt 
dens farvetal; dertil lysstyrke og spektraltype, såfremt brugbare angi
velser ikke forelå fra anden side. Vi holder os her til Krügers farve- 
bestemmelser; de må, set med nutidsøjne, især interessere.

Hvad der foregik ved kikkerten, var det ganske enkle: En stjerne 
stod i dens synsfelt som et lyspunkt, lidt uroligt som følge af den al
mindelige funklen ud over stjernehimlen; observatøren havde forud 
indprentet sig sin farveskala med dens mange nuancer og tilsvarende 
farvetal fra o til 9; det gjaldt nu om at taksere stjernens farve efter 
denne skala og notere farvetallet.

Det er nærliggende med spørgsmålet, om der virkelig var hold i 
den slags observationer, og de giver i sig selv svar. Krüger gennem- 
observerede samme gruppe stjerner i hvert fald tre gange og har gjort 
det med så lange mellemrum, at resultaterne fra første gennemgang 
var glemt, da han anden gang gennemgik samme gruppe, ligesom de 
to første sæt resultater var glemt ved tredje gennemgang; kort sagt: 
han stod hver gang »uvidende« ved kikkerten.

Naturligvis fik Krüger ikke eksakt de samme farvetal, når han 
igen arbejdede sig gennem samme gruppe stjerner, men erfaringen har 
vist, at den øvede observatør - og Krüger vil med årene have opnået 
stor øvelse - ved rødlige stjerner gerne har »vaklet« så lidt som én 
enhed i farveskalaen, ved hvidlige stjerner sjældent over to enheder. 
Katalogets farvetal for hver enkelt stjerne bygger på mindst tre ob
servationer og vil i det store og hele være korrekte inden for omkring 
én enhed.
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SPECÜLA ASTRONOMICA VATICANA VII.
NEUERKATALOG FARBIGER STERNE

ZWISCHEN DF.MNORDPOL UND 23 GRAD SÜDLICHER DEKLINATION
FRIEDRICH KRÜGER,

DIREKTOR DER OLE ROMER-STERNWARTE
IN AARHUS

Ole Remer-obscrvaloriel 
Arhus

WIEN
K. K. HOE- UND STAATSDRUCKF.RE!1914

Fig. 12.
Titelblad fra Krügers katalog over farvede stjerner fra 1914, udgivet af 

Vatikan-observatoriet (jfr. våbenmærket midt på siden).

K. Wirtz, på den tid observator i Strasbourg, har udførligt anmeldt 
Krügers katalog, der - fastslår Wirtz, med sit store antal .stjerner over
går alle forgængere. Wirtz foretager en nøje prøvelse af Krügers 
farvetal og skriver til sidst65) :

»Krügers katalog rummer observationer af stjernefarver, der ud
mærker sig ved høj indre og høj systematisk nøjagtighed. Katalogets 
righoldighed gør det på samme tid værdifuldt for stellarstatistiske 
undersøgelser. Denne art subjektivt indvundne stjemefarver vil be
vare deres betydning, indtil vi bliver i stand til at fremskaffe et ob
jektivt mål for farvetoningen for lige så mange og lige så svage stjer
ner«.

Disse ord fra en samtidig, der tilmed havde et godt navn som en 
solid og saglig anmelder, synes - også som det tager sig ud nu et
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halvt århundrede senere, i enhver henseende træffende og turde give 
Krügers indsats den rette placering i samtidens astronomi, i realite
ten en anerkendelse.

*
Pater J. G. Hagen, i årene 1906-30 direktør for pavestolens observato
rium, tilkommer mere end nogen anden æren for, at flere lange ob
servationsrækker af stjernefarver blev gjort tilgængelig for den astro
nomiske verden. Fem store kataloger med »farvetal« for tusinder af 
stjerner blev i årene 1911-23 udgivet i Vatikan-observatoriets skrif
ter, deriblandt Krügers katalog fra 1914 (og hans indekskatalog, trykt 
i 191766)). Også Osthoff, den anden af tidens specialister på dette 
felt og vel nok med sin forskning i et højere niveau end Krüger, fik 
sit katalog udgivet fra Vatikanet. Ellers stod observationer af denne 
type ikke i høj kurs mere; der herskede også lidt uklarhed over, hvad 
der kunne udrettes med dem.

Det var en gammel tankegang, helt fra 1700-tallet, at stjerner ord
net efter farve fra hvidlig over gullig til rødlig repræsenterer en række 
alderstrin, idet der sker et fald i temperatur fra hvidglødende til rød
glødende, når en stjerne med tiden ligesom brænder op. Det kunne se 
rigtigt og ligetil ud, men - og denne indvending blev tidligt fremsat 
fra forskellig side, bl. a. af d’Arrest - vil universet være så enkel i 
sine foreteelser? Den hele tankegang gjorde også et ufærdigt indtryk, 
som den forudsætter, at en stjerne først befinder sig i hvidglødende 
tilstand, uden på nogen måde at give en antydning af, hvordan stjer
nen kom i denne tilstand.

Så kom spektroskopet i brug, og med det fulgte et mere intimt 
indblik i de fysiske vilkår, der er fremherskende i en stjernes atmos
fære; og da stjerner ordnet efter farve som tidligere nævnt også vil 
være ordnet efter spektrum, kunne i spektrene ligge ligesom endnu en 
begrundelse for den gamle indskydelse med stjernerne, der ældes og 
sidst ses svagt rødligt ulmende, men ethvert forsøg på at fastslå en 
stjernes og vor egen sols livssaga måtte, før den moderne atomteori fo
relå, mere blive digt end kendsgerninger.

Krüger synes at have været optaget af, at hans nye katalog med 
det store antal stjerner bekræftede, at farvetal og spektral type svarer 
til hinanden, men deri var så lidt nyt og uventet, som dette sammen
hæng var konstateret halvtreds år tidligere og med årene blevet bedre 
og bedre underbygget67 ). Den tidlige død satte snart en grænse for 
hans forskning; men hans farvetal for 609 stjerner fik få år senere en
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speciel anvendelse, da prof. Ejnar Hertzsprung udarbejdede sit kata
log over »gennemsnitlige farve-ekvivalenter«68).

En uheldig side ved takseringer af farver er det personlige skøn, der 
altid vil indgå; de resulterende farvetal gælder - lidt hårdt sagt - 
kun for det øje, der bestemte dem69). Krügers første katalog bliver 
derfor af ringere værdi; det var »blandingsgods« med farvetal samlet 
fra vidt forskellige kilder. Hans andet katalog med samtlige farvetal 
bestemt af én person, Krüger selv, og med samme instrument får der
imod over sig en vis ensartethed; men det giver stjemefarver, set med 
Krügers øjne70).

Nu forsøgte Hertzsprung at nå frem til en fingeret »middel-obser
vatør« med et øje med »normal« farvefølsomhed. Han sammenarbej
dede en række kataloger og dertil nogle serier målinger af stjemefar
ver, der dog på den tid var få i antal og små af omfang71). Hertz- 
sprungs katalog blev det første af sin art; det giver for 734 stjerner, 
alle synlige for det blotte øje og næsten alle på den nordlige himmel
halvkugle, et farvetal eller - sagt med andre ord - et mål for over
flade-temperaturen. Dette katalog bevarede sin værdi i flere årtier, og 
det skal i denne fremstilling af Krügers gerning som astronom noteres 
med tilfredshed, at en række af hans observationer indgår deri.

Det er i år 40 år, siden Hertzsprungs katalog udkom. I dag måles 
stjernefarver med en nøjagtighed, der langt overgår de gamle takse
ringer; det personlige skøn over en stjernefarve eksisterer nu som et 
instrumentelt præg, men astronomen står over for dette anderledes 
frit og kan indrette sit måleapparat efter sit formål ; målinger kan nu 
udføres selv på svagt lysende stjerner og kan med rimelig tidsanven
delse gennemføres i stor stil; og de målte farvetal med deres store 
nøjagtighed er blevet afgørende bidrag til moderne forskning over 
stjerners udvikling og indbyrdes alder72).

Interessen for stjemefarver er ingenlunde blevet ringere siden Krü
gers dage - tværtimod, men nutidens fine målinger har gjort de gamle 
takseringer overflødige. Tiden er løbet fra Krüger, men i sin tid 
ydede han på sit område en indsats på højde med samtidens.

*
Det her behandlede emne er tidsbegrænset og afsluttes med Krü

gers død i januar 1916. Følgende nyere data i observatoriets historie 
skal dog tilføjes: Mag. Ruben Andersen var observatoriets leder fra 
den i. november 1916 til sin død den 30. april 1955. Observatoriet 
blev pr. i. september 1956 overdraget Aarhus Universitet, og dr. Mo-
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gens Rudkjøbing blev den i. april 1957 ved sin udnævnelse til pro
fessor i astronomi ved Aarhus Universitet bestyrer af det til universi
tetet knyttede observatorium.

*
Nærværende undersøgelse er foretaget på opfordring af borgmester 

Bernhardt Jensen, Århus, der har stillet akter vedrørende observato
riet fra byens arkiv og referater fra lukkede byrådsmøder til rådighed. 
Det kgl. Bibliotek, København, ved bibliotekar E. Dal, gav mig ad
gang til Harald Mortensens samlinger til dansk astronomis historie. 
Også fra Landesarchiv, Altenburg, ved dr. Grimert, fra Odder 
museum, ved stationsforstander Kaster, og fra forlaget Vieweg, 
Braunschweig, modtog jeg materiale. I noterne er nævnt flere perso
ner, der på forskellig vis har bistået med oplysninger; endnu skal 
nævnes bibliotekar S. Dees, Washington, stiftamtmand M. Edelberg, 
Ribe, bibliotekar K. Elkjær, Århus, dr. C. Luplau Janssen, Køben
havn, prof. dr. B. Jessen, København, arkitekt Th. Klemann, Århus, 
overassistent P. Rahbek, Århus, prof. dr. K. Aa. Strand, Washington, 
dr. G. Traving, Kiel, og dr. A. A. Wachmann, Hamborg-Bergedorf. 
Jeg bringer alle min bedste tak.



78 Axel V. Nielsen

NOTER OG HENVISNINGER
1. Jfr. Johan Skakke: Torvald Køhl 

in memoriam. Østjydsk Hjem
stavn 1958, side 56.

2. Kort betegnelse for byrådets ud
valg for »Byens Skove og Mar- 
selisborg Gods«; blev senere 
kaldt »Skovudvalget«.

3. Magdalenemøllen kan stedfæstes 
omtrentligt som det nuværende 
Marselisborg Hospital.

4. Jernstøber, fabrikant Christensen
havde tidligere ved den sydlige 
udkant af Risskov på sin villa 
bygget et tårn og installeret en 
kikkert, og Torvald Køhl skal 
have holdt kursus i astronomi på 
hans observatorium. Jfr. A. Mul
ler: Aarhus-Observatoriet Ole
Rømer. Jydsk Maanedsskrift 
1911. 2, side 293. Christensens 
observatorium skal stamme helt 
fra 1880’erne; jfr. Krig og Fred 
1911, side 342. - I årene 1929- 
33 havde fuldmægtig J. C. Steens- 
gaard og forretningsfører H. N. 
Pedersen deres »Capella-Obser- 
vatorium« i det daværende kolo
nihave-område nord for Marse
lisborg hospital. Jfr. Nordisk 
Astronomisk Tidsskrift, 1932, 
side 29.

5. Jfr. [C Luplau Janssen:] Victor 
Nielsen. Nordisk Astronomisk 
Tidsskrift, 1918-19, side 17.

6. Ulemperne fra minedriften var 
den officielle grund til, at Krü
ger forlod Altenburg. Fru Krüger 
nævnte engang for mig, at den 
virkelige grund var uvilje mod 
Krüger hos en minister i her
tugdømmet Sachsen-Altenburg, 
der havde kostet hendes mand 
hans statstilskud.

7. Her hentydes til to københavnske 
astronomer i forrige århundrede, 
d’Arrest og Schjellerup; jfr. sene
re under omtalen af Krügers 
videnskabelige forskning.

8. Prinseslottet, i sin tid alminde
lig betegnelse for Marselisborg 
Slot. Den senere Kong Christian 
X var prins, da slottet blev byg
get og overdraget ham.

9. Strömgren var svenskfødt og end
nu ny i landet; de sproglige 
ujævnheder i udtalelsen er der
med forklaret.

10. Jfr. min afhandling: Hundrede 
Ars Astronomi på Østervold. 
Nordisk Astronomisk Tidsskrift 
1961-62.

11. Laurentius Holm: Lektor F. C. 
Lorentzen. Arosia, bind 16, side
5. Århus 1937.

12. R. Paulli og Erik Dal: Harald 
Mortensen og hans Bogsamling. 
Fund og Forskning, bind 5-6, 
1959, side 7.

13. C. Luplau Janssen: Hans Emil 
Lau. Nordisk Astronomisk Tids
skrift, 1918-19, side 5.

14. Jfr. Troels Fink: Spillet om 
dansk Neutralitet 1905-09. Skrif
ter udgivet af Jysk Selskab for 
Historie, Sprog og Litteratur nr.
6. Arhus 1959.

14 a. H. C. Vogel: Über Spiegeltele
skope mit relativ kurzer Brenn
weite. Sitzungsberichte der könig
lich preussischen Akademie der 
Wissenschaften, bind 14, side 
322. Berlin 1906.

15. Krüger og Müller skriver i deres 
indlæg: »Om dens [refraktorens] 
Ydeevne vidner endvidere det i 
»Stiftstidendes« Vindue udstille
de Maanebillede, som er taget 
med dette Instrument«. Et på 
observatoriet opbevaret fotografi 
af Månen, indrammet og med 
påtrykt inskription : »Aufgenom
men auf der Sternwarte zu Al
tenburg am 3. September 1903, 
ca. 3 x vergrössert, das Objektiv 
von 175 m/m Öffnung, gefertigt 
von Hans Heele, Berlin«, skal
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være det i sin tid udstillede bil
lede. Fotografiet er taget 3-4 
døgn før fuldmåne og var mu
ligvis for sin tid respektabelt, 
men et månefotografi kan kun 
fortælle lidt om en kikkerts yde
evne. Forstørrelsen viser sig at 
være dobbelt så stor som opgi
vet, og billedet er mærkeligt nok 
spejlvendt.

16. Cook-sagen trækkes ind i de
batten. — Den amerikanske læge 
F. A. Cook fik i september 1909 
en festlig modtagelse i Køben
havn; han havde i 1907-09 gen
nemført en polarekspedition og 
påstod at være nået Nordpolen, 
og Københavns universitet ud
nævnte ham til æresdoktor. Af
gørelsen derom måtte, som det 
er sagt, »træffes på en eftermid
dag« (jfr. Arbog for Københavns 
universitet, 1909-10, side 1244. 
København 1914), og da hurtigt 
stærk tvivl om pålideligheden af 
Cooks påstand kom til orde, blev 
især Strömgren gjort ansvarlig 
for universitetets handling. Det 
synes glemt, at Roald Amund
sen i Gads danske Magasin, ok
tober 1909, skrev: »Personlig næ
rer jeg ingen Tvivl om, at Cook 
har været paa eller i Nærheden af 
Nordpolen. Hans Ord borger der
for«. Amundsen skulle have an
derledes gode betingelser for at 
bedømme Cooks udsagn.

17. Anvendelsen af flertalsformen 
lader formode, at Victor Nielsens 
skrivelser til Århus byråd blev 
stillet på linie med Strömgrens 
udtalelse. Victor Nielsen skulle 
som aktiv privat-astronom have 
haft anderledes gode betingelser 
for at vurdere sagen end f. eks. 
overlærer Müller; han havde til
med besøgt Krüger og set hans 
instrumenter og havde adskillig 
indsigt også på dette område. 

Men såvel emne- som ordvalg 
gør hans skrivelser lidt for agi
terende; de har over sig Müllers 
begejstring, om end den kommer 
lidt forsigtigere til orde.

18. Jfr. Dansk Biografisk Leksikon, 
bind 4, 1934, side 294.

19. Krügers fulde navn var: Frie
drich Joachim Christian Krü
ger.

20. Krüger udsendte en illustreret 
beskrivelse af sit observatorium 
(Friedrich Krüger: Die neue 
Sternwarte in Altenburg. Alten
burg 1899); den findes ikke i 
Ole Rømer-observatoriets biblio
tek, men Landesarchiv, Altenburg, 
har ladet fremstille en mikrofilm 
til brug for denne undersøgelse. 
Beskrivelsen er optrykt i Cen- 
tral-Zeitung für Optik und Me
chanik, 20. årgang, side 91, Ber
lin 1899, og de første afsnit også 
i Astronomische Rundschau, bind 
i, side 9, Lussinpiccolo 1899. - 
Krüger skriver om sin kikkert, 
at der ved slibningen af de to 
objektiver er opnået »en fuldkom
menhed og nøjagtighed som sjæl
dent«, og at den af »nogle frem
ragende fagfolk, som tilsaa in
strumentet endnu i Heeles værk
sted, blev betegnet som et me
sterværk i mekanik og optik« ! De 
store ord, som Müller og Vic
tor Nielsen omgav sig med i ob- 
servatoriesagen, kan have deres 
udspring i Krügers omtale af sit 
eget observatorium.

21. Dette fonds opgave gjaldt støtte 
til »fremgang og udvikling i na
turvidenskabelige undersøgelser, 
taget i bredest mulig omfang«.

22. Jfr. C. Hoffmeister: Herzog 
Ernst von Sachsen-Altenburg f 
und die Sternwarte Wolfersdorf. 
Die Sterne, 32. årgang, side 16. 
Leipzig 1956. - H. F. Schoeppl: 
Die Herzöge von Sachsen-Alten-
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burg, ehemals von Hildburghau
sen, side 217. Bozen 1917. - 
Hertug Ernst foretog i de unge 
år en forskningsrejse til Spitz
bergen og bevarede interessen for 
opdagelsesrejser. Krüger mødte 
i 1909 ved et taffel på slottet 
i Altenburg den svenske forsk
ningsrejsende Sven Hedin.

23. Jfr. A. A. Wachmann: From the 
Life of Bernhard Schmidt. Sky 
and Telescope, bind 15, side 4. 
Cambridge, U. S. A. 1955 - Mit
teilungen der Hamburger Stern
warte in Bergedorf No. 98; sam
me forfatter: Ur Bernhard 
Schmidts liv. Populär Astrono
misk Tidskrift, 36. årgang, side 
127. Stockholm 1955 - Wach
mann har i sine artikler i fri 
gengivelse et uddrag af Krügers 
artikel fra 1903 om de to kik
kerttyper (jfr. note 24), men 
nævner ikke forfatterens navn. - 
Jfr. K. Löchel: Zum Gedenken 
an Bernhard Schmidt. Die Ster
ne, 35. årgang, side 197. Leipzig 
1959. Denne artikel giver en ræk
ke intime træk af Schmidts apar
te personlighed.

24. Mitteilungen der Vereinigung von 
Freunden der Astronomie und 
kosmischen Physik, 13. årgang, 
side 99. Berlin 1903. - Den 
danskfødte astronom J. L. E. 
Dreyer, hvis »astronomiske ar
bejdsdag« faldt i Irland og Eng
land, har i sin disputats (Kø
benhavn 1882) følgende »these«: 
»Man ser ofte den Paa
stand fremsat, at Spejlteleskoper
nes Tid er forbi. Dette er imid
lertid ingenlunde Tilfældet«. 
Dreyer fik ret et kvart århundre
de senere.

25. Astrophysical Journal, bind 14, 
side 217. Chicago 1901.

26. Spejlet i Krügers reflektor har 
ifølge arbejdstegningen en diame

ter på 35 cm, der dermed bliver 
dets »officielle størrelse«; diame
teren er i Krügers ansøgning op
givet 5 cm større, men en rand
zone går tabt ved indfatningen. 
Det største objektiv i dobbeltre
fraktoren på Københavns obser
vatorium har diameteren 36 cm, 
og det forlyder i en sikkert uund
gåelig vandrehistorie i danske 
astronomisk interesserede kredse, 
at spejlet i Arhus skulle være 
den ene centimeter mindre end 
statsobservatoriets største linse ! 
Det gør ikke historien mindre 
fornøjelig, at spejlet var slebet ad
skillige år, før Krüger indledede 
forhandlinger med Århus kom
mune. Et andet spejl, som også 
var slebet af Schmidt, blev altid 
betragtet som tilhørende Krügers 
bo; det er heller ikke nævnt i 
overenskomsten.

27. Astronomische Nachrichten, bind 
202, side 399. Kiel 1916. - For
tegnelser over Krügers videnska
belige arbejder findes i Poggen- 
dorffs Biographisch-Literarisches 
Handwörterbuch, bind 4-5.

28. To sønner af prof. Plassmann, 
Münster, nuværende prof. dr. J. 
O. Plassmann, Celle, og dr. C. 
Plassmann, Düsseldorf, overlod 
fotokopier af to breve fra Krüger 
og af en side af gæstebogen fra 
deres barndomshjem med Krügers 
tak for god modtagelse ved et 
besøg i 1912. Prof. J. O. Plass
mann skriver (brev af 9. septem
ber 1961): »Jeg husker gæsten 
fra Århus og hans humorfyldte 
historier«. - Krüger mindes her i 
Århus ofte som manden, der al
tid havde cigar i munden - jfr. 
figur 9.

29. Den endelige opgørelse over ud
gifter i forbindelse med opførel
sen af observatoriet er opgjort 
til kr. 34.469,08. Heri indgår ud-
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gifter fra festligheden ved dets 
åbning.

30. Rosen havde tidligere en lidt 
fjern tilknytning til dansk astro
nomi. Han havde 1898 foreslået 
det trafikalt set uheldigt liggen
de Rundetårn rullet til side. Jfr. 
A. Breidahl og A. Kjerulf: Kø
benhavnerliv gennem et halvt 
Aarhundrede, bind 1, 1938, side 
352.

31. Jfr. Anton Rosen: »Ole Rømer«. 
Aarhus Kommunes Observatori
um. Architekten 1912 side 273. 
— Den mindste af de to kupler 
var hentet fra Krügers observa
torium i Altenburg. Kuplen var 
forsynet med en spids, så den 
kom til at ligne det tyske mili
tærs pikkelhuer, og Rosen skal 
have foreholdt Krüger, at det 
ville vække anstød i Danmark. 
Spidsen blev da erstattet med et 
mærkeligt skorstenslignende hyl
ster; det skjulte en drejemekanis
me, hvorom spaltens to lemme 
kunne bevæges. — Thøger Lar
sens novelle »Hemmeligheden« 
fra samlingen »Kværnen« fra 
1915 foregår på et observatorium, 
liggende i en smuk egn nær ky
sten; er det Ole Rømer-observa
toriet? Novellen skal være skrevet 
i 1914, åbenbart inspireret af 
solformørkelserne i 1912 og 1914, 
der begge her fra landet var at 
se som store partielle formør
kelser.

32. Jfr. min notits: »Maleriet af Ole 
Rømer paa Københavns Observa
torium«. Nordisk Astronomisk 
Tidsskrift 1946, side 73.

33. Jfr. Harald Mortensen: Ole Rø- 
mer-Minder i Astronomisk-Histo- 
risk Samling. Urania, 1. årgang, 
side 178. København 1944.

34. Jfr. Thyge Klemann: Ole Rømer- 
Minder. Aarhuus Stiftstidende d. 
27. Februar 1949.

35. Ifølge Ruben Andersens udsagn.
- I opgørelsen over samtlige ud
gifter (note 29) findes følgende 
post: Stukkatørfirmaet Klingsey 
& Levin, København, Stjerne
billeder, kr. 72,00. - Dyrekreds
billederne i den kendte rækkeføl
ge (Vædderen, Tyren, Tvillinger
ne ........ ) ligger på himlen fra
højre mod venstre, men er i for
hallen anbragt fra venstre mod 
højre.

36. Billedet forekommer i en afhand
ling, V. Cerulli: Articoli su Mar
te di Newcombe e Flammarion. 
Revista di Astronomia, bind 2, si
de 6. Torino 1908. Afhandlingen 
er et indlæg i den tids iltre dis
kussion om de såkaldte marska- 
naler, og Zambonis billede brin
ges som eksempel på, hvad øjet
- med lidt god vilje — kan se i 
fuldmåneskivens pletter. - Filip
po Zamboni (1826-1910) var 
kendt som opdagelsesrejsende og 
forfatter og var såvel i sin tilvæ
relse som i sine tanker en urolig 
natur og i sine betragtninger over 
naturfænomener lidt fantasifuld. 
Vi har her i norden Strindbergs 
astronomiske fantasier; jfr. bl. a. 
Knut Lundmark: Strindberg, Ge- 
niet-Sökaren-Människan, Stock
holm 1948, især kapitlet: Re
formator eller dilettant; jfr. også 
Detlev Odenius: Strindberg als 
Astronom. Sirius, bind 53, side 
2. Leipzig 1920. - Dr. W. Ober- 
leitner, Kunsthistorisches Muse
um, Wien, har meddelt flere en
keltheder om Zamboni.

37. Beskrivelsen af »indvielsen« 
bygger på forskellige avisrefera
ter. - Aarhuus Stiftstidende hav
de ikke glemt Harald Morten
sens spidse pen og skrev, at ind
vielsen »hensynsfuldt er fastsat 
til en Søndag, da Biblioteket er 
lukket for Udlaan, og Kustoder-
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ne har fri«, så at Mortensen kun
ne komme. Mortensen svarede 
med følgende salve: »Da der til 
Indvielsen af dette Aarhus Un
derværk ventes at komme »een« 
Videnskabsmand fra Berlin og 
»to« fra Paris foruden »flere« 
danske Astronomer, og selve Hr. 
Torvald Køhl skal holde »et po
pulært astronomisk Foredrag for 
Publikum«, er der sørget godt 
nok for Forlystelserne«! Jfr. Aar- 
huus Stiftstidende d. io. og d. 
14. september 1911.

38. Dr. fru Hedvig Strömgren gav 
mig adgang til prof. Elis Ström
grens brevveksling, der opbevares 
på Universitetsbiblioteket i Lund. 
Førstebibliotekar, dr. W. Nor
lind hjalp mig ved opsøgningen 
af breve af betydning for Krü
gers historie.

39. Et afsnit af talen er trykt i Mit
teilungen der Vereinigung von 
Freunden der Astronomie und 
kosmischen Physik, 21. årgang, 
side 168. Berlin 1911. — Foerster 
var leder af et »Selskab for etisk 
kultur«, og hans tale er et ud
tryk for en højspændt tillid til 
forskningens hævende og mild- 
nende indflydelse på tilværelsen 
i alle dens former. Tre år efter 
stod Europa i flammer, og Foer
ster mødte i 1920 som 87-årig 
tilværelsen, som den var og er, da 
han trods den vanskelige trafik
situation rejste til Paris for at 
lede et møde i en international 
kommission for mål og vægt, hvis 
præsident han var, og - kom ud 
for lukkede døre; men »alligevel 
bevarede han en urokket tro på, 
at de idealer, som han havde 
kæmpet for, men også var blevet 
angrebet for, kunne gennemfø
res«. Jfr. Vierteljahrsschrift der 
Astronomischen Gesellschaft, 59. 
årgang, side 5. Leipzig 1924.

40. Jfr. min bog: Ole Rømer. En 
Skildring af hans Liv og Ger
ning. Udgivet i 300-Aaret for 
hans Fødsel af Ole Rømer-Ob
servatoriet i Aarhus. Aarhus 1944.

41. Brev til prof. Plassmann i Mün
ster d. 10. dec. 1912.

42. Det var på sin vis gammel synd, 
som Krüger nu måtte sone. Al
lerede i en international forteg
nelse over observatorier og astro
nomer, trykt i Bruxelles i 1907, 
opgiver Krüger, at hans observa
torium er udstyret med en re
flektor.

43. Fremmedbogen har for d. 3. no
vember 1912: Ludv. Petersen, 
ancien professeur au lycée de 
Horsens. Krüger nåede ikke at 
blive stiv i det danske sprog, og 
samtalen med mag. Petersen er 
måske foregået på fransk.

44. Disse forhandlinger gjaldt sta
tens medvirken ved anskaffelse 
og drift af en seismograf.

44 a. Krüger skal have været utilfreds 
dermed.

45. Telefondirektør (tidligere tele
grafingeniør) Wallmann bekræf
tede mange år senere under en 
forevisning på observatoriet, at 
han virkelig efter politimesterens 
anmodning havde undersøgt ob
servatoriets instrumenter; men 
»Krüger og jeg fik os et godt 
grin«, tilføjede han. - Følgende 
foreligger vedrørende den militæ
re pladskommandants agtpågi
venhed over for Krüger: En »no
get for overspændt og ivrig Pa
triot« havde henvendt sig til 
pladskommandanten i Århus og 
gjort gældende, at Krüger kunne 
give »Signaler til tyske Skibe«, 
og observatoriet blev holdt un
der kontrol i to nætter, men in
tet blev bemærket. En elektriker, 
der derpå blev sendt derud, fandt 
»i Kikkerten smaa 2 Volts Lam-
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per«, men Torvald Køhl, der for
troligt fik forelagt dette fund, 
kunne berolige med, at en større 
kikkert er forsynet med inddelte 
kredse til brug under indstil
ling af kikkerten og med lamper 
til belysning af disse kredse. 
Køhl tilføjer, at han altid har 
betragtet Krüger som den stille 
videnskabsmand og aldrig har talt 
med ham om politik, »saa jeg ved 
ikke, om han overhovedet har 
Interesse for sligt«. Jfr. breve i 
det byhistoriske arkiv, Odder 
museum, fra pladskommandanten 
i Arhus, dateret d. 16. og d. 18. 
september 1914, samt udkast til 
svar fra Køhl.

46. Endnu sidst i 1920’erne vidste 
skoleelever under forevisninger 
på Ole Rømer-observatoriet gang 
på gang at fortælle hverandre, at 
observatoriet oprindelig var byg
get som tysk fæstning, ligesom 
søndags-spadserende på observa- 
toriestien hørtes uddybe rygterne 
derom.

47. Meddelt af fru Køhl.
47 a. Krüger (og hans hustru, død 

1951 ) ligger begravet i Gettorf i 
Sydslesvig.

48. Ifølge Ruben Andersen havde 
Krüger tidligere forsøgt at opnå 
en lignende ordning for sit ob
servatorium i Altenburg.

49. Krüger blev i talerne ved obser
vatoriets åbning tituleret doktor!

50. Den færdige observatoriebygning 
var uden installation af elektri
citet, vand og gas, og arbejds
værelser og mørkekammer kunne 
ikke opvarmes.

51. Ved kongressen i Altenburg 
i 1903 holdt Krüger foredrag om 
stereoskop-princippets anvendelse 
i astronomien, og firmaet Zeiss 
i Jena havde udstillet forskellige 
apparater og beskrivelser i til
slutning dertil.

52. Ruben Andersen omtaler i et 
brev af 19. april 1924 til firmaet 
Gustav Heyde, Dresden, reflek
toren som et smukt, omhygge
ligt forarbejdet og stabilt bygget 
instrument. Vanskeligheder med 
drivværket og især en upraktisk 
ordning for finindstilling under 
fotografering, hver gang uund
gåelige ujævnheder i drivværkets 
gang blev kendelige, blev over
vundet i de nærmest følgende år.

53. Blandt disse stjerner forekommer 
Sirius (i billedet Store Hund), 
der i nutiden kendes som en hvid
lig stjerne. Omfattende undersø
gelser over ældre, delvis modstri
dende oplysninger har ikke ført 
til en bekræftelse eller afkræftel
se af farveangivelsen i Almagest. 
Et f arveskifte gennem et astro
nomisk set så kort tidsrum som 
2000 år ville i den moderne 
astronomi føles i høj grad »på 
tværs«.

54. H. G. F. C. Schellerup: Catalog 
der rothen, isolirten Sterne, wel
che bis zum Jahre 1866 bekannt 
geworden sind. Astronomische 
Nachrichten, bind 67, side 89. 
Altona 1866. - Zweiter Catalog 
der rothen, isolirten Sterne, ver
vollständigt und fortgeführt bis 
zum Schluss des Jahres 1874. 
Vierteljahrsschrift der Astronomi
schen Gesellschaft, 9. årgang, si
de 252. Leipzig 1874. - Der hen
vises ofte til, at Schjellerup var 
farveblind, hvad naturligvis ikke 
var en hindring for at redigere 
et katalog over røde stjerner. Han 
siger selv (i fortalen til sit stjer
nekatalog fra 1864) om sit syn: 
»min særdeles ringe farve
sands«, der dog ikke var ringere, 
end at han har fundet stjerner 
med rødlig farve.

55. De enkelte farver i en farve
skala blev engang forsøgt beskre-
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vet (og fastlagt) ved hjælp af 
sommerfugle, på hvis vinger lig
nende farver skulle forekomme. 
De fleste af de anvendte sommer
fugle er hvidsværmere (Pieridae), 
og kun en enkelt (Euchloë eu- 
phenoides) findes i Europa. Jfr. 
Specola Astronomica Vaticana, 2. 
serie, nr. 3, side 88. Rom 1911. - 
Fuldmægtig J. G. Steensgaard, 
Aarhus, har ydet assistance ved 
denne note.

56. Farverne ved en dobbeltstjernes 
to stjerner bliver et problem for 
sig, da der optræder kontrastfæ
nomener, der forstærker farve
forskellen. Naturen gav selv i 
sommeren 1920 en illustration 
dertil, da den orange-røde planet 
Mars (farvetal 7-8) passerede 
tæt forbi den hvidgult lysende, 
klare stjerne Spica i Jomfruens 
billede (farvetal 2), så at der 
midlertidigt opstod ligesom en 
dobbeltstjerne med stærk farve- 
kontrast; da blev Spicas stråling 
set blålig. Jfr. M. Wolf og J. G. 
Hagen i Beobachtungs-Zirkular 
der Astronomischen Nachrichten, 
2. årgang, side 35 og 38. Kiel 
1920. - En dobbeltstjerne med 
stærkt lysende og forskelligt far
vede komponenter vil altid i kik
kert berede iagttageren et smukt 
syn.

57. Jfr. Krügers afhandling: Die 
Farbenskalen für die Fixstern
farben. Astronomische Nachrich
ten, bind 190, side 345. Kiel 
1912.

58. Friedrich Krüger: Catalog der 
farbigen Sterne zwischen dem 
Nordpol und 23 Grad südlicher 
Deklination mit besonderer Be
rücksichtigung des Spectraltypus. 
Publikation der Sternwarte in 
Kiel, bind 8. Kiel 1893.

59. Chronik der Universität Kiel 
1891-92, side 9. Kiel 1892.

60. Vierteljahrsschrift der Astrono
mischen Gesellschaft, 28. årgang, 
side 190. Leipzig 1893.

61. Jfr. F. Krüger: Spectroscopic 
observations of colored stars. 
Astrophysical Journal, bind 2, si
de 148. Chicago 1895.

62. Friedrich Krüger: Neuer Kata
log farbiger Sterne zwischen dem 
Nordpol und 23 Grad südlicher 
Deklination. Specola Astronomi
ca Vaticana, 2. serie, bind 7. 
Wien 1914. Jfr. bind 3, app. 5. 
Wien 1911. - Krüger modtog til 
udarbejdelsen af sit katalog til
skud fra Carlsbergfondet.

63. Ruben Andersen skriver i obser
vatoriets årsberetning for 1921 — 
23: »For Krüger blev Aarhus 
Observatorium det Sted, hvor 
han samlede og udgav Resulta
terne af sine i Altenburg anstil
lede Iagttagelser, som omfattede 
en Mængde Bestemmelser af 
Stjernefarver, et Omraade inden
for Astrofysikken, som er af Be
tydning for Forstaaelsen af 
Stjernernes Udvikling. At udføre 
nye Iagttagelser her i Aarhus 
naaede han ikke, og heller ikke 
at foretage de Foranstaltninger 
m. H. t. Instrumenterne, der var 
nødvendige for at kunne udnytte 
den store Spejlkikkert, som an
skaffedes kort Tid efter Obser
vatoriets Indvielse, og som langt 
overgik det Instrument, hvormed 
Krüger hidtil havde arbejdet«. 
Jfr. Århus byråds forhandlinger 
1922-23.

64. Krügers gennempløj ning af litte
raturen kan spores i Ole 
Rømer-observatoriets bibliotek; 
gang på gang ses en omtale af 
rødlige stjerner understreget, og 
noter tilføjet med Krügers hånd, 
ofte med - rødt blæk !

65. Wirtz anmeldelse findes i Viertel
jahrsschrift der Astronomischen
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Gesellschaft, 50. årgang, side 10. 
Leipzig 1915. Wirtz bestemmer 
som mål for nøjagtigheden for 
farvetallene i Krügers katalog 
den såkaldte middelfejl til + 0.4.

66. Friedrich Krüger: Indexkatalog,
nebst Ergänzungen zu den Stern
farbenverzeichnissen von Hagen, 
Krüger und Osthoff. Specola 
Astronomica Vaticana, 2. serie, 
bind 9. Wien 1917. - Dette ka
talog, som ved Krügers død fore
lå omtrent parat til trykning, blev 
udgivet af Hagen og er, som også 
titlen antyder, en slags »nøgle« 
til de forskellige farvekataloger.

67. Jfr. Krügers afhandling: Über 
den Zusammenhang von Hellig
keit, Farbe und Spektrum der 
Fixsterne. Verhandlungen der 85. 
Versammlung der Gesellschaft 
deutscher Naturforscher und Ärz
te, 2. del, bind 1, side 179. Leip
zig 1914-

68. Ejnar Hertzsprung: Mean colour 
equivalents and hypothetical an
gular semi-diameters of 734 stars 
brighter than fifth magnitude 
and within 950 of the north pole. 
Annalen van de Sterrewacht te 
Leiden, bind 14,1. Haarlem 1922.

69. Alle øjne har også den ejendom
melighed, at en farve ses rø
dere, jo svagere lyskilden er; det
te er korrekt indtil den svage lys
styrke, ved hvilken »alle katte 
bliver grå«. Denne effekt indgår 
i en serie observerede farvetal 
som en art forfalskning, som de 
om muligt skal befries for.

70. Det har været fortalt, at objek
tivet i Krügers kikkert var »sær
ligt akromatiseret for rødt« (og - 
det er lidt sarkastisk, men ube
rettiget sagt, at han måske der
for fandt så mange røde stjer
ner ! ). En såkaldt akromatisk 

linse (sammensat af to linser, 
specielt formede og udført i for
skellige glassorter) reagerer ens 
for enkelte farver i en stjernes lys 
og samler lyset i de farver i eet 
punkt. Krüger meddeler i sin be
skrivelse af observatoriet i Al
tenburg (jfr. note 20) nogle må
linger, ifølge hvilke linsen i hans 
kikkert samler alle de farver, som 
øjet opfatter, i meget nær eet 
punkt; det kan have været gun
stigt for hans takseringer af en 
stjernes total-farve. Muligvis har 
linsen for længst haft sin bedste 
tid; de særlige glassorter, der er 
er anvendt til den type linser, vi
ser sig ofte lidet holdbare. - Op
stillingen til kikkerten må have 
været bygget temmelig spinkel, 
idet den allerede på mindre end 
20 år var ustabil.

71. Hertzsprung gør opmærksom på 
tyske astronomers forkærlighed 
for farvebestemmelser for stjer
ner; 2/3 af hans sammenbragte 
materiale skyldes dem.

72. Ole Rømer-observatoriet kunne 
ved 50-årsdagen for dets åbning 
installere en ny 50 cm-reflektor 
forsynet med fotoelektrisk foto
meter til brug for målinger af 
stjerners stråling i forskellige far
veområder; disse målinger udfø
res i forbindelse med teoretiske 
undersøgelser. Observatoriet er 
med denne udvidelse af instru
mentbestanden rustet til en mo
derne indsats på linie med Krü
gers forskning vedrørende »So
lens og de farvede Stjerners 
Astrofysik« - for nu at gribe nog
le ord fra observatoriets program, 
som det er udformet i overens
komsten mellem Krüger og År
hus byråd.



Ludvig Frederik Bloch
En Århusborger

Af Fritz V. Bloch

»Da man er ganske uskyldig i sin herkomst, er den hverken 
noget at prale af — eller skamme sig over«.

Aarhuus Borgerskabs Protokol havde i året 1816 et protokollat nr. 16 
under mandag den 26. august:

»Ludvig Bloch af den mosaiske Troes Bekiendere, 25 Aar, fød 
udi Kbhvn., vundet Borgerskab som Kiøbmand, ansat for 100 Rdl.«, 
og hermed havde en driftig københavner vundet borgerskab i År
hus1 ).

Man træffer ham første gang den 8. juni 1816 i passagerlisten for

Store Torv i Århus efter 1842. L. F. Bloch begyndte i butikken t. v. i billedet. 
Hotel Royal midtfor og rådhuset t. h. Rådhuset lå lige foran domkirken. 

Galvanoplastisk aftryk af kobberstukket plade. »Den gamle By«.
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smakken mellem Kalundborg og Århus2), og den 2. juli samme år 
meddelte han i en annonce i Aarhuus Stiftstidende, at han havde 
etableret sig som købmand på St. Torv i Marzettas Gård med kolo
nial, galanteri og manufakturvarer. Han blev siden en god annonce
kunde i dette blad, ligesom han optrådte i personalia-rubrikken, 
ved festreferater og i polemik med andre samtidige, flere gange for
herliget i datidens vers3).

Efter et par år som købmand i Århus og sit giftermål med en År- 
hus-pige var han nogle få år ejer af Solbjerg priv. kro, derefter stads
fæstemand i Århus, senere stadsmægler og kaptajn i borgervæbnin
gen. Økonomiske vanskeligheder tvang ham nogle år til Drammen i 
Norge, hvor han ernærede sig som boghandler4). Efter svigerfade
rens død tog han ophold i Grundfør i et par år5), men vendte så til
bage til Århus, hvor han blev til sin død.

Hvem var nu denne Ludvig Frederik Bloch?
Han var født den 4. februar 1791 i et jødisk hjem i København, 

antagelig i Snaregade 12, og hed oprindelig Levin Bloch. Hans fader 
var handlende (senere veksellerer) ligesom flere andre jøder på den 
tid og hed Berndt Melchior Bloch, gift med Johanne (Hanne), f. 
Cohn. Berndts farfar var den i den jødiske kulturverden berømte for
fatter Rabbi Schimschon he-chassid (Rabinner Samson Bloch med 
tilnavnet »den fromme«) i Hamburg. Berndts farbror var rabbineren 
Issachar Bär Bloch, hans far hed Menke Bloch og drev sammen med 
broderen Koppel Bloch et jødisk bogtrykkeri og boghandel i Kø
benhavn efter særlig tilladelse6).

Ludvig Frederik Blochs barndom og ungdom mangler der endnu 
nærmere oplysning om; men for at forstå hans tilpasning i samfundet 
må man tage jødernes forhold på den tid i betragtning. Jøderne fik 
først fuld borgerret i Danmark i 1814, valgret til provinsiaktæn- 
deme i 1834, og fuld politisk ligestilling i 1849. Man kan følge lidt 
af udviklingen i de københavnske vejvisere. I disse står der for årene 
1786 og 1790 i modsætning til andre borgere ingen stillingsbetegnel
ser for jøderne, men kun det let ringeagtende ord: jøde. Så synes 
dette omkring århundredskiftet at bortfalde, men først omkring 1814 
blev jøderne betegnet ved deres erhverv på samme måde som andre. 
Ægteskaber mellem kristne og jøder blev op til 1798 anset for noget 
aldeles utilladeligt, indtil biskop Balle ved et reskript af 14. decem
ber samme år erklærede, at han ikke fandt, der var noget i Guds ord, 
som lagde hindringer i vejen for sådanne ægteskaber.

Det er muligvis denne større frihed, der har fået den unge jøde
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Kirstine Bloch, f. Jahnsen ( i 797-1865). Ludvig Frederik Bloch (1791-1865).
Malet 1841 af Nathan Henriques. Privateje. Malet 1841 af Nathan Henriques. Privateje.

Ludvig Frederik Bloch til at søge til Århus, der omkring 1816 havde 
ca. 5000 indbyggere og ved hans død i 1865 var vokset til små 20.000 
sjæle. Efter etableringen i 1816 kan man gennem hans annoncer, der 
virker friske og moderne, følge hans lille virksomhed, der vel ikke af 
konkurrenterne er blevet set på med venlige øjne. I marts 1818 af
holdtes i Polyhymnia et »bal en masque«, og i den anledning falbød 
Bloch masker, som han muligvis havde fået gennem faderen, der på 
den tid havde udlejning af masker og dragter. Måske har Bloch del
taget i dette bal og dér truffet sin fremtidige kone; i hvert fald blev 
han viet ved kongebrev i hjemmet den 26. april 1818 af kapellan ved 
Århus domkirke Eggert Bryggemann til Kirstine Jahnsen, en 22- 
årig datter af eligeret borger og kæmner Niels Friederich Jahnsen, pri
vilegeret farver og trykker på Brobjerg, og hustru Ida Catharina, født 
Lassen, fra Brendstrup ved Århus7).

Ved sit ægteskab kom Bloch ind i en agtet århusiansk familie. 
Niels Friederich Jahnsens fader var den i Århus borgerskabs proto
kol under 5. februar 1759 optagne Johan Friderich Jan, 40 år gam
mel, barnefødt i Preussisk Pommern, gift med Kirstine, født Niels- 
datter Dallerup8). Han havde sit farveri, uld- og linnedtrykkeri i 
Brobjerg Hule i Århus, på det østre hjørne af Frederiksgade, hvor
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denne udmunder i Åboulevarden. Han kaldte sig senere Jahn og 
derefter Jahnsen. Niels Friederichs ældre broder var den pastor Mi
chael Friederich Jahnsen ved Frue Kirke og Hospital, der døde 1845 
i Århus næsten 85 gammel, og som i sin ungdom havde været infor
mator for Høegh-Guldbergs sønner. Hans søn var købmand Laurits 
Aabye Jahnsen i Århus9).

Hvordan svigerfamilien i begyndelsen har set på Bloch er ikke 
kendt; senere har han utvivlsomt haft stor støtte af sin indflydelses
rige svigerfader. Der kendes to .sange fra Blochs bryllup; den ene om
taler en bagtalelse af ham, men henstiller: »Vor muntre Bloch: bliv 
stedse ved, at hylde skyldfrie Munterhed«.

Et par uger elter brylluppet flyttede Bloch sit udsalg fra St. Torv 
og hen til sin gode ven bogtrykker A. F. Elmquist, udgiver og redak
tør af Aarhuus Stiftstidende, på Middelgade no. 6410). Dog kun et 
par måneder efter måtte han fortrække fra Århus på grund af de ryg
ter, der var i omløb om ham (hvad de gik ud på anføres ikke), og i en 
patetisk bekendtgørelse om dette forhold under henvisning til det 
ottende bud meddelte Bloch samtidig, at han flyttede til Solbjerg 
Kro, som han umiddelbart forinden havde købt med privilegier, ret
tigheder og ejendomme for ca. 4000 rbd. rede sølv, ved auktionen 
efter G. F. Pløhn11). Ved denne transaktion blev Bloch sikkert støttet 
af sin anden gode ven, konst, herredsfuldmægtig, prokurator Jørgen 
Nielsen, senere politimester, fader til forfatteren, kgl. fuldmægtig Ras
mus Nielsen. Blochs fader synes ved denne lejlighed at have været en 
tur i Århus og Solbjerg.

Det er et besynderligt forhold med denne unge 27-årige forhenvæ
rende københavner og hans 22-årige købstadskone som krofolk i Sol
bjerg. Sin avlskarl måtte han hurtigt i utide skille sig af med på grund 
af dennes uforskammede fremfærd12), men han blev dog hængende 
dernede indtil forsommeren 1821, da familien igen dukkede op i År
hus13), forøget med to børn. Datteren Ida Frederikke Henriette var 
født 5. marts 1819. Blandt hendes faddere var bogtrykker Elmquist og 
prokurator Nielsen og kæreste14). Derefter fødtes sønnen Jørgen 
Nielsen Bloch den 24. august 1820. Han blev opkaldt efter prokurator 
Jørgen Nielsen, der var fadder bl. a. sammen med bogtrykker Elm
quist, købmand Rasmus Schandorff og jomfru Jahnsen15).

Det er næppe tænkeligt, at Blochs initiativ og evner har kunnet ud
folde sig i Solbjerg, og det passede sikkert ham og svigerforældrene 
godt, at han fra 14. maj 1821 bekendtgjorde sig i avisen i Århus som 
»Stadens Fæstemand og Opsynsmand over Dagleierne« med bopæl
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i afdøde kursmed Frandsens gård på Vestergade16). Kursmed var 
datidens betegnelse for en dyrlæge og beslagsmed. Som stadsfæste
mand måtte Bloch i annoncerne slås med de uautoriserede fæstemænd. 
Han fortsatte indtil 1825 med denne bestilling, som han passede sam
tidig med, at han overtog »Qvartals-Auctioneme«, der først afhold
tes i hans bopæl i Farvergården på Vestergade, men senere flyttedes 
til rådhuset, der da lå på St. Torv foran domkirken17). Bloch påtog 
sig også leverance af skattebyg og havde i øvrigt andre små borgerlige 
ombud, bl. a. føring af folketællingslister og restancelister over præ- 
stepenge18). I maj 1822 optrådte han som skibsmægler for en jagt 
fra Altona, og fra juli samme år benyttede han stillingsbetegnelsen 
stadsmægler19).

Den 3. juni 1822 fik Bloch igen en datter, Jensine Catharine, kal
det Sine, og den 22. januar 1824 fødtes sønnen Vincens Magnus, 
min oldefar20). Fadderne var bogtrykker og borgerkaptajn Elmquist’s 
frue, enkemadam Kross, justitsråd Bull, ritmester v. Freiesleben, skibs
bygmester Bonnesen og bogtrykker Sauerbrey. Jordemoder var ma
dam Luja. Navnet Vincens blev senere skrevet Wincens eller Vin- 
centius. Også Bloch og kone optrådte som faddere, bl. a. ved handske
magermester Buchreitz’ datters dåb, og ved bogtrykker Elmquists dat
ters dåb betegnedes han som »borgercapitain« og mægler21). Bloch 
boede i disse år i egen ejendom i Skolegade, hvad der var bekvemt 
for ham, idet han fik mere at gøre på havnen. I 1826 var han således 
mægler for dampskibet »Jylland«, den første direkte ruteforbindelse 
til København22).

Med madam Lujas bistand fødtes Blochs sidste barn, en søn, den 
17. oktober 1826. Han døbtes Ludvig Leopold Waldemar, men døde 
efter flere års svagt helbred 18. juni 1848, 21 år gammel, i København 
af tuberkulose23).

Tiden var hård - man ser det på de mange fallitter. Det store 
kaos, der fulgte efter Napoleons fald, berørte også Danmark, der 
ovenikøbet under Napoleonskrigene havde holdt på den forkerte hest. 
Bloch synes i begyndelsen af 1827 at have været i økonomiske vanske
ligheder, og det er sandsynligt, at han under disse omstændigheder 
søgte hjælp hos sin svoger, sin kones yngre broder, Michael Frederik 
Jahnsen, der var en velhavende købmand i Grenå. En anden broder, 
Johan Frederik Jahnsen, ejede Farvergården i Grenå, og Jahnsen’erne 
har foruden i Århus også spillet en stor rolle i Grenå. Denne køb
mand M. F. Jahnsen handlede en del på Norge og havde egne skibe 
i søen, så den mulighed foreligger, at den betrængte familie Bloch har
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Vincens Magnus Bloch ( 1824-1891 ).
Malet 1841 af Nathan Henriques. Privateje.

kunnet få en billig skibslejlighed til Norge. I hvert fald optrådte 
Ludvig Frederik Bloch i 1827 i Drammen i Norge, hvor han er anført 
som boghandler, og her forblev han, indtil han sammen med sin 9- 
årige søn Jørgen i juni 1829 rejste fra Holmestrand i Norge med 
dampskibet »Prinds Carl« til København. Efter en halv snes da
ges ophold der, rejste de begge videre med dampskibet »Dania« til 
Århus, hvor Bloch under et kort ophold hos svogeren, farver Anders 
Jahnsen, søgte en ordning med sine kreditorer24). I mellemtiden var 
hans velhavende svigerfar, farver Niels Frederik Jahnsen, død den 
29. marts 1828, og Blochs kone havde arvet en del. Blochs egen 
fader var død 19. oktober 1827 i København25).

Bloch har næppe ønsket at vende tilbage til Drammen. Han ses 
i al fald ikke at have gjort det. Muligvis har den stærkt grasserende
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Ludvig Frederik Bloch ca. 1863. 
Fot. A. Fritz, Arhus.

koleraepidemi, der hærgede Europa i 1830 og de følgende år, været 
medvirkende. I Drammen var der i begyndelsen af trediverne adskil
lige dødsfald heraf. For Blochs vedkommende taber sporene sig fra 
juni 1829 høst 1833, hvor han og familien tog ophold i Grundfør, 
og hvor børnene fik undervisning af fhv. vagtmester J. B. D. Bracken- 
høft, der imidlertid pludselig absenterede sig medtagende Blochs sølv- 
beslagne pibe, lommekniv og nogle bøger26). Mon ikke Elmquist har 
sendt Bloch denne mand på halsen? Et årstid i forvejen indeholdt 
Aarhuus Stiftstidende en anonym annonce fra en pensioneret em-
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Kirstine Bloch, f. Jahnsen, ca. 1863.
Fot. J. E. Bøgh, Arhus.

bedsmand, der gerne hos en proprietær ville undervise børn i tysk, 
fransk og matematik m. m., og som betaling kun ville have kost og 
en god, venskabelig omgang27).

Under opholdet i Grundfør gerådede Bloch i en voldsom fejde med 
sognefoged S. Møller. Den strakte sig over tre numre af Aarhuus 
Stiftstidende, og stridens genstand var såmænd blot Blochs løsgående 
hund, som sognefogden havde ladet en af sine folk skyde på. Bloch 
skrev, at han nu var »i sin ældre alder« - han var 42s8).

I juli 1835 var Bloch atter tilbage i Århus, og nu forblev han her
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til sin død i 1865. Han begyndte igen som købmand og optog bl. a. 
forhandling af silkehatte (høje hatte)29), som han fik fra sin broder 
i København, den velanskrevne silkehattefabrikant Moritz B. Bloch, 
hvis søn, overretsprokurator Bernhardt Bloch, var meget glad for sin 
århusianske farbroder og dennes familie. Han skrev ved flere lejlig
heder vers til deres ære og lod dem offentliggøre i århusianske og 
københavnske aviser30).

Bloch synes nu at være faldet til ro i Århus. Han søgte at finde sin 
plads i det lille samfund og få det bedste ud af forholdene, som de 
bød sig. Han havde en stor familie, og dertil hustruens hele slægt, 
foruden venner og bekendte.

Jøderne eller »Mosaitterne«, som datiden kaldte dem, var stadig 
stærkt fremme i den offentlige debat i anledning af planerne om at 
give dem valgret til provinsialstænderne, hvad de fik ved forordnin
gens gennemførelse i 1834. Valgbare blev de dog ikke.

For Ludvig Frederik Bloch betød dette, at han kunne placere sig 
mere i offentligheden. Da de deputerede, tobaksfabrikant Funder og 
justitsråd, borgmester Fleischer, i august 1836 vendte hjem fra 
stænderforsamlingen i Viborg, blev der først holdt en officiel vel
komstfest på rådhuset; men nogle dage senere holdtes en folkelig fest 
på Ferdinandspladsen i Risskov i nærværelse af stiftamtmanden og 
adskillige magistratsmedlemmer. Festen holdtes i et festligt smykket 
telt; der var oplyste transparenter, og der musiceredes. Vejret var strå
lende, og da festen sluttede ved midnat, gik folk ad veje, der var op
lyst med lamper, til skovens udkant. Ved en festdinér udbragtes den 
første skål for kong Frederik VI efter en indledningstale af Bloch. 
Talen var efter datidens skik noget højtravende, men gav alligevel et 
godt indtryk af Blochs hensigt og ambitioner31 ). Da pastor L. P. 
W. Grüner i 1839 forlod Århus, holdt Bloch takketalen til ham, lige
som der ved denne som ved andre lejligheder, hvor Bloch optrådte, 
blev sunget festsange forfattet af den lokale lejlighedsdigter Fr. Snee- 
dorff Birch32). I årene fremover ser man Bloch optræde som taler ved 
festlige lejligheder, f. eks. ved Christian VHF fødselsdag, og især i 
klubben »Harmonien«, som han var medstifter af sammen med køb
mændene P. Sabroe og J. P. Brændstrup, auktionsholder C. Nyssum 
og A. Voetmann. Denne klub var stiftet som en folkelig modvægt 
mod »Polyhymnia«, der søgtes af de højere sociale lag33).

Bloch var ikke uden æstetiske interesser. Han skrev vers, og han 
var autoriseret agent for »Foreningen for Kunstens Opmuntring«, 
der udloddede kunstværker. Hans interesser gav sig udslag i, at han
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fik den kendte portrætmaler Nathan Henriques til Århus, hvor han 
under et ophold hos Bloch malede ham, hans hustru og deres søn 
Vincens Magnus34).

Som tidligere omtalt var Bloch gode venner med udgiveren af Aar
huus Stiftstidende, overkrigskommissær A. F. Elmquist. Der var ikke 
trykkefrihed dengang, aviserne var undergivet offentlig censur, som 
især berørte det politiske. Dette var muligvis en af grundene til, at 
det var godt stof med de mange personlige fejder, som også Bloch 
deltog i, og når hertil kom en vis brødnid, kunne det hele godt ud
arte.

Bloch var stærkt interesseret i havnen, livet på søen og dens mænd, 
og da han også havde øje for fattigfolks kår, så man ham forestå 
indsamlinger til gamle og enker samt i strenge vintre til søfolk og 
fiskere, når disse ikke kunne udføre deres dont. Men interessen for 
søen førte også med sig, at Bloch overtog ekspeditionen af gæstgiver 
Anholms paket mellem Århus og København, og derved blev konkur
rent til sin kones fætter, Laur. A. Jahnsen, der havde Jahnsens 
hurtigsejlende paket no. i på samme rute35).

Et årstid før, i sommeren 1839, havde Aarhuus Stiftstidende et 
referat af et forlis af en af Jahnsens børtsmakker på grundet vand 
nede ad Hou-kanten til, hvor ca. 30 kreaturer druknede, men intet 
menneskeliv gik tabt. Affæren syntes lidt pinlig for Jahnsen, der hæv
dede, at Elmquists referat var uvederhæftigt, men heri fik Jahnsen 
fra anden navngiven side ikke medhold. Muligvis var denne kritik af 
Elmquist grunden til, at denne med kyshånd optog nogle anonyme 
indlæg fra Bloch, hvori han angreb Jahnsens paket. Dette angreb 
afstedkom en voldsom fejde mellem Bloch, der opgav anonymiteten, 
og Jahnsen over i alt ca. 7-8 småttrykte spalter gennem 4 måneder. 
For andre var der det pikanteri, at kombattanterne var i familie med 
hinanden ; men hele sagen blev, især fra Blochs side, sat på skruer, og 
det konkurrencemotiv, der lå bagved, virkede som stød under bælte
stedet. Jahnsen hævdede - og sikkert med rette - at det var Blochs 
bekendtskab med Elmquist, der muliggjorde en sådan offentliggørel
se36). Også med gæstgiver N. Larsen på Hotel Royal kom Bloch i 
diskussion i anledning af en annonce om de rejsendes bekvemmelig
heder, når de benyttede Anholms paket37).

Bloch skrev indlæg i avisen, annoncerede meget og blev ofte omtalt 
i referater. Det var derfor ikke så mærkeligt, at han i 1840 stod som 
hovedkommissionær for subskriptionen på den af C. G. Clausen redi
gerede »Jyllandsposten«, der blev trykt på Aarhuus Stiftsbogtrykkerie
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ligesom Aarhuus Stiftstidende, og som udgivet af et selskab, var be
gyndt at udkomme i 183838). I en sag mod kammerråd, herredsfoged 
Rod fik redaktør Clausen imidlertid en udeblivelsesdom39), der 
ramte ham pekuniært, så han måtte opgive redaktionen af bladet, 
og fra 28. maj 1841, indtil det ophørte den 5. oktober s. å., stod Lud
vig Frederik Bloch som redaktør af bladet. Der er visse usignerede 
artikler i denne periode, der minder om Blochs stil. Den fra 7. januar 
1842 udkommende »Ny Jyllandspost« under redaktion af exam, juris 
Alstrup i Randers, men ligeledes trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 
ses Bloch ikke at have haft noget med at gøre.

I årene omkring 1840 og fremefter begyndte jernbanerne at 
spøge i folks bevidsthed. Bloch var som så mange andre imod jern
baner her, men anså dem nok for velegnede i store kontinentalsta
ter som f. eks. Tyskland, medens vi, som havde den lette adgang til 
havet, hellere skulle udvikle vor merkantile flåde end lade alle mil
lionerne gå op i røg og damp40). Datidens landværts forbindelser 
fandt man gode og hurtige nok den gang, og med vor nu 1 oo-årige 
erfaring om jernbanerne var det standpunkt måske ikke så galt end
da.

Med datidens indstilling følte Bloch sig som en ældre mand nu, da 
han nærmede sig midten af halvtredserne. Han var gået over i det 
mere rolige kommissionær-fag og handlede med ejendomme, samt yde
de lån i disse, men fulgte dog stadig med i, hvad der skete. I 1847, to 
år efter papirfabrikkens start i Silkeborg, annoncerede Bloch ejen
domme til salg ved »den nyanlagte Kjøbstad ved Silkeborg«41). 
Man ser hans annoncer om ejendomme og lejligheder, til han næsten 
fylder 70 år, og undertiden tog han en tur til hovedstaden, hvor han 
boede på »Trehjorter«42). Han var blevet en særegen personlighed 
i den tid, han havde boet i Århus. Billeder viser ham som en lille, 
lidt sat mand, der efter sigende gik med høj hat og en cigarstump i 
munden. På trods af sine småfejder har han været en gemytlig og 
elskværdig mand, der holdt af børn og var stolt af sine egne prægtige 
og dygtige sønner. Han var trofast over for sine venner, der havde 
givet ham hans »nom de guerre«, »Fanden-lyne-mig-Bloch«. Når man 
kaldte: »Bloch«, svarede han: »Ja, nok«. Han gav gerne børn småskil
linger, men irettesatte dem, hvis de tiggede. Hans kone havde været 
meget smuk i sine yngre dage. I sin tale yndede hun fremmede ord, 
som hun dog brugte forkert. Hun sagde om Bloch, at han »trium
ferede«, når hun mente »spekulerede«, ligesom hun »hyklede« om ge-
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malen, når hun ville have sagt »hyggede«. Men der synes at have 
været et godt familieforhold inden for den Bloch’ske familie.

Den 29. juni 1865 d0de Ludvig Frederik Bloch af et hjerteslag, da 
han gik ud af købmand B. N. Hjelms gård i Studsgade. Han havde 
fået et anfald af sin asthma og satte sig på en tønde, hvor døden 
indhentede ham. Aarhuus Stiftstidende omtalte det passerede og 
nævnte, at han »var i en videre Kreds bekjendt og afholdt for sit jo
viale Lune og venlige Sind«43). Han blev begravet på den gamle, 
søndre kirkegård i Århus, hvor familierne Gjern og Jahnsen også 
havde deres gravsteder. Ligesom der ved hans bryllup blev offentlig
gjort sange til brudeparrets ære, blev der offentliggjort et mindevers 
efter hans død, skrevet af hans brodersøn, overretsprokurator Bern
hardt Bloch44).

Under et ophold i København døde enken, Kirstine Bloch, en af de 
første dage i september 1865, kun få måneder efter mandens død, og 
hun førtes til Århus for at blive begravet ved hans side45). De efter
levende arvinger må have siddet godt i det, idet det særdeles gode 
indbo efter Bloch og hustru solgtes ved en auktion46).

Lad os ganske kort se, hvad der skete med Ludvig Frederik og Kir
stine Blochs børn.

Som omtalt fødtes den ældste datter, Ida Frederikke Henriette, 
5. marts 1819 i Solbjerg. Hun blev 28. oktober 1837 viet ifølge kon
gebrev til købmand i Århus Christopher Becher Giem47). Vielsen 
fandt sted i hjemmet og forrettedes af pastor L. P. W. Grüner; hendes 
forlover var familiens gamle ven prokurator Jørgen Nielsen. Ved re
gistreringen i kirkebogen står, at hun dengang var 20 år gammel, 
men hun var kun 18 år. Han var derimod 33 år. Hun døde efter et 
kort sygeleje kun 39 år gammel 21. august 185848). Hun har tilsyne
ladende været et sjældent fint og elskeligt menneske, idet ikke mindre 
end fire mindedigte priste hende efter døden, det ene forfattet af 
hendes fætter overretsprokurator Bernhardt Bloch. Der synes kun at 
have været fire døtre i ægteskabet. Købmand Giern døde i 1867, 
ejendommeligt nok på hustruens dødsdag49).

Sønnen Jørgen Nielsen Bloch blev født i Solbjerg 24. august 1820. 
Han gik til søs, fik kaptajnspatent og blev krydstoldassistent. Han 
døde ugift 15. september 1862 efter at* have fået det ene ben ampu
teret på Frederiks Hospital i København. Broderen Vincens var ved 
hans dødsleje. Også Jørgen Bloch mindedes i vers i Berlingske Ti
dende og Aarhuus Stiftstidende, bl. a. af Bernhardt Bloch50).

Jensine (Sine) Catharine fødtes i Århus 3. juni 1822 og blev om-
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Ida Frederikke Henriette Giern, f. Bloch (1819-1858) gift 
med købmand Christoffer Becher Giern (1804-1867).

Fot. Fritz’ fotogr. Atelier, Arhus.

kring 1846 gift med købmand i Grenå, vicekonsul Niels Lauritz Kock 
(1820-1881), der selv stammede fra Århus, idet han var søn af skip
per Lars Kock (Kok) og hustru Inge i Ågade51). I sin bopæl havde 
Lars Kock bemalet alle døre med egne vers52). N. L. Kock var en 
overgang borgerrepræsentationens formand, var meddirektør i Spare-, 
Låne- og Diskontoinstituttet og ejede store værdier, men blev hårdt 
ramt af den pengekrise, der fra Amerika og England også fik virk
ninger i Danmark i 185753). Der var to døtre og tre sønner i ægte-
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skabet, hvoraf den ene var prokurator Ludvig Frederik Kock i Kø
benhavn ( 1849-1928)54), der skal være ophavsmand til duerne på 
Rådhuspladsen. Han ejede en pragtfuld malerisamling. En sønnesøn 
af N. L. Kock er statskonsulent W. A. Kock. Jensine boede på sine 
gamle dage hos en søn i København og døde 5. februar 1904.

L. F. Blochs fjerde barn, Vincens Magnus, min oldefar, blev født i 
Århus 22. januar 1824, han gik handelsvejen og blev en velhavende 
vingrosserer i København. Han var to gange gift, første gang med 
Louise Charlotte, født Hiersch. Hun tilhørte den tysk reformerte me
nighed i København og var efter kirkebogen datter af urmager Carl 
Chr. Hiersch og hustru, Charlotte Engelcke, født Magnus55), men 
familierygter omtaler en mere romantisk oprindelse. Vincens første 
bryllup fandt sted i 184756), og der kom tre sønner i dette ægteskab, 
hvoraf den næstældste, Waldemar Magnus, indtrådte i faderens fir
ma57). Han giftede sig i 1873 4 familien von Schwanenflügel, men
døde af tuberkulose, kun 29 år gammel, i 187858). Anden gang gif
tede Vincens Magnus sig med børnenes guvernante, Louise Augusta, 
født Petersen. Dette ægteskab var barnløst59). Vincens Magnus døde 
i København 13. august 189160). Hans enke døde i 191761). Hun 
havde da ved veldædighed opnået en etatsrådindetitel. Testamenta
risk havde Vincens Magnus Bloch oprettet et legat på 2000 kr. til for
del for værdige og trængende konfirmander i Århus domsogn62).

Den yngste af Ludvig Frederik Blochs børn var sønnen Ludvig 
Leopold Waldemar, født i Århus 17. oktober 1826. Han døde kun 21 
år gammel 18. juni 184863).

Studiet af Ludvig Frederik Blochs levned har givet et indblik i en 
borgerfamilies liv gennem godt 100 år. Megen modgang synes fami
lien at have mødt, både forårsaget af tidens brydninger, men også 
personlige sorger, idet kun to af de fem børn overlevede forældrene. 
Men man mærker stræbsomheden og familiesammenholdet og viljen 
til ikke at lade sig slå ud, men i stedet for tage fat på en frisk. Det er 
ikke det dårligste eksempel at videregive den efterfølgende slægt.
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Familien Schmalfeld og J. E. Schmalfelds 
tobaksfabrik i Århus

Af Vagn Dybdahl

i. Slægten Schmalfeld
I Danmark kan slægten Schmalfeld ikke følges langt tilbage. Det 
ældste vidnesbyrd om den er fra 1815. I det år meddeler Skælskør 
bys rådstueprotokol under den 31. marts, at Johan Jacob Schmalfeld 
antages som »kjemner« for en årlig løn af 52 rigsbankdaler1). Godt 
et halvt års tid senere ser vi, at den nye kæmner bliver gift med en 
gæstgiverdatter fra byen. Det er den 3. november 1815, at den 24 
år gamle Johan Jacob Schmalfeld vies til Edel Margrethe Soel, 25 
år gammel2).

Den nye kæmners fortid fortaber sig i det dunkle. Det lader sig 
påvise, at han er født den 18. april 17923) ; men hvor han er født, 
oplyses ikke. I Holsten, ikke langt fra Rendsborg, ligger en landsby 
ved navn Schmalfeld. På samme tid hersker der en familietradition, 
som går ud på, at slægten oprindelig er indvandret fra Tyskland4). 
Der synes at være grund til at regne med, at kæmneren fra Skælskør 
er den mand, som har overflyttet slægten fra hertugdømmerne til 
kongeriget. Johan Jacob Schmalfelds tyske herkomst sandsynliggøres 
også derigennem, at han, da han i 1826 søgte befordring som told
kontrollør i Neumünster, blandt andet påberåbte sig, at han var det 
tyske sprog mægtig; denne færdighed kan dog også skrive sig fra hans 
virksomhed i hæren, idet han gjorde tjeneste i infanteriet under kri
gen 1807-18145).

Det skete ofte, når Schmalfeld søgte embeder i toldetaten, inden

I afhandlingen er oplysningerne om familien Schmalfeld især med
delt for at præsentere J. E. Schmalfelds miljø - ikke for at bringe 
en genealogisk oversigt. Meddelelserne om fabrikkens historie er 
meget sparsomme, fordi der ikke er bevaret noget arkiv fra virksom
heden; men om ikke til andet tjener de dog til at vise, hvad der kan 
fremlægges om en fabrik, der ikke selv har noget arkiv.
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for hvilken han fik sin livsgerning, at han fremhævede sin tjeneste 
for kongen, »da fædrenelandet fra så mange sider truedes med 
fjendtligt overfald«6). Han oplyser selv, at han i 1811 meldte sig 
som volontør ved »Fyenske Infanterie Regiment«, hvor han siden 
blev f ourer; men at han trådte ud af tjenesten, da freden kom7). 
Hvilke forudsætninger den 18-årige, unge mand mødte med, da 
han meldte sig til kongens tjeneste, ved vi ikke. Nogen uddannelse 
må han imidlertid have været i besiddelse af, siden han straks blev 
chargeret. Vi vil da også senere se ham sysselsætte sig med skriftlige 
arbejder, der, selv om de vel ikke var originale, så dog vidner om en 
mand med en uddannelse, som strakte videre, end den almindelige 
skoleuddannelse i hvert fald dengang gjorde. De ansøgninger, vi har 
fra ham, røber, egenhændige som de er, også en mand, der er vant 
til at bruge pennen.

Den Edel Margrethe Soel, som Johan Jacob Schmalfeld blev 
gift med i 1815, har sikkert hørt til det bedre borgerskab i Skæl
skør. Om hende oplyser kirkebogen i 1790, at »lørdag den 25. no
vember morgen kl. 5 er født, værtshusholder hr. Peder Rasmussen 
Soel, deres datter Edel Margrethe, hjemmedøbt af sognepræsten den 
30., båren til dåben 2. januar 1791«8). Barnet, det fremgår af kirke
bogen, blev båret af fru Christina v. Bamer til Eskildstrup, og fad
dere var excellencen, gehejmeråd Friederich Michael v. Krabbe, 
løjtnant Johan Quistgaard og »districts chirurgus« Henrik Müller.

Edel Margrethe Soels fader har sikkert været en jysk bonde med 
fremdrift i. I 1787 fik han, der var født i Wib (Viuf, Vium?) i Jyl
land, borgerskab som brygger og brændevinsbrænder i Skælskør. I 
1791 opnåede han kgl. privilegium som gæstgiver og »herberge
rer« i samme by, et privilegium som i øvrigt opgaves allerede det 
følgende år9). Fadderlisten synes at vidne om, at den unge kæmners 
hustru kom fra et hjem af en vis social position.

De 52 rbd., som kæmnerembedet årligt kastede af sig, tillod imid
lertid ikke nogen ekstravagance. Det er vanskeligt at skønne om pen
genes værdi i de for dansk pengevæsen så usikre år efter statsbanke
rotten i 1813. Da det imidlertid er kendt, at en håndværkssvend i 
de år gennemsnitlig havde en indtægt på omkring 200 rbd.10), har 
den unge Schmalfeld ikke kunnet forsørge sin hustru med kæmner- 
lønnen alene. Han havde imidlertid allerede på det tidspunkt be
gyndt sin gerning inden for toldvæsenet, og den har vel været hans 
egentlige indtægtskilde.

Det fremgår af en anbefaling, som senere følger med Schmalfelds
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papirer i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, at han allerede 
i efteråret 1813 var kommet til Skælskør toldkammer. Det er told- og 
konsumtionsforvalter Alfsen, der den 23. april 1817 bevidner, at 
Schmalfeld har tjent ham tro i 3V2 år11). Han har ikke i Skælskør 
været ansat i statens tjeneste, men virket som privat fuldmægtig for 
toldkassereren12). Det var ikke længe, det nygifte par forblev i Skæl
skør. Den 14. juni 1817 anmodede Schmalfeld om at blive fritaget 
for kæmnervirksomheden, hvilket straks blev ham indrømmet13), og 
den 4. oktober samme år udnævnes han til told- og konsumtions
underbetjent i Middelfart14).

Med befordringen til dette ganske vist ikke store embede, havde 
Schmalfeld sikkert opnået det, han ønskede, at få fast fode i told
etaten, og han skulle nok vide at skabe sig en karriére. Allerede det 
følgende år gjorde den nye toldbetjent et fremstød, der skulle hjælpe 
ham til avancement. I 1818 udkom en lille bog: »Tarif for Tolden i 
Danmark efter de nu gjeldende Anordninger. Samlet og udførlig ud
regnet af Johann Jacob Schmalfeld, Told- og Consumtions-Under- 
betjent i Middelfart«. Denne bog var tilegnet Generaltoldkammer- 
og Kommercekollegiet, toldvæsenets øverste styrelse. Tilegnelsen op
lyser ikke blot om tiden, men også om forfatterens person. Den lyder:

Til det Høikongelige General-Toldkammer og Commerce-Collegium.
I dybeste Underdanighed vover jeg herved at hellige det høie Collegium 
nærværende Told-Tarif, ved hvis nøiagtige Udarbejdelse jeg har havt til Øie- 
med at lette Toldens Udregning, saavel for de respt. Toldoppebørsels-Be- 
tjente, som for vedkommende Handlende. Hvor stor vilde ikke min Løn være 
naar denne Prøve af mine Fritimers Anvendelse ikke maatte mishage det høie 
Collegium, og i Fremtiden kunde aabne mig Veien til Høisammes Naade.

Middelfart, den 6. Octbr. 1818

Underdanigst

Johann Jacob Schmalfeldt.

Det var ikke forgæves, Schmalfeld havde udarbejdet sin toldtarif 
og bedt om kollegiets nåde. Tariffen har ikke krævet nogen synder
lig original indsats, idet den gik ud fra den officielle tarif, og der
efter beregnede, hvor meget der skulle erlægges i told for varierende 
mængder. Det fremgår af bilag til hans senere ansøgninger, at kol
legiet tildelte ham et gratiale på 100 rbd., og da han senere - den 
31. oktober 1819 - forflyttedes til København, var det formentlig 
hans toldlitterære sysler, som var udslaggivende.

I 1818 begyndte Schmalfeld at søge bort fra Middelfart. Han søgte
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først til Ålborg og dernæst to gange samme år til København. Han 
søgte stilling i samme charge, som han havde. Det har sikkert været 
hans overbevisning, at chancerne lå bedre inden for hovedstadens 
mere komplicerede toldvæsen15).

Om kollegiets overvejelser forud for Schmalfelds forflyttelse er vi 
forholdsvis godt underrettet. Kollegiet gjorde den 26. oktober 1819 
forestilling til kongen om besættelsen af en ledig post som konsum- 
tions-underbetjent i København. Til stillingen foreslog man Schmal
feld, der var fortrinlig anbefalet af sin foresatte, toldinspektøren i 
Middelfart. I forestillingen hed det videre, at han har »tillige vist, 
at han med flid og eftertanke gør sig bekendt med told- og konsum
tionsvæsenet ved at have udregnet og i forrige år udgivet en detail
leret tarif for tolden i Danmark efter de nugældende anordninger. 
Vel er dette arbejde ikke af collegiet autoriseret, men man har be
sørget det gennemset og fundet det med flid og nøjagtighed affat
tet, ligesom det og kan benyttes med lettelse af told- og konsum- 
tionsoppebørselsbetjentene«. Videre fremhævede kollegiet, at han nu 
arbejdede på en lignende fremstilling af skibsafgifterne, og han 
havde indsendt manuskriptet, som man fandt »udarbejdet med om
hu og flid, og troer at samme vil kunne benyttes med nytte af de sø
farende«. På denne baggrund blev han anbefalet til stillingen, hvor
ved han ville »få større lejlighed til at anvende sine, i hans stilling 
ej almindelige kundskaber, og tillige som gift og med familie, for
bedre sin økonomiske forfatning, en fortjent belønning for hans 
gode forhold, og tillige en opmuntring for andre«16). Forestillin
gen blev taget til følge, og den 31. oktober 1819 fulgte ansættelsen 
ved »Told- og Consumtions Væsenet i Vor Kongelige Residentsstad 
Kjøbenhavn«17 ).

Når kollegiet til gunst for Schmalfelds ansøgning fremhævede, at 
han havde familie at forsørge, da er vi ikke i stand til at afgøre, hvor 
stor denne familie har været. Kun kan det med sikkerhed siges, at 
familien under opholdet i Middelfart var blevet forøget med en dat
ter, der fik navnet Petrine18).

Efter at være flyttet til København boede familien Schmalfeld for
skellige steder19), og den 9. februar 1820 blev den forøget med et 
drengebarn, der fik navnene Jacob Ernst Schmalfeld20). Siden skulle 
der komme endnu en dreng, idet Edel Margrethe Schmalfeld i 1827 
eller 28 i København fødte et barn, der fik navnet Frederich21). 
Det var de tre eneste børn, som nåede ud over barnealderen; om der 
har været flere, skal lades usagt22).
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Der gik ikke mange år, før Johan Jacob Schmalfeld begyndte at 
søge om forfremmelse. I 1822 søgte han en stilling som told- og kon
sumtionsoverbetjent i Århus. I 1824 konstitueredes Schmalfeld som 
toldinspektør i Rudkøbing fra den 24. april til den 31. december, og 
i 1826 var han ansøger til et embede som toldkontrollør i Neumün
ster23). Først i 1827 havde han heldet med sig, da der blev en ledig 
stilling som told- og konsumtionsforvalter i Hobro.

Den 25. juni 1827 ansøgte Schmalfeld om embedet, og den 3. juli 
gjorde kollegiet forestilling i sagen24). Som det var skik, blev der 
indstillet tre; men indstillingerne var formede på en sådan måde, at 
Schmalfeld var selvskrevet til embedet, der tidligere havde været be
klædt af en ritmester Thorup. Det blev i forestillingen fremhævet, 
at han stedse havde vist »megen duelighed og virksomhed«, og at 
toldinspektøren anbefalede ham som en af de særlig betroede be
tjente i København, »ligesom han ved udgivelsen af flere tariffer 
for told- og konsumtionsvæsenet har vedblivende afgivet vidnesbyrd 
om flid og gavnlig anvendelse af hans fritimer«. Den 7. juli afgav 
Frederik VI resolution på Schmalfelds udnævnelse til det ledige em
bede mod en kaution på 500 rbd. i 4 pct.’s rentebærende kongl. 
obligationer. Kun en halv snes dage senere - den 18. juli - blev 
bestallingen udfærdiget, og Johan Jacob Schmalfeld havde nået 
sin karriéres højdepunkt25).

Hans kår var ikke dårlige. I 1828 var hans indtægt 569 rbd. sølv, 
og vi ved, at en håndværkssvend i årene 1830-34 gennemsnitlig 
tjente en 250 rdl.26). Men på samme tid havde han fra ældre tid 
en forholdsvis stor gæld, som han til stadighed måtte afdrage på27).

Han har bestræbt sig for at give sine børn en god uddannelse. 
Der er bevaret en kvittering med følgende tekst:

Hr. Consumptions-Forvalter Schmalfeld betaler, for tvende Børns private 
Undervisning i Læsning, Regning og Skrivning et Aar, beregnet fra 10de Juni 
1828 til samme Dato 1829:

24 Rbd. Sedler.
Hobroe, d. iste Marz 1829

Høeg 
Andenlærer ved Borgerskolen.

De »tvende børn« har uden tvivl været Jacob Ernst og Petrine, 
som sikkert også har fået undervisning i musik, i hvert tilfælde kvit
terede Lise Bladt den 2. marts 1829 f°r et beløb på 18 rbd. »for Deres 
datter Trines information« i eet år.
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Selv om lønnen ikke var dårlig, var den dog ikke god for en mand 
i Schmalfelds stilling, der måske endda havde endnu højere aspira
tioner, og af sin egen løn skulle lønne en fuldmægtig. Nok er det, 
han følte sin stilling meget trykket; men om det var økonomiske 
grunde, som i begyndelsen af 1829 fik ham til at se igennem fingre 
med en toldsvigsag i byen og modtage en mindre dusør for dette, kan 
ikke afgøres. Schmalfeld begik her sit livs store fejltrin og måtte bøde 
med sit embede derfor.

Under den retssag, der blev indledt mod ham, fremhævede hans 
forsvarer, at de økonomiske sorger havde nedbrudt ham. Det hed 
bl. a. i defensoratet:

Nærværende Sag afgiver et sørgeligt Bevies for, at selv den Mand, der under 
trange Kaar har aflagt de umiskjendeligste Prøver paa at besidde en streng 
retskaffen Characteer, og har lagt en Iver, saa vel for at opfylde sin Embeds
pligt paa det Nøiagtigste, som for at udvide sine Kundskaber og lette Andre 
Adgang til saadanne, i det Fag, hvorunder han var ansat, at ogsaa han er 
udsat for, under Kamp med nagende Næringssorg, at svige sin Embedspligt.

Videre fremhævede forsvareren, prokurator Amnitzbøll fra Ran
ders:

han har endog . . . yttret for Overcontrolleuren, at han ikke, som redelig 
Mand, kunde sou tenere sig med Familie og Fuldmægtig, af hans Embedsind
tægt, hvorhos han har forsikkret mig, at have beklaget sig derover for Hans 
Majestet Kongen Selv, under een ham i Juny Maaned f. A. allernaadigst til- 
staaet Audientse. -

Den trykkende Nød bragte ham til Fortvivlelse, i hvilken han forledtes 
til at begaa den paatalte Brøde, som han nu bitterligen angrer og som væ- 
sentligen er beviist ved hans egen Tilstaaelse.

Schmalfelds brøde var ikke stor set med datidens øjne. Arkiverne 
vidner om talrige sager af lignende art. Hvor store »unøjagtighe
derne« kunne være inden for embedsstanden kan f. eks. illustreres 
derigennem, at man i 1827-28 ved et rent tilfælde opdagede, at der 
i Salling gennem årtier havde været betalt en i øvrigt slet ikke eksi
sterende brændevinsskat til konsumtionsforvalteren i Skive. Syste
met hentede for en del næring deri, at embedsmændene for en væ
sentlig part var aflønnet ved sportler.

Hvad der for så vidt kan forundre i det foreliggende tilfælde, er 
den forholdsvis strenge straf. Måske ligger der en forklaring deri, at 
Schmalfeld ikke var af »familie«, hvilket dengang spillede en væ
sentlig rolle inden for embedsvæsenet, men var en »ny mand«, som 
ved flid og stræbsomhed havde opnået sit embede. Muligvis har han
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heller ikke stået på den bedste fod med sin foresatte, overkontrollø
ren, denne bemærkede i hvert fald, at »man kender den domine
rende måde, Schmalfeld behandlede sine undergivne på, og det had, 
han uden noget hensyn forfulgte dem med - når de ikke føjede sig 
efter hans vilje«28). Overkontrollørens vidnesbyrd kan være rigtigt, 
men kan også hidrøre fra animositet.

Efter at være blevet afskediget flyttede Schmalfeld til København. 
Her etablerede han et kontor for »værelsers bortleje« og »forestod 
siden blomsterselskabets udsalg«. Han mistede imidlertid ikke inter
essen for toldvæsenet, således fortsatte han med at udgive bøger af 
et lignende indhold, som dem, der havde skabt hans karriére. Han har 
sikkert siddet i små kår, for i 1835 tog han til takke med et embede 
som toldbetjent i Sakskøbing, hvorfra han siden forflyttedes til Sorø, 
hvor han døde den 18. februar 1841 i en alder af 49 år29). Hans 
hustru, Edel Margrethe, overlevede ham i otte år. Hun døde den 11. 
maj 1849 i Sorø. Hendes død meddeltes på egne og fraværende sø
skendes vegne af Petrine Schmalfeld, som sikkert - hun var ugift - 
stedse havde boet hos sine forældre30).

Jacob Ernst Schmalfeld havde forladt sit hjem allerede omkring 
1836, da han blev ansat hos den norskfødte grosserer og »Tobaks- 
fabrik-Entrepreneur« William Stochfleth Wille i Snaregaden nr. 10 i 
København. Hos fabrikant Wille havde den unge Schmalfeld, hvis 
gerning ellers faldt på kontoret, sin opmærksomhed særlig rettet på 
tobaksfabrikationen. Han blev hos Wille en halv snes år, men beslut
tede sig derefter til selv at etablere sig med en tobaks- og cigar
fabrik31).

Den 29. januar 1846 indgav J. E. Schmalfeld ansøgning til gene
raltoldkammer- og kommercekollegiet om bevilling til at drive en 
tobaks- og cigarfabrik. I ansøgningen redegjorde han for sin tid
ligere virksomhed, således som det lige er omtalt, og derefter nævnte 
han, at
som en Plads, hvis lokale Forhold synes at love et saadant Etablissement 
god Fremgang, har jeg dertil udset Aarhuus, og er det til denne By at an
lægge og drive en saadan Fabrik forbunden med et Udsalg af saavel egne som 
fremmede Fabrikkers Productioner, at jeg hermed tillade mig at anholde om 
Bevilling, i hvilket Øiemede jeg vedlægger en Attest fra min Principal, Herr 
Grosserer Wille, samt min Daabsattest.

Kiøbenhavn, d. 29. januar 1846

Underdanigst

J. E. Schmalfeld.
Snaregaden Nr. io32).
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Sagen gik derefter sin gang. Kollegiet sendte den 3. februar samme 
år ansøgningen til stiftamtmanden over Århus Stif tamt, der igen 
lod den gå videre til Århus bys magistrat og borgerrepræsentantskab, 
der blandt sine medlemmer i øvrigt talte tobaksfabrikant Funder. 
Hverken borgerrepræsentanterne eller magistraten havde noget at 
indvende, hvorefter sagen gik samme vej tilbage, idet stiftamtman
den bemærkede, at han heller ikke selv fandt noget at indvende mod 
bevillingen af et sådant privilegium.

Det stod nu kun til kollegiet at lade bevillingen udfærdige, hvil
ket skete allerede den 14. marts 1846, og den 7. april samme år 
indleverede J. E. Schmalfeld det lovbefalede mærke, som bestod af 
hans sammenslyngede initialer33). Hvad der derefter er sket mellem 
marts og november kan ikke efterspores. Men den unge tobaksfabri
kant har utvivlsomt været optaget af de arrangementer, der nødven
digvis må have gået forud for det avertissement, som onsdag den 
25. november 1846 stod at læse i »Aarhuus Stiftstidende«:

At jeg hersteds har oprettet en Tobak- og Cigarfabrik, i Forbindelse med 
en Commissions- og Speditions-Forretning, tillader jeg mig herved at be- 
kjendtgøre.

Fabrikkens Udsalg aabnes idag i Hr. Kjøbmand Wilh. Hviids Gaard imel
lem det store og det lille Torv. -

Aarhuus, den 25de November 1846

J. E. Schmalfeld.

På grundlag af denne annonce synes det rimeligt at regne den 25. 
november for fabrikkens fødselsdag. Så meget mere er der grund til 
dette, som den gamle J. E. Schmalfeld selv har været af samme op
fattelse, idet han i 1896 fejrede 50-års jubilæet den 25. november34). 
Hvordan og hvornår man er begyndt at regne den 16. november for 
grundlæggelsesdag - således som det anføres flere steder - er uvist. 
Det synes imidlertid rimeligt at regne med, at det ikke er sket før 
J. E. Schmalfelds død i 1918; men da fremkommer også straks den 
16. november i nekrologerne35).

Det var sikkert op mod tiden for fabrikkens grundlæggelse, at 
J. E. Schmalfeld blev gift med Marie Louise Meyer. Hun var født 
den 2. juli 1819 i København som datter af sukkerfabrikant Meyer og 
dennes hustru, Cecilie36). Har svigerforældrene muliggjort det øko
nomisk for Schmalfeld at anlægge fabrikken?

Marie Louise Schmalfeld døde, medens fabrikken endnu var i fa-
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J. E. Schmalfeld (1820-1918). 
Maleri i »Den gamle By«.

miliens besiddelse - den 25. januar 1893 “ og blev begravet i fa
miliegravstedet på Århus Søndre Kirkegård, hvor allerede i 1850’erne 
var blevet begravet tre børn, som ikke nåede ud over barnealde
ren37). Tre andre af Schmalfelds børn, døtrene Jacoba Louise (f. 
9. juni 1848) og Maria Margrethe (f. 28. september 1849) samt 
sønnen Johan Frederik (f. 28. juli 1854) skulle nå at blive voksne; 
men slægten er kun blevet fortsat på spindesiden38). Johan Frederik 
Schmalfeld, der, som det senere skal omtales, blev medinteressent i 
fabrikken, blev tidligt håbløst syg og giftede sig aldrig.

Vi kender ikke meget til familielivet hos Schmalfeld. En datter
datter har fortalt forfatteren af disse linier, at den gamle fabrikant 
var lidet indladende, nærmest mut og afvisende, kun optaget af sine 
forretninger. Om fruen i fabrikken ved vi ikke noget. Af folketæl
lingslisterne fremgår det i øvrigt, at J. E. Schmalfeld i 1850 havde 
sine to søskende, Frederich og Petrine, boende hos sig. Broderen op
føres som ugift handelsbetjent - han var 22 år - og søsteren, der var 
31, som ugift husjomfru. Endnu ved folketællingen i i860 boede sø-
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Marie Louise Schmalfeld ( 1819-93 ). 
Maleri i »Den gamle By«.

steren Petrine hos dem. De to søskendes videre levnedsløb er ikke 
klarlagt; men den omtalte datterdatter mener at kunne erindre en 
»Faster Trine« i Horsens. Et lille indtryk af familiens bekendtskabs
kreds kan man vel få gennem fadderne ved børnenes dåb, det er 
mænd som pastor Wagtmann, læge Glæsel, boghandler Wissing, 
apoteker Wolff og købmændene Liisberg og F. W. Röse, alle hørte 
de til det »bedre« borgerskab i den tids Århus39).

2. Fabrikkens beliggenhed, bygninger og ejendomsforhold indtil 1899 
I annoncen den 25. november 1846 meddelte J. E. Schmalfeld, at 
han havde til huse »i hr. købmand Wilh. Hviids gård imellem det 
store og det lille torv«. Det er den gård, som ved folketællingen i 
1850 er »Lille Torv Nr. 883« og i i860 »Borgporten 883«, og som i 
dag er Store Torv 15. Pladsen er den vestre hjørnegrund ved Maren 
Smeds Gyde; nu er der i en nyere ejendom et skotøjsmagasin.

Om bygningernes udseende har vi forholdsvis god efterretning
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gennem brandtaksationsprotokollerne, blot er det først i 1857, at 
der overhovedet findes oplysning om noget fabriksanlæg40), hvilket 
ikke må forbavse, da taksationerne på den tid kun var meget lidet 
omfattende i købstæderne. Gården bestod af seks bygninger: forhus, 
to sidehuse, et baghus, endnu et sidehus og et »lokum«.

Forhuset var et 2-etages egebindingsværkshus. Det var 9 fag 
langt (fag d. e. mellemrummet mellem stolperne) og med kælder 
under de to fag. Huset var indrettet med to butikker, og ovenover 
var der indrettet »gipsede« værelser til beboelse; der var opstillet 6 
kakkelovne. I 1847 blev huset vurderet til 2.700 rdl. og 10 år senere 
til 3.600 rdl., uden at der er anført ændringer af nogen art.

Det ene sidehus var 13 fag stort og lå »med enden til gaden«; 
også dette var to etager højt. Huset var indrettet til beboelse for to 
familier med 15 gipsede værelser, to køkkener og 10 kakkelovne. 
Der var kælder under 8 fag, som var indrettet til beboelse og udsalgs
sted (Schmalfelds?) med een kakkelovn. Det ansættes i de to vur
deringsår til henholdsvis 4.550 rdl. og 5.850 rdl.

Det tredie hus, ligeledes et 2-etages sidehus, lå »for enden af sid
ste«. Det var »grundmur i nederste etage til gaden, i øvrigt ege
bindingsværk og mur, indrettet til værelser med en gruekedel og 1 
kakkelovn samt stald, bryggers og pumpe«. I 1847 var der tillige 
kornlofter. Vurderingssummerne var 1.700 rdl. og 2.600 rdl.

Baghuset var også på to etager, det var en 4-fags egebindings
værksbygning med grundmuret bagside. I 1847 blev det benyttet til 
stald og kornlade; men i 1857 anføres det som »indrettet til værelser 
og fabrik m. m.«, og nu er vurderingssummen 1.000 rdl. mod 240 rdl. 
ti år før.

Det sidste sidehus var som de andre på 2 etager. Det var bygget 
i 10 fag og indrettet med »nederste etage til beboelse med 3 værelser, 
køkken og spisekammer, alt gipset. 2 komfurindretninger, 2 kakkel
ovne«. Det blev i 1847 vurderet til 1.800 rdl. og 1857 til 2.200 rdl. 
Endelig var der »et tredobbelt lokum af bindingsværk og mur med 
grundmuret bagside«. I 1857 ansattes det til 100 rdl.

Samles vurderingssummerne giver det:

1847: 11.090 rdl.
1857: 15-350 rdl-

Da bygningerne blev vurderede i 1857, var Schmalfeld blevet 
medejer af dem. Den 6. juni eller 6. juli 1856 eller, om end mindre 
sandsynligt, 1857 afsluttede J. E. Schmalfeld og købmand F. W.
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Høyer i fællesskab købekontrakt med enkemadam Christine Hviid, 
hvorefter de købte gården for 33.500 rdl.41). Når der hersker denne 
usikkerhed med hensyn til de forskellige data, skyldes det, at der i af
skriften i skøde- og panteprotokollen står »købekontrakt af 6. juni 
1857«, medens det af kontraktens tekst fremgår, at det første afdrag 
skal betales den 11. december 1856, hvilket år også angives i skøde
afskriften, der imidlertid daterer købekontrakten til 6. juli. - Der 
var fremgang for fabrikken, og i 1870 foretog Schmalfeld en udvi
delse, der må have været følt som en triumf for den fattige told
betjents søn. Udvidelsen skete derigennem, at J. E. Schmalfeld over
tog den Funderske tobaksfabrik på Vestergade.

Funder var død i i860, og hans enke, Henriette Judithe Funder,
f. Bidsted, tilskødede den 23. juni 1862 grund og bygninger til pre
mierløjtnant I. P. Th. Quistgaard for i alt 30.000 rdl., hvori var 
medregnet købet af en jordlod på Århus mark42). Iver Peter Theo
dor Quistgaard var født den 22. april 1830 og døde den 23. august 
1910. Han var fra 1857 til 1871 gift med en datter af justitsråd 
Ingerslev på Marselisborg, og fra 1872 med en datter af den frem
ragende landmand, hofjægermester Friis til Lyngbygård ved Århus; 
hun overlevede ham i nogle måneder43). Quistgaard selv opnåede 
også at blive hofjægermester og ejede fra 1871 til 1906 Tousgård 
ved Brabrand44).

I. P. Th. Quistgaard drev ikke tobaksfabrikken længe. Han har vel 
også savnet både merkantile og industrielle kundskaber. Sådanne 
var dog blevet tilført fabrikken i 1868, idet den københavnske for
retningsmand C. F. L. Galle (1841-1920) dette år blev medejer. Det 
var ham, der senere skulle blive kendt som storisenkræmmer i Kø
benhavn, hvor han også oprettede en reproduktionsanstalt af betrag
telig størrelse og anseelse45).

Kompagniskabet mellem Quistgaard og Galle varede ikke længe. 
Sidst i marts 1870 modtog J. E. Schmalfelds forretningsforbindelser 
et hektograferet brev på hvis ene side, der stod:

P. P.

Efterat Herr C. F. L. Galle under 22de Januar d. A. er udtraadt af Firmaet 
»Den Funderske Tobaksfabrik«, har jeg fra iste April d. A. at regne over
draget samme til Herr J. E. Schmalfeld her af Staden. - Saavel Fabrikens ude- 
staaende Fordringer som og Gigarlageret overgaae ikke til den nye Eier, hvor
for eventuelle Ordres paa Cigarer samt Indsendelse af Remisse for Poster, der 
ere stiftede forinden iste April d. A., bedes indsendte under Adresse: »Den 
Funderske Tobaksfabrik, Th. Quistgaard«. Ordres paa Cigarer effectueres af
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mig selvfølgelig kun saalænge, indtil Lageret er oprømmet. Idet jeg bringer 
Dem min forbindtligste Tak for den Velvillie, der af Dem hidtil er udviist 
imod Firmaet, beder jeg Dem overføre samme paa dets nye Eier.

Aarhus, d. 26. Marts 1870

Ærbødigst

Th. Quist gaard.

På en anden side af brevet kunne man læse:

I Henhold til Foranstaaende tillader jeg mig herved at underrette Dem om, at 
jeg d. iste April d. A. overtager Den Funderske Tobaksfabrik, hvis Røgtobaks 
og Skraakardus Fabrikation jeg fortsætter uforandret (ogsaa hvad Fabriknav
net i Stemplerne angaaer) i Forbindelse med min hidtil førte Forretning 
under mit Navns Firma, og haaber jeg, at den imod Fabrikens forrige Inde
haver af Dem viste Velvillie maa blive overført paa mig.

Aarhus, den 26. Marts 1870

Ærbødigst

J. E. Schmalfeld.
Comptoir og Lager
Vestergade No. 29 (den Funderske Gaard)48).

Bag denne meddelelse ligger en den 5. marts 1870 mellem Quist- 
gaard og Schmalfeld afsluttet lejekontrakt47). Kontrakten udlejede 
fabriksanlæggene for 10 år; men udlejeren forpligtede sig til efter 
fem års forløb eventuelt at sælge grund og bygninger for 21.000 rdl.

Da det stipulerede tidsrum var gået, købte Schmalfeld »Den Fun
derske Tobaksfabrik«. Købekontrakten blev sluttet den 20. marts 
1875, og købesummen blev som aftalt 21.000 rdl., der nu blot var 
omsat til 42.000 kr.48). Købet omfattede grunden matr. nr. 454b 
med tilhørende bygninger. Ved købekontrakt af 15. december 1875 
købte Schmalfeld af Quistgaard endelig for 2.000 kr. de tilstødende 
haveparceller matr. nr. 454 a og d, hvor bl. a. det nu ved Borgme
stergården i Den gamle By opførte lysthus dengang var beliggende. 
Sælgeren forbeholdt »sig til foråret at borttage et par valnødde
træer«, der for ham havde affektionsværdi49).

Schmalfeld kom ved disse køb i besiddelse af et fabriksanlæg be
tydeligt større, end det han havde i Borgporten. Brandtaksationen i 
1857 giver et indtryk af, hvor omfattende den Funderske fabrik var:



Familien Schmalfeld og J. E. Schmalfelds tobaksfabrik i Århus 115

a. Et 14 fag stort og 2 etager højt forhus. Det var grundmuret og 
indrettet til værelser, der alle var gipsede og forsynede med 9 
jernkakkelovne. I to fag var der (og er) port, og i kælderen, der 
strakte sig under 11 fag, var der »indrettet til tobaksudsalgssted 
med disk og hylder«. Vurderingssum 8.400 rdl.

b. »20V2 fag sidehus, østen i gården«. Det var et 2 etager højt 
bindingsværkshus med værelser, køkken, bryggers og pakrum. 2 
kakkelovne og 2 indmurede kobberkedler. »1 comfyerindretning«. 
5.740 rdl.

c. 16 fag og 2 etager højt bindingsværkshus, der var indrettet til 
tobaksfabrik med een tørreovn og een jernkakkelovn. Kælder un
der fem fag og port i to. - 4.800 rdl.

d. 7 fag og 2 etager højt sidehus af bindingsværk. »Vesten i gården«. 
»Indrettet til værelser, der alle er gipsede, med 2 kakkelovne, 
køkken og bryggers«. - 2.100 rdl.

e. 16 fag og 2 etager højt sidehus af samme bygningsmateriale. Det 
var indrettet til fabrik, folkekamre og kornloft. - 3.200 rdl.

f. En tilbygning til det sidste. 2 fag og 2 etager højt hus indrettet til 
stald og fourage. - 300 rdl.

g. 10 fag og i etage højt halvtag i baggården, også bindingsværk. - 
400 rdl.

h. 12 fag og 2 etager højt hus »østen i gården« med kvist i to fag. 
I nederste etage indrettet til vognremise, i øverste til paklofter 
m. m. - 3.600 rdl.

i. Et lysthus i haven på 3 fag. - 390 rdl.50).

I alt var bygningerne således takseret til 28.930 rdl. mod anlægget 
i Borgporten til 15.350 rdl.

Schmalfeld fortsatte dog stadig fabrikken i Borgporten. I 1881, 
den 2. januar, blev den imidlertid hærget af en voldsom brand. 
Det var en søndag - lidt over middag - at nogle handelsbetjente, 
der boede i ejendommen, blev opmærksomme på en brandlugt, der 
blev til en heftig ildebrand i den ene sidebygning. Her var der indret
tet cigar-tørrestue, vel med en af datidens store tørreovne, der i grove 
træk bestod af en stor jernplade ovenover et ildsted, hvorfra et sy
stem af kanaler fordelte varmen under hele pladen. Den pågæl
dende bygning stod ikke til at redde, og »inden virksomme sluk
ningsmidler kom i gang«, skrev »Aarhuus Stiftstidende«, »blev også 
tagværket på forbygningen angrebet, og hele øvret og iste sals etage
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Etiket fra tobakskardus.
»Den gamle By«.

blev ødelagte af ild og vand. Derimod lykkedes det at redde det til 
samme ejendom hørende for- og sidehus på hjørnet af Maren Smeds 
Gyde, dog med beskadigelse af tag og øverste etage, og ligeledes 
holdtes den mod vest tilstødende ejendom [hjørnet af Borgporten 
og Lille Torv] fri for at angribes, skønt den en tid var stærkt truet«. 
At branden ikke berøvede byen noget smukt bygningsparti, skinner 
tydeligt igennem avisens ord: »Da de pågældende bygninger alle 
var gamle, er skaden i så henseende næppe meget at beklage«. Og
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artiklen sluttede: »Man kan ikke andet end være spændt på, om 
virkningerne af denne ildebrand vil blive, at brandpladsen ryddes 
for de brændte huse, og nye tidssvarende bygninger kommer til at 
træde istedet på dette meget befærdede strøg, som forhåbentlig ved 
samme lejlighed vil blive gjort bredere for passagen. I dette tilfælde 
fristes man fra byens standpunkt til at beklage, at branden ikke tillige 
nødvendiggjorde en ombygning af hjømehuset til Lille Torv«. Fa
brikken blev ikke så hårdt ramt ved branden: »Af varer brændte en 
del fabrikeret og ufabrikeret tobak, dog næppe i meget stort om
fang, da fabrikant Schmalfelds tobaksfabrik allerede længe har været 
henflyttet til hans ejendom på Vestergade (den tidligere funderske 
fabrik), og det væsentlig var cigarrulle- og tørrestue, der endnu fand
tes i den brændte bygning«51).

Om det var branden eller en længe næret plan, der fik Schmal
feld til at opgive fabriksanlæggene i Borgporten, ved vi ikke. Alle
rede i februar samme år overdrog Schmalfeld sin andel til købmand 
F. W. Høyer (skøde af n. januar 1882), der drev manufakturhandel 
i samme gård. Køberen måtte betale 21.250 kr. Sælgeren betingede 
sig ret til at beholde sit kontor »ovenover Rybner Petersens butik« 
indtil i. juni og brugsretten for visse lokaler i bagbygningen indtil 
oktober flyttedag 1881. Butikken skulle han imidlertid forlade alle
rede den i. marts52).

Endnu i samme måned, som branden havde været i Borgporten, 
galede den røde hane i Vestergade 29s3). Fredag aften den 28. ja
nuar 1881 meddelte »Aarhuus Stiftstidende«: »I middags kl. 1 ud
brød der en heftig ild i fabrikken på hjørnet af Vestergade og Vestre 
Møllesti. Ilden synes opstået ved tørreovnen og greb hurtigt om 
sig, så at fabriksbygningen inden kort tid stod i lys lue. ... Fra fa
briksbygningen forplantede ilden sig til lagerbygningen, og inden et 
par timer var det store kompleks af side- og bagbygninger et rov 
for luerne«. »Jyllandsposten« gav en mere livlig skildring af bran
den: »Folk strømmede til i hobetal, og den ene sprøjte ankom efter 
den anden. Forvirrede ordrer og kontraordrer summer om ørene på 
én, sprøjterne kører frem og tilbage, ild og røg fyldte gårdspladsen, 
en strålemester kommer ilsomt, med vaklende trin ned fra taget og 
kaster voldsomt op, den tykke tobaksrøg har været ham for kraf
tig«.

Det varede ikke længe efter branden, før Schmalfeld havde pla
nerne færdige til en ny fabriksbygning. Arkitekt Puck foreslog en 3 
etager høj grundmuret fabriksbygning, projekteret 58 alen lang og
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16 alen dyb. Bygningskommissionen ville dog ikke, på grund af 
Møllestiens ringe bredde, godkende dette projekt, der blev kasseret 
den 22. februar 1881. Et ændret projekt med 2 etager blev forelagt 
den 25. marts samme år og godkendt54).

Den nye bygning blev hærget, og det indre næsten ødelagt af en 
brand den 12. december 189655). Branden begyndte ved halvfire ti
den om natten, og »den sorte, våde decembernat blev lys, over 
byens vestlige del stod et flammeskær, og Vestergade blev pludselig 
befærdet«. Denne gang kom ilden næppe fra tørrestuen, der nu var 
opvarmet ved damprør. Hvordan ilden var opstået lod sig ikke klar
lægge med sikkerhed; men den syntes at have haft gode forplant
ningsmuligheder gennem elevatorernes skakter.

Var J. E. Schmalfeld blevet eneejer af en stor virksomhed ved 
overtagelsen af Funders fabrik, er det dog tydeligt, at han tidligt 
ønskede at drage sønnen, Johan Frederik, ind i forretningen. I mid
ten af 1870’erne begyndte han at tegne firmaet per prokura, og 
han var da ikke mere end en snes år gammel56).

I 1892 blev samarbejdet mellem fader og søn bragt ind i mere 
faste rammer. Den 9. december 1892 oprettedes der en interessent
skabskontrakt, der gjorde J. E. Schmalfeld lod tagen med to tredie- 
dele og J. F. Schmalfeld med een trediedel, der ansattes til 30.000 kr. 
Kontrakten blev kongelig konfirmeret den 3. februar 1893. Foruden 
ejendommene havde fader og søn stående henholdsvis 73.643,10 kr. 
og 16.686,92 kr. i virksomheden. Opstod der uenighed mellem inter
essenterne, skulle J. E. Schmalfeld have den udslaggivende stem
me57). Besiddelsesforholdene var derefter uændrede, indtil »A/S J. 
E. Schmalfelds Fabriker« overtog fabrikken den 1. januar 1899.

3. Fabrikkens produktion: art og mængde, arbejdskraft og maskiner 
Den fabrikation, Schmalfeld begyndte med i 1846, var noget nyt 
her i landet. Det nye bestod i cigarfabrikation, hvortil privilegiet jo 
udtrykkeligt også var blevet givet. I Århus havde der sikkert aldrig 
før været fremstillet cigarer. I Danmark var cigarfabrikationen be
gyndt omkring 1813; men i de første årtier derefter blev der stort 
set kun rullet cigarer i hovedstaden og i hertugdømmerne. Schmal
feld har været en af de allerførste cigarfabrikanter i provinsen58). 
Efterforskningen af de spørgsmål, der skal behandles i dette afsnit, 
vanskeliggøres imidlertid derved, at der ikke i fabrikken findes arki
valier fra J. E. Schmalfelds tid. For nogle af de første år er vi imid-
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lertid i stand til at skaffe os nogenlunde pålidelige oplysninger ad 
anden vej.

Så tidligt som i 1774 udsendtes befaling fra General-Landets- 
Økonomi- og Kommercekollegium til samtlige stiftsbefalingsmænd 
for købstæderne og amterne samt amtmændene for amterne i Dan
mark og Norge om at indsende årlige beretninger om fabrikker og 
manufakturer. Dette materiale vedblev at indgå til centraladmini
strationen til midten af 1850’eme; men derefter ophørte det, skønt 
Statistisk Bureau var blevet oprettet i 1849-5059).

I det følgende skal der på grundlag af »fabrikslisterne« gives en 
oversigt for de enkelte år over Schmalfelds produktion i forhold til 
de andre århusianske tobaksfabrikkers. Selv om der fra 1846 ikke 
findes nogen opgørelse fra Schmalfeld, bringes også tallene fra dette 
år. Tallene angiver pund.
1846:

Fabrikkens ejer: Funder Reck Grarup

Mængder af fabrikatet........................... c. 120.000 c. 56.000 12.000

Anvendte indenlandske materialer . . . ingen ubetydeligt

Anvendte udenlandske materialer .... c. 95.000 c. 56.000 12.000

1847:
Fabrikkens ejer: Funder Schmalfeld Reck Grarup

Mængder af fabrikatet . . c. 110.000 40.000 
røgtobak 

500.000 stk.

c. 56.000 8.000

cigarer

Indenlandske materialer . ubetydeligt

Udenlandske materialer.. c. 87.000 45.000 c. 56.000 8.000

1848 og 184g: mangler (krigen?).

7S50Z
Fabrikkens ejer: Funder Schmalfeld Reck Grarup

Mængder af fabrikatet . . c. 140.000 60.000 
røgtobak 

1V2 mill. stk.

c. 64.000 8.000

cigarer

Indenlandske materialer . ubetydeligt

Udenlandske materialer. . c. 110.000 80.000 c. 64.000 8.000
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1851:

Fabrikkens ejer: Funder Schmalfeld Reck Grarup

Mængder af fabrikatet .. 130.000 80.000 
røgtobak 

1V2 mill. stk.

60.000 8.000

cigarer

Indenlandske materialer . 2.000 ubetydeligt

Udenlandske materialer. . 100.000 90.000 c. 60.000 8.000

1852: mangler.

1853:
Fabrikkens ejer: Funder Schmalfeld Reck Grarup

Mængder af fabrikatet . . c. 106.000 100.000 
røgtobak 

1V2 mill. stk.

c. 58.000 8.000

cigarer

Indenlandske materialer . ubetydeligt ingen

Udenlandske materialer. . c. 87.000 125.000 c. 58.000 8.000

1854: mangler.

1855:

Fabrikkens ejer: Funder Schmalfeld
(’854)
Reck Grarup

Mængder af fabrikatet . . c. 100.000 100.000 
røgtobak 

1V2 mill. stk.

c. 56.000 9.000

cigarer 
3000 

snustobak

Produktionens værdi i rdl. c. 17.000 30.000 7.000 2.500

Tællingen i 1855 er af en noget anden karakter end de forrige60). 
En ny århusiansk virksomhed, Bøegs tobaksfabrik, der blev grund
lagt i selve året 1855, har endnu ikke kunnet opgive noget om pro
duktionens omfang. Om pålideligheden af de opgivne tal *er det 
vanskeligt at skønne. Det er kendt, hvordan skemaer fra Statistisk 
Departement i dag ofte udfyldes, medens der foran ligger en kopi
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J. E, Schmalfel(l’s

i /larlmus.

Kauaster.
Maracaibo; ..................... .......................
Varinas med Biltal..............

dilo med eget Segl...
dilo med hollandsk Segl . ...

Oronoco med Billed
dilo med eget Segl.................. ...........
dilo mal hollandsk Segl...

Pclil med eget Segl..........................................
dito med hollandsk Segl............... .............
Jagt..................................  ...
Prinds af Wales.............. ................................
Varinas, Oronoco <fc Petit med Hamborg. < 
Varinas it Havana Melange
Varinas Melange tued eget Segl

dilo dilo med hollandsk Segl.........

pr. «

PortofSco.
Supei’fiiu
FF mal Firma....................... .
dilo uden dito 
Skandinavisk
Füh med del danske Vaaben. 
l iin mal eget Segl .............. .
Alexandru .................................
Veritabel med egti Segl------
Hamborg, sort med rodt.... 
Tre Kroner..............................
Fiiit med rodt Stempel...... 
Leichter med Kiel .................
Let....................,.....................
Hamborg, sort....................... .
Füll med hollandsk Segl .... 
Füll i blaut Papir...................

•Fön MeliuBge incd Adresse 
Alexandra dilo............;.............
Fîin dilo med egel Segl..........
dilo dilo in<*d hollandsk dito . 
dilo dite i blaal Papir..............
Cigar-AflhM med Firma..........

dilo itdeii dilo............

Hollnndxk de Jager ... 
PoHorieo de Tonnen boyer, 
de voile Kiiasler.................
Veritabel Hdllamhk »..........
d'Hoop.............................
Red & sorl G, J""» ..>.... 

dilo 2«"> ............
dilo :{”•*.............

/u?

H4)r. a

,2 
c?

*>

-2

J

r>

.

-2. -Ä 
J2 
-2-

<2

<3

FiiunkHame 'Tobakker til Shagpiber:
i gault Papir Havanna
i grout dito ..-..i.i...

Tyrkisk............. ..
Amerikansk............ .
.Shag i Staniol......:.,
dito Kings.............
dit»
dito
Louisiana med eget Segl, lys..

dito uden dilo, mark.

Liverpool 
London..

Po»e Nr. l 
dito Nr. 2. 
dito Nr. 2. 

Brystkanaster. 
Blaa Mand Sort med Segl

ditø 
dito 
dito 
dito 
dilo

Rod Mand l>r<i*ie Hort med Segl 
dilo 
dilo 
dilo 
dilo

ln-dirte Sort pjed ilito . < , pnjlB.LQd
Nr. I ......... ............................. - 24 —
„ 2... pr. It

4 .................. .

3........................
Fini Marylmul Prinds af. Wales

dito Nr. 2.
dilu „ a..............

Bl;»a Hollandsk....................... .

Nnnliins til Hkran:
Amerikansk............. .............................. ..pr. ù
Rod Jomfru Nr. t............................. ..pr.21 Lod
dilo Anker...........................................„........... -21 ~

1 to Funds Pakker.
Melange i gonlt Papir, Nr. l..pr.Pakke 

dilo i dilo, 2..
dito i blaa) do. m. Korshaaml
dilo i duo mien dilo

Hollandsk Mel;
dilo dd
dito dil
dilo dil

Hamborg dilo
Moll* Kanafter Nr. I 

dilo Nr. 2

i dihi
i binai do. ni. Korübaanil 
i dito mlrn dilo .......

I priskuranten er datidens fineste tobakker sat først. Kanastertobak var fællesbetegnelse for tobak fra Venezuela, 
der oprindelig blev eksporteret i særlige sivkurve, canastra. Varinas og Orinoco var i det hele de fineste røgto
bakker. Melange (fransk: blanding) kunne indeholde tobak af meget forskellig oprindelse. Shagpibe blev på 

priskurantens tid næsten udelukkende røget af arbejdere.
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af det foregående års skema. Og værdiansættelsen for produktionen 
skal man sikkert ikke stole ubetinget på. Dog synes der at være nogen 
grund til at anse tallene fra Funder og Schmalfeld for nogenlunde 
pålidelige. Funder førte et meget nøje regnskab, og går vi helt uden 
for dette og tager en tilfældig stikprøve fra Schmalfelds cigarpriser, 
da ved vi, at 10/10 kasser cigarer af forskellig sort i 1867 kostede 7 
rdl. 3 mark, når de solgtes til forhandler61). 1V2 million stykker ci
garer af disse sorter ville altså koste: 11.250 rdl. Differencen mellem 
Funders og Schmalfelds opgivelse bliver således, når cigarernes værdi 
trækkes fra Schmalfelds samlede tal: c. 2.500 rdl., i hvilket tal ind
går værdien af 3.000 pd. snustobak og de ved den meget grove be
regning (bl. a. tolv års forskel) fremkomme unøjagtigheder.

Tallene viser os en hurtig stigende produktion indtil 1855; men i 
1855 har der ikke fundet nogen stigning sted. Cigarernes antal er 
mere konstant, vel fordi det har knebet med at få den nye artikel 
indarbejdet. Produktionen i »Den Funderske Fabrik« synes ikke sta
bil, og man kan ikke se bort fra, at den nye fabrik kan have trykket 
den gamles marked.

Produktionen omfattede fra de første dage både røgtobakker og 
cigarer. Fabrikken har selv opgivet, at cigarerne gik af produktions
planen, endnu medens J. E. Schmalfeld levede. Hvornår dette skete, 
kan ikke siges med sikkerhed; men helt op til branden i 1896 kan 
Schmalfelds cigarer følges. I omtalen af branden nævnes cigartørre- 
stuen, og om cigarrullerne fortælles, at de morgenen efter branden 
kom ned i Vestergade for at »se de sørgelige rester af deres arbejds
plads. De finder halvforkullede forme, hvori cigarerne endnu sid
der nogenlunde ubeskadigede, og mellem de svedne hobe kender de 
de forskellige mærker: »Her er Prenzado’s«, »Nej, se, her ligger de 
kønne »Tuberosa«« o. s. v.«62).

I 1855 opgav J. E. Schmalfeld at producere 3.000 pd. snustobak. 
Dette er det eneste vidnesbyrd, som er fundet om snustobaksfabri
kation i fabrikkens ældre tid. Noget lignende er tilfældet med skrå
kardus. I det tidligere citerede brev, der meddelte Schmalfelds over
tagelse af den Funderske fabrik, gaves der udtryk for, at fabrika
tionen af skråkardus ville blive fortsat. Fremstillingen af de to varer 
kan imidlertid udmærket godt have stået på, uden at der er overle
veret noget skriftligt om det, og endnu lever en mundtlig tradition, 
som fortæller om fremstillingen af skråtobak i Schmalfelds fabrik i 
1870’erne og 8o’erne.

Den tid, der så anlægget af Schmalfelds fabrik, var håndarbejdets
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tid. Først i sidste fjerdedel af århundredet trængte der maskiner frem 
ud over den almindelige skæremaskine. De samme skemaer, der for
talte om produktionens art og omfang, giver os tillige oplysninger 
om antallet af arbejdere i de forskellige fabrikker. De viser os også, 
hvordan J. E. Schmalfelds fabrik hurtigt voksede i omfang:

Funder Schmalfeld Reck Grarup

1846

Fabriksarbejdere .... i mester 
i svend

1 mester
2 svende

i svend

Arbejdere eller andre 5 daglejere
10 à 12 drenge

3 karle
13 børn

i karl
5 børn

1847

Fabriksarbejdere .... i mester 
i svend

15 1 mester
2 svende

i svend

Arbejdere eller andre 5 daglejere
10 à 12 drenge

3 karle
13 børn

i karl
4 børn

1850

Fabriksarbejdere .... i mester 
i svend

30 1 mester
2 svende

i svend

Arbejdere eller andre 6 daglejere
10 à 12 drenge

3 karle
13 børn

i karl
4 børn

1851

Fabriksarbejdere .... i mester 
i svend

40 1 mester
2 svende

i svend

Arbejdere eller andre 6 daglejere
10 à 12 drenge

3 karle
13 børn

4 børn

'853

Fabriksarbejdere .... i mester 
i svend

20 drenge
20 voksne

1 mester
2 svende

i svend

Arbejdere eller andre 6 daglejere
10 drenge

3 karle
13 børn

i karl
4 børn



24 Vagn Dybdahl

1855

8 mænd
10 drenge

17 mænd i mester 1 svend
20 drenge 2 svende 4 drenge

3 karle
13 drenge

Ved fabriksarbejdere har man i administrationen på den tid 
utvivlsomt tænkt på faguddannede folk. Schmalfeld har tilsynela
dende i sine opgivelser ikke skelnet mellem faguddannede og ikke- 
faguddannede. Drengene (under 15 år) udførte i de gamle tobaks
fabrikker en hel del af det arbejde, som omkring århundredskiftet 
blev overtaget af den kvindelige medhjælp. I 1871 beskæftigede 
Schmalfeld 22 faste arbejdere og 25 børn; tilfældet har i øvrigt spil
let os en oplysning i hænde om arbejdsstyrken i J. E. Schmalfelds 
fabrik på et langt senere tidspunkt, idet der ved branden i 1896 var 
beskæftiget »op imod halvhundrede børn og godt en snes voksne ar
bejdere«63).

Med hensyn til de maskiner, der har været anvendt, har der ikke 
kunnet fremskaffes videregående oplysninger. I 1855 opgives ved tæl
lingen: »Tobaksskæremaskiner« og ved salget af fabriksanlægget i 
Borgporten fastsattes, at »det af Schmalfeld sammesteds anbragte 
tørreaggregat må af ham medtages ved fraflytningen«64).

Efter branden i Vestergade-fabrikken toges dampkraften i brug65). 
»Hovedet« på fabrikkens faktura bliver nu i nogle år:

J. E. Schmalfeld, 
Damp-Tobaks- og Cigarfabrik™).

Under omtalen af branden i 1896 blev det også nævnt, at opvarm
ningen i cigartørrestuen skete ved damp. Om maskinudstyret i J. E. 
Schmalfelds sidste år som fabriksejer oplyser købekontrakten med 
det i 1898 dannede aktieselskab. Kontrakten, der medtager alt helt 
ned til »1 blækhus, 1 lineal, 3 papirklemmer«, nævner bl. a. 1 stk. 
dampmaskine, 1 stk. dampkedel, 1 stor og 1 mindre skæremaskine, 
i sigtemaskine, 1 tørretromle, 1 snuskværn (hvilket også vidner om 
en snusfabrikation, hvis den har været brugt), 1 trykkemaskine, 3 
kardusmaskiner og 1 elevator med tov og sikring67). Selv om dette 
maskinanlæg ikke - set med nutidens øjne - er imponerende, har det 
dog været tilstrækkeligt til at bevare markedet for produkterne.
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Fabrikken på hjørnet af Vestergade og Grønnegade.
Foto fra slutningen af 1920’rne. »Den gamle By«.

4. Arbejdsforhold i den gamle fabrik 
Kildematerialet til oplysning om arbejdsforholdene i den gamle 
fabrik er yderst sparsomt. Generelt kan det siges, at arbejdstiden sik
kert har været som i andre danske tobaksfabrikker. Den var i det 
her betragtede tidsrum mellem 9 og 12 timer om dagen. Drengene 
havde dog ofte halvdagsarbejde68).

Lønnen var i 1855, ifølge opgivelserne ved industritællingen, for 
drenge 10 à 20 skilling og for voksne mænd 3V2 à 6 mark. De voksne 
arbejdere har således tjent mellem c. 116 øre og 200 øre pr. dag. I 
samme år tjente en murersvend i Århus formentlig 167 øre om da
gen, og en arbejdsmand på et jernstøberi og maskinfabrik i Slagelse 
tjente 133 øre69).

40 år senere har vi en anden oplysning om lønningsforholdene. 
Det er »Aarhuus Stiftstidende«, der i 1891 meddeler:

Fabrikant Schmalfeld har af Hensyn til de stigende Priser paa Arbeidernes 
Forbrugsartikler tilstaaet sine faste voxne Arbeidere et Tillæg af 2 Kr. om
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Ugen. Denne Forhøielse af Lønnen er indtraadt omtrent samtidig med, at 
Drengene hos det nævnte Firma etablerede deres Strike efter socialistisk 
Mønster. Havde disse ikke saaledes gjort sig utilbens, havde der vel været 
Sandsynlighed for, at de ogsaa kunde have opnaaet et Tillæg, som de nu 
ved egen Uforstand have mistet Udsigten til70).

Et par dage senere vendte »Demokraten« sig mod denne artikel. 
Bladet stemplede det som småligt og hårdhjertet at tage en sådan 
hævn over arbejdsdrengene, der havde forlangt en forhøjelse af uge
lønnen fra 1,50 kr. til 1,80 kr.71).

Der synes ikke at være tale om, at nogle af arbejderne spiste eller 
boede på fabrikken72).

5. Fabrikkens afsætningsforhold
Var kilderne til oplysning om arbejdsforholdene kun få, da er 
der ikke mange flere, som fortæller om fabrikkens afsætningsforhold. 
Vi ved, at den unge Schmalfeld selv i fabrikkens første år rejste 
rundt og indarbejdede sine produkter hos de handlende. Senere be
tjente han sig af rejsende agenter, dem træffer vi nemlig fra 1860’erne 
ofte omtalt i de breve til N. M. & F. Plum, Assens, som der flere 
gange tidligere er henvist til. - Fabrikkens oplag i København skri
ver sig også fra J. E. Schmalfelds tid73).

For at støtte afsætningen gav fabrikken, når kundernes årlige ind
køb nåede en vis størrelse, en rabat. I 1891 gav J. E. Schmalfeld en 
rabat på 4 %, når det årlige indkøb var på 1.000 kr. eller mere. I 
1893, da erhvervslivet havde dårlige afsætningsforhold, blev der for
langt et køb på 1.500 kr., før der blev givet nogen rabat74).

Om fabrikkens reklamevirksomhed fortæller et brev af 24. februar 
1889, hvori J. E. Schmalfeld underrettede om sit nye mærke: »Nor
mal Tobak«. Det hedder i brevet bl. a. : »Det skulle glæde mig, om 
også De ville forcere mærket, og såfremt De måtte sætte pris på, 
at jeg lod avertere i Deres ærede firmas navn i det lokale blad, som 
De opgiver mig, - skal jeg være villig dertil; - idet det jo ved et så
dant nyt mærke gælder om at henlede det store publikums opmærk
somhed derpå«. Det er sikkert en annonce, som den i fabrikkens 
etiketsamling opbevarede, der tænkes på; den lyder:

For at kunne erstatte indførte hollandske Røgtobakker med dansk Fabrikat 
have nogle af Schmalfelds Tobaksfabriks Forbindelser, deriblandt ogsaa Un
dertegnede, foranlediget denne Fabrik til af de bedste og reneste amerikan
ske Bladtobakker at fremstille
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Normal Tobak:

grønt Stempel à 1 Kr. 40 Øre, 
sort Stempel à 1 Kr. 10 Øre, 
rødt Stempel à 80 Øre,

hvilke Tobakker paa Grund af denne Fabriks billige Dampkraft og dens som 
Følge af dens store Afsætning billige Productionsomkostninger, ville for For
brugerne vise sig at overgaa de indførte hollandske Røgtobakker til lignende 
Priser i Godhed og Realitet.

Faaes hos

Det pågældende brev fortæller os også om forholdet mellem pri
sen en gros og prisen en detail. Udsalgsprisen for »Normal-Tobak« 
med sort stempel var 1,10 kr. pr. pund, medens prisen for samme 
mærke, men med rødt stempel, er 0,80 kr. Engrospriserne er hen
holdsvis 0,88 kr. og 0,65 kr., hvilket for detailhandleren gav en for
tjeneste på indkøbsprisen af i det første tilfælde 25 % og i det an
det 23 - I 1891 hedder det i et brev: »Jeg tillader mig at henlede
Deres opmærksomhed derpå, at jeg forny lig har indført i handelen 
en ublandet Java ekstra udsøgt under navn ekstrafin Java à 120 0. 
(udsalg 150 øre)«; her er der altså også tale om en detailavance på 
25

Det forhold, at fabrikken fastsatte udsalgspriserne, var på den her 
betragtede tid ikke mere end omkring en halv snes år gammelt. I 
1880 hed det i et brev bl. a. : »Endvidere undlader jeg ikke neden
stående at meddele Dem udsalgspriserne, således som jeg har fastsat 
dem i mit udsalg og som også for prisreguleringens skyld andre ste
der, ville fremtidig være påtrykt poserne«75).

De fastsatte udsalgspriser for »ublandede sorter« var:
Varinas Kanaster . . . 2,00
Portorico .................. 1,80
Baltimore.................. 1,60
Scrubs....................... i ,50
Java .......................... 1,40

kr. pr. pd. middelskåren
- middelskåren
- grovskåren
- meget finskåren
- middelskåren.

Et led i bestræbelserne for at fremme salget var de prangende po
ser. Ofte var de i sidste fjerdedel af forrige århundrede forsynede 
med hollandske tekster, da Holland dengang - som nu England - 
var det førende tobaksland. Efter overtagelsen af Funders fabrik 
vedblev J. E. Schmalfeld at bringe »Funders Jomfru tobak« på mar-



Etiket fra tobakskardus med prospekt af Århus. 
»Den gamle By«.
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kedet, og ved aktieselskabets køb af fabrikken i 1898 betingede det 
sig retten til stadig at føre navnet »Den Funderske Tobaksfa
brik«76). Et kendetegn, der har fulgt produkterne fra J. E. Schmal
felds fabrik til op i vor tid, er den liggende hund. I 1880, den 29. 
november, fik fabrikken som varemærke indregistreret en »liggende 
hund, omgiven af en oval ramme, hvori anmelderens navn og bo
pæl«77).

Da J. E. Schmalfeld i 1846 opnåede sit privilegium til at anlægge 
en tobaksfabrik, var der med dette forbundet retten til at drive ud
salg af egne og fremmede produkter. Udsalget blev drevet indtil 
flytningen fra Borgporten. Der har i øvrigt sikkert været kvindelig 
betjening i butikken, for i 1850 boede der hos Schmalfeld en tyve
årig, ugift »Boutiksjomfrue« Caroline Madsen78).

At salget fra udsalget også har omfattet »fremmede« produkter, 
viser en annonce fra 1880:

Importerede Havanna-Cigarer.
Da der er overdraget mig et Konsignationslager af ægte Havanna-Cigarer (af 
de bedste Høste: 1875 og 1879), ser jeg mig i Stand til at byde et stort 
Udvalg i gode Mærker til i Forhold til Kvaliteten moderate Priser, nemlig 

14, 17, 19, 20, 22 og 24 Kr. pr. 100 Stkr.
Med Undtagelse af de to billigste Mærker ere Cigarerne pakkede i Kasser à 
50 Stkr.

Aarhus, i Oktober 1880
7. E. Schmalfeld79).

Som nævnt blev udsalget nedlagt i 1881. Det hed herom i en an
nonce :

Mit Udsalg hæves Onsdagen den 23. Marts.
Mine Fabrikater faaes i sædvanlige Qvaliteter og til de samme Priser, som 
hidtil ført i Udsalget, hos de fleste Herrer Colonialvare- og Tobakshandlende 
her paa Pladsen.

Aarhuus, den 19de Marts 1881

?. E. Schmalfeld89).

Om en eventuel eksport af fabrikkens produkter er vi kun i besid
delse af en enkelt underretning. Det er J. E. Schmalfeld selv, der ved 
industritællingen i 1855 oplyste, at han årligt eksporterede c. 2.000 pd. 
snustobak.

Den unge tobaksfabrikant drev også lejlighedsvis handel med rå
tobakker. Han tog tobaksblade på kreditoplag på Århus toldkammer.
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Som oftest lod han dem fortolde; men det hændte også, at han ud
førte dem igen, endnu ufortoldede, hvilket vel må betyde, at han 
har fået sådanne tilbud, at han har kunnet stå sig ved at sælge bla
dene. Han var den eneste af tobaksfabrikanterne i Århus, der drev 
en sådan handel81).

6. Fabrikken bliver aktieselskab
Da J. E. Schmalfeld blev sidst i 70’erne, og det var umuligt, at 
den syge søn kunne fortsætte fabrikken, solgte fader og søn i 1898 
deres virksomhed til et nydannet aktieselskab, der fik navnet: A/S 
J. E. Schmalfelds Fabriker. Grundlæggeren skulle dog leve mange 
år endnu, idet han først døde i 1918 i København, hvor han havde 
slået sig ned efter salget.

Blandt de mænd, der var med i det nye aktieselskab, var så kendte 
århusianske købmænd som Hans Broge og Joh. Baune. Joh. Baune 
blev formand; men den ledende mand blev fabrikant Vilh. Thuesen 
af den kendte tobaksfabrikantslægt fra Nyborg. Vilh. Thuesen blev 
både bestyrelsesmedlem og direktør. Aktiekapitalen fastsattes til 
100.000 kr. Fabrikken, som blev overtaget den 1. januar 1899, ko
stede med varelager godt 160.000 kr.82). Vilh. Thuesen var fabrik
kens direktør til sin død i 1925, hvorefter sønnen, Kai Thuesen, 
overtog fabrikkens ledelse.
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Fæstebonde, rytterbonde, selvejerbonde Knud Bendixsen

Ved R. Bendixen

Knud Bendixsen blev født i Ondrup i Odder sogn 1652. Faderen Ben
dix Fallentinsen, kaldet Bendix Sadelmager, var her fæster under Rod
stenseje og nævnes flere gange i Hads herreds tingbog som tingsvidne. 
11676 ses sønnen Knud at have fæste i Fillerup. Hvornår han har fået 
det, og hvornår han har afstået det, vides ikke, da Rodstensejes fæste
protokol først begynder 171g; men i skattelisten for kopskat 1667 står:

Knud Bendixsen med hustru i rd.
i folk [d. v. s. i karl] i m.
2 bæster 2 m.
i føl 8 ski.
i ko i ski.
6 får og svin 12 ski.

I 1688 har han forladt Fillerup og har fået Rindelevgård (nu So- 
fienlund) i Fruering sogn under Skanderborg ryttergods. Her får man 
et ganske godt billede af ham og af fæstebondens forhold for ca. 300 
år siden. Men lad de gamle tingbøger og fæste protokoller selv tale de
res knudrede sprog:

Hjelmslev herred, Skanderup og Ry birks ting
bog 1688-91, pag. 10.

Hjelmslev herreds ting mandag d. 21. maj anno 1688. Herreds
fogden Rasmus Knudsen i Vengegård. Johan Hagensen i Ry mølle 
tingskriver.

Otte mænd
Søren Nielsen i Ry, 
Michel Laursen i Illerup, 
Rasmus Jensen i Hårby, 
Jens Thommessen i Forlev,

GI. Jens Pedersen i Bjestrup. 
Knud Jensen i Adslev, 
Rasmus Ibsen i Mesing, 
Frandtz Pedersen i Dørup.
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Ærlig, velagtet og forstandig karl Søren Paulsen på hans velædle 
husbond hr. regimentsskriver Jørgen Bartz vegne vidne.

For retten fremstod to kaldsmænd: Laurids Nielsen hattemager i 
Skanderborg og Jens Sørensen i Ladegård, som med ed og opholden 
finger efter loven bekræftede, at de i dag otte dage varsel gav hr. løjt
nant Marcus i hans kvarter i Vitved og talte med ham selv, i lige måde 
varsel gav velædle hr. løjtnant Chiplin i hans kvarter i Kolt og talte 
med ham selv, endnu samme dag, varsel gav velædle hr. løjtnant 
Crambeck i hans kvarter i Rindelev og talte med ham selv, alle for 
syn, klage og vidne, som Knud Bendixsen ved sin fuldmægtig her til 
tinget i dag agter at føre og tage beskrevet.

For retten fremstod Rasmus Mogensen i Rindelev, som ved sin 
højeste ed med opholden finger efter loven vidnede, at i dag fjorten 
dage, da så og hørte han, at velædle løjtnant Marcus slog Knud Ben
dixsen med sin kæp to eller tre slag og hørte, at Knud Bendixsen sagde 
til velædle hr. løjtnanten, at han var ham tre danske skyldige, mens 
han lå i Gesing, og da svarede hr. løjtnanten og sagde, nu skal jeg be
tale dig. I lige svoren ed fremstod Dorete Nielsdatter af Rindelev og 
vidnede med ed og opholden finger efter loven, at hun så, at forskrev
ne hr. løjtnant Marcus kom ridende i gården, og noget efter kom Ras
mus Mogensen og sagde til hende: »Nu fik vor far hug af løjtnant 
Marcus«, og lidt derefter så hun, at Knud Bendixsen kom løbende ud 
af hans stue og. ville fjæle sig, og samme dør, han kom løbende ud ad, 
holdt hans hustru, at løjtnanten ikke skulle komme efter ham.

Nok fremstod Knud Bendixsens hustru Johanne Nielsdatter, som vid
nede med ed og opholden finger efter loven, at i dag fjorten dage, da 
kom deres egen indkvarterede løjtnant, løjtnant Crambeck, til Knud 
Bendixsen og bød ham komme ud til løjtnanten, og da var løjtnant 
Chiplin og løjtnant Marcus i gården. Da spurgte løjtnant Chiplin 
Knud Bendixsen ad, om han ville udstoppe hans sadel, da svarede 
han ja, og bad, at Knud Bendixsen ville se, hvor den havde brudt hans 
hest. Da han havde set det, gik løjtnant Marcus imellem ham og hans 
dør og tilspurgte Knud Bendixsen, hvad han havde sagt til hans knægt 
om ham ; da svarede han, at han intet andet havde sagt, end han ville 
stå ved endnu at svare til. Da stødte løjtnant Marcus ham i næsen 
med en stok og sagde, at han var en skælm. I det fik løjtnant Cram- 
beck stokken fra løjtnant Marcus og bad ham lade være og slå ham. 
Da sagde løjtnant Marcus til Knud Bendixsen, hvorfor han havde kla
get på ham, om han ikke havde betalt ham, hvortil Knud Bendixsen 
svarede, at han blev ham 3 m. skyldig, mens han lå i Gesing; så sagde
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Soldater fra slutningen af 1 7. århundrede.

løjtnant Marcus til ham, at han nu skulle betale ham, og dermed slog 
han ham med en stok på hans venstre arm; da gik hun imellem og 
bad hendes mand gå ind, og de begge kom inden døren og fik døren i 
for dem. Så den tid de var indkommen, stødte løjtnant Marcus døren
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op, først en og så en anden, og den tredie kom konen for og holdt med 
hendes ryg, mens hendes mand undløb.

Nok for retten stod synsmand Rasmus Hansen i Gesing og Peder 
Jensen ibm., som vidnede med ed og opholden finger efter loven, at 
de på næst afvigte torsdag otte dage var de i Rindelev og synede 
Knud Bendixsens venstre arm, og da så de to blå slag derpå, der for
uden så de, at lukkeisen på tvende døre var sønder, og sagde Knud 
Bendixsen, at fornævnte løjtnant Marcus havde gjort det både på 
ham og hans døre, hvorefter fornævnte Søren Poulsen var tingsvidne 
begærende, og Knud Bendixsen begærede genpart. Dernæst fremlagde 
forskrevne Søren Poulsen en Supplikation således formeldende: Velædle 
og velbårne hr. kommissarius Thomas Friis gunstig patron haver jeg 
undertegnede fattige mand Knud Bendixsen boende i Rindelev i 
Skanderup birk mig for velædle og velbårne hr. kommissario højligen 
at beklage, hvorledes at nu næst afvigte d. 7. maj, da er den løjtnant 
Marcus i Vitved og løjtnant Chiplin i Kolt kommen ridende til be
meldte Rindelev, og i dette kom vores indkvarterede løjtnant Cram- 
beck og tog imod dem, og da bad bemeldte vores løjtnant, at jeg ville 
komme ud til dem, hvorpå jeg straks gik af mit arbejde og ud på går
den til dem, og da tilspurgte løjtnant Chiplin mig, om jeg ville ud
stoppe ham en sadel, hvortil jeg svarede ja, og bad mig, at jeg ville 
bese, hvorledes samme sadel havde brudt sin hest, hvilket jeg også 
gjorde, og da gik løjtnant Marcus imellem mig og min dør og tilspurg
te mig, hvorfor jeg ikke også ville arbejde for ham; da sagde jeg nej, 
sagde løjtnant Marcus, af hvad årsag, formedelst svarede jeg, at han 
mig ikke ville betale, og da sagde fornævnte løjtnant Marcus til mig, 
da skal jeg nu betale dig, slog mig så straks med vores egen indkvarte
rede løjtnants stok med en jernring på på min venstre arm så meget 
ilde, at jeg den i nogle dage derefter ikke kunne røre til nogen gerning, 
som med syn er at bevise, hvor meget ilde jeg i så måde er blevet med
handlet, og da min hustru sådan uærlig medfart så, ville hun gå imel
lem, hvor ud over hun også fik nogle slag af bemeldte stok. Derefter 
løb jeg ind i vort hus og tillukkede vore døre, hvilke med sine lukkel- 
ser han nedbrød voldelig, som også med syn er at bevise, og holdt min 
hustru på den tredie dør i mit hus, medens jeg måtte undløbe, des år
sag jeg fattige mand på allerydmygste indflyer til velædle og velbårne 
hr. kommisarius, at det måtte behage hans velbårenhed: at meddele 
mig fattige mand en liden skriftlig befaling til vores kære hr. regi- 
mentsskriver Jørgen Bartz, at han på Kongl. Majestæts vegne bemeldte 
sag ved forordnede lovlig middel på mine vegne måtte udføre og er-



Bondekår omkring ty oo 137

venter her på hans velbårenheds gode og gunstige svar, hvilket Gud 
af nåde visselig skal belønne, og jeg mig til velædle og velbårne hr. 
kommisarius : allerydmygste og ringe tjener stedse bepligter.

Rindelev d. 13. maj anno christi 1688.
Knud Bendixsen, 

sadelmager.
Fandtes således påskreven Kongl. Majestæts regimentsskriver seig

neur Jørgen Bartz ville efter hans bestillings pligt antage sig denne 
forurettede rytterbondes sag og tingsvidne lovlig forhverve, om denne 
af løjtnanten imod bonden forøvede vold og overlast, så at man til 
første sessions holdelse kan have fuldkommen bevislighed, hvorefter 
da hr. obersten vil upåtvistelig lade holde krigsret over løjtnanten, så 
at han med pengestraf til kassens forbedring efter lovens ord bliver 
anset, foruden at erstatte bonden for sin erlidte skade med tidsspilde 
og badskærløn.

Datum Arhus d. 14. maj anno 1688. Friis

Hvilken Supplikation og klage forskrevne Knud Bendixsen i dag her 
for retten vedstod i alle måder sandfærdig at være og fandtes nok på
skrevet.

Læst for retten på Hjelmslev herreds ting mandag d. 27. maj anno 
1688.

Sagen må herefter formodes at have fundet sin endelige afgørelse 
ved en krigsret, som dog forgæves er eftersøgt. Løjtnant Marcus fik 
i øvrigt senere lejlighed til at tage hævn over Bendixsen.

To måneder senere stod denne igen for herredstinget i en sag, der 
nok synes noget ejndommelig, men dog skal anføres, fordi den giver 
typiske træk af datidens forhold. Denne gang var det hans egen ind
kvarterede løjtnant Crambeck, trætten drejede sig om:

Hjelmslevs herreds ting 1688 mandag 30. juli.
Velædle hr. løjtnant Daniel Crambeck på hans vegne vidnede 

Mikkel Rasmussen i Ballebo.
For retten fremstod tvende kaldsmænd Rasmus Mikkelsen i Hvol- 

bæk, som med ed og opholden finger efter loven bekræftede, at de i 
dag otte dage stævnede og varsel gav Knud Bendixsen i Rindelev og 
talte med ham selv for vidne og spørgsmål, forbemeldte hr. løjtnanten 
agter her i dag at lade føre og forhverve, om han noget dertil haver at 
svare.
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Nok for retten fremstod Jens Madsen i Rindelev og her for retten 
blev tilspurgt, om han enten haver givet, eller velædle hr. løjtnant Da
niel Crambeck, som ligger i kvarter hos ham, haver begæret mere hø 
enten i år eller forgangen år, end Kongl. Majestæts forordning om for
melder. Hvortil han svarede og vidnede, at han havde fornøjet forbe- 
meldte hr. løjtnanten hans hø både for i år og forgangen år, så han 
håber, at hr. løjtnanten er veltilfreds med ham, og han er også veltil
freds med hr. løjtnanten; og ikke heller han haver hørt, at hr. løjt
nanten haver tvungen Knud Bendixsen til noget i nogen måde imod 
Hans Kongelige Majestæts forordning at udgive.

Endnu for retten fremstod Rasmus Mogensen i Rindelev, som tjener 
Knud Bendixsen, og vidnede, at han haver været med og indført tre 
læs hø til hr. løjtnanten og ikke hørte, at løjtnanten og Knud Ben
dixsen havde nogen tvistighed med hverandre, mens at løjtnanten var 
dermed vel tilfreds. Nok for retten stod Otto Drilling og vidnede, at 
han hos var, at hr. løjtnanten fik to læs hø fra Knud Bendixsen i Rin
delev, mens han var intet hos, at løjtnanten fik mere, og hørte intet, 
at løjtnanten og Knud Bendixsen havde nogen tvistighed.

Så for retten fremstod Knud Bendixsen og sagde, at han herefter 
intet ville spise hr. løjtnanten mere [o : have ham på kost og ophold] 
og bør efter forordningen, hvortil hr. løjtnanten svarede, at han der
med var tilfreds.

Nok for retten fremstod fremdeles Jens Madsen og vidnede ved 
sin ed efter loven, at han aldrig haver hørt, at løjtnanten haver tvun
gen Knud Bendixsen til at spise sig. Nu fremdeles for retten fremstod 
Otto Drilling og vidnede, at Knud Bendixsens hustru haver bedt ham 
to gange sige til løjtnanten, at hun ville spise ham. Og er hr. løjtnan
ten ellers været vel tilfreds med Knud Bendixsens spisning. Imidlertid 
han ham haver at svare, mødte Knud Bendixen i Rindelevgård og be
gærede, at sagen måtte opsættes til sjette ugers dagen, hvilket veder
parten og billigede, hvorfor sagen er opsat i seks uger.

Videre melder tingbogen ikke — man er vel enedes om at ordne 
problemerne i mindelighed ; men allerede 20. august var det galt igen. 
Den fortørnede løjtnant Marcus Hermann ønskede hævn:

Hjelmslev herreds tingbog 1688, mandag 20. au
gust.

Laurids Pedersen af Kanne på velædle hr. løjtnant Marcus Her
mann under velbyrdig hr. oberst Holstes regiment hans vegne beviste 
med tvende kaldsmænd, nemlig Rasmus Mikkelsen i Svinsager og
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Thomas Nielsen i Hvolbæk, som efter loven bekræftede, at de i dag 
otte dage til hus og bopæl stævnede og varsel gav Knud Bendixsen i 
Rindelevgård og talte med ham selv til i dag her for retten at møde 
mod forhvervede vidners påhør, spørgsmåls svar, ang. hvis ubekvemme 
ord han skal have løgnagtig påtalt velbemeldte hr. løjtnant Marcus 
Hermann såvelsom for et falsk køb, dito Bendixsen til bemeldte løjt
nant med en sadel gjort haver, og det til doms, om han vil have no
get der imod at svare. Dernæst for retten fremlagde fornævnte Lau
rids Pedersen to vidner af dato 11. juni og 14. august sidst afvigte, 
som lydeligen her for retten blev læst og påskrevet, dets indhold vi
dende i akterne blev indført, hvoraf klarlig ses, hvorledes Knud Ben
dixsen velbemeldte hr. løjtnanten med ubeviselige og blamerlige ord, 
som ikke en smuk mand en anden gemen bør at påtale, langt mindre 
en kavaler, der nyder Hans Majestæts gage, for hans opvartning i hans 
presens slige ubekvemme ord at tilsige, hvorfor formenes, dito Ben
dixsen for slige ublu tilsagn bør at agtes som en mindre mand og en 
anselig mulkt til hr. løjtnanten at vorde tilfunden og ham tilbørlig at 
erklære og for fornævnte Knud Bendixsens solgte sadel til hr. løjt
nanten, i hvilket salg og køb han falskeligt har omgået, idet sadelpuden 
var stoppet med hø, hvilket Knud Bendixsen tilforn ej haver kunnet 
fragå, i hvor vel hr. løjtnanten den på tro og love sig tilforhandlet at 
udstå Hans Majestæts tjenestes udfordring, som derved kunne tilbage
holdes, som formenes. For slig falsk køb Knud Bendixsen bør at be
tragtes for en falskner og betale gæld og tværgæld, og hans boelslod 
til Hans Majestæt, Vores allernådigste Arveherre og Konge at være 
hjemfalden efter hans højpriselige udgangne lov og derforuden at be
tale denne ibragte unødvendige store trættes omkostning samt den 
mulkt, som hr. løjtnanten i krigsretten nemlig - 6 rigsdaler - var til
dømt og bemeldte Knud Bendixsen alt foreskrevet inden 15 dage at 
efterleve og betale under rettens middel og eksekution, hvorom fuld
mægtigen en retsmæssig intrament er begærende uden videre opsæt
telse. Herimod at svare mødte Knud Bendixsen i Rindelevgård og be
gærede, at sagen måtte opsættes til sjette ugers dagen, hvilket veder
parten og billigede, hvorfor sagen opsattes i seks uger.

Seks ugers dagen derefter fik sagen følgende afslutning:

Hjelmslev herred, Skanderborg og Ry birkers 
ting, i. oktober 1688.

Velædle hr. løjtnant Marcus Hermann hans fuldmægtig Laurids 
Pedersen mødte og i retten lagde en opsættelse udstedt her af Hjelm-
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slev herredsting i dag seks uger og er i dag retsdag og begærede dom, 
hvor imod at svare mødte Knud Bendixsen og bad velædle hr. løjt
nanten om forladelse og erbød at betale til hr. løjtnanten for denne 
forårsagende trættes bekostning 10 rdr., som han lover og forpligter 
sig at betale til fornævnte hr. løjtnanten inden i dag fjorten dage, ska
desløst, hvilket hr. løjtnanten formedelst fornemme folks forbøns skyld 
lod sagen fare, og er dermed venlig og vel forligt på begge sider i alle 
måder.

De to løjtnanter, navnlig Marcus Hermann, var nok hårde halse, 
så det er ikke underligt, at Knud Bendixsen søgte andre græsgange. 
Denne gang kan han følges gennem Skanderborg rytter distrikt s fæste
protokol, hvor det ses, at Morten Hansen fæster halvparten af Rinde- 
levgård, »som Knud Bendixsen har beboet og nu har opladt for ham«.

Rindelevgård blev fra ca. 1774 kaldt »Sofienlund«. Den var, mens 
Knud Bendixsen var fæster, på 14 td. hartkorn og 112 td. land dyrket 
jord, altså ikke nogen ubetydelig gård. Besætningen bestod af 12 heste, 
4 stude, il køer, 9 ungnød og 24 får, og der avledes ca. go læs hø. Den 
årlige udsæd af korn var ca. 8 td. rug, 12 td. byg, 32 td. havre og 2 td. 
boghvede. Knud Bendixsen havde muligvis særlige grunde - som ikke 
fremgår af kilderne - til at afstå det sikkert udmærkede fæste. Han 
overtog nu fæste under Skanderborg Ladegård, der bestod af flere 
gårde. Rytter distriktet s fæsteprotokol 1686-1701 oplyser følgende:

På Hans kongelige Majestæts Vores allemådigste Arvekonges og 
Herres vegne efter nådigst givne instruktion haver nu sted og fæst, 
såsom vi ved kraft dette steder og fæster til Knud Bendixsen som bon
de i Rindelevgård den halve part af salig Michel Smeds gårdpart i 
Skanderborg Ladegård ment den part, som Jesper Phillipsen tilforn 
iboede, som salig Michel Smeds enke nu for ham opladt haver, hvoraf 
han til indfæstning skal give to rigsdaler, hvilke han haver imod dette 
fæstebrevs annammelse at levere til Kongelig Majestæts regiments
skriver, der samme udi sit allerunderdanigste regnskab til indtægt ha
ver at beregne, for samme fæstepenge som denne gårdparts beboelses
udgifts udredelse. Som vedligeholdelse og forbedrelse haver regiments
skriveren at annammes fornøjelig kaution, som skal tilforpligte sig at 
svare højst bemeldte Hans kongelige Majestæt til al den skade, som 
kan tages, om han ikke bemeldte gårdpart og dets brug forbedre alt 
efter lovens og forordnings tilhold, hvorimod atter bemeldte Knud 
Bendixsen må samme gårdpart nyde, bruge og beholde sin livstid, om 
han forskrevne i alle måder efterkommer og beviser hørig og lydig
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imod ham, som ofrer ham på Hans kongelige Majestæts vegne at be
tale haver dettes bekræftelse, under vores egne hænder og signet.

Datum Skanderborg slot d. 27. marts 1693.
I. Schach Jørgen Rantzau

Fire år efter fæstede Knud Bendixsen ifølge fæste protokollen fol. 
148 b yderligere en parts gård.

Knud Bendixsens fæstebrev på én partsgård i Skanderborg Lade
gård.

På Hans kongelige Majestæts Vores allernådigste Arvekonges og 
Herres vegne, efter nådigste givne instruktion haver vi sted og fæst, 
såsom vi og ved kraft dette steder og fæster til Knud Bendixsen i Skan
derborg Ladegård den part ibid., som Berent Bolli i fæste havde, står 
i jordebogen for 2 td. 2 skp. hartkorn, hvilken Berent Bolli formedelst 
svaghed afstanden haver, af hvilken partgård han til indfæstning skal 
give to rigsdaler, som han imod dette vores fæstebrevs annammelse 
haver at levere til Kongelig Majestæts regimentsskriver Christian Gy- 
berg, der sig samme udi sit allerunderdanigste regnskab haver til ind
tægt at beregne for denne partsgårds lovlige beboelse, forbedrelse og 
vedligeholdelse annammer regimentsskriveren fornøjelig kaution, som 
skal tilforpligte være at svare højstbemeldte Hans kongelige Majestæt 
til al den skade, som kan tages, om han bemeldte andelgård besidder 
rettelig og deraf i rette tid udreder udgifterne, alt efter lovens og for
ordningens tilhold, hvorimod atter bemeldte Knud Bendixsen må for
skrevne anpartgård nyde, bruge og besidde hans livstid, om han for
skrevne i alle måder efterkommer og beviser hørig og lydig imod den
ne, som over samme på Hans kongelige Majestæts vegne at befale 
havende til bekræftelse under vores hænder og signeter.

Datum sessions i Skanderborg den 22. maj 1697.
I. Schach J. Rantzau Chr. Gyberg

Allerede i6gg afstod Knud Bendixsen begge sine partsgårde i 
Skanderborg Ladegård til rytter distrikt et s regimentsskriver, og fæste
brevet beretter herom bl. a.:

at-------- sted og fæst, så som vi og ved kraft dette steder og fæster
til kongelig Majestæts regimentsskriver Christian Knud Gyberg af 
Skanderborg de parter af Skanderborg Ladegård, der Knud Bendixsen 
haver udi fæste haft. Står i krigsjordebogen for 5 td. 1 skæppe reduce
ret h. kom, hvilket bemeldte Knud Bendixsen for ham efter imellem
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denne oprettede kontrakt godvilligen haver opladt og afstanden. Og 
det formedelst hans bæsters ulykkelige affald, hvorved han befrygtes 
at skulle gerade i armod og uvederheftighed, og som bemeldte regi
mentsskriver der ved stedet ingen inventarium af kvæg og bæster eller 
vårsæd annammer, så dog når han ikke længer agter den at bruge, 
gør han sin flid at tilvejebringe sådan en person, som samme igen på 
lige måde kunne antage og sig selv besætning anskaffe uden nogen 
hjælp dertil af Hans kongelige Majestæt.

Det ser ud til, at Knud Bendixsen kom i armod på grund af uheld 
og død i besætningen, men udelukkes kan det ikke, at han blev tvun
get bort af sine uvenner. Nogen ubetydelig ejendom var det ikke, der 
her blev overtaget af den rige og ansete krigsråd Chr. K. Gyberg. Om 
han selv har beboet den, vides ikke; men den senere lige så rige og an
sete regimentsskriver Niels Moldrup, der var gift med Gybergs datter
datter, beboede gården i mange år.

At det skulle være af armod, Knud Bendixsen forlod Skanderborg 
Ladegård, er dog ikke meget sandsynlig, da han samme år køber en 
selvejergård i Ovdrup, Hundslund sogn, hvor hans søn Bendix Knud
sen allerede havde et fæste under S er ridslev gård. Hads herreds justits
protokol meddeler følgende:

Mandag den 12. februar 1700.
Daniel Nielsen i Fillerup i dag udi herredsfogeds sted. Jørgen Ko- 

foed i Hedemølle herredsskriver.

Otte mænd
Rasmus Nielsen, Morsholt, 
Søren Rasmussen, Ondrup, 
Jens Jørgensen, Oldrup,
Rasmus Nielsen, Kærsgård,

Rasmus Andersen, Fillerup,
Povl Christensen,
Morten Nielsen ibm. og 
Hans Hansen, Ondrup.

Christen Sørensen Sommer i Ovdrup stævnet for retten stod for
nævnte Chr. Sørensen, og efter som han haver standen her for retten 
og opbudt til salg hans selvejerbondegård i Ovdrup, som han nu på- 
bor med al dens rette tilliggende, som nu tilligger og af alders tid til
lagt haver, udi by, mark og skov til købs, fædrende jord til fædrende 
frænder og mødrene jord til mødrene frænder, og som mest vælgefue 
og bedst betale efter loven. Så fremstod Knud Bendixsen af Ovdrup 
og bød sølv og penge og formente, at han var nærmest til at købe end 
som nogen anden. Efter hans købekontrakts videre formelding, som
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Hundslund kirke, slægtens kirke siden 1700.

her i dag for retten blev læst og påskreven, nok fremlagde husbondens 
fuldmægtig tilståelse på forbemeldte gård, dateret Horsens d. 21. decb. 
1699, som i lige måder for retten blev læst og påskreven. Bekræftet 
med ed og oprakt finger efter loven Anders Frandtzen og Bendix 
Knudsen begge af Ovdrup, at de i dag en måned varsel gav Peder 
Sørensen i Tåning, og i dag tre ugers varsel gav de Rasmus Morten
sen i Hundslund [han havde tidligere beboet gården; hans hustru har 
muligvis været søster til Christen S. Sommer] og hans hustru Ane Sø
rensdatter. Så og Søren Sørensen Sommer i Ovdrup, Kirsten Andres
datter ibm. og hendes datter Sidsel Christensdatter [C. S. S.’ sønne
datter] har dette lovbuds vidne at tage her i dag beskreven. Og stod 
forbemeldte Christen Sørensen med forbemeldte Knud Bendixsen, så 
og Søren Sørensen Sommer og fornævnte Rasmus Mortensen med 
hinanden til vedermålsting, der dette gik beskreven, hvorefter Chri
sten Sørensen var tingvidne begærende.

Mandag d. 1. marts 1700.
Daniel Nielsen i Fillerup i dag udi herredsfogdens sted. Jørgen 

Kofoed i Hedemølle herredsskriver.



Otte mænd
Rasmus Nielsen i Morsholt,
Rasmus Andersen i Fillerup, 
Søren Rasmussen i Ondrup, 
Rasmus Nielsen i Kærsgård,

Peder Sørensen i Fillerup,
Poul Christensen,
Morten Nielsen og
Søren Andersen ibm.

Ærlig og velagtet mand Knud Bendixen i Ondrup stævnet for ret
ten fremstod Christen Sørensen Sommer af Ovdrup og ihåndtog for
nævnte Knud Bendixsen og med sammen pålagt hænder fri ja vilje 
samtykkede og fuld beråd hu til evindelig køb og ejendom solgte, 
skødede og aldeles afhænder fra sig og sine arvinger og til fornævnte 
Knud Bendixsen og hans hustru Johanne Nielsdatter og deres arvinger 
den selvejerbondegård i Ovdrup, som fornævnte Christen Sørensen 
nu ibor og tilhørt haver, al sin rette tillæggelse, være sig udi gård og 
gårdsted, huse og jord, bygget og ubygget, ager og eng, skov og mark, 
fort og fælled, fiskevand og fægang, kær og mose, humlebrod, hede og 
tørveskær, vådt og tørt, med alle fornævnte gårds ret og rettighed, 
söm nu ligger til samme gård og af Arilds tid tillagt haver, inden alle 
fire markskel eller uden, hvor det findes, og ved hvad navn det haver 
eller nævnes kan efter gammel skødeadkomst, som her i dag for retten 
blev læst og påskreven, intet undertagen i nogen måde. Item beplig- 
tede og tilbandt fornævnte Christen Sørensen sig og sine arvinger, at 
fri frelse overlod og tilstod fornævnte Knud Bendixsen og hans hustru 
Johanne Nielsdatter og deres arvinger samme skøde jordegods og sær
jord for hver mands hinder og tiltale, som der på nogen måde kan 
tale med rette. Ydermere kendtes og tilstod fornævnte Christen Sø
rensen at have annammet og oppebåret penge, fyldest og fuld værd 
af førnævnte Knud Bendixsen og hans hustru Johanne Nielsdatter 
efter hans fulde nøje for forskrevne gård, jordegods og ejendom, så 
han takker dem godt for god og redelig betaling i alle måder, og der
for kendes fornævnte Christen Sørensen sig og sine arvinger ingen 
ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi forskrevne 
jordegods og ejendom efter denne dag i nogen måder, mens fornævnte 
Knud Bendixsen og hustru Johanne Nielsdatter og deres arvinger for 
et evigt købt køb at efterfølge, have, nyde, bruge og beholde foruden 
al svig og argelist i alle måder og at holde bemeldte Knud Bendixsen, 
Johanne Nielsdatter og deres arvinger dette af ham og hans arvinger 
uden skade og skadesløs i alle måder og blev bevist med tingsvidne, 
som her i dag for retten blev læst og påskrevet, at samme forskrevne 
jordegods og ejendom lovlig at være opbudt til salg her til fornævnte
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Hads Herreds ting trende samfulde ting, førend dette skøde gik be
skreven, hvorefter fornævnte Knud Bendixsen var tingsvidne begæ
rende, og at således for retten, for os og otte mænd påskrevet vidner 
vi under vores forseglinger

datum anno
die et loco ut supra.

Knud Bendixsen synes ikke at have været nogen nem mand at 
omgås; han havde sine bestemte meninger, hvorefter andre måtte rette 
sig. Allerede 1702 stod han for retten, denne gang for Hads herreds 
ting i en tvist med naboen om et egetræ og skovskel.

Herom fortæller Hads herreds justits protokol, folio 191:

Mandag d. 29. maj 1702.

Christen Jensen Torrild herredsfoged. 
Jørgen Kofoed i Hedemølle, herredsskriver.

Otte 
Rasmus Nielsen i Fillerup, 
Mikkel Jensen i Ondrup, 
Søren Rasmussen ibm., 
og Søren Nielsen i Oldrup,

mænd
Mikkel Christensen i Ålstrup, 
Morten Nielsen i Fillerup, 
Thomas Sørensen i Ondrup, 
Peder Sørensen i Fillerup.

Jens Hansen i Ovdrup stævnet for retten stod Simon Jacobsen af 
Trustrup og Hans Nielsen af Hundslund, som bekræftede ved ed og 
oprakt finger efter loven, at de i dag otte dage varsel gav Knud Ben
dixsen i Ovdrup for vidner her i dag at påhøre angående nogen skov
hug, han formene, at fornævnte Knud Bendixsen haver huggen på 
hans grund. Så fremstod for retten Rasmus Mortensen af Hundslund 
og vidnede ved ed og oprakt finger efter loven, at han i to år beboede 
den gård i Ovdrup, som fornævnte Knud Bendixen nu bebor, da 
tilegnede han sig ikke den omtvistede eg imellem Jens Hansen og 
Knud Bendixsen. Men den stod før ham, blev også stående efter ham, 
men de skulle have lige bredt. Nok fremstod Mikkel Pallesen af Tru
strup og vidnede ved ed og oprakt finger efter loven, at ungefær for 
en tre år siden, da gav Christen Sørensen Sommer ham lov til at hugge 
en gren af samme omtvistede eg, og da han havde hugget grenen af, 
da tog fornævnte Jens Hansen øksen fra vidnet, derpå gik vidnet til 
Christen Sommer og sagde ham, hvorledes Jens Hansen havde pantet 
ham hans økse fra. Så gik Chr. Sommer med vidnet over til Jens Han
sen og flyede Jens Hansen en af hans økser, og vidnet fik hans igen,



146 R. Bendixen

og så sagde Christen Sommer, at han havde taget fejl og lovede at 
ville stille Jens Hansen minde derfor. Hans Nielsen i Lundhuset vid
nede ved ed efter loven, at han havde tjent for Jens Hansen udi tre 
år, og udi de to år slog han græs på det sted til Jens Hansens gård, 
som den tvistede eg stod, og efter mål lå til Jens Hansens gård. An
ders Frandsen af Hadrup vidnede ved ed efter loven, at der er ham 
i Gud sandhedsfuld vitterlighed, ligesom for Hans Nielsen for ham vid
net haver, og han har intet sted andet hørt, end som det omtvisted 
sted, som egen stod på, jo hørte Jens Hansen til. Jesper Sørensen 
tjenede Jens Hansen, Ovdrup, vidnede ved ed og oprakt finger efter 
loven, at han havde tjent fornævnte Jens Hansen en seks års tid, 
og imidlertid og åringer da slog han til egen, og ingen dadlede derpå, 
at den omtvistede jord og eng jo tilhørte for Jens Hansen. Søren Jes
persen af Gangsted vidnede ved ed og oprakt finger efter loven, at 
på en 18 eller 19 års tid, da haver han slået omkring ved omtvistede 
eg til Jens Hansens gård, og ingen tvist derom havde været i nogen 
måder. Og stod fornævnte Jens Hansen med forbemeldte Knud Ben
dixsen og forskrevne vidner vedermåls ting, der dette gik beskreven, 
hvorefter Jens Hansen tingsvidne begærende.

Ugen efter afholdtes igen møde, hvor sagen blev nærmere belyst. 
Hads-Ning herreds justitsprotokol, folio 191a:

Onsdag den 7. juni, 1702.
Næste søgnedag efter pinse helligdage.

Christen Jensen i Ondrup, 
Søren Rasmussen, 
Thomas Sørensen ibm., 
Søren Nielsen Oldrup,

Christen Sørensen i Fillerup, 
Jens Sørensen og
Morten Nielsen ibm. så og 
Anders Mortensen i Saxild.

Knud Bendixsen i Ovdrup stævnet for retten stod Rasmus Jensen 
i Oldrup og Niels Sørensen i Ovdrup, som bekræftede ved ed og op
rakt finger efter loven, at de varsel gav Jens Hansen i Ovdrup foi 
vidner her i dag at påhøre angående om den egestub, som tvistes om 
imellem ham og Jens Hansen i Ovdrup.

Dernæst for retten fremstod Arent Sørensen i Hadrup, som vid
nede ved ed og oprakt finger efter loven, at fredagen d. 19. maj var 
han tilligemed Knud Bendixsen og hans folk i Ovdrup for at hugge 
en egestamme, hvor da Jens Hansen af Ovdrup kom til dem og sagde, 
at de skulle lade den ligge, thi det var hans ege, og så befalede Knud 
Bendixsen dem, at de skulle lade træet ligge og køre hjem med heste
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og vogn. Så skikkede han bud efter to mænd, nemlig Peder Andersen 
og Erik Jacobsen begge af Hadrup og bad dem, at de ville gå til 
hans nabo Jens Hansen og fornemme, om han ville vedkende sig 
samme træ. Så fremstod fornævnte Peder Andersen og Erik Jacobsen 
af Hadrup, som vidnede ved ed efter loven, at de d. 19. maj næst 
afvigte, kom de over til fornævnte Knud Bendixsen, bad han dem, 
at de ville gå ind til hans nabo Jens Hansen, om han ville gå med 
ham ad skoven til den omtvistede eg, som fornævnte Knud Bendixsen 
havde hugget, thi han ville have det hjem af årsag, at det ikke skulle 
blive bortstjålen, og da svarede Jens Hansens hustru, at han var ikke 
hjemme, og bad de, at hun ville gå med dem. Da svarede hun, at 
hun havde der intet at bestille, men formente, at egen var deres og 
blev deres. Da kørte Knud Bendixsen med hans heste og vogn og 
læssede egen, og så kom Jens Hansen og spurgte, hvor han ville med 
den; han skulle lade den ligge, thi han kend tes ved træet. Da svarede 
Knud Bendixsen, at han kendtes og ved det; ikke for det, ville I svare 
mig til sagens uddrag, så må det blive liggende. Da svarede Jens 
Hansen: Der er som skel af dit. Det lider jeg ikke på, sagde Knud 
Bendixsen, og er det mit, så bliver det mit, og er det Eders, så vil 
jeg betale Eder det så dyrt, loven omformelder. Men jeg vil have det 
hjem, og vil I have det hjem til Eders gård, så vil jeg låne Eder 
heste og vogn hjem med det. Så gik Jens Hansen bort, og Knud Ben
dixsen og hans folk læssede træet, og hans svend kørte bort med det 
af skoven på vejen imod gården, og så kom Jens Hansen og mødte 
ham og tog fat på tømmen og bad ham slippe, og så spurgte ham 
Knud Bendixsen, hvor han ville med hans heste og vogn. Ja, svarede 
Jens Hansen, jeg skal vel sige Eder det; så kørte Jens Hansen bort 
med heste, vogn og træ, og Knud Bendixsen bad dem drages til minde, 
hvad der passerede. Nok fremstod Peder Jørgen af Sødrup og Hans 
Pedersen ibm., vidnede ved ed efter loven, at de den 19. maj sidst 
afvigte, så var de efter Knud Bendixens begæring i Ovdrup og skulle 
sende Knud Bendixsens heste og vogn med et egetræ, som han fore
gav, at Jens Hansen havde taget fra ham og kørt i sin gård, og så 
den tid de kom til Ovdrup, da mødte Knud Bendixsens kone dem og 
sagde, at heste og vogn var kørt i deres gård igen af Jens Hansens 
kone. Så spurgte Knud Bendixsen hans kone, om egetræet var kom
met i gård med, så svarede hun nej. Så begærede Knud Bendixsen, 
om de ville gå i Jens Hansens gård og sende samme træ, hvorpå de 
gik i Jens Hansens gård med ham, og da blev dem af Knud Ben
dixsen en egestamme forevist, og som de kunne synes nylig at være
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hugget, som fornævnte Knud Bendixsen sig vedkender. Og stod for
nævnte Knud Bendixsen med fornævnte Jens Hansen og forskrevne 
vidners personer til under vedermålsting, der dette gik beskrevet, hvor
efter Knud Bendixsen var tingsvidne begærende.

Knud Bendixsen i Ovdrup stævnet for retten stod Rasmus Jensen 
af Oldrup og Niels Sørensen af Ovdrup, som bekræftede ved ed og 
oprakt finger efter loven, at de forleden mandag fjorten dage varsel 
gav Jens Hansen i Ovdrup for synsmænd og opkrævelse, her til Hads 
herreds ting mandag d. 29. maj til at se og granske noget omtvistet 
jord og skel på Ovdrup mark og at være på åstedet d. 31. maj næst
efter og deres hjemmel og afsige at gøre derom til tinget næste ting
dag efter. Dernæst fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Søren 
Hansen i Ondrup, Jens Jørgensen i Oldrup, Rasmus Olesen, Jørgen 
Hansen og Anders Hansen ibm. så og Rasmus Mikkelsen af Hadrup 
bekræfter og kundgører ved ed efter loven, at såsom de den 29. maj 
her af retten blev udnævnt at se og granske på noget omtvistet jord 
og skov på Ovdrup mark imellem Knud Bendixsen og Jens Hansen 
ibm., så mødtes de på åstedet d. 31. maj næst afvigte, og som dem 
da af fornævnte Knud Bendixsen tillige med gamle Søren Sommer 
og hans søn Christen Sommer, som begge før ham gården haver be
boet, og i Jens Hansens hosværelse blev forevist, befandtes det, som 
følger. Først blev dem forevist fire stykker jord i Svinballe. Dem af
målte de, og hver af de to østre blev 6 favne bred overalt, og hver af 
de to vestre 9 favne 1 kvarter bred imellem den ene og den anden, 
og fandtes deraf Knud Bendixsens vestre agermål en egerod, som 
for kort tid siden syntes at være afhugget, som og noget brændeved 
deraf på stedet lå; men rodstokken var borte, som Knud Bendixsen 
beretter, at hans nabo Jens Hansen haver ham frataget. Men denne 
dem omtvistede eg fandtes roden 5 alen 1 kvarter inden Knud Ben
dixsens den vestre agerende og på hans agermål at være afhugget. 
Dernæst begærede Knud Bendixsen, at Jens Hansen ville nu forevise 
ret skovskel imellem deres skovskifter, hvor han da foreviste et tre
bunden stenskel i en gammel rende, som de begge var fornøjet med; 
men ellers foreviste Jens Hansen nogle andre sten og en kroget grøn 
vej og berettede at være skovskel imellem deres skovskifter, men ses 
urimeligt at være noget skel, efter det som de begge vedgik. Da frem
viste Jens Hansen et gammelt brev af dato mandagen næst efter 
domini judica det år efter Guds byrd 1563 formælende over Ovdrup 
gårde og deres ejendoms skiftedeling og lodning både i by og mark 
da af fire dertil lovlig kaldede mænd da at være skel lige til hver gård,
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den ene halvt og den anden halvt til dette skifte og lodnings brev. 
Knud Bendixsen og foreviste en genpart. Dernæst blev forevist en 
kroget eg. Toppen var afstavnet på Knud Bendixsens det østre ager
mål i Svinballe, hvor han da begærede af Jens Hansen nu ville vise 
ret endeskel på fornævnte ager ved den nordre ende. Da foreviste 
han nogle sten og berettede, at de havde været holdt for endeskel der; 
dertil svarede gi. Søren Sommer: Dette er ikke et rigtigt skel. Men 
for 34 år siden da foreviste gamle Jens Rasmussen, som da boede i 
Jens Hansens gård i Ovdrup, ham den sig der nord for at være 
ret ophav og endeskel på fornævnte ager; men at han det ikke så 
langt havde brugt i Jens Hansens tid, er, fordi det blev truet ham 
fra, hvortil Christen Sommer svarede, at det er sandt.

Endnu forevistes 5 agre, Jens Hansen to og Knud Bendixsen tre, 
dog hver part skulle være lige brede, men Knud Bendixsen fattedes 
noget på hans mål i den vestre ende, som han af noget måde blev 
tilmålt, og den søndre side af den store ellebusk blev i renden. Der
næst forevistes fire agre norden bygestodledet, hvor der fandtes en 
stor ask, toppen at være afhugget, som Knud Bendixsen berettede 
og formente at være hans og på hans grund, hvortil Jens Hansen 
svarede, at han kendtes både ved grund og ask og havde ladet den 
skove og sagde, at alle de 4 agre skulle være lige brede og lige lange, 
men de befandt, at ikke en af fornævnte agre ved den vestre ende 
at være pløjet lige langt ud, men Jens Hansens vende af på hans 
gærdsel og engbund, og Knuds den sønderste ager vende af for for
nævnte ask. Men den nordre af hans ager ses at være pløjet ungefær 
i1/2 alen længere i vest, end fornævnte ask står. Da tilspurgte Knud 
Bendixsen, om han vidste andet markskel end fornævnte hans nordre 
agers vestre ende; han det da nu ville forevise, så ville han sig der
efter rette; men ingen blev forevist anden ende, sagde som tilforn, 
de skulle være lige lange. Ydermere for vest i løkken, åen fra Jens 
Hansens enghave og ned i sønder på et stykke jordsmon bestående 
af egetræer, elle og tjørn tillige med engbund, hvoraf de tilmålte 
enhver lige bredt efter deres agers bredelse overfor fra agerlandet og 
langs ned i vester til åen, så opholdt de med deres mål og deling på 
to sten, som ligger i den sidste rende i englandet noget sønder den 
store sten, som der findes, og det var de da begge fornøjet med og 
samtykte. Det øvrige sønden for ville de selv dele. Endnu foreviste 
Knud Bendixsen nogle store asketræer på et dige og siggrunden, som 
de stod på, og ved både sider og ender kendtes for ejendom. Dertil 
svarede Jens Hansen, at når der havde været gærde på fornævnte
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dige, da havde det været hans gærdemål, og derfor havde han sig 
dem tilegnet. Endelig forevistes vesten for staldtoften 4 agre, Knud 
Bendixsens de to vesterste og Jens Hansens de to øs ters te, som de 
overmålte og fandt lige brede. Efter gammel rende på den østre side 
af Jens Hansens agre er så derfra og til Knud Bendixsens stod hafte 
dige ved den søndre ende ungefær 7 alen brede, i nør ved en sten 
seks alen, endnu længere i nør forholdet omtrent tre alen pløjet af 
de agerender til Jens Hansens fornævnte østre ager, som derpå havde, 
hvilket de således tilstod, eftersom den da blev beredt og forevist. 
Og stod fornævnte Knud Bendixsen med fornævnte Jens Hansen og 
forskrevne synsmænd til vedermålsting, der dette gik beskreven, hvor
efter Knud Bendixsen var tingsvidne begærende.

Herefter tier tingbøgerne om Knud Bendixen; men gennem præ
sternes mandtalslister til brug for ekstraskatter kan han følges i en 
årrække, første gang i kop- og rentepengeskatten 1699-1700 for 
Hundslund sogn: »Knud Bendixsen bebor en gård«, og 1703: »Knud 
Bendixsen bebor en gård, kan sadelmagerhåndværket, (hustru), soldat 
Jesper Sørensen boende«. Skattebeløbene er desværre for det meste 
ulæselige. Påny 1710: »Jeg Knud Bendixsen haver en lille tjenestepige. 
Margrethe Nielsdatter, som jeg giver i hver sommer til løn 1 daler« 
og 1711: »Jeg Knud Bendixsen haver en pige, som jeg giver til løn 
et år penge 3 sletdaler«. Der betales årlig af hendes løn 2 mark i skat. 
Knud Bendixsen har selv skrevet sit navn under på disse skattelister 
såvel som på andre papirer. Det ses heraf, at han ikke har været 
nogen ubetydelig mand, idet det var en meget stor sjældenhed, at 
bønderne kunne skrive. De fleste nåede højt, når de drev det til 
møjsommeligt at prente deres forbogstaver.

Sidste gang, Bendixsen forekommer i listerne, er 1743 i »Kop-, 
Heste- og C ar osse Skat«: »Knud Bendixsen, sadelmager, ganske for
armet«. Han er nu en gammel mand, hans hustru var død i 1722, og 
hans eneste søn Bendix i 1730.

Om Knud Bendixsens død indeholder Hundslund sogns kirkebog 
intet; men i Skanderborg amts skifteprotokol 1743-30, pag. 102, 
meddeles nedenstående skifte, der blandt andet også viser, at han 
havde giftet sig igen; tid og sted fremgår ikke:

Anno 1747: Den 28. januar havde underskrevne, nemlig på Kon
gelig Majestæts amtsforvalter over Skanderborg og Åkær amter som 
skifteforvalter hans vegne, Niels Saxo fra Skanderborg og Akær amters 
amtstue, item på rettens og allerhøjst bemeldte Kongelig Majestæts
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Odfajer /?/i
Knud Bendixens navnetræk i en af skattelisterne.

birkedommer Johan Sneli af Hoven hans vegne og udi hans svagelige 
forfald, monsieur Jørgen Fogh her af byen været forsamlet i stervboet 
efter afgangne Knud Bendixsen i Skanderborg, som i aftes salig ved 
døden er afgangen, for med ledsagende tvende mænd, navnlig Morten 
Sørensen og Jach. Nielsen, begge af Skanderborg, at registrere og 
forsegle, hvad i stervboet findes til gældens afbetaling og påfølgende 
skifte imellem hans efterladte hustru Karen Hansdatter og hans i for
rige ægteskab med Johanne Nielsdatter avlede søn Bendix Knudsen 
hans børn, som alle, undtagen Else Bendixdatter, gift med snedker 
Niels Lauersen Skov her i byen, er fraværende. Ved forretningen var 
overværende bemeldte Bendixdatter, hvor da er forefunden følgende :

Skifteprotokollen har her en opgørelse over boet, der først afslutte
des gi. august 1748. Dets aktiver androg ialt 83 rigsdaler, dets passiver 
12g rigsdaler, heraf dog 20 rigsdaler til »enkens broder i Hvolbæk«. 
Knud Bendixsen havde lukket sine øjne efter et langt liv, der forment
lig på mange måder havde været typisk for 16 og 1700-tallets danske 
bonde.



Overretssagfører C. J. T. Thomsen 
og hans lokalhistoriske samling

Ved Poul Rasmussen og Emanuel Sejr

Overretssagfører Carl Johan Thøger Thomsen, der døde den 6. april 
1953, var ikke blot født i Århus, men tilbragte også størstedelen af 
sit liv her, og hans dybeste interesse og mest omfattende arbejdsind
sats gjaldt denne bys historie.

Han var født den 25. juni 1880 som søn af hospitalsforstander, 
exam. jur. Carl Thomsen (1839-1909), der 1868 grundlagde det 
senere så kendte auktionsfirma Nellemann & Thomsen, og efter at 
han 1898 havde taget studentereksamen fra Århus Katedralskole, 
drog han til København for at studere jura. Så snart han 1906 var 
blevet cand. jur., vendte han tilbage til fødebyen, var en tid fuld
mægtig hos overretssagfører Fr. Bayer, derefter hos faderen og sag
fører M. L. Nielsen.

I 1910 fik Carl Johan Thomsen beskikkelse som sagfører, 1912 som 
overretssagfører, men 1919 deponerede han beskikkelsen for at blive 
civildommerfuldmægtig i Århus. Fra 1931 praktiserede han igen som 
sagfører og drev sammen med en broder det gamle auktionsholder
firma.

Dette var overretssagfører Thomsens ydre livsbane, og skønt han 
utvivlsomt altid samvittighedsfuldt udførte det arbejde, som påhvi
lede ham, tør det nok hævdes, at det ikke var juraen, som fængslede 
ham mest. Derimod kom han ret tidligt ind på studiet af Århus’ 
historie, og det blev efterhånden hans hovedinteresse.

Personlig var Thomsen alle dage en vennesæl mand, elskværdig 
og hjælpsom; uselvisk var han også og stillede altid beredvilligt sin 
lokalhistoriske viden til rådighed for andre. Han stræbte aldrig ef
ter - fik i øvrigt heller ikke - penge, ære eller anden løn for sit hi
storiske arbejde. Fra de helt unge år dyrkede han musikken, som i 
det hele taget var højt værdsat inden for familien - den udmærkede 
pianistinde Ingrid Thomsen var hans søster - og overretssagfører
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C. J. T. Thomsen ( 1880-1953 ).

Thomsen strøg sin cello med godt håndelag og medfødt musikalsk 
sans. Han holdt som yngre også af at danse, og hans glade latter 
kunne høres over hele balsalen; om vinteren dyrkede han skøjte
sporten og blev 1911 indvalgt i bestyrelsen for en nystiftet skøjte
løberforening. Han sad en tid i bestyrelsen for Aarhus Lawn-Tennis 
Selskab, og højt op i årene var han »viking« og tog sit bad i bugten 
sommer og vinter.

Men når juraen og det selskabelige liv havde fået hver sit, sam
lede Thomsen sig om sine lokalhistoriske studier, som han dyrkede 
med stadig større interesse, efterhånden så intenst, at man næsten 
kunne tale om en lidenskab.

Der var tre emner af Århus bys historie, han særlig samlede ma
teriale til; det første var ejendommene og deres ejeres historie i det 
17. århundrede, især i tiden 1661—93, det andet Hospitals- eller 
Vestergade-kvarterets historie helt op til vore dage - han havde en 
forestilling om, at man måtte kunne følge de enkelte ejendomme og 
deres ejeres historie op gennem århundrederne - og endelig legater
nes og de milde stifteisers historie.

Med en sjælden flid gennemgik han trykte og utrykte kilder i 
biblioteker og arkiver og afskrev eller excerperede alt, hvad der ved
rørte Århus, især den ældre tid og mest indgående det 17. århun-
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drede. Han havde hjælpere, således skolekammeraten, registrator 
Otto Jørgensen i Landsarkivet i Viborg, som afskrev en del for ham; 
men alt, hvad han kunne låne fra arkiverne til benyttelse på Stats
biblioteket i Århus, gennemgik han selv. Med usvækket energi og ar- 
bejdslyst gik han løs på side efter side af regnskaber, skattemand tal 
og andet arkivmateriale, undertiden lidt for kritikløst og planløst, 
idet han afskrev en mængde kæmnerregnskaber fra ende til anden, 
skønt han kun havde brug for en ringe del af deres indhold, ligesom 
han begyndte på adskillige udskrifter og registre, som han opgav at 
fuldføre. Af tvivlsom værdi var også forskellige uddrag af trykte 
værker, fordi de som regel ikke var specificeret ud på sedler, men 
indført i kollegiehæfter, hvorfor det ofte var lettere og i hvert fald 
sikrere at gå til originalerne.

Meget nyttige var derimod hans registre til grundtaksterne og 
andre vigtige arkivalier og ligeledes til Hoffmeyers Blade af Aarhus 
Bys Historie og Hofmans Fundationer I—II. Desuden samarbejdede 
han flere kilders oplysninger om de forskellige ejendomme og grund
ejere, ofte på sedler, som han ordnede topografisk eller efter perso
nernes navne.

Medens det materiale, overretssagfører Thomsen samlede, er im
ponerende af omfang, er hans afsluttede litterære produktion ikke 
stor. Han var mere samler end skribent. Nævnes bør afhandlingen 
Af Aarhus Hospitals Historie (Arhus Stifts Årbøger 1911, s. 70- 
90), bogen Aarhus Hospital i det tidligere Sortebrødrekloster (1942) 
og Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-93, 
der er trykt i Århus Stifts Årbøger 1933-40 og tillige findes som 
særtryk. Desuden foreligger forskellige utrykte afhandlinger i mere 
eller mindre afsluttet manuskript.

I afhandlingen Af Aarhus Hospitals Historie bestemmer Thomsen 
udstrækningen af hospitalets oprindelige have og beliggenheden af 
dets humlehave. Endvidere gør han rede for den af hospitalet oppe- 
bårne afgift »plovhavrens« historie. I bogen Aarhus Hospital i det 
tidligere Sortebrødrekloster stedfæster han Set. Karens Gård og 
Helligåndhuset og fremlægger og fortolker det samlede kildemateri
ale til de to institutioners og Sortebrødreklostrets samt til hospita
lets ældste historie. For den senere tids vedkommende indskrænker 
han sig i hovedsagen til at aftrykke forskellige dokumenter, som ved
rører hospitalet, og til at meddele fortegnelser over hospitalets di
rektører, inspektører og forstandere og over dets jordegods og ad
komstbreve. Carl Johan Thomsen har utvivlsomt ret, når han an-
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tager, at Helligåndsgården var inkorporeret i Helligåndspræbendet. 
Derimod må man sætte et spørgsmålstegn ved hans identifikation 
af det i kantoratet inkorporerede Helligåndsalter med Helligånds
præbendet. I øvrigt var de hypoteser, Thomsen fremsatte, næsten 
altid velunderbyggede.

Sin anden store publikation kaldte Thomsen Realregister til Aar
hus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-93. Titlen er ikke heldig, 
da en meget stor part af de registrerede dokumenter ikke er indført 
i skøde- og panteprotokollerne. Ejendommene i Århus og deres ejere 
1683-93 el. 1. havde været en mere passende titel. Realregistret med
tager alle dokumenter, som giver oplysninger om personer og institu
tioner, der havde eller erhvervede rettigheder i fast ejendom i Århus 
i tiden 1683-93. De personalhistoriske udtog af de dokumenter, der 
omtales, er ret udførlige, hvorimod ejendomsbeskrivelserne er ude
ladt eller gengives yderst summarisk. Købesummer og pantesummer 
anføres desværre aldrig, og et register over grundejere og deres ægte
fæller savnes hårdt. Ikke desto mindre er realregistret en meget gi
vende personalhistorisk kilde, men noget besværlig at benytte.

Overretssagfører Thomsens omfattende samlinger af afskrifter og 
udtog af arkivalier og registraturer opbevares nu i Statsbibliotekets 
håndskriftsamling under numrene 682-733, som det vil fremgå af 
efterfølgende specifikation. Det er et meget stort materiale; når vær
dien af det ikke helt svarer til omfanget, beror det til dels på, at 
Thomsen som samler i nogen grad manglede overblik og savnede 
evnen til at skelne væsentligt fra uvæsentligt, ligesom han ikke har 
haft megen sans for at tilrettelægge arbejdet rationelt, hvorfor der 
som nævnt dels er taget adskilligt overflødigt med, dels ofte er påbe
gyndt uddrag, som ikke er fuldført. Benyttelsen af materialet van
skeliggøres endelig, fordi Thomsens skrift ikke netop var letlæselig, 
ja for de senere års vedkommende næsten er lige så svær at tyde som 
de gamle originaler.

Men samlingerne er et vidnesbyrd om hans imponerende flid, og 
hver linie, han har skrevet, viser, at hans mål altid og uden afkort
ning var at finde frem til den historiske sandhed.
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Fortegnelse over 
overretssagfører C. J. T. Thomsens samling 

til Århus bys historie 
i Statsbibliotekets håndskriftssamling, Århus

Fortegnelsen er opstillet af årbogens redaktion på grundlag af Statsbibliotekets 
katalog, der er udarbejdet af arkivar Poul Rasmussen. Kun undtagelsesvis er 
katalogets oplysninger kontrolleret ved en sammenligning med materialet i 
overretssagfører Thomsens samling.

Ved opstillingen af oplysningerne inden for de enkelte numre er der anvendt 
følgende principper: Først anføres (i margin) håndskriftets nummer. Derpå 
angives arten og karakteren af de originale aktstykker og - i parentes - akt
stykkets nuværende opbevaringssted. Efter en tankestreg følger evt. oplysning 
om aktstykkets eller materialets indhold. Efter en ny tankestreg angives karak
teren af overretssagfører Thomsens materiale (afskrift eller udtog) og princip
pet for en evt. ordning (alfabetisk eller kronologisk). Til sidst anføres materia
lets omfang.

I fortegnelsen er der anvendt følgende forkortelser:

ang angående
bd bind
bl blad
Da Kane Danske Kancelli
fol folio
hft hæfte
indh indhold
kgl kongelig
Kgl Bibi Det kongelige Bibliotek
korr korrespondance
LA Vib Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg
Ny Kgl Saml Ny kongelig Samling
pk pakke
RA Rigsarkivet
Rtk Rentekammeret
V verte (»vend om«)
Åba Århus bys arkiv (hvor ikke andet er angivet:

Århus Rådhus)
Årh Hosp A : Århus Hospitals arkiv
Årb Årh St :: Årbøger udg. af Historisk Samfund for Århus

682 Århus bispearkiv, reversal I (LA Vib) - Udtog .... 2 hft. (1 mappe)

683 a-o Århus byfogedarkiv, tingbøger 1636-93 (LA Vib)
- Afskrifter og udtog.................................................. 15 bd.
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684 Århus byfogedarkiv, kopibøger over i retten frem
lagte dokumenter 1671-72 og over opsatte sager 
1674-76 (LAVib) - Udtog.....................................

685 a-b Århus byfogedarkiv, skøde- og pante protokoller
1671-1708 (LAVib) - Udtog.................................

686 a-d Århus byfogedarkiv, skifteprotokoller 1669-1701
(LA Vib) - Udtog bl. a. ved registrator Jørgensen .

687 Århus byfogedarkiv, auktions protokol 1682-1703
(LAVib) - Udtog ....................................................

688 Århus rådstuearkiv, rådstueretsprotokoller 1641-81
(La Vib) - Udtog......................................................

689 Århus Domkirkes og Århus Vor Frue Kirkes regn
skabsbøger 1645-1725 (LAVib) - Udtog - Heri 
også: Århus rådstuearkiv, grundtaksten 1683 (LA 
Vib) - Udtog..............................................................

690 Århus overformynderes arkiv, overformynderiproto
kollen 1619-55 (LAVib) - Udtog...........................

691 a-b Århus overformynderes arkiv ( ? ), skiftebreve og
andre dokumenter dødsboer vedrørende 1593-1666 
(Åba, signatur: Ab 40) - Udtog...............................

692 Kommissions dom mellem Århus magistrat og Maren
Giemensdatters arvinger 1693 (Åba) - Udtog .... 
Århus købstads markbog 1683 (RA, matrikelsproto
kol nr. 962) - Udtog ................................................

693 a-f i ) Århus kæmnerregnskaber, skattemandtal, grund-
takstlister og andre bilag til regnskaberne 1694-1829 
(Åba). 2) Århus brandtaksationsprotokol 1827 (Åba) 
- Udtog.........................................................................

694 Dom afsagt af den ved kgl. befaling af 5. 1. 1725
nedsatte kommission i sagen Hans Jensen Buchtrup 
i Århus mod magistraten sammesteds (Åba, signa
tur: Ab 57) - Udtog..................................................
Indkvarteringsskattemandtal for Århus by 1737 
(Åba) - Udtog............................................................
Ligningsforretning for bygningsafgiften i Århus i el
ler efter 1816 (LAVib, Århus rådstuearkiv) - Ud
tog .................................................................................

695 a-b Realregister til skøde- og panteprotokoller for År
hus købstad ca. 1825-63 (LAVib, Århus byfoged
arkiv) — Udtog............................................................

696 Arkivalier vedrørende ejendomme i Vestergadekvar
teret i Århus, matr. nr. 597—504 - Udtog...............

3 hft. ( i mappe)

2 bd.

7 hft. (1 mappe) 
+ 3 bd.

1 bd.

3 hft. ( i mappe)

4 hft. ( i mappe)

2 hft. (1 mappe)

6 hft. (2 mapper)

i hft.

i hft.

36 hft. (6 mapper)

i hft.

i hft.

i hft.

9 hft.

4 hft. ( i mappe)
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697 a-b Århus Hospitals fundatser, jordebøger, adkomst
breve og fæstebreve. — Indh. : Oplysninger om hospi
talets fæstegods på landet, tiender, ejendomme i År
hus og plovhavre - Udtog, ordnet efter de enkelte 
ejendomme .................................................................. 9 hft. (2 mapper)

Klokkeregnskaber for Domkirken i Århus 1668-74 
LA Vib) - Maskinskrevet, udarbejdet af registrator

698

Georg Christensen, Viborg, se korrespondancen .. 1 læg
Århus stifts regnskaber over provsters og præsters 
ekstraskatter 1613-60: Kopskatten 1660, Århus køb
stad (RA) — Udskrift ved RA................................. 2 bl.
Skøde-og pante protokoller 1671-1708 (LA Vib, År
hus byfogedarkiv) — Udtog....................................... 2 læg
Århus Vor Frue Kirkes regnskaber 1656-57 (LA 
Vib) — Udskrift ved LA. Udtog af samme med for
tegnelse over begravede m. m...................................... 1 læg
Århus overformynder protokol 1617-54 (LA Vib) — 
Maskinskrevet udtog.................................................... 1 læg
Register til Århus overformynderbog 1617-53 (54)
(LA Vib) - Ordnet alfabetisk efter personer..........  1 læg
Brev (pergaments-) af 10. 12. 1504 (RA, Århus St. 
Gertruds Gildes arkiv) - Indh.: Ang. en gård Pe
der Pedersen Skomager pantsatte til St. Gertruds 
Gilde - Maskinskrevet afskrift ved RA................... 2 bl.
Kongens brev af 5.5.1552 (RA, Åba) - Indh.: 
Bispen i Århus forlenes med Århus Vor Frue alter 
annunciationis - Afskrift............................................ 2 bl.
Kongens brev af 8. 10. 1565 (RA, Åba) - Indh.: 
Ejler Grubbe får vederlag for gård tilhørende biskop 
Bos alter, som kongen havde mageskiftet bort. - Af
skrift ............................................................................. 2 bl.
Tingsvidne (pergament) af 1.6.1615 (RA, Åba’s 
tillæg) - Indh.: Ang. gård i Århus, som Peder Saxe
havde skødet til Gert Hermansen Guldsmed — Ma
skinskrevet afskrift ved RA....................................... 2 bl.
Århus byfogedregnskaber (1640) 1646-57 (RA, re
viderede regnskaber) - Udtog................................... 1 læg
Indlæg till registranterne samt henlagte sager, ca. 
1615. Jørgen Kaas, lensmand på Århusgård (RA, Da 
Kane) - Indh.: Indberetninger om 1) Århus bispe
gårds tilliggender, 2) Århus Hospital, 3) en jord
egen gård i Skejby, 4) diverse sager — Afskrift .... 1 læg
Mønstringsruller over borgerskabet, Århus, div. år 
inden for perioden 1583-1639 (RA, Da Kane) -
Afskrift ......................................................................... 4 bl. ( i læg)
Jordebøger indsendte i henhold til kgl. missiver
28. 9. 1660, 10. i. 1661 og 4. 7. 1662. Århusgård len,
Århus kapitel og hospital (RA, Rtk) — Udtog .... 30 bl. (tildels

ubeskr. )
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Fortegnelse over personer i Århus omtalte i arkiva
lier fra 1600- og begyndelsen af 1700-tallet - Per
sonerne anført i den orden, hvori de omtales i de på
gældende arkivalier ....................................................
Århus købstads grundtakst 29.4. 1661 (RA, Rtk.) - 
Afskrift ved RA. Tabellarisk bearbejdelse...............
Århus købstads grundtakst 1682 (RA, matrikelpro
tokol nr. 1822, Århus bys hartkornsvurderede jor
der) - Afskrift ved RA ............................................

699 Århus Hospitals arkiv (LA Vib) - Indh.: 1) Fæste
protokollen 1697-1874, 2) Genparter af fæstebreve 
og skøder 1743-1814, 3) Hospitalets kopibog 1772- 
1829 - Udtog og afskrift............................................

700 C. J. T. Thomsens korrespondance — Indh.: a) Korr,
med offentlige institutioner, fornemmelig biblioteker, 
arkiver o. lign., b) Korr, med privatpersoner........

701 Almindelige skatteregnskaber. Regnskaber for for
skellige kgl. skatter, Århus, 1612, -19, -22, -23, -25, 
-28, -30, -34, -36, -38, -39, -41, -50 (LA Vib, Ar- 
hus rådstuearkiv) — Afskrift og udtog.......................
Indkvarteringsregnskab og -skattemandtal 1670 samt 
kobygpengeregnskab 1646 (Åba) - Afskrift og udtog

702 a-c Forskellige arkivalier vedrørende de enkelte ejen
domme i Århus og deres beboere især i tiden før 
1693 - Ejendommene er ordnet efter grundtaksten 
1682 - Udtog..............................................................

703 a-b Kæmner regnskab er med skattemandtal, grund-
takstlister og andre bilag (Åba) - Indh.: 1) Regn
skaber og bilag 1637-38, -40-41, -46-47, -5I— 52, 
-56-57, -63-68, -70-74, -75-80, 2) Regnskaber og 
bilag 1681-94, kæmnerregnskabernes oplysninger om 
indbetalte borgerskabspenge 1638-86 - Vedlagt en
kelte lister over ændringer fra et mandtal til et andet. 
Ejendommenes numre i grundtaksten 1682 er under
tiden tilføjet med blyant — Afskrift...........................

704 Århus bys skøde- og pante protokoller II a-XVII,
1708-1859, med realregister ca. 1825-63 (LA Vib, 
Århus byfogedarkiv) - Fra protokollerne: så godt 
som kun indførslerne ang. ejendomme i Vestergade
kvarteret. Fra registret: begyndelsen og den del, som 
ang. Vestergadekvarteret - Udtog...........................

705 a-c Århus Hospitals regnskaber og jordebøger 1647-
1879 (LA Vib, Århus bispearkiv) - Indh.: Regn
skaberne og jordebøgerne 1647-61 (reversal 1 nr. 
31-43). Regnskaberne 1661-93 (reversal 1 nr. 44). 
Regnskaberne 1693-1879 - Afskrift................. ..

i læg

i læg

i læg

i bd.

i pk.

i læg

1 læg

3 bd.

2 mapper

i læg

3 mapper
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706 Forskellige arkivalier Århus Hospital vedrørende. -
Indh. : 1 ) Århus Sortebrødreklosters arkiv. Perga
ment af 23. 8. 1488 ang. en kålgård, Jes Glad oplod 
til klosteret (RA) - Afskrift ved RA. 2) Da Kane. 
Indlæg til registranterne og henlagte sager ca. 1615 
(Jørgen Kaas) (RA) - Afskrift ved Chr. Buur (se 
vedlagte brev til hospitalets forstander, frk. Thom
sen af 29. i. 1934). Jvf. Chr. Buurs afhandling i Årb 
Årh St 1934. 3) Ny Kgl Saml 754 fol., udateret, År
hus Hospitals fundats (Kgl Bibi) - Afskrift ved Chr. 
Buur (se vedlagte brev til hospitalets forstander, 
frk. Thomsen af 29. 1. 1934). Jvf. Chr. Buurs af
handling i Årb Årh St 1934. 4) Da Kane. Indlæg til 
registranterne og henlagte sager. Indlæg til kongens 
missive af 28. juni 1636. Jyske tegneiser IX, 323 v 
(RA). 5) Verifikation af den i Hofmans Fundatio- 
ner II, s. 119 trykte fundats for Århus Hospital — 
Udarbejdet af arkivar Sigurd Jensen. 6) De oplys
ninger om hospitalets jorder, som markbogen 1683, 
matriklen 1688 og matriklen 1844 giver...................

707 Dokumenter vedrørende »Århus gennem tiderne« og
C. J. T. Thomsens hverv som kasserer for redaktions
udvalget for »Århus gennem tiderne« .....................

708 Dokumenter og breve sagførerfirmaet Carl Thomsen
og M. L. Nielsen, auktionsfirmaet Nellemann og 
Thomsen og C. J. T. Thomsens sagførerforretning 
vedkommende ..............................................................
Hospitalsforstander Carl Thomsen og hans fader, 
gårdejer Thomas Andersens private papirer..........

709 Udtog af forskellige arkivalier vedrørende ejen
domme i Vester gadekvarteret i Århus — Ordnet efter 
ejendomme - Forarbejde til således ordnede udtog

710 Forskellige udtog og registre vedrørende Århus ejen
doms- og personalhistorie 1661-82 - Indh.:
a) 1) Fortegnelse over husstande efter grundtaksten
1661 samt en fortegnelse over gejstligheden i Århus 
efter kopskattemandtallet. Enkelte biografiske data 
fra andre kilder er tilføjet. 2) Forskellige alfabetisk 
ordnede lister med oplysninger fra grundtaksten, 
kopskattemandtallet og andre kilder. 3) Liste over 
dem, der svarede jordskyld 1661, med tilføjelser fra 
andre kilder ................................................................
b) Februar kvartals matrikel 1672 (bilag til kæmner-
regnskabet) med oplysninger fra andre kilder, f. eks. 
de andre kvartalers matrikler, grundtaksten 1682, 
skifteprotokoller ..........................................................

i mappe

i læg

i læg

i læg

i læg

i læg

i læg
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c) Første kvartalsmatrikel 1682 (bilag til kæmner- 
regnskabet) med oplysninger fra andre kilder, de an
dre kvartalers matrikel, grundtaksten 1682 m. m. - 
To eksemplarer, det ene maskinskrevet................... 1 læg

711 Forskellige registraturer Arhus vedrørende i afskrift 
og udtog - Indh.: a) RA’s registratur over doku
menter og breve i købstæder i Jylland 1 ) Århus by 
-1500. 2) Arhus by 1502-. 3) Tillæg til Århus by 
-Ï549- 4) Tillæg til Århus by 1549- 5) Århus gil
der, klostre, hospital (jvf. korrespondance med RA).
b) Registrator Jørgensens fortegnelse over protokol
ler i LA Vib Århus vedrørende.
c) Udtog af Århus kommunes hovedregister over 
byrådskontorets, kæmnerkontorets, borgmesterkonto
rets og byfogedkontorets arkiver.
d) Fortegnelse over kort og tegninger i den af Gene
raltoldkammeret og havnekommissionerne afleverede
kortsamling. 1 mappe (a-d)

712 Inskriptioner på inventar og gravminder i Århus 
Hospitals kirke og i Hvilsted kirke........................... 1 læg
Udkast til efterslægtstavler for Søren Jensen Winther, 
Søren Langballe, Laurids Jacobsen Møller og Ras
mus Lassen - Alle døde i Århus i det 17. årh.......... 1 læg
Brandtaksationsforretninger for Århus købstad 1761— 
1843 vedrørende ejendomme i Vestergadekvarteret
samt ejendommen Mejlgade 45 — Udskrift ved sned
kermester Th. Rasmussen............................................ 1 læg
Ekstrakt-udskrift af matriklen 1688 for Haurballe- 
gårds amt: Århus købstad (RA, matrikelsprotokol
nr. 1822) - Afskrift ved RA ................................... 1 læg

713 Forarbejder til trykte og utrykte afhandlinger vedrø
rende Århus bys ejendomshistorie (realregister til 
skøde- og panteprotokollerne 1683-93, udtog af æld
ste skifteprotokol 1669-78, Vestergadekvarterets
ejendomshistorie) ........................................................ 1 pk.

714 Personregister til grundtaksten 1661 — Ikke afsluttet,
alfabetisk ordnet.......................................................... 1 mappe

715 Personnavneregister til J. Hoffmeyer: Blade af År
hus bys historie, I—II, 1904-11 ................................. 5 hft. (1 mappe)

716 Diverse dokumenter vedrørende Århus Hospital (Årh
Hosp A?) - Afskrift.................................................... 1 hft. (1 mappe)

717 Diverse dokumenter vedrørende Århus Hospital
1650-1750 (LA Vib, Århus bispearkiv, 2. og 3. re
versal) — Afskrift ........................................................ 18 bl. (1 mappe)
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Fortegnelse over stiftelser og legater for Århus køb
stad og stift - Fra forskellige kilder, bl. a. Ministe
rialtidende ................................................'...................

718 Kladder og andre forarbejder samt gennemslag af
manuskripter til trykte og utrykte bøger og afhand
linger om hospitaler og stiftelser i Århus.................

719 Et udtog af Århus bys ældste skifteprotokol (1669- 
78) — Manuskript og kladde til utrykt afhandling . .

720 Kladder og manuskripter til realregistret til Århus
bys skøde- og panteprotokoller 1683—93 — Trykt i 
Årb Årh St 1933 ff - Indeholder desuden utrykte 
rettelser og tilføjelser..................................................

721 Fæstere af plovhavre og gårde tilhørende Århus Ho
spital ca. 1650-1800 - Udskrift...............................

722 Arkivaludskrifter Århus markjorder vedkommende
(1727-28?) ................................................................

723 Register over husejere i Århus 1661 — Med oplysnin
ger på sedlernes bagside om de ejendomme, der til
hørte dem. Ordnet alfabetisk efter slægtsnavne og 
patronymika ................................................................

724 Register over husejere i Århus 1682 - Ordnet alfa
betisk efter fornavne ..................................................

725 a-c Grundtaksten 1661 og de ældste tingbøger og
skifteprotokoller samt grundtaksten 1682 — Afskrifter 
og udtog - Ordnet efter grundtaksten 1661 ..........

726 Skøder og pantsættelser af fast ejendom i Århus
1671—84 — Efter skøde- og panteprotokollens række
følge .............................................................................

727 a-b Register til og udtog af forskellige arkivalier ved
rørende personer i Århus før 1700 — Ordnet alfabe
tisk efter fornavne........................................................

728 Register til Århus skifteprotokoller 1663-93 - Ord
net alfabetisk efter personers fornavne.....................

729 Oplysninger om personer i Århus, a) der døde før
affattelsen af grundtaksten 1661, b) der levede, da 
grundtaksten 1661 blev affattet ...............................

730 Register over personer i Århus, som omtales i Hof
mans Fundationer I, 1755 og II, 1756 - Lister over 
embedsmænd i Århus i det 17. årh..............................

731 Udtog af forskellige arkivalier vedrørende ejendom
me i Vestergadekvarteret i Århus især fra tiden efter 
1700 .............................................................................

33 bl. ( i læg)

i pk.

i mappe

i mappe

i mappe

i læg

i æske (sedler)

i æske (sedler)

3 æsker (kort)

1 pk. (sedler)

2 mapper (sedler)

i mappe (sedler)

i mappe (sedler)

i mappe (sedler)

i mappe (sedler)
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732 Diverse arkivaludtog vedrørende Århus grundejerfor
hold før 1700 — Indh. : 1 ) Udskrift af grundtaksten 
1661, nr. 1-95 og nr. 261-304. - 2) Udskrift af 
skøde- og panteprotokoller 1669-98. 3) Udskrift af 
skifteprotokoller 1671-89 m. m................................... mappe (sedler)

733 C. J. T. Thomsens slægtebog ...................................... 1 hft.
Påbegyndt kladde til en redegørelse for Vestergade
kvarterets ejendomshistorie......................................... 1 hft.
Århus i det 17. årh. — Påbegyndt kladde kun omfat
tende liste over bisper og præster............................... 1 hft.
Af Århus Hospitals historie — Manuskript til afhand
ling trykt i Årb Årh St 1911, 70-90, med rettelser
og enkelte senere tilføjelser....................................... 1 hft.



Historisk Samfund 1961-62
Det forløbne år omfattede 8 arrangementer, nemlig 4 udflugter, i 
rundvisning, 2 foredrag og 1 filmaften. Sæsonen blev indledt lørdag 
den 3. juni med en eftermiddags- og aftentur til Spentrup kirke og 
præstegård, hvor pastor H. P. Christensen fortalte om St. St. Blicher 
og fremvis te den interessante mindestue, han har ladet indrette. Tors
dag den 22. juni fejredes 50 året for begyndelsen af arbejdet på ud
gravningerne i Øm med et møde derude. Formanden fortalte træk af 
museets historie, således som den afspejler sig i Samfundets arkiv. 
Heldagsturen, søndag den 10. september, gik til Stubber Kloster i 
Flyndersøområdet. På udturen gjordes holdt i Grønbæk kirke, Tor- 
ningmuseet og Karup kirke - de to kirker blev kort præsenteret af 
museumsinspektør Gunner Rasmussen. Nede i den bevarede hvælving 
af det enestående beliggende Stubber Kloster redegjorde formanden 
for anlægget og for de småtræk, der kendes fra klosterets historie. Tu
ren afsluttedes på Hjerl Hede. Årets sidste udflugt fandt sted lørdag 
den 23. september med Voldum kirke som mål. Her holdt pastor Axel 
Pedersen foredrag om kirken og de adelsslægter, der er knyttet til den.

Efter en pause i oktober startede vintersæsonen torsdag den 9. no
vember, da forfatteren August F. Schmidt med baggrund i en lys
billedserie fra Statens pædagogiske Studiesamling livligt og person
ligt fortalte om Jeppe Aakjær og hans digtning. Torsdag den 7. de
cember var den efterhånden traditionelle filmaften. Der vistes 3 film, 
nemlig »Radioens Barndom« med optagelser tilbage til ca. 1920, 
»Danmark« et udtog af Poul Henningsens berømte film fra 1935 og 
»Landet mod Nord«, en rundrejse i Finmarken. Torsdag den 22. fe
bruar 1962 var der besøg på det nyindrettede Helsingør Teater i »Den 
gamle By«. Magister H. Nyrop-Christensen viste omkring og fortalte 
morsomt om gamle dages teaterliv. Som sædvanlig afsluttedes året 
med generalforsamling, der fandt sted torsdag den 29. marts. Forman
den aflagde beretning om det forløbne års arbejde og gennemgik i 
kassererens fravær regnskabet. De afgående bestyrelsesmedlemmer: 
forfatteren August F. Schmidt, Brabrand, kontorchef Johan Richter,’ 
overretssagfører Otto Bisgaard, Silkeborg, arkivar Peder Jensen og 
gårdejer Nydam Jensen, Nydamsgård, Lyngå, blev alle genvalgte. Ef-
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ter kaffebordet holdt konservator, kustode Holger G. Nielsen et lys- 
billedforedrag »Om tamt og vildt ved Øm Kloster«.

Den i årbogen for 1961 trykte afhandling af adjunkt Tage Kaar- 
sted: Bådfart på Silkeborgsøerne gennem 100 Ar blev af Samfundet 
udsendt som særskilt bog, der hurtigt blev udsolgt.

Der er til arbejdet som sædvanlig modtaget tilskud fra Undervis
ningsministeriet, Skanderborg og Århus amter, købstadskommuner, 
enkelte sognekommuner og priva/te. Historisk Samfund bringer sin 
hjerteligste tak for disse tilskud, og det takker lige så hjerteligt alle, der 
ved medlemsskab støtter årbogen eller deltager i og medvirker ved 
møder og udflugter.
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6, 164
Ritchey, G. W. 52
Rod, herredsfoged 96
Rosen, Anton, arkitekt 53, 

55, 57-59, 65, 81
Rudkjøbing, Mogens, pro

fessor 77
Rømer, Ole, astronom 55, 

58-59, 61, 65
Rose, F. W., købmand ni

Sabroe, P., købmand 94
Sauerbrey, bogtrykker 90
Saxe, Peder, borgmester 

158
Saxo, Niels 150
Scavenius, J. F., kultus

minister 13-14, 17



Schach, I. 141
Schandorff, Rasmus, køb

mand 89
Scheel, professor 59 
Schimschon he-chassid,

Rabbi, forfatter 87 
Schjellerup, H. C. F. C., 

observator 68, 78, 83 
Schlichtkrull, skoleelev 10-

II
Schmalfeld, slægten 102
- Edel Margrethe 102-03,

105, 108
- Frederich, handelsbetjent 

105, 110
- Jacob Ernst, tobaksfabri

kant 102, 106, 108-15, 
117-20, 122-27, 129-31

- Jacoba Louise no, 130
- Johan Frederik, tobaks

fabrikant 110, 118
- Johan Jacob, told- og 

konsumtionsforvalter 
102-08, 131

- Maria Margrethe 110
- Marie Louise 109, in
- Petrine 105-06, 108,

110-11, 131
Schmalfelds Fabriker A/S,

J. E. 118, 130
Schmidt, skoleelev 11
- Aug. F., forfatter 6, 164
- Bernhard, optiker 39,

51-52
Schvvanenflügel, von, fami

lien 99
Secchi, A., observator 70
Sejr, Emanuel, overbiblio

tekar 7, 152
Simonsen, M., redaktør

36, 62
Skomager, Peder Pedersen

158
Skov, Niels Lauersen, sned

ker 151
Smed, Michel, bonde 140

Personregister

Smidt, C. M., arkitekt 32
Sneli, Johan, birkedommer 

151
Soel, Edel Margrethe, se 

Schmalfeld
- Peder Rasmussen, værts

husholder 103
Sommer, Christen Sørensen, 

bonde 142-46, 148-49
- Søren Sørensen, bonde 

143, 148-49
Stallknecht, skoleelev 11
Steensgaard, J. C., fuld

mægtig 78
Strand, K. Aa., professor

77
Strömgren, Elis, professor 

41-42, 50, 52, 55-56, 59, 
79

Sorensdatter, Ane 143 
Sørensen, skoleelev 10-11
- Arent, i Hadrup 146
- Chr., se Sommer
- Christen, i Fillerup 146
- Jens, i Fillerup 146
- Jens, i Ladegård 134
- Jesper, soldat 150
- Jesper, tjenestekarl 146
- Morten, i Skanderborg

151
- Niels, i Ovdrup 146, 148
- Peder, i Fillerup 144-45
- Peder, i Tåning 143
- Thomas, i Ondrup 145- 

46

Thommesen, Jens, i Forlev 
133

Thomsen, Carl, hospitals
forstander 152, 160

- Carl Johan Thøger, over
retssagfører 152-56, 
159-60, 163

- Ingrid, pianistinde 152
- Mariane, hospitalsfor

stander 160

17

Thorm, J. F., optikerfirma 
39

Thorup, ritmester 106 
Thuesen, Kai, tobaksfabri

kant 130
- Vilhelm, tobaksfabrikant 

130
Torrild, Christen Jensen, 

herredsfoged 145
Traving, G., dr. 77

Ussing, Henry, stiftsprovst 
7-8, 10-11, 13-22

- J. L., professor 13

Vedel, P., havnedirektør 
62

Vieweg & Sohn, forlag 38, 
77

Voetmann, A. 94
Vogel, H. C., direktør 48- 

49

Wachmann, A. A., dr. 77 
Wagtmann, Niels Johan, 

præst 111
Wallmann, J. M., telefon

direktør 63, 82
Wille, William Stochfleth, 

tobaksfabrikant 108
Winther, Søren Jensen 161 
Wirtz, K., observator 74 
Wissing, A. C., boghandler

111
Wolff, apoteker 111

Zamboni, Filippo, forfatter 
55, 81

Zeiss, optikerfirma 39 
Zypthen-Adeler, skoleelev

11

Ølsgaard, Elias, billedhug
ger 55, 65

Aakjær, Jeppe, digter 164



Adslev 133
Altenburg 36, 37, 38, 40,

41, 50, 5b 52, 54, 57, 63,
70, 72, 77, 78, 79, 80, 83, 
84, 85, 90

Amaliegade (Arhus) 57 
Amerika 98
Antvorskov 29 
Asgarth 25, 27, 32
Assens 126, 132

Ballebro 137 
Bamberg 41, 51, 72 
Berlin 39, 49, 53, 57, 59 
Bjestrup 133
Bonn 43 
Borgmestergården (Arhus)

114
Borgporten (Arhus) in,

114, 115, 116, 117, 124, 
129

Borringholm 25 
Bostorp skov 27 
Brabrand 113, 164 
Braunschweig 38, 77 
Bredgade (København)

IOI

Brendstrup 88 
Brobjerg (Arhus) 88 
Brobjerg hule (Arhus) 88 
Bygholm 30

Celle 80

Danmark 24, 26, 29, 42, 60,
62, 64, 87, 90, 102, 104,
105, 118, 119, 132, 164 

Dassow 38, 50 
Drammen 87, 91, 100 
Dresden 39, 60 
Düsseldorf 80 
Dørup 133

Elbing 38 
Emborg 29, 30
Emborg vestermark 33 
England 25, 80, 98, 127 
Erzgebirge 36
Eskildstrup 103 
Estvadgård 24 
Europa 12, 82, 92

Farvergården (Grenå) 90 
Farvergården (Arhus) 90

Stedregister
Ferdinandspladsen (Ris 

skov) 94
Fillerup 133, 142, 143,

144, 145, 146 
Finmarken 164 
Flyndersø 164 
Forlev 133 
Forstbotanisk have (Arhus)

44
Frankrig 25 
Fredericia 132 
Frederiksberg 36 
Frederiksgade (Arhus) 88 
Frederiks hospital (Køben

havn) 97
Frue kirke 157, 158 
Frue kirke og hospital (Ar

hus) 89 
Fruering 133

Gamle by, Den 114, 164 
Gangsted 146
Gesing 134, 136 
Gettorf 83 
Grenå 90, 98, 101 
Grundfør 87, 92, 93, 100 
Grønbæk kirke 164 
Grønnegade (Arhus) 125 
Gudensø 24, 32

Hadrup 146, 147, 148 
Hads herred 133, 142,

145, 146, 148
Halle 38,51 
Hamborg 36, 53, 87 
Hamborg-Bergedorf 77 
Havreballegård amt 161 
Hedemølle 142, 143, 145 
Helligåndshuset (Arhus)

154, 155
Helsingør teater 164 
Hjelmslev herred 133,137,

138, 139
Hjerl hede 164 
Hobro 106, 131
Holland 127
Holmens kanal (Køben

havn) 131 
Holmestrand 91, 100 
Holsten 102 
Horsens 50, 82, in, 143 
Hotel1 Royal (Arhus) 59,

86, 95 
Hou 95

Hoven 151
Hundslund 142, 145, 150 
Hundslund kirke 143 
Husum-fortet 63
Hven 58 
Hvilsted kirke 161 
Hvolbæk 137, 139, 151 
Hårby 133

Illerup 133 
Irland 80
Italien 12

Jena 39, 51 
Jylland 30, 103, 161

Kalundborg 87 
Kanne 138 
Karup kirke 164
Kiel 38, 41, 51, 71, 77, 84 
Kolt 134, 136
Kongelige bibliotek, Det

29, 46, 48, 77 
Kær herred 22 
Kærsgård 142, 144 
København 7, 12, 13, 15,

16, 25, 28, 33, 38, 40, 41,
42, 46, 47, 48, 55, 63, 68,
70, 77, 79, 86, 91, 94, 95,
97, 99, 101, 104, 105, 106,
108,109, IT3, 126, 130,
131, 132, 152 

Københavns universitet
79, 87 

Køln 36, 73 
Kønigsføhrde 38

Ladegård 134 
Leningrad 34 
Lille torv (Arhus) 111,

116, 117, 132 
London 39 
Lund, 82 
Lyngbygård 113 
Lyngå 164 
Lysbro teglværk 34

Magdalenemøllen (Arhus)
35, 36, 78

Maren Smeds gyde (Arhus) 
in, 116

Marselisborg 13, 23, 46,
>13

Marselisborg hospital 78



Stedregister 173

Marselisborg skovridergård
44

Marselisborg slot 78
Marzettas gård (Arhus) 87
Mecklenburg 29, 38
Meilgård 24
Mejlgade (Arhus) 161
Mesing 133
Metropolitanskolen 16, 17,

22
Middelfart 104, 105
Middelgade (Mejlgade, Ar

hus) 89
Mittweida 38, 51, 52
Morsholt 142, 144
Mossø 24, 32 
Mundelstrupgård 23
München 43
Münster 53
Mollesti (Arhus) 118

Neumünster 102, 106
Norden 27
Nordpolen 38, 79
Norge 87,90,91,119
Nyborg 130
Nydamsgård 164
Nürnberg 12
Nørre Sundby 22

Odder 133
Odder kommunale real

skole 35
Odder museum 77, 83 
Oldrup 142, 145, 146, 148 
Ondrup 133, 142, 144, 145,

146, 148
Ovdrup 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149
Oslo 100

Paris 56, 58, 59, 82
Pommeren 88
Potsdam 51

Randers 96, 107, 131
Rendsborg 38, 102
Reolgade (Sorø) 131
Ribe 77
Rindelev 134, 136, 137, 138
Rindelevgård 133, 138, 139,

140
Ris skov 78, 94
Rodstenseje 133
Rudkøbing 106
Rugtved 25
Rundetårn 46, 55, 81
Ry 33, 133
Ry birk 133, 139
Ry mølle 133

Sachsen-AItenburg 36, 38,
40, 51, 78, 79 

Sakskøbing 108 
Salling 107 
Saxild 146 
Schmalfeld 102 
Set. Karens gård (Arhus)

i54
Serri dslevgård 142 
Silkeborg 24, 30, 34, 96,

164 
Silkeborgsøerne 165 
Sjælland 55 
Skanderborg 30, 133, 134,

139, 140. 14«, Ï5I 
Skanderborg amt 150, 165 
Skanderborg ladegård

140, 141, 142 
Skanderborg slot 141 
Skanderup 133 
Skanderup birk 136 
Skandinavien 66 
Skejby 158
Skive 24, 107 
Skolegade (Arhus) 90 
Skælskør 102, 103, 104,

130, 131 
Slagelse 125 
Sletterhage 63 
Snaregade (København)

87, 108, 131 
Sofienlund 133, 140 
Solbjerg 87, 89, 97, 100 
Sorø 29, 108, 130 
Spentrup kirke- og præste

gård 164 
Spitzbergen 80 
Stjerneborg 58 
Store torv (Arhus) 86, 87,

89, in 
Strasbourg 74 
Stubber kloster 164 
Studsgade (Arhus) 97 
Svinballe 148, 149 
Svinsager 138 
Sydslesvig 83 
Søborg 25 
Sødrup 147 
Sønderby 27

Tiset 100 
Torningmuseet 164 
Tousgård 113 
Trustrup 145 
Tyskland 96, 102 
Tåning 143

Universitetets astronomiske 
observatorium (Køben
havn) 41

Universitetets zoologiske 
museum 25, 33 

Urania-observatoriet (Fre
deriksberg) 36, 38

Washington 77 
Vatikanet 75 
Veirum 131
Vejlby 7, ii, 16, 19, 22 
Vejlby præstegård 16 
Vengegård 133
Vester Broby 27 
Vestergade (Arhus) 90,

113, 114, 117, 118, 122, 
124, 125, 153, 157, 158, 
i59> 160, 161, 162, 163

Vestre møllesti (Arhus)
117

Wib 103
Viborg 94, 154, 158
Wien 53 
Vildmosen 30 
Wismar 38 
Vitved 134 
Viuf 103
Vium 103
Voldum kirke 164 
Wolfersdorf 79

Øm 24, 29, 30, 33, 164 
Øm kloster 24, 25, 27, 28,

29, 31, 32, 165
Øm kloster museum 25, 

28, 33
Østervold (København)

42

Aboulevarden (Arhus) 89 
Akær 150
Alborg 22, 105, 132 
Alstrup 145
Arhus 9, 13, 15, 22, 23, 35, 

36, 39, 40, 42, 43,44, 46 
47, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 
106, 108, 109, in, 113,
114, 118, 125, 128, 129, 
130, 131, 132, 137, 152, 
153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 
163

Arhus amt 165 
Arhusbugten 63 
Arhus domkirke 88, 157, 

158
Arhus domsogn 99 
Arhusgård 158
Arhus hospital 154, 158,

159, 160, 161, 162, 163
Arhus katedralskole 7,17, 

19, 22, 23, 46, 50, 152
Arhusmark 113
Arhus universitet 76, 77 
Agade (Arhus) 98



Historisk Samfund for Århus Stift
Driftsregnskab for året 1961.

Udgifter:
Årbogen 1961 :
Forfatterhonorarer .... 1.150,00 
Trykning og klicheer . . 8.687,83 
Redaktion ..................... 900,00

------------ 10.737,83 
Forsendelsesudgifter --------------- 1.069,20
Indk. til generalforsamling........  90,78
Bestyrelsesmøder........................... 334,25
Dansk hist, fællesfor...................... 194,70
Porto, telefon, kontorart.............. 599,60
Foredrag ....................................... 561,18
Ekskursioner ................................. 736,16
Tab ved kontingentrestancer .... 130,00
Opr. af hulkortkartothek ........... 448,25
Driftsoverskud ............................. 3-I3°,37

Indtægter:
Kontingent 954 medl.................... 9.580,00
Årbøger, tidl. årgange................. 381,50
Renter............................................ 52,50
Ref. papirafgifter - 2 år............. 213,02
Ref. forsendelsesudgifter ............ 623,80
Indb. af deltagere ....................... 350,00
Salg af særtryk »Hjejlen«..........  2.791,50

Tilskud:
Hammel-V oldby-Søby

sogneråd ................... 125,00
Undervisningsminist. . . 1.525,00
Århus byråd ................. 400,00
Horsens byråd ............. 50,00
Landbosparekassen .... 200,00
Skanderborg byråd .... 50,00
Silkeborg byråd .......... 50,00
H asle-Ske j by-Lisb j erg 

sogneråd ................... 45,00
Linnerup-Hammer sog

neråd ......................... 20,00
Øm Kloster Museum . . 1.200,00
Århus amtsråd ............. 250,00
Rye sogneråd ............... 50,00
Skanderborg amtsråd . . 75,00

18.032,32

4.040,00

18.032,32

Status i. januar 1962.
Landbosparekassen....................... 1.046,49
Postgiro.......................................... 9.766,24
Kontingentrestancer ................... 1.910,00
Debitorer ..................................... 445,50
Kassebeholdning ......................... 251,60

13-419,83

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie........
Århus komm, hulkortcentral ....
Formue Vi 1961 ........ 973,33
+ driftsoverskud ........  3-I3°,37

13-419,83

Århus, den 26. april 1962. 
Richter, 
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebog og bilag. 

Århus den 15. maj 1962.

S. Lauge Jørgensen.



Øm Kloster Museum
Driftsregnskab for året 1961.

Udgifter:
Vederlag til kustode Andersen . . 2.500,00
Gage til kustode Holger Nielsen . 11.970,00
Provision til fru E. Nielsen........  1.836,47
Forsikringer og ejendomsskat . . . 252,44
Udvalgets rejser og repræsentation 488,66
Tilskud til administration..........  1.200,00
Tryksager ..................................... 225,55
Vedligeh. af bygninger og anlæg 1.705,49
Telefon ......................................... 318,3 7
Renter til kreditforeningen........  135,81
i elektr. hækklipper..................... 734,35
Pensionsbidrag ............................. 1.111,05
Hensat til vedligeholdelse af byg

ninger ....................................... 2.500,00
Hensat til optryk af bøger........  2.000,00
Driftsoverskud ............................. 7-477,07

34-455,26

Indtægter:
Billetsalg ....................................... 25.363,85
Salg af bøger og kort................... 5-509,40
Renteindtægter: sparekassen .... 1.177,48
Renteindtægter: obligationer .... 675,00
Husleje .......................................... 1.200,00
Kustodens andel af telefon..........  159,18
Kustodens andel af pensionsbidr. 370,35

34-455,26

Status i. januar 1962.
Landbosparekassen kt. 29.257 •• 11-374,59 Jysk Husmandskreditfor............... 2.907,45

- 24.592 .. 14.829,22 Kt. for vedligeh. af bygninger . . . 2.500,00
- 18.746 • - 7-3O3,67 - optryk af bøger ............... 2.000,00

Obligationer ............................. .. 12.104,23 Formue Vi 61 ............. 73-927,19
Ejendomme............................... . . 4.2.000.00 + driftsoverskud .... 7.477,07
Kassebeholdning v. Museet . . 200,00 81.404,26

88.811,71 88.811,71

Århus den 4. januar 1962,

Richter, 
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger og bilag.

Århus den 28. marts 1962,

S. Lauge Jørgensen.


