SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

ÅRHUS STIFTS

HISTORISK SAMFUND FOR ÅRHUS STIFT

HISTORISK SAMFUND, der er stiftet i 1907, har siden som et af landets
ældste amtssamfund virket i Østjylland med at vække og værne sansen for
hjemstavnens historie samt udbrede oplysning af historisk art inden for stif
tets område.
HISTORISK SAMFUND udsender hvert år i fint udstyr en righoldig årbog
med populært skrevne artikler om historiske emner. Medlemmer får denne
årbog gratis.
HISTORISK SAMFUND arrangerer hver sommer flere udflugter - efter
middagsture, aftenture og heldagsture - for medlemmerne til historisk inter
essante steder, der forevises under kyndig vejledning.
HISTORISK SAMFUND afholder i vintersæsonen foredrag, fremvisning af
lysbilleder og film om historiske emner.

HISTORISK SAMFUND ejer ruinerne af det gamle cistercienserkloster ved
Mossø, Øm Kloster, der årligt besøges af tusinder af turister, og som for sine
enestående fund er kendt over hele verden.

Enhver med interesse for historie, der under hyggelige former ved møder og
på udflugter kunne ønske at træffe andre mennesker med samme interesser,
bør indmelde sig i

HISTORISK SAMFUND FOR ÅRHUS STIFT
Indmeldelser modtages af formanden

Arkivar Finn H. Lauridsen,
Carit Etlars Vej 60, Åby høj.
Tlf. (06) 15 83 48.
eller hos nedennævnte bestyrelsesmedlemmer:

Overretssagfører Otto Bisgaard,
Vestergade 14, Silkeborg.
Tlf. (06) 82 1001.

Bygningskonduktør N. J. Israelsen,
H. Pontoppidansgade 24, Århus G.
Tlf. (06) 12 84 38.

Universitetsadjunkt Poul Enemark,
P. Sloths Vej 36, Århus C.
Tlf. (06) 14 21 10.

Gårdejer Nydam Jensen,
»Nydamsgård«, Lyngå.
Tlf. (061 -9 41 11) 9.

Overlærer N. Gjesing,
Adelgade 37, Skanderborg.
Tlf. (065) 2 05 84.

Arkivar Peder Jensen,
H. Pontoppidansgade 18, Århus G.

Apoteker Adam Helms,
Søndergade 12, Horsens.
Tlf. (066) 2 57 22.

Museumsoverinspektør
Gunner Rasmussen,
Naurvej 26, Brabrand.
Tlf. (06) 26 19 29.

ÅRHUS STIFTS
ÅRBØGER
59. BIND

ÅRHUS STIFTS
ÅRBØGER
Udgivet af
HISTORISK SAMFUND FOR ÅRHUS STIFT

59. BIND

ÅRHUS
AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S

1966

REDIGERET AF

Finn H. Lauridsen Peder Jensen
Gunner Rasmussen

*
REDAKTIONENS ADRESSE

Erhvervsarkivet Vester Alle' 12
Århus C

*
TEKST TIL OMSLAGSBILLEDE

Købmand, oliemøller Chr. Bang og hustru Pauline,/. Borum
Tegninger af A. Fritz

INDHOLD
Side
Fhv. politimester Einar Hoeck: Fra hovedstad til hovedland

7

Forfatteren Johan H. Baunvig: Fra min klunketid i Silkeborg

43

Familien i Bangs oliemølle. Ved Emanuel Sejr.....................

58

Arkitekt S. Fritz: Guldsmed David Andersen Broe, Horsens 105

Bibliotekar, dr. phil. Helge Søgaard: Fiskergade................... 116

Fhv. lærer N. C. Spandet: Fiskeri i Horsens fjord i forrige
århundrede ................................................................................

147

Årsberetning 1965-66 .................................................................. 155

Registre ........................................................................................... 157
Regnskaber 1965............................................................................

163

HISTORISK SAMFUND FOR ÅRHUS STIFT

Bestyrelse:

Arkivar Finn H. Lauridsen, formand.
Arkivar Peder Jensen, kasserer.
Museumsoverinspektør Gunner Rasmussen, sekretær.
Overretssagfører Otto Bisgaard, Silkeborg.
Universitetsadjunkt Poul Enemark,
Overlærer Niels Gjesing, Skanderborg.
Apoteker Adam Helms, Horsens.
Bygningskonduktør N. J. Israelsen.
Gårdejer Nydam Jensen, Nydamsgård, Lyngå.

Redaktionsudvalg:
Arkivar Finn H. Lauridsen.
Arkivar Peder Jensen.
Museumsoverinspektør Gunner Rasmussen.

Udvalg for Øm Kloster:
Arkivar Finn H. Lauridsen, formand.
Overlærer Niels Gjesing, sekretær.
Arkivar Peder Jensen, kasserer.
Overretssagfører Otto Bisgaard.

Revisor:
Lektor S. Lauge Jørgensen.

Fra hovedstad til hovedland
EN POLITIMANDS ERINDRINGER
(Fortsat fra årbog 1965)

Af Einar Hoeck

De første krigsår.
I den første krigsvinter 1939-40 var vort lands opmærksomhed først
og fremmest vendt mod den finsk-russiske krig. En altovervældende
sympati strømmede finnerne i møde, og der blev af mange danske
hjem ofret meget, penge, klæder, fødevarer m.m. - For vort eget
lands vedkommende gik det jo nærmest på samme måde, som vi kend
te det fra den første verdenskrig. Varerestriktioner og leveringsvan
skeligheder satte ind, men vor egen stilling i det store opgør bedøm
tes overvejende optimistisk. Både regeringen og borgerne mente vist,
at Vor Herre også denne gang ville holde sin beskyttende hånd over
vort pæne, rare lille land.
Den 7. april 1940 rejste jeg over land til København for at del
tage i et møde på politigården. Ombord på Storebæltsfærgen var
Københavns Studentersangforening, som havde afholdt koncert på
Fyn. I spisesalonen underholdt de glade sangere sig selv og de andre
tilstedeværende med at synge nogle af deres sange, og på baggrund
af, hvad der skete to dage efter, er dette billede af sorgløs dansk ung
dom - syngende deres blide, danske sange til godt smørrebrød, øl og
snaps - blevet stående i min erindring som et billede af sorgløs
- måske lidt for sorgløs - dansk ungdom.
Jeg kom hjem med toget om aftenen den 8. april. Urovarsler var
der nok af, men endnu var det, som om ingen rigtig ville eller kunne
tro på, at lynet ville slå ned. Om morgenen den 9. april ved 5-6 tiden
ringede telefonen; det var politistationen, som vidererapporterede fra
Åbenrå, at tyske tropper var gået over grænsen. Skammens og ydmy
gelsens dag var begyndt!
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Jeg kom hurtigt i klæderne og ind på kontoret. Noget af det første
jeg foretog mig, var at udforme en politibekendtgørelse, hvori jeg
opfordrede borgerne til under de givne forhold at udvise ro og orden
og i et og alt adlyde de bestemmelser, som måtte blive truffet af myn
dighederne. Manuskriptet blev omgående sendt til trykning, og det
lykkedes at få bekendtgørelsen slået op rundt omkring i byen allerede
i formiddagstimerne. Jeg fik senere at vide, at der var fremkommet
rygter om, at plakaterne, når de kunne opslås så tidligt, måtte have
ligget færdigtrykt! Jeg (og vel regeringen) skulle med andre ord have
haft forhåndskendskab til det tyske overfald!
Der var i øvrigt ro i byen, og selv om de første tyske tropper, som
kl. 13 var nået Arhus’ sydkant, naturligvis forårsagede en betydelig
sammenstimlen, var det ikke vanskeligt at opretholde ordenen. Dog
var der naturligvis en vældig travlhed på politiets kontorer; blandt
andet blev en del dokumenter gennemgået og brændt. Der sås endnu
ikke mange tyske tropper i byens centrum. På politistationen, hvor
jeg opholdt mig fra om morgenen til et godt stykke ud på natten, af
ventende henvendelser fra tysk side for at de fornødne aftaler kunne
blive truffet, fik jeg - noget uventet - først efter midnat kontakt med
en tysk militærperson. Det var en major, som kom ledsaget af di
striktschef Gustav Hansen og bad om at måtte låne telefonen! Jeg
lod to gange, som om jeg ikke så hans hånd, da han rakte mig den,
hvilket senere var ved at afstedkomme visse vanskeligheder for mig.
Senere blev det, må det straks erkendes, en næsten daglig vane at
trykke tyske officerers hænder, idet det ville have været umuligt at
gennemføre de pligtmæssige forhandlinger med dem uden at vise
dem almindelig høflighed.
Arhus by var besat af tyske tropper, og Århus politi gled ind i den
derved bestemte tjeneste. Der blev etableret de fornødne forbindelser
med de tyske tjenestesteder, og forhandlinger fandt sted om politi
mæssige og luftværnsmæssige forhold, og alt forløb ret gnidningsløst,
hvortil bidrog, at befolkningen, formanet af kongens og regeringens
påbud og vel også lammet af begivenhederne, overholdt ro og orden,
hvorhos de tyske tropper i den første tid i det store og hele opførte
sig ordentligt; dog var marinesoldaterne et uroligt folkefærd, som i
tidens løb gav anledning til en mængde episoder.
De vilkår, som politiet og altså også jeg skulle arbejde under de
kommende år, var i sandhed ikke lette. Omend under en formel pro
test var jo regeringen gået ind på et vist samarbejde med den tyske
værnemagt, og dette medførte, at der under besættelsens første år
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Politibekendtgørelse
For under den forhaandenværende Situation at
undgaa enhver Uro forbydes det herved i Medfør af
Lov Nr. 21 af 4. Februar 1871 indtid videre i Tids
rummet fra Kl. 23 til Kl. 6 andre end Læger, Jorde
mødre og Personer, der handler i offentligt Hvev, at
færdes paa offentlig Gade og Plads.
•• Forbudet omfatter saavel kørende, ridende som
gaaende Færdsel.
Overtrædelser straffes med Bøde eller Hæfte.
Aarhus Politikammer, den 9. April 1940.
Hoeck.
Foruden den i teksten omtalte bekendtgørelse annoncerede politimester Hoeck
på besættelsens første dag også dette udgangsforbud.

til myndighederne og først og fremmest til politiet udsendtes talrige
instruktioner i form af bekendtgørelser og cirkulærer, som tilsigtede
at håndhæve ro og orden og i første række vendte sig mod enhver
handlemåde, som kunne påvirke eller nedbryde det korrekte forhold
til værnemagten.
Mellem den danske regerings påbud og anvisninger og de enkelte
politifolks ønsker og synspunkter kunne der under disse forhold ikke
sjældent være et svælg, som kun kunne udfyldes ved, at enhvers pligt
følelse - parret med en balancekunst, som ikke alle kunne være i be
siddelse af i lige grad - blev sat ind til bristepunktet, men dette måtte
nødvendigvis for enhver, der stod i politiets tjeneste - og ikke mindst
for dem, der var placeret i chefstillingerne - bevirke en spænding i
sindet, som til tider kunne være vanskelig at bære.
Ikke mindst med tingene på afstand, som jeg nu ser dem, kan jeg
åbent erkende, at jeg mere end een gang både i ord og gerning har
handlet imod, hvad jeg ud fra nationale og menneskelige hensyn må
finde ret og rigtigt.

*
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Efter at flere tyske kommandanter i den første tid havde afløst hin
anden, kom i maj 1940 kaptajnløjtnant, senere major Kruse hertil
som kommandant. Han forblev her til hen på efteråret 1944, og da
han kom til at betyde meget for byens tilværelse i de lange år, som
fulgte, og gennem hele sin tjenestetid stod i nær forbindelse med po
litiet, skal her forsøges en vurdering af hans personlighed.
Han var reserveofficer og indehaver af et stort revisionsfirma i
Berlin. Han havde under den første verdenskrig været zeppelinofficer, der under en fart over Danmark styrtede ned og blev interneret
i Ålborg, hvorfra han senere kom til København og forrettede vist
nok en tid tjeneste i det tyske gesandtskab. Han lærte dansk flydende
og fik adskillige danske bekendte. Han havde således gode forudsæt
ninger for at forstå vore forhold, og det må medgives ham, at han
ærligt bestræbte sig for at få tingene til at gå bedst muligt uden at
gå danske interesser for nær. Han var mig adskillige gange til støtte
i forhold til andre tyske myndigheder og tålte ikke ulovligheder fra
de tyske soldaters side. Han yndede sikkert ikke de danske nationalso
cialister, selv om han ikke gav udtryk herfor; han berettede flere
gange, hvorledes disse personer henvendte sig til ham for at opnå
dette eller hint, men han skød deres henvendelser fra sig ved at
klargøre dem, at de kun repræsenterede et enkelt politisk parti, og
at han ikke ville favorisere det ene parti fremfor det andet, da værne
magten var neutral overfor dansk politik.
Men naturligvis var han tysker og derfor i sit syn på den tyske
fremtrængen ufremkommelig for forestillinger af enhver art. Under
de diskussioner, som jeg af og til optog med ham - fordi det var mig
umuligt at lade være, skønt jeg burde have indset det formålsløse deri
- var der ikke plads for nogen form for skylderkendelse. Hans syn
på Hitler, marxismen og jøderne var den traditionelle.
I min dagbog skrev jeg den 11. februar 1943:
Under et besøg hos major Kruse havde jeg en af disse ret håb
løse samtaler om krigen og politik, som afslører den håbløse ensi
dighed og manglende logik, som tyskerne manifesterer, når man
drøfter den slags emner. Han angreb England, fordi det sam
men med Rusland ødelægger Europa, men når man siger: »Ja,
men I var jo selv venner med Rusland«, svarede han: »Jamen,
det var politik!«. Han mener, at vi her i landet har et jødespørgs
mål ligesom i Tyskland! Det var jo f. eks. meningsløst, at vi
havde departementschef Cohn siddende som leder af priskon-
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trollen. Jøderne ville nok engang komme bort, og da ville vi
blive glade ved det !
Jeg sagde bl. a. til ham, at det ulykkelige ved forholdet DanskTysk var, at der var en afgrund mellem vore opfattelser - trods
racebeslægtethed o. s. v.

Også en anden højtstående tysk officer vil jeg gerne omtale, fordi
hans adfærd belyser det sindelag, den mentalitet, som beherskede
tyske statsborgere også i de højere kulturlag, hvor man måske kunne
forvente en noget anden indstilling end hos den brede hob, som med
ildhu gik ind for nazismen og dens fører Adolf Hitler. Den, jeg vil
omtale, er oberst, prins Reuss, der som »Standortälteste« i Arhus ind
tog en ledende stilling inden for det tyske militær. Han var en ældre
herre, som med værdighed bar præg af sin fornemme herkomst han var for øvrigt fætter til dronning Alexandrine - og han var un
der forhandlinger lydhør overfor, hvad man ønskede at fremføre.
I et af krigens første år var der i Hotel Reginas lokaler arrangeret
en udstilling af tyske kunststoffer, og byens danske øvrighedspersoner
mødte efter indbydelse op ved udstillingens åbning; man kunne
under de givne forhold ikke tillade sig at afslå at modtage indbydel
sen. Blandt de fremmødte var jeg.
Efter at udstillingen var beset, var der arrangeret frokost i restau
rationslokalerne, og jeg blev placeret ved siden af prins Reuss. Vi
konverserede på almindelig måde, men hen mod slutningen af mål
tidet kom der mere »fart over feltet«, og da bordet blev hævet, blev
prins Reuss og jeg siddende og fortsatte vor samtale i stigende tempo.
Han kom her ind på at omtale, at tyskerne på flere måder følte sig
dårligt behandlet af andre nationers borgere og nævnte som eksempel,
at når en tysker ville på turistrejse i udlandet, gjorde han som borgere
fra alle andre lande: han gik til et rejsebureau, betalte tog- og damp
skibsbilletter og reserverede sig hotelplads, men når han så nåede den
by, som var rejsens mål, blev han ikke så godt behandlet som turister
fra andre lande! Som afslutning på sine udtalelser og nu vel i rela
tion til de øjeblikkelige forhold sagde han: »Jeg ved godt, at De ha
der os tyskere!« Det var, syntes jeg, ikke let under de givne forhold
at finde det helt rigtige svar på denne bemærkning, men efter et øje
bliks betænkning sagde jeg: »Vi hader ikke de enkelte tyskere, som
vi træffer, men jeg tilstår, at der foregår ting i Tyskland, som vi dan
skere ikke forstår. Nu f. eks. med hensyn til Deres behandling af jø
derne! Jeg tør ikke helt se bort fra, at De kan have et jødeproblem,
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som vi ikke kender her, og vi ville måske kunne forstå, at man drog
tilfelts mod enkeltpersoner eller enkeltgrupper, som på utilstedelig
vis havde trængt sig frem i det tyske samfund på bekostning af dette,
men at man går imod enhver af jødisk herkomst, fører tusinder og at
ter tusinder i kreaturvogne bort til de tyske koncentrationslejre, eller
at man uden påtale tillader, at pøbel afbrænder de jødiske synagoger,
deres gudshuse, det forstår vi ikke«.
Prins Reuss trak på skuldrene og sagde: »So hat der Führer es be
stimmt«.
Så gik tæppet ned mellem os.

*
Århus affandt sig i det store og hele ret hurtigt med besættelsen, og
om nogen udtalt fjendtlig holdning overfor det tyske militær var der
ikke tale. Enkelte episoder forefaldt, men befolkningens holdning
var nærmest afventende og følgelig ikke aggressiv.
Fra tysk side vistes der officiel venlighed overfor byens befolkning
f. eks. i form af militærmusik på offentlige pladser, og det kan vist
nok fastslås, at hvis der på noget tidspunkt har været mulighed for
tyskerne for at vinde befoldningen for sig, var det i denne første tid
efter besættelsen, som set på baggrund af den senere udvikling for
mede sig som en ren idyl.
De få episoder, som forekom mellem befolkningen og de tyske sol
dater, afvikledes gennemgående let. Politiets forretningsgang i sager,
hvor man mente, at tyske soldater havde forset sig, var den, at man
tilsendte den tyske kommandant en rapport om det passerede med
anmodning om, at den pågældende måtte blive draget til ansvar,
hvilket da også som regel skete. Omvendt sendte kommandanten til
politiet sager, hvor det formentes, at danske havde forbrudt sig, og
der blev da anlagt sag mod pågældende til pådømmelse ved den dan
ske kriminalret.
Tysk kriminalpoliti fandtes ikke i Århus. Sager angående sabotage
og spionage forekom ikke før langt senere, og det var mest ligegyldige
gadeoptrin, som var genstand for behandling såvel fra dansk som
fra tysk side. Ømtålelige var tyskerne imidlertid, når der indtraf hæn
delser, hvori de mente at spore momenter af fjendtlighed, eller hvor
der blot forelå andre synspunkter end dem, som kunne indpasses i
deres af nationalsocialismen patenterede forestillinger om, hvad der
var passende. Nedenstående eksempler vil vise, at deres reaktioner i
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sådanne tilfælde kunne få præg af det latterlige, og at deres humo
ristiske sans lå meget dybt begravet.
Den 2. august 1940 henvendte Hauptmann Tiedje, der var major
Kruses næstkommanderende, sig til mig og forebragte med dyster
mine, at han havde bragt i erfaring, at der i Arhushallens restaurant
optrådte en negerinde, madame Valaida. Etablissementet besøgtes af
mange medlemmer af den tyske værnemagt, og damens optræden
måtte under disse omstændigheder betegnes som uheldig, da hun til
hørte en fremmed race, som ikke gjorde hende egnet til beskuelse
under slige forhold. Han henstillede derfor til mig »for det gode for
holds skyld« at foranledige, at hun fjernedes. Jeg grundede et øjeblik
over dette noget usædvanlige problem og udtalte derefter, at jeg ikke
ganske forstod hans synspunkt under hensyn til, at der samtidig i
cirkus optrådte en kinesertrup, som hver aften beskuedes af et stort
antal medlemmer af værnemagten, uden at det, efter hvad jeg kunne
forstå, gav anledning til indsigelse, og efter min opfattelse måtte det
vel være lige godt eller dårligt, om artisterne var sorte eller gule!
Nu var det Hauptmann Tiedjes tur til at grunde over problemet,
men inden længe havde han fundet en løsning: »Denne cirkustrup
er ikke kinesere, men japanere«! De tilhørte en med Tyskland allieret
nation, og over for denne kendsgerning måtte de racemæssige betæn
keligheder vige!
Herefter opgav jeg at nå videre ad fornuftens vej, men da jeg fandt
henvendelsen helt urimelig, oplyste jeg Tiedje om, at damen øjensyn
lig uden protest havde optrådt i en lang række andre byer, og at jeg
ikke kunne tjene ham i at fjerne hende, men måtte henstille til
ham at forbyde medlemmer af værnemagten at besøge etablissemen
tet. Han forlod mig mere dyster og sammenbidt end nogensinde.
Fra en senere periode, hvor forholdene til besættelsesmyndighe 
derne i øvrigt havde undergået en betydelig skærpelse, erindrer jeg
et andet forhold, som også nærmest må bedømmes under en humo
ristisk synsvinkel. Århus Teater spillede »Orfeus i Underverdenen«,
og man morede sig bravt over en række aktuelle replikker, der var
indlagt i teksten. Jeg modtog da den 13. januar 1942 besøg på mit
kontor af den tyske generalkonsul Soehring. Denne lille, let komiske
person var altid smilende og overelskværdig, og det generede mig
noget, at det aldrig var muligt, når han kom på besøg på mit kontor,
at komme til at tale om de foreliggende sager, førend han havde af
tvunget mig en indgående redegørelse for mit eget, min hustrus og
samtlige mine børns befindende.
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Denne dag var generalkonsulens henvendelse imidlertid præget af
skæbnetung alvor. Han havde bragt i erfaring, at man under teatrets
forestillinger tillod sig en række bemærkninger, som måtte virke ud
æskende eller sårende i forhold til tyskerne; han havde medbragt
en seddel, hvorpå de famøse replikker var opskrevet, f. eks. at en
person i stykket, som forestillede »Den offentlige mening«, havde ud
styret sig med mundkurv og bemærket, at man jo i disse tider intet
måtte sige, ligesom samme person gav udtryk for, at man ikke kunne
spytte, uden at det kostede 30 dages hæfte. Påtales måtte det også, at
en anden person i operetten, krigsguden Mars, som havde blodige
hænder, optrådte med tysk stålhjelm. Jeg måtte forstå, at Tyskland
gennemlevede en svær tid, som man kun med opbydelsen af al sin
kraft kunne stå igennem (nå dog, tænkte jeg), og man kunne under
sådanne forhold ikke tåle slige stiklerier. Ikke mindst den måde,
hvorpå publikum reagerede overfor disse forskellige hentydninger,
måtte opfattes som et symptom på stemningen i befolkningen (højst
sandsynligt, tænkte jeg).
Jeg bemærkede heroverfor, at de omtalte replikker var godkendt
af Statens teatercensur, og at det derfor ikke tilkom mig at gribe ind,
og hvad angik den påtalte hjelm, måtte jeg dog mene, at da den var
udstyret med en vældig græsk hjelmkam, kunne ligheden med en
en tysk hjelm ikke være påfaldende; desuden var det mig be
kendt, at operettens udstyr var lånt fra Det kgl. Teater, som havde
opført operetten adskillige år før krigen, således at man ikke kunne
antage, at der var tilsigtet nogen lighed med den tyske værnemagts
hjelme. Sandt at sige var jeg i mit stille sind ikke helt overbevist om
holdbarheden af mine udtalelser, idet jeg, som selv havde set den
famøse hjelm, havde fundet, at den (altså 4- hjelmkammen) netop
havde en forbløffende lighed med en tysk stålhjelm, hvortil kom, at
Det kgl. Teater havde opført operetten vistnok i 1933, hvor nazismen
netop var skive for en vis latterliggørelse i den danske offentlighed.
Jeg meddelte endvidere generalkonsulen, at jeg ville lade hans
besværing gå videre til teatrets repræsentantskab, hvilket han forelø
big erklærede sig tilfreds med, idet han oplyste, at han ville indbe
rette sagen til det tyske gesandtskab. Jeg forelagde samme aften sagen
for formanden for repræsentantskabet, min nære ven bankdirektør
Niels Jensen, som straks efter samråd med teatrets direktør, Henning
Jensen, erklærede, at han var villig til at lade de uheldige replikker
udgå og ombytte hjelmen med en anden, hvilket også skete. Denne
lidt usædvanlige beredvillighed måtte imidlertid ses på den baggrund,
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at operetten på det tidspunkt var udspillet og kun skulle gå et par
gange endnu. Hvis publikum disse sidste aftener ikke har moret sig
så godt, ved man nu grunden dertil.
*

Det er ikke min agt her at give en fortløbende beretning om Arhus
politis forhold under besættelsen. Jeg vil nøjes med at standse op ved
de begivenheder, store og små, som kom til på særlig måde at berøre
mig eller dog præge mit erindringsbillede fra disse år.
Her melder sig straks et forhold, som - jeg kan næsten sige des
værre - ikke kan lades uomtalt.
Den 22. juni 1941 udbrød krigen mellem Tyskland og Rusland,
og som det vides, afspejlede denne begivenhed sig også i forholdene
her i landet, først og fremmest ved, at de danske kommunister efter
tysk krav blev anholdt og internerede. Ordren dertil blev udsendt til
politimestrene om morgenen den 22. juni, og den blev efterkommet
i Arhus som i alle andre politikredse. Det var for mig evident, at
ordren var grundlovsstridig; og selvom det senere fra regeringens
side blev gjort gældende, at det tagne skridt fuldtud kunne forsvares
ud fra nødretsgrundsætningen, som selve grundloven måtte vige for,
finder jeg ingen grund til at lægge skjul på, at jeg - uanset om re
geringens opfattelse var rigtig eller ej - nu ønsker, at jeg havde
nægtet min medvirken, selvom dette vel kun havde bevirket, at ty
skerne selv havde foretaget anholdelserne. At jeg efterkom ordren,
skyldtes ikke blot dette ræsonnement, men også, at jeg - vist som
alle andre i min stand - var inficeret af den politik som blev drevet
af regeringen. Dette er, som man ser, en forklaring, men intet forsvar.
*

Som det vides, forværredes, efterhånden som tiden gik, forholdet til
værnemagten, såvel i dagliglivets hverdag som set i større perspektiv;
den danske modstandsbevægelse var ved at få sin form og sin styrke,
og et meget stort, et afgørende skel i udviklingen blev markeret ved
begivenhederne omkring den 29. august 1943, fra hvilket tidspunkt
krigen på mange områder skiftede ansigt i vort land.
Krigens sidste år.

Allerede den 28. august var situationen præget af truende rygter om
en forestående krise begrundet ved de seneste dages kraftige reak-
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tioner i flere byer mod den tyske værnemagt, en udvikling, som man
indså, at værnemagtens ledelse ikke fortsat ville tolerere, men ved be
nyttelse af de magtmidler, den rådede over, ville slå enhver modstand
ned.
KL 4 om morgenen den 29. august telefonerede den vagthavende
overbetjent til mig i mit hjem og meddelte, at tyskerne nu besatte
telegrafstationen. Samtidig ringede det på døren. Min hustru gik ned
og lukkede op og kom derefter op og meddelte mig, at der stod tre
tyske officerer, som ville tale med mig. Da jeg kom ned, anmodede en
af officererne, Hauptmann Matthies, der var major Kruses næst
kommanderende, mig om at komme ind på kommandanturen til en
konference. Jeg klædte mig på og kørte med officererne i deres vogn
til kommandanturen på Østergades hotel. Der var tilstede den funge
rende Standortälteste, oberstløjtnant Schreiber (i det civile liv præst),
major Kruse og en løjtnant Lewin. Schreiber meddelte mig, at den
tyske regering havde overtaget forvaltningen i Danmark og spurgte
mig, om jeg var villig til at fortsætte politiets virksomhed. Jeg svarede
dertil, at jeg for det første på byens vegne måtte protestere mod det
skete, som efter min mening var lovstridigt, og for det andet kunne
jeg ikke uden befaling fra mine foresatte afgive noget tilsagn om fort
sættelse af politiets virksomhed. Man udtalte nu, at der formentlig
ikke i øjeblikket eksisterede nogen kompetent dansk myndighed, men
man havde intet imod, at jeg forsøgte telefonisk at indhente for
holdsordre fra København. En telefonisk henvendelse til rigspoliti
chefens kontor gav imidlertid kun den oplysning, at der ville frem
komme en fjernskrivelse.
Medens jeg sad afventende - og under blid bevogtning af en tysk
løjtnant, som erklærede, at han skulle underholde mig, hvad jeg dog
fritog ham for, kom jeg til det foreløbige resultat, at hvis der kunne
skaffes politiet en rimelig selvstændighed samt frihed til at sige nej
til krav fra tysk side, som ingen dansk politimand kunne efterkomme
uden at komme i strid med sin ære og samvittighed, måtte det for be
folkningens skyld ønskes, at politiet ville fortsætte sin virksomhed i
stedet for at skulle se sine funktioner overtaget af tyske styrker, måske
med støtte af frikorpsfolk, Schalburgkorpset e. 1.
Jeg affattede da et udkast til et dokument indeholdende tilsagn
fra min side om at fortsætte politiets virksomhed på nærmere fast
satte vilkår. Udkastet blev med uvæsentlige redaktionelle ændringer
godtaget af tyskerne, renskrevet og underskrevet, hvorefter man an-
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modede mig om at tage til politistationen for at forelægge personalet
dokumentet med henblik på at sikre politiets tilslutning til en fort
sættelse af dets tjeneste. Dokumentet, som ikke skal gengives her i
sin fulde ordlyd, indeholdt en række punkter, hvori jeg forsøgte i det
muliges omfang at sikre politiets selvstændige status fremover bedst
muligt, og jeg fandt det i overensstemmelse med mine beskrevne over
vejelser nødvendigt at fastslå, at politiet ikke ville medvirke til alt,
som kunne tænkes at blive krævet fra tysk side. Dette havde jeg givet
udtryk på denne måde i dokumentet: Jeg overtager i øvrigt dette
hverv og de dermed forbundne pligter på den baggrund, at forholdet
kun kan opretholdes, så længe det ikke strider mod min ære og sam
vittighed. Denne begrænsning skulle, som det fremgik af et andet
punkt i dokumentet, også gælde politiets personale.
Det skal endnu til bedømmelse af situationen fremhæves, at den
bar præg af tvang, nemlig den såkaldte militære undtagelsestilstand,
som den høj stbefalende over de tyske tropper, general von Hanneken,
ved en derom udsendt bekendtgørelse havde etableret, hvortil kom,
at der ikke fra de danske myndigheder modtoges instruktioner, som
gav sikre holdepunkter for, hvad man fra dansk side ønskede foreta
get, og det var således nødvendigt at handle på egen hånd.
Politistationen var, efter hvad jeg senere erfarede, blevet besat af
tyske styrker kl. 5,20, og ved min ankomst stod der tyske vagter ved
indgangen. Disse blev dog sammen med det øvrige tyske mandskab
straks efter min anmodning trukket bort, og jeg kunne sætte danske
politiposter ved indgangen. Jeg sammenkaldte ordenspolitiets perso
nale til en parole, satte det indgående ind i situationen og mit syn på
denne og forelagde det af mig til tyskerne afgivne dokument, hvis
regler og vilkår for en fortsættelse af tjenesten jeg opfordrede perso
nalet til at tilslutte sig. Det forefaldne havde berørt personalet dybt;
enkelte græd. Under drøftelserne gik bølgerne højt, og fra flere sider
blev der rejst indsigelse mod at skulle fortsætte, men efter at der pr.
fjernskriver var blevet søgt kontakt med personalets organisationsfor
mand i København, og efter at alle forhold var blevet belyst bedst
muligt, indgik man på at fortsætte tjenesten, og det samme skete også
i formiddagens løb for kriminalpolitiets vedkommende, hvis personale
jeg mødtes med i kriminalpolitiets lokaler i Vester Allé.
Jeg gav derefter ordre til atter at påbegynde tjenesten inden for
politiets forskellige grene, og jeg udsendte en dagsbefaling, i hvil
ken findes følgende udtalelse:
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Jeg anmoder indtrængende enhver om at gøre sin pligt også
under de nu foreliggende forhold og tilsiger alle min bedste
støtte til at komme igennem vanskeligheder, som måtte opstå.
Sådanne vanskeligheder må bæres med tålmod i forvisning om,
at det er til den danske befolknings gavn, at det danske politi
fortsat udøver sine funktioner.
Det var en tung dag for politiet, som måtte se med største usikker
hed på fremtiden, og som havde bundet sig til at gå ind i en tjeneste
med nye og ukendte krav og uden den principielle selvstændighed,
som hidtil havde rådet. Hvornår ville det ske, at man ville blive stil
let overfor uopfyldelige krav, og hvad ville følgen blive for etaten og
den enkelte, at man sagde nej til disse krav?
Dagen fortsatte med hektisk travlhed på politiets stationer og kon
torer; den etablerede undtagelsestilstand affødte en lang række pro
blemer og en ny stillingtagen til mange forhold, og denne udvikling
fortsattes i tiden fremover. Medens politiet indtil den 29. august
principielt havde måttet stå på det standpunkt, at man havde måt
tet pågribe sabotører og andre illegalt arbejdende personer, ikke blot
fordi de havde overtrådt danske lovbestemmelser, men også ud fra
den betragtning, at man derved kunne beholde dem under dansk
jurisdiktion, begyndte nu det modsatte synspunkt at gøre sig gæl
dende, fordi tyskerne nu i nogle tilfælde rejste krav om udlevering
af illegalt arbejdende personer, som var blevet anholdt af det danske
politi, ligesom de selv ved de tyske krigsretter pådømte sagerne mod
dem, som de selv pågreb. Efterhånden, gennem en meget vanskelig
periode, hvor ansvaret for menneskers liv og skæbne kunne føles
tungt hvilende på enhver i politiets tjeneste, blev stillingen den, at
det danske politi i tilfælde af sabotage skulle konstatere og beskrive
denne i meddelelser til de tyske myndigheder, hvorimod politiet ikke
skulle påtage sig pågribelsen af gerningsmændene.
Den tyske aktion mod de danske jøder i oktober 1943 kom også
til at præge mit arbejde. I Århus blev ingen jøder fængslede; nogle
var flygtet i rette tid og andre - de såkaldte halvjøder - lod man gå fri
efter den såkaldte 100 pct-regel, som nogenlunde blev overholdt.
Men ingen af jødisk afstamning kunne føle sig tryg og blev desuden
opskræmt af forlydender om nye forestående aktioner. Man hen
vendte sig så til politiet om råd og vejledning, og det halve af min
tid gik med at yde bistand på forskellig vis til disse ængstelige og
forpinte medborgere. For om muligt at værne mod enkeltstående ak-
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tioner udstedte jeg attestationer, i hvilke de pågældendes slægtskabs
forhold - med stærk fremhæven af det ariske islæt - beskreves. Det
beroligede mange at have et sådant dokument hos sig. Nogle kunne
dog ikke bære det daglige nervepres og flygtede til Sverige.
Medens tysk politi under de første besættelsesår ikke på nogen
måde havde domineret forholdene i vort land, skete en afgørende
ændring heri, da Gestapo, denne inderligt afskyede institution, nu
kom til at gøre sig gældende.
I efteråret 1943 kom Kriminalrat Schwietzgebel til Århus som le
der af Gestapo. Han aflagde kort efter sin ankomst en tiltrædelses
visit, hvor jeg altså lærte denne hadede og uhyggelige person at
kende. Han var fedtet-høflig med hårdhed og mistænksomhed i de
spillende øjne bag lorgnetglassene. Han begyndte - nærmest i for
hørsform - at spørge mig om min stilling til det brændende spørgs
mål om, hvad det danske politi i almindelighed og jeg i særdeleshed
ville medvirke til i sager mod sabotører, og han forelagde mig det
direkte spørgsmål, om jeg ikke ville pågribe en sabotør, hvis en sådan
blev påvist mig på den modsatte side af gaden. Jeg veg udenom at
svare ved at udtale, at jeg ikke fandt grund til at tage stilling til et
sådant rent hypotetisk spørgsmål. Han udtalte videre, at han kunne
bevise, at også de danske jøder arbejdede mod tyske interesser, men
da det kom til stykket, syntes han ikke at vide andet, end at en jødisk
kvinde, som jeg heldigvis vidste var i god behold i Sverige, havde
arbejdet illegalt. Endelig gav han udtryk for en udtalt mistro til det
danske politi, i hvis rækker også illegalt arbejde foregik. Da jeg med
nogen ængstelse spurgte ham, hvad han sigtede til, viste det sig hel
digvis, at hans angreb var uholdbart, og jeg kunne med en vis for
argelse i stemmen afvise hans insinuationer.
Jeg var utilpas længe efter dette besøg ved tanken om, at en person
som Schwietzgebel kunne skalte og valte med gode danske borgere.
I modsætning til, hvad jeg ellers troligt havde overholdt, når jeg
havde modtaget høflighedsvisitter af tyskere, kunne jeg ikke få mig
selv til at aflægge Schwietzgebel nogen genvisit, hvad jeg senere ad
omveje erfarede, at han havde taget mig meget ilde op.
Vinteren 1943-44 gik, mørk og utryg for byens befolkning, som
daglig fik beretninger om stikkerdrab, clearingdrab, sabotage, arre
stationer, overfald og overgreb, og politiet kæmpede under vanskeli
gere og vanskeligere forhold for at hjælpe befolkningen og for at
undgå enhver bistand til det tyske politi; stadig indtraf grænsetil
fælde, hvis rette løsning set fra et dansk synspunkt kunne frembyde
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de største vanskeligheder og tvivl. Samtidig med, at befolkningen
med ikke helt ublandet tillid så politiet foretage sig dette eller hint,
uden at den tvangssituation, som politiet befandt sig i, altid kunne
erkendes, blev Gestapos mistro til politiet mere og mere åbenlys.
Denne udvikling fortsatte i stigende grad gennem foråret og som
meren 1944, og det danske politi blev drevet hen mod det, som skulle
sætte punktum for dets bestræbelser for at holde skansen til det sid
ste. De tyske myndigheders aktion mod politiet fandt som det vides
sted den 19. september 1944.
Men allerede forinden var et slag blevet rettet mod et antal per
soner, som af forskellige grunde var kommet i tyskernes søgelys, og
blandt dem var jeg.
Ved 5-tiden om morgenen den 26. maj blev jeg halvvågen ved, at
jeg hørte nogle biler bremse op ude på vejen. En af mine sønner
kom ind i soveværelset og sagde: »Far, der kommer en hel mængde
mænd ind i haven!« Jeg anede da, at det drejede sig om min arre
station, selv om den i øvrigt kom mig helt overraskende, ligesom jeg
heller ikke fattede grunden til den. Der havde vel flere gange været
talt om forestående, generelle aktioner mod politiet, men noget be
stemt holdepunkt herfor forelå ikke.
Det ringede på døren, og jeg gik ned og lukkede op. Der stod gestapomanden Rothenberg ledsaget af en halv snes mand. Nogle
trængte ind i huset, medens andre omringede det. Rothenberg er
klærede at skulle anholde mig, men kunne eller ville ikke oplyse
grunden hertil. Der foretoges nu en ret overfladisk husundersøgelse,
og herunder lykkedes det i et ubevogtet øjeblik min hustru at få fat
i min dagbog, som hun vidste indeholdt flere notater, som det ikke
ville være ønskeligt, at Gestapo fik lejlighed til at læse; hun rev de
beskrevne sider ud, kastede dem sammen med andet papiraffald i en
stor papirkurv, som hun holdt op for næsen af Rothenberg og spurgte,
om hun måtte brænde det i ovnen, »da der var så koldt i stuen«.
Rothenberg tillod dette, men det viste sig desværre, at enkelte
beskrevne sider i hastværket var undgået min hustrus opmærksomhed,
og dem blev jeg senere præsenteret for under forhørene hos Gestapo.
Enkelte andre papirer fra mit skrivebord blev også taget i forvaring
og endvidere min tegnebog, i hvis ryg var indklistret mit falske
legitimationskort, som ikke blev fundet.
Medens jeg var ved at klæde mig på - og først da - blev min op
mærksomhed rettet mod min yngste 2-årige søn Jørn. Han lå vågen
i sin seng uden at sige noget - ellers pludrede han straks løs om mor-
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genen, når han vågnede - og jeg ser endnu hans øjne, opmærk
somme og bange, som forstod han, at det var noget slemt, der foregik.
Jeg tog ham op og satte ham i min seng. Da Rothenberg så ham
sidde der, gik han hen til ham og klappede ham på hovedet. Jeg
sagde da til ham: »Vær så god at holde Dem fra mit barn«. Nogle
dage senere, da jeg var til afhøring hos Rothenberg, sagde han til
mig, at det havde gjort ham så ondt, at jeg havde sagt således til
ham - han holdt så meget af børn! Rothenberg var som de fleste
gestapofolk ikke just kendt for gode, menneskelige egenskaber. Han
havde bl. a. i februar 1944 sammen med Schwietzgebel under arre
station af tandtekniker Kæraa ved skud gennem en dør dræbt Kæraas
hustru og såret ham hårdt.
Min hustru var også under episoden i vort hjem noget vredladen
overfor Rothenberg, hvilket foranledigede ham til at udbryde: »Vi
er også hæderlige mennesker«, hvortil hun svarede: »Ja, men ikke
i et besat land!«
Jeg blev så kørt til Studenterkollegium nr. 4, hvor Gestapo resi
derede, og hvor jeg blev sat under bevogtning af en tysk politisoldat,
som begyndte en konversation med mig, hvorunder han bebrejdede
den danske befolkning dens fjendtlige holdning over for Tyskland,
idet han her henviste til dette lands store ydelser gennem årene på
det intellektuelle og kulturelle område, som Europa havde nydt godt
af. Jeg afslog at diskutere med ham.
Ved 12-tiden blev jeg overført til Arresthuset (hvor jeg under nor
male forhold var arrestinspektør) og indsat i celle nr. 33.
Hvad angår baggrunden for min arrestation, blev det fra tysk side
officielt meddelt, at man den 26. maj 1944 i Jylland havde anholdt
en række navngivne personer, overvejende politifolk, bl. a. mig, og
militærpersoner »som alvorligt mistænkt for spionage og deltagelse i
en illegal militær organisation«. Oberst i grænsegendarmeriet Svend
Bartholin Paludan-Müller, Gråsten, var blevet dræbt, da han mod
satte sig anholdelsen.
Under de kommende afhøringer erfarede jeg efterhånden, hvilke
forhold sigtelserne mod mig vedrørte.
Hvad angår spionage drejede det sig om, at jeg gennem havnepoli
tiet havde indfordret oplysninger om tysk skyts og befæstninger ved
Århus havn samt om indkommende tyske skibe, hvilke oplysninger
skulle være videregivet til engelske agenter.
Disse oplysninger havde jeg ganske rigtigt indhentet, men det var
på fuldt legitim baggrund, idet de var nødvendige for mig både som
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luftværnschef og politimester. Dette gjorde jeg også gældende under
forhørene, men jeg undlod ganske vist at oplyse, at nogle af disse op
lysninger, navnlig om tyske troppetransporter til og fra Norge, af
mig var blevet videregivet til en af modstandsbevægelsens folk, som
befordrede dem videre til England.
Med hensyn til min deltagelse i en illegal militær organisation
drejede det sig om oprettelse af korps, som skulle varetage en række
ordenspolitimæssige opgaver under den opløsningstilstand, som kunne
forventes, når de tyske tropper engang forlod landet. Denne plan
lægning søgtes ikke tilrettelagt af mig alene, men tillige i en række
andre jyske områder, og jeg gjorde gældende, at det var et legitimt
forhold, hvorom det drejede sig, men dette synspunkt mødtes ikke
med større forståelse fra Gestapos side.
Og så begyndte da en streng og ond tid, hvor jeg tit kunne føle
mig ulykkelig og knuget af angst. Alene dette at være indespærret i
en celle, var jo noget, som lå så fjernt som muligt fra den tilværelse,
som jeg indtil da havde kendt. Når celledøren blev låset op af en af
de tyske politisoldater, der fungerede som arrestbetjente, vidste man
ikke, hvorfor døren blev åbnet. Skulle man blot på gårdtur, eller
skulle man køres til forhør hos Gestapo? Man følte en nagende usik
kerhed med hensyn til, hvad der skulle blive af en; man var retsløs
og prisgivet onde magter, irregulære kræfter. Nogle dage så man ret
roligt på det hele, men andre dage følte man sig stående ved en af
grund; man spurgte sig selv, om ens liv måske var tilende.
Jeg blev ikke dårligt behandlet, hverken i arresten eller under af
høringerne hos Gestapo, og efter nogen tids forløb lykkedes det ved
min hustrus anstrengelser at skaffe mig ekstra forplejning, og jeg fik
efterhånden rigeligt af alt, tobak, chokolade, bøger og aviser og frem
for alt: jeg fik ikke sjældent omend kun kortvarige besøg af min
hustru.
Jeg var hyppigt til afhøring hos Gestapo på kollegiet, og det var
Rothenberg, som efterhånden overtog forhørene. Vi blev kørt frem og
tilbage mellem arresten og kollegiet, og en dag, da vi stod i kollegiets
indgangsrum, faldt mit blik på en tavle, hvorpå var anført navnene
på dem, der havde skænket kollegieværelserne. Min søster og jeg
havde skænket et værelse i vore forældres navn, og der skulle således
blandt navnene stå: Grosserer N. G. Hoeck og hustru. Bogstaverne var
forarbejdet i udhævet form, og jeg så nu, at en eller anden havde re
vet næsten alle bogstaverne af, således at navnene var helt ulæselige.
Jeg kom med en bemærkning herom til Rothenberg. Ret få dage se-
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nere stod vi på det samme sted og ventede på vognen, og da mit blik
igen søgte tavlen, så jeg til min undren, at bogstaverne i mine foræl
dres navne nu atter var tilstede. Da jeg overfor Rothenberg gav udtryk
for min forbavselse, sagde han: »Åh, det kunne jeg nu ikke lide«.
Sagen mod mig skred langsomt frem, og den optimisme, som jeg en
overgang nærede med hensyn til en forestående løsladelse, blev meget
afdæmpet, også efter at jeg af forskellige grunde den 15. juli blev
overført til den tyske afdeling af Vestre Fængsel i København. Den
første tid her var slem, men efterhånden tilpassede jeg mig forhol
dene, og jeg følte mig mere sindsligevægtig end i Århus. Måske
havde jeg simpelt hen affundet mig med min skæbne, men også så
danne ubetydelige ting som, at cellen var en smule større end i
Århus, og væggenes farve passede bedre i min smag, spillede en vis
rolle. Jeg sad stadig i enecelle, skønt jeg gang på gang bad den fun
gerende arrestforvarer, Hauptwachtmeister Mücke, om at skaffe mig
en cellekammerat. Jeg spurgte ham en dag, hvorfor jeg ikke kunne
få en cellekammerat, hvortil han svarede, at der ikke var blevet ind
sat nogen, der passede hertil: »Es soll doch ein intelligenter Mensch
sein«.
Et storartet kammeratskab var der helt ud til de yderste mulighe
ders grænse mellem fangerne. Korrespondance fandt sted på W. C.
papir, som blev rullet sammen og kastet ind i sidebåsen under gård
turene, hvor man med fornøden forsigtighed også kunne råbe til hin
anden. Tændstikker, bøger o. a. blev udvekslet i størst muligt omfang.
Da jeg havde rigeligt med tobak, kunne jeg heldigvis hjælpe
mindre heldigt stillede; også mine skod blev benyttet. En fange i en
nabocelle, som skrev nogle storartede breve til mig, bad mig endelig
at sørge for, at han fik mine skod, som skulle lægges på et nærmere
betegnet sted på W. C. Han skrev, at han rullede cigaretter på den
måde, at han benyttede W. C.-papir som omslag; indholdet bestod af
skoddene og noget af indholdet af hans halmmadras. »Jeg er ganske
vist efter at have røget bevidstløs en halv timestid, men så har jeg
da fået noget af min tobakshunger tilfredsstillet«.
I nabocellen til den anden side sad nogle flinke fyre, som jeg også
på forskellig måde havde kontakt med. Da min kære hustru for
måede at forsyne mig med levnedsmidler af enhver art - jeg havde
under min sengebriks et helt lager af viktualie- og kolonialvarer fandt jeg, at jeg burde betænke disse kammerater med noget godt,
og da en dag celledørene ved den daglige gårdturs start stod åbne,
lykkedes det mig, da jeg gik forbi nabocellen at kaste en røget ål ind-
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svøbt i avispapir ind i cellen. Den følgende dag modtog jeg en skri
velse, hvori man takkede for ålen, men man bad mig dog i genta
gelsestilfælde ikke indpakke min gave i annoncespalterne af Berlingske Tidende!
Men dagene var stadig seje at komme igennem. Jeg lagde kabaler
mange timer hver dag for at spare på læsestoffet - jeg har aldrig
senere i mit liv lagt en eneste kabale! Når kabalekortene blev lidt
halvsnavsede, var det et interessant arbejde at vaske dem rene, ét for
ét. Rengøring af cellen foretoges så minutiøst som muligt, og de to
dage om ugen, hvor der var gulvvask, havde et vist fortrinspræg.
Søndagene med de uendelige øde timer, hvor andre, frie mennesker
tog i skoven (vejret var det meste af august strålende), var de
værste. Lidt hjalp det, da jeg fandt ud af - på nogle ret usle papir
stykker af forskellig slags - at skrive mine livserindringer. Da jeg
blev løsladt, fik jeg papirerne med mig og renskrev dem på maskine,
og disse optegnelser har senere på en værdifuld måde hjulpet mig
at holde længst svundne tider i erindring.
Jeg følte ikke udsigterne til min løsladelse stigende, men en dag
fik jeg besøg af min hustru, som fortalte, at hun havde været hos
Gestapo-chefen dr. Hoffmann, som havde sagt, at han den næste
dag ville tage mig i forhør; man måtte jo se at komme til bunds i
denne sag. Jeg ventede imidlertid forgæves den næste dag på at
blive kaldt til forhør, og der skulle gå tre uger, inden dr. Hoffmann
indfriede sit løfte.
En søndag eftermiddag blev jeg imidlertid afhentet og kørt til
Shellhuset. Under transporten var jeg for øvrigt for første og eneste
gang under mit fangenskab belagt med håndjern; det var en løjer
lig fornemmelse i den tilstand at blive ført over fortovet til Shell
huset igennem en vrimmel af søndagsspadserende mennesker. Jeg
blev - efter at håndjernene var blevet fjernede - anbragt i en læne
stol i dr. Hoffmanns kontor; han sad i en anden, og »forhøret« havde
nærmest præg af i konversationsform endnu engang at endevende de
samme spørgsmål, som gang på gang havde været mig forelagt under
forhørene. Ved afslutningen lovede han at fremskynde afgørelsen;
den ville blive truffet »in den nächsten Tagen«.
Selv om jeg nu så mere optimistisk på forholdene, end jeg længe
havde gjort, passede jeg på ikke at foregøgle mig noget, idet jeg bl. a.
kunne befrygte, at den sædvanlige tyske mangel på ordholdenhed
ville kunne spille ind.
Men om fredagen, den i. september, da jeg om eftermiddagen lå
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på min briks og forsøgte at sove min sædvanlige middagslur, gik
celledøren op, og ind trådte Hauptwachtmeister Mücke, som sagde:
»Jeg har en god nyhed til Dem, De er løsladt!« Jeg fløj op og tog
ham i armene og spurgte, om det var sandt. Han sagde, at jeg blot
kunne pakke mine sager sammen, og efter nogle afgangsformaliteter
kunne jeg forlade fængselsbygningen.
I gården uden for denne stod min hustru, som tilfældigvis netop
denne dag var rejst derover for at benytte den ugentlige besøgstil
ladelse. Vi mødtes i et favntag i en lykkefølelse, som det ligger uden
for mine evner og ønsker at beskrive.
Om eftermiddagen henvendte jeg mig efter pålæg til dr. Hoff
mann, som meddelte mig, at han havde fundet det muligt at løslade
mig, dels på grund af min helbredstilstand (det var mig bekendt,
at der var tilgået ham oplysninger om, at jeg var alvorligt lidende af
migræne, hvilket var noget af en overdrivelse) dels på grund af det
personlige indtryk, han havde fået af mig - en jo noget tvivlsom
kompliment, hvis baggrund jeg ikke ser mig i stand til at analysere.
Jeg måtte dog forpligte mig til ikke at genindtræde i mit embede
før krigens slutning og til ikke at opholde mig i Jylland og specielt
ikke i Århus. Jeg skulle endvidere holde det tyske sikkerhedspoliti
underrettet om mine opholdssteder.
I anledning af min forvisning fra Jylland spurgte jeg, om jeg da
stadig var en mistænkelig person, hvortil han svarede med forskel
lige ret ligegyldige bemærkninger og endte med at sige: »De har dog
indsamlet militære oplysninger!«
En bitter og ond tid var forbi. Måske havde jeg følt det tungere
end enkelte andre, fordi jeg syntes, at jeg havde mistet så uendelig
meget. Lad mig blot nævne en af de mange ting, som her kom i sø
gelyset: Min hustru havde to gange under sine besøg i Vestre Fængsel
haft vor lille søn Jørn med; jeg kunne ikke protestere herimod, men
det var en besk glæde at se den lille lysalf i de forbandede omgivel
ser og efter et kvarters forløb - længere varede besøgene ikke - se hans
lille lyskrøllede hoved forsvinde ud af bygningen, ud i solen.
Dagen efter min løsladelse rejste min hustru og jeg hjem, idet dr.
Hoffmann havde tilladt mig at være hjemme i to dage for at afvikle
mine forretninger. Det blev to anstrengende, men også festlige dage,
fordi venner og mange politifolk søgte ud til vort hus for at lykønske
mig; en af aftenerne var vi over 100 i vore stuer, så alle stod som sild
i en tønde.
Vi rejste så påny til København med vore to yngste sønner; vi tog
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først ophold i et sommerhus i Snekkersten, der tilhørte min søster,
men så indtraf den 19. september den tyske aktion mod politiet, og
da jeg ikke med sikkerhed kunne vide, om man også ville have fat i
mig, selv om jeg var ude af funktion, måtte vi gå under jorden og
tilbragte den følgende måned forskellige steder på Sjælland. Da jeg
efterhånden måtte tro, at man ikke ville sikre sig min person, be
sluttede vi i slutningen af oktober at tage ophold i en lejlighed på
Set. Pauls Plads i København, der beboedes af en søofficer af vort
bekendtskab, som var tilknyttet luftværnet i Århus; han og hans fa
milie indlogerede sig så i vort hus i Risskov. Få dage efter, at vi var
flyttet ind på Set. Pauls Plads, hvor jeg korrekt havde tilmeldt mig
til det tyske sikkerhedspoliti, havde vi en oplevelse af særlig karakter.
Natten mellem den 23. og 24. oktober vågnede min hustru og jeg
- jeg var i forvejen halvvågen på grund af nogle fremmedartede lyde
- ved, at der i vort soveværelse stod 6-7 personer med lommelygter
rettede mod os og hævede pistoler. Det var det tyske sikkerhedspoliti
med deres slæng af danske medhjælpere. Føreren råbte og skreg op
om, hvorfor vi ikke havde lukket op, da de ringede på hoveddøren
(de havde derefter sprængt køkkendøren for at komme ind) ; vi
havde intet hørt, men ethvert forsøg på at forklare dette blev hån
ligt afvist som løgn. Jeg blev beordret op af sengen og ind i den til
stødende dagligstue, medens min hustru og den ældste af vore søn
ner blev henvist til at opholde sig i soveværelset. Vor mindste søn,
Jørn, sov gud ske lov fra det hele.
Jeg havde naturligvis straks troet, at det var mig, man ville have
fat i, men det viste sig, at det drejede sig om en rutinemæssig efter
sporing af de søofficerer, der beboede ejendommen.
Under udspørgen om disse forhold opførte føreren sig stadig bru
talt og uhøfligt, og da jeg forsøgte en indsigelse herimod, blev jeg
truet med anholdelse for fræk optræden. De gik efter en halv times
forløb.
Ikke mindst min hustru, som fra sin seng havde lyttet til, hvad der
foregik, fandt, at dette optrin - også iberegnet forholdene i forbin
delse med min fængsling - var det værste, vi havde været ude for.
Den næste dag indsendte jeg klage over det passerede til det
tyske sikkerhedspoliti. Godt og vel en måned efter fik jeg et af dr.
Hoffmann underskrevet svar, hvori det anførtes, at min optræden
ved den pågældende lejlighed havde været i hvert fald tvivlsom, og
at han derfor ikke havde fundet anledning til indskriden mod det
tyske personale, samt at jeg derimod måtte forvente, at der i genta-
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gelsestilfælde ville blive truffet sikkerhedsmæssige foranstaltninger
overfor mig.
Selv om det altså ved den omtalte aktion ikke var mig, som man
havde været ude efter, fandt jeg det rigtigst at sove ude om natten,
hvor de fleste tyske aktioner fandt sted, og jeg fik derfor natophold
hos min søster på Nørrevoldgade. Nogen ulempe eller personlig
overlast kom jeg ikke siden ud for, men en nat et stykke ind i det
nye år ( 1945 ) fik min hustru desværre endnu en gang besøg af Ge
stapo. De kom ind ad køkkendøren, som den ældste af mine sønner
lukkede op, efter at de havde truet med at skyde. Det viste sig hel
digvis at være en fejltagelse, idet det slet ikke var vor lejlighed, de
skulle ind i, men den på opgangens anden side, hvor de eftersøgte
en ung mand. Ulykkeligvis fandt de ham, og han blev vistnok dræbt.
Nogen god tid var det ikke. Drab og clearing-drab, sabotage og
schalburgtage var daglige begivenheder, hvortil kom de talløse
voldshandlinger og røverier, som den politiløse tid muliggjorde. In
gen kunne selv ved højlys dag vide sig sikker mod udplyndring, og
jeg husker således, at jeg en dag på gaden blev standset af en bekendt,
som sagde til mig: »Gå ikke hen i Bredgade; der står en fyr, som hol
der forbipasserende op med en revolver og tager deres penge!«
Hvad sabotagen angår, har jeg i særlig erindring bevaret sabota
gen mod Østasiatisk Kompagnis bygning. En dag i begyndelsen af
januar 1945, da sneen faldt i tætte, store fnug, spurgte min lille søn
Jørn: »Far, hvor kommer sneen fra?« »Fra himlen«. »Far, er der sa
botage i himlen?« Jeg blev på det rene med, at dette ejendommelige
spørgsmål skyldtes, at da 0. K. s bygning en måneds tid forinden var
blevet sprængt i luften, hvirvlede der en timestid efter store masser af
hvide papirstykker svedet i kanten ned fra luften eller altså fra him
len, og min søn mente derfor, at også snefnuggene hidrørte fra sa
botage.
Både på grund af vore personlige oplevelser og på baggrund af
den ret ulidelige atmosfære, som i en by mere end andre steder
trængte sig ind på én, besluttede vi os til at komme bort fra Køben
havn, og det lykkedes os i slutningen af marts 1945 at få rådighed
over en villaejendom i nærheden af Humlebæk i Nordsjælland. Vi
åndede lettet op og følte os langt bedre tilpas uden for byen, om
givet af smuk natur og efterhånden, som tiden gik, mere og mere
overbevist om, at en afslutning på krigen gennem en nedkæmpelse
af de tyske styrker var nær, og hen i april kunne man erfare, at man
selv fra tysk side indrømmede, at nederlaget var nær. I »Das Reich«
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skrev dr. Goebbels en artikel, hvor det hedder: »Udsigterne for en
heldig fortsættelse af den tapre tyske modstand er som følge af den
sidste tids terræntab mod øst, sydøst og vest aftaget betænkeligt......
Kort efter - på et tidspunkt, da der mellem de fremrykkende engelsk-amerikanske og russiske tropper vest og øst for Berlin kun var
en afstand af ca. 125 km - udsendte Hitler en dagsbefaling, som også
er karakteristisk, ikke blot for den militære situation, men også for den
af »der Führer«, det tyske folks store mand, benyttede udtryksform.
Det hedder i dagsbefalingen: »Giv navnlig agt på de få forræde
riske officerer og soldater, som for at sikre deres elendige liv vil kæmpe
mod os i russisk sold, måske endog i tysk uniform. Den, der giver
ordre til tilbagetog, uden at I kender ham nøje, skal straks arreste
res og om fornødent dræbes, ligegyldigt hvilken rang han har ... På
et tidspunkt, da skæbnen har taget alle tiders største krigsforbryder
bort fra denne jord*), vil denne krigs vendepunkt afgøres«.
Endelig skal også som dokumentation for den taleform og de syns
punkter, som Tysklands ledende mænd på dette tidspunkt lod
komme til udtryk, nævnes følgende uddrag af en radiotale, som Goeb
bels den 19. april 1945 i anledning af Hitlers fødselsdag den føl
gende dag holdt til det tyske folk:
»Sammensværgelsens hovedmand (Roosevelt) er blevet knust af
skæbnen. Det var den samme skæbne, som den 20. juli 1944 (dagen
for attentatet på Hitler) lod Føreren stå oprejst og uskadt midt
blandt døde, hårdtsårede og ruiner, for at han kunne fuldføre sit
værk, sådan som det er forsynets mening. - Endnu en gang stormer
de fjendtlige magters hære mod vore forsvarsfronter. Bag dem frå
der som indpisker den internationale jødedom, som ikke vil fred, før
den har nået sit mål: verdens ødelæggelse. Men det vil være forgæ
ves . . .
Når verden endnu lever, ikke blot vor, men også den øvrige, hvem
andre har den så at takke end Føreren . . . Tyskland er stadig troska
bens land. Denne troskab skal i faren fejre sin største triumf. Aldrig
vil historien om denne tid kunne berette, at et folk forlod sin Fører
eller en Fører sit folk. Men dette er sejren«.
Talen sluttede således: »Han skal for os vedblive at være, hvad
han er og altid var: Vor Hitler«.
Det kan tilføjes, at den svenske radio næsten hver dag meddelte,
*) Der sigtes her til præsident Rosevelt, som var afgået ved døden kort for
inden.
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at der i Sverige var landet tyske flyvemaskiner med tyske officerer
og enkelte kvinder som passagerer; de erklærede at være flygtninge.
Ligeledes gik flere mindre, tyske orlogsfartøjer ind i svenske havne.
Disse meddelelser kastede jo et vist lys over de goebbelske udtalelser
om den tyske troskab.

*
Under mit vinterophold i København var jeg kommet i forbindelse
med lederne af politiets illegale organisation, som så det som sin op
gave at tilrettelægge de politimæssige opgaver ved krigens slutning,
altså stort set de samme opgaver som dem, der havde dannet bag
grunden for min arrestation. Det var meningen, at politidirektør
Seidenfaden skulle være den øverste leder af politiet, og man bad
mig være hans stedfortræder i tilfælde af, at et eller andet skulle
hænde ham. Grunden til, at man ikke tildelte mig noget selvstændigt
hverv var, at man syntes, at jeg efter det, som var hændt mig i som
meren 1944, skulle have lov til at trække vejret, og da der jo af Ge
stapo var forment mig adgang til Jylland, fandt man det også særlig
risikabelt at sætte mig på en post derovre. I april 1945 kom jeg påny i
kontakt med lederne, politidirektør Seidenfaden og politiinspektør
(senere politimester) Holten; vi mødtes i en villa i Gentofte, som af
gode mennesker var stillet til vor rådighed. Da der i den forløbne
tid heldigvis ikke var overgået Seidenfaden noget, mente man nu,
at jeg kunne gøre mere nytte i Jylland, og man bad mig i en nær frem
tid rejse derover med henblik på at overtage det midtjyske distrikt,
hvor jeg så snart som muligt skulle søge kontakt med politimester
Martensen-Larsen, hvem også en større opgave var overdraget.
Jeg begyndte nu straks at forberede mig på min forestående opgave.
For så vidt muligt at undgå at blive identificeret var jeg naturligvis
ikke blot udstyret med et falsk legitimationskort, udstedt til tegner
Erik Jensen, men jeg forsøgte at gøre mig ukendelig, bl. a. ved at an
lægge briller (med almindeligt rudeglas), langt kunstnerhår samt
overskæg. Virkningen af disse bestræbelser skal straks omtales.
Den i. maj tog jeg afsted med et tidligt morgentog og kom velbe
holden over Sjælland og Storebælt. Medens toget holdt på Nyborg
station, åbnede jeg et vindue i kupeen og kiggede ud. Stationsfor
standeren, en mig ganske ukendt person, kom hen til mig og sagde:
»Nej, goddag politimester Hoeck«, og derefter fortalte han mig en
række gode nyheder, som han netop havde hørt i den svenske radio,
og herunder fik jeg også at vide, at han kendte mig fra Århus, hvor
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han tidligere havde boet. Min maskering var altså desværre ikke sær
lig virkningsfuld.
Rejsen fortsatte over Fyen. I kupeen overfor mig sad en sød ung
pige; hun smilede til mig og sagde: »Jeg ved godt, hvem De er
- politimester Hoeck«. Hun præsenterede sig som professordatter fra
Århus, og jeg satte hende i korthed ind i min situation og fremhæ
vede betydningen af, at min identitet ikke blev afsløret. Under rejsen
videre op gennem Jylland var hun gået ud af kupeen, og da hun kom
tilbage, sagde hun: »Det summer i alle kupeerne om, at De er med
toget!« Det var jo ikke så godt!
Da vi var nået op mellem Horsens og Skanderborg, viste det sig,
at det var umuligt at fortsætte, da der havde været sabotage på
linjen, og toget bakkede tilbage til Horsens, hvor alle måtte stige ud.
Det var efterhånden blevet hen på aftenen, og da jeg ikke turde løbe
nogen risiko ved at gå ud i byen og tage ind på et hotel, måtte jeg
tilbringe natten i jernbanestationens ventesal, hvor professordatteren
og jeg fandt os tilrette på den måde, at den ene af os lå på bænken
med hovedet i den andens skød, hvorefter vi engang eller to i nat
tens løb byttede roller. Tidligt næste morgen gik vi ud af banegården
og så til vor store glæde plakater fra modstandsbevægelsen i Hor
sens, som meddelte, at den havde overtaget den offentlige admini
stration i byen! Vi fik imidlertid hurtigt at vide, at denne »magt
overtagelse« desværre skyldtes en misforståelse. Horsens havde, som
det vist vides, overgivet sig et par dage for tidligt.
Da det stadig var umuligt at nå længere frem med jernbane,
søgte vi sammen med nogle andre passagerer kontakt med en vogn
mand, i hvis lastbil vi blev kørt til Skanderborg; jeg lå under en
presenning, da jeg stadig frygtede at blive opdaget. I Skanderborg
opsøgte jeg nogle venner, og de skaffede mig forbindelse med borg
mester Nielsen, som havde bil og med stor imødekommenhed kørte
mig til nogle andre venner i Svejbæk. Der fik jeg den følgende dag
forbindelse med kaptajn Dohlmann, der som tilknyttet luftværnet
også havde bil. Han blev sat ind i situationen og påtog sig straks at
køre til Århus og kontakte politimester Martensen-Larsen, som - na
turligvis under falsk navn - boede hos bankdirektør Schack-Eyber
i Skåde Bakker. Kaptajn Dohlmann kom tilbage og meddelte, at
han havde truffet Martensen-Larsen, som havde sagt, at jeg blot
skulle forholde mig i ro indtil videre.
Men allerede den følgende dag, den 4. maj ved 17-tiden, dukkede
Martensen-Larsen op i en bil ført af amtskontorchef Bach fra Århus.
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Vi kørte ad forskellige bagveje til Skåde Bakker, hvor jeg blev venligt
modtaget af bankdirektør Schack-Eyber. Han, Martensen-Larsen
og jeg spiste middag, og om aftenen lukkede Schack-Eyber op for ra
dioen for at høre den sædvanlige danske udsendelse fra London. Den
begyndte med nogle ret ligegyldige meddelelser, og Schack-Eyber
sagde, at det gad han ikke høre mere af, hvorfor han rejste sig og gik
ind i stuen ved siden af. Men så kom jo det vidunderlige budskab om
de tyske styrkers overgivelse, frihedsbudskabet, og det kan nok være,
at vi hurtigt fik halet Schack-Eyber ind i stuen igen.
Vi var - vel som alle, der hørte udsendelsen - dybt grebne, og
det første vi gjorde, da udsendelsen var forbi, var at gå ud i haven
og hejse det danske flag til tops. Det samme blev gjort næsten som
på kommando omtrent samtidig af mange andre villaejere i Skåde
Bakker, og den dejlige sommeraften, som kastede sit sidste lysskær
over flagene, det smukke danske landskab og den blå Århus bugt,
skænkede mig et syn, som jeg aldrig vil glemme.
Senere på aftenen fik jeg telefonkontakt med min gode ven bank
direktør Niels Jensen, der boede i Risskov, og i en Falck-ambulance det eneste befordringsmiddel, som var til rådighed - blev jeg kørt
ud til ham, hvor der allerede var samlet en stor vennekreds, og hvor
befrielsen blev fejret på festligste måde. Kun eet manglede for mig:
min hustru var jo ikke ved min side !

Befrielsen og tiden derefter.
Tidligt den næste morgen - altså den 5. maj - kørte jeg på min cykel,
som jeg havde skaffet mig ved et hastigt besøg i min villa i Risskov,
ind til Århus, hvor alt jo var præget af befrielsen, selv om endnu
denne morgen enkelte kamphandlinger fandt sted med det tyske mi
litær. På Bispetorvet var en større menneskeskare samlet; jeg blev
hurtigt genkendt, og man tog min cykel fra mig og bar mig rundt i
guldstol, og jeg fik derefter en vældig omfavnelse af en af mine kvin
delige politibetjente Johanne Berg. Jeg begav mig derpå hen i Kon
certpalæet i Kannikegade, hvor der var indrettet en midlertidig po
litistation, og også der fik jeg en hjertelig modtagelse. Til slut tog jeg
kvarter på Hotel Ritz, hvor modstandsbevægelsens forskellige led
havde installeret sig.
Jeg boede nogle dage hos bankdirektør Niels Jensen, men så flyt
tede jeg ind i vort hus i Risskov, og et par dage senere kom min
hustru og mine to sønner også hjem; det var jo et glædeligt gensyn.
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Einar Hoeck og politibetjent Johanne Berg i Kannikegade på befrielsesdagen.

Den 13. maj overtog politiet officielt sin tjeneste igen, og dette
blev markeret ved en parole i Katedralskolens gård, hvor en række ta
lere havde ordet. Derefter marcherede det samlede korps gennem
byen, hvor der var en mængde mennesker samlede, til rådhuset, hvor
vi blev modtaget af borgmester Stecher Christensen i spidsen for
byrådet.
Da den tale, som jeg holdt til korpset i Katedralskolens gård, be
lyser de forhold, som for alle inden for politiet var det centrale og
måske også indeholder tanker, som hele den danske offentlighed i de
dage måtte føle som sine, gengiver jeg her talen i uddrag:
»Så kom den dag, vi ventede på så længe, så kom da den time, hvor
vi atter er samlet.
Men lang og mørk har vejen været for mange, og ikke alle nåede
til vejs ende, og selv i denne glædens time, selv i disse dage fulde af
lys, af latter og jubel, bliver vore hjerter tunge, når vi tænker på dem,
som segnede i kampen. Århus politi blev ikke skånet, også vi måtte
yde tunge ofre til herrefolkets terror. Og lad os da som det første
tænke på vore døde kammerater«.
Jeg nævnte her navnene på dem, som døde i de tyske koncentra
tionslejre eller blev dræbt som medlemmer af modstandsbevægelsen
og fortsatte derpå:
»Disse kammerater, disse gode danske mænd, vil vi love ikke at
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glemme. Blandt de mange hundrede, som faldt i kampen mod de
tyske tyranner, vil de føles som stående vore hjerter nærmest. Deres
brutale og meningsløse død er som et sår, der ikke vil læges. At det
ikke skulle forundes dem som os at opleve sejrens og frihedens dag,
er som en smerte, som vel kun tiden kan udslette, men vi vil holde
deres minde i ære og i Århus politis historie give dem den hæder
fulde plads, som de har betalt med det dyreste, de ejede.
Og nu vi, som står her, beredt til atter at gøre den gerning, som i
så lang tid har været forholdt os af dem, som satte magten i rettens
sted, de som med vold og terror bekæmpede vort land og folk og
også os. Ja, vi takker det nådige forsyn, som uden vor egen fortjene
ste lod os slippe igennem det uvejr, som gik over vort land. En dyb
taknemmelighed må fylde vort sind mod de magter, som med deres
vældige kræfter kæmpede sig sejren i hænde, formåede at vende det
truende nederlag til den største sejr i vor verdensdels historie, ikke
blot en militær sejr, men en sejr over ondskab, lavhed og magtsyge.
Vi ved, at det, vi herhjemme kunne bidrage til med vore svage kræf
ter, vel ikke kunne betyde det afgørende i denne vældige kamp, men
vi ved også, at vi kunne være vor indsats bekendt, og vi har Gud være
lovet lov til at sige, at den glæde, som vi atter føler over, hvad der er
sket, har en sandhed og dybde, i bevidstheden om, at vort folk har
gjort sin pligt.
Og lad os glædes over, at dansk politi og Århus politi har fået lov
til at være med i denne kamp. Ilde ville det have været, om vi havde
stået udenfor, til ubodelig skade ville det have været, om vi overfor
befolkningen havde mistet vort ansigt, for det var nemlig blevet
det sikre resultat af en tilbageholdenhed, som forsigtighed eller andre
bevæggrunde kunne have dikteret os.
Og lad mig da her bringe en tak til alle dem, som i denne tunge og
mørke tid har været med til at bære kampens byrder, hvad enten det
formede sig således, at de måtte gennemgå måneders lidelser og
ydmygelser i Buchenwaldes helvede, eller det forundtes dem at blive
indrulleret i modstandsbevægelsens djærve, uforfærdede styrker, hvor
de igennem lange måneder med daglig udsigt til forfølgelse, fængs
ling og tortur stod beredt på deres poster til at træde frem i kampen
for Danmarks sag, når tegnet blev givet. Ikke kunne de vide, at for
holdene ville udvikle sig så lykkeligt, at de skånedes for den sidste
store prøvelse. Måske var det dem endda en skuffelse, at de ikke fik
lov til at gå ud i den kamp, som de havde beredt sig til, men lad det
være sagt her: de kræfter, som der - således som det hele kom - ikke
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blev brug for, må vi være lykkelige over at have i behold i den frem
tid, som ligger foran os.
Lad os da i samdrægtighed samles om de opgaver, som ligger
for os. Der bliver nok at tage vare på! Der vil blive brug for alle vore
kræfter, tro De mig!
På Arhus politistation, hvor de fleste af os har haft vor tjeneste,
har de fremmede en tidlang haft til huse. I de værelser og kontorer,
hvor vi havde bestræbt os for at gøre vor pligt som rettens tjenere,
som befolkningens hjælpere og beskyttere, dér huserede en skare in
divider, befængt med alle nazismens værste laster, dér mishandledes
og torteredes gode danske mænd og kvinder, som af kærlighed til
deres land havde vovet sig ud i kampen. Dér huserede som disse bød
lers håndlangere det danske udskud af stikkere og mordere, som vi
fandt næsten mere modbydelige end noget andet i disse år; dér ud
klækkedes de modbydeligste planer til udslettelse af danske mænds
liv og meningsløs ødelæggelse af værdier.
Kan vi næsten ånde et sådant sted? Helst havde vist enhver af os
set denne bygning i grus og en anden rejst i stedet for, men Aladdinpaladser rejses nu ikke i virkeligheden, og vi må affinde os med for
holdene i bevidstheden om, at det dog kun er noget ydre, hvorom det
drejer sig. Og lad det være det afgørende, at nu er urettens og terro
rens tid forbi, at her, hvor vor gerning skal ligge i de kommende dage,
vil rettens fane igen blive holdt oppe; her vil vi yde vort bidrag til, at
retfærdighed og orden - som de andre havde trådt under fode atter sættes i højsædet.
Og lad os da give hinanden håndslag på at gå ind i arbejdet med
lyst og med vilje til at gøre det rette, lad os søge at indfri de forvent
ninger, som det danske folk mere end nogensinde vil stille til os, og
først og sidst, lad ingen vanskelighed, intet besvær overskygge vor
uendelige glæde over, at det håb er gået i opfyldelse, som i disse
år har ligget i vore bekymrede sind, at vort land, at Danmark
atter er frit!
Lad os udbringe et Leve Danmark i håbet om, at trængslernes tid
nu er forbi, og at lykke og frihed atter vil have tilhuse i vort gamle
land«.
Den følgende tid var præget af en enorm travlhed, og den forud
gående periodes uvirksomhed på det tjenstlige område gjorde ikke overgangen lettere for mig. Vældige papirdynger skulle gennemgås,
telefoniske henvendelser strømmede ind, og da jeg samtidig med, at
politiet trådte i funktion, udnævntes til politikommandør for den
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Politikorpset foran rådhuset den 13. maj 1945.

midtjyske region, hvilken stilling pålagde mig en lang række vanske
lige opgaver, blev arbejdspresset yderligere forøget. Jeg har aldrig i
mit liv følt mig så træt som i denne periode, og jeg husker, at jeg
en dag, hvor jeg havde lagt mig for at få en hårdt tiltrængt middags
søvn, spontant kom til at tænke på, at hvis en eller anden repræsen
tant for de højere magter i dette øjeblik trådte ind ad døren og sagde:
»Følg med ! Dit liv på denne jord er forbi«, ville jeg ikke have pro
testeret eller overhovedet have følt noget trist derved.
Den enerverende travlhed tog noget af glæden ved befrielsen fra
mig, hvortil kom et andet forhold: medens man under besættelsen,
da den danske presse jo ikke frit kunne udtale sig om forholdene, var
forblevet uvidende om mange forhold, var aviserne nu fyldt med op
lysninger fra krigens tid, og her dominerede de mange beretninger om
tyskernes grusomme, bestialske adfærd mod fanger i de tyske koncen
trationslejre og fængsler og overalt, hvor de havde færdedes i de be
satte lande. Det kendskab, som man fik til disse forhold, måtte virke
nedstemmende, og ikke mindst, når det drejede sig om danske men
nesker, modstandsbevægelsens folk og andre, som en tragisk skæbne
havde ført i ulykke cg gennem ubeskrivelige lidelser; og der skulle
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gå lang, lang tid, før mindet om disse onde forhold gled i baggrunden
i ens sind. I en dagbogsoptegnelse så langt frem i tiden som den 4. maj
1950 læser jeg: Der er store festligheder og højtideligheder i anled
ning af 5-årsdagen for befrielsen, og i aften brænder vi levende lys
i vinduerne. - Det er ikke let at føle sig virkelig fri og glad, når man
tænker på de 5 forgangne år med deres skuffelser (hvorom neden
for skal berettes), på den mere end usikre fremtid og - næsten mere
end noget andet - på de mange, som ikke kom til at opleve befri
elsen; det er et sår, der vist ikke nogensinde vil læges!
Og hvad ellers angår den almindelige stemning i vort land i tiden
efter befrielsen, kunne man måske have troet, at generhvervelsen af
friheden ville have affødt godhed, venlighed og menneskelig forstå
else, men jeg mener at kunne sige, at helt andre stemningsbølger her
skede, så snart den spontane glædesrus i den første tid efter befrielsen
var fordampet.
Medens hjælpsomhed og offervilje ofte havde kastet sit lys over be
sættelsestidens mørke, gik nu mørke skyer over den lyse himmel i form
af utilfredshed, ufred og beskyldninger. Hvad havde den og den sagt
ved den lejlighed? Hvorfor havde den og den handlet eller undladt at
handle sådan eller sådan? Jeg tror, at denne mistænkeliggørelse og
anklagetrang ofte hvilede på manglende kendskab til og indføling i
de forhold, den stemningstilstand, som på afgørende vis havde be
hersket den handle- og tænkemåde, mod hvilken anklager nu rettedes
af mennesker, hvis tilværelse og vilkår under besættelsen havde lig
get fjernt fra dem, som havde været gældende for dem, mod hvem
anklager nu rettedes.

*
På eet punkt var dog så at sige alle enige: Der måtte finde et opgør
sted med dem, der havde solgt deres land og dets borgere under be
sættelsen.
Som det vides, blev en lov om disse forhold givet meget hurtigt,
loven af 1. juni 1945 angående forræderi og anden landsskadelig
virksomhed.
Loven kan vist siges på en lang række punkter at give udtryk for
et fuldt forståeligt hads krav om ubønhørlige reaktioner ikke mindst
mod dem, som ved deres gerninger havde bidraget til, at gode danske
borgere var kommet i ulykke ved på forskellig vis at blive underkastet
besættelsesmagtens onde og tøjlesløse terrorisme. Ingen straf syntes
for hård, og som et ganske særligt udtryk herfor blev dødsstraffen,
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hvis anvendelse var blevet udelukket ved ikrafttræden af den nugæl
dende straffelov af 1930, og som igennem mange årtier ikke havde
været praktiseret i vort land, nu genindført. Fængselsstraffe, som
efter den almindelige straffelov kan idømmes helt ned til 30 dage,
kunne ikke efter den ny lov idømmes under 4 år, men det må her
tilføjes, at en lov, som udkom allerede i 1946, ændrede denne be
stemmelse, således at minimalstraffen blev fastsat til fængsel i 2 år,
og 1946-loven mildnede også på en række andre punkter loven af
1945; man var efter en tids overvejelser - og man kan måske sige,
efter at den første hektiske stemning var faldet noget til ro - gået
over til en noget lempeligere reaktion overfor landssvigeme.
Et stort antal sager blev i den kommende tid rejst mod personer,
som havde overtrådt loven, og idømmelse af mange års fængsel var
det ret sædvanlige domsresultat. Også dødsstraf idømtes - i flere til
fælde efter stadfæstelse af højesteret - og da jeg efter min embeds
stilling medvirkede ved flere af disse dommes fuldbyrdelse, vil jeg her
fremdrage enkelte af de ting, som er bevaret i min erindring om disse
usædvanlige forhold.
Ved en kgl. anordning, som blev udgivet i oktober 1945, blev der
givet nærmere forskrifter om, hvorledes eksekutionen skulle finde sted.
Også en række andre forskrifter fremkom til klarlæggelse af alle en
keltheder, men da disse bestemmelser udgaves med påskriften:
Strengt fortroligt, må jeg i det følgende afholde mig fra at referere,
hvad der her bestemtes. Der var endvidere foreskrevet tavshedspligt
for dem, som var tilstede ved eksekutionerne, og også denne forskrift
lægger bånd på min beretning.
Dommen skulle fuldbyrdes ved skydning af et af politimænd be
stående eksekutionskommando bevæbnet med gevær eller karabin
under kommando af en højere polititjenestemand. Tilstede skulle
være en repræsentant for anklagemyndigheden, fængselspræsten eller
en anden præst efter domfældtes ønske samt to læger, hvoraf den ene
skulle være fængselslægen eller den stedlige embedslæge; deres op
gave var at konstatere, om døden var indtrådt efter skydningen.
I det område, som jeg skulle befatte mig med, foregik eksekutionen
ved nattetid i en plantage, Undalslund nord for Viborg. Standplad
sen, hvor eksekutionen fandt sted, var på forhånd afspærret af mili
tær og politi. Pelotonen kørte til stedet i en af politiets udryknings
vogne og jeg i en tjenestevogn. Den dødsdømte var om aftenen ble
vet kørt til Viborg arrest og senere derfra til standpladsen.
Efter eksekutionen blev liget af den dødsdømte nedlagt i en kiste
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og kørt til krematoriet i Århus. De øvrige tilstedeværende kørte hjem,
og man sad så med erindringen om at have overværet og medvirket
til noget, som lå langt uden for den daglige tjenestes rutinesager. Og
hvad tænkte man ved det, der var passeret? Lad mig referere en dag
bogsoptegnelse fra oktober 1947, hvor en dødsdom over en gestapomedhjælper, som havde medvirket til tyske ugerninger, blev fuldbyr
det. Jeg skrev:
»For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at man lades mær
keligt kold, medens det foregår. Man kan filosofere over, hvorvidt
nogen mening er at finde i det skete - men kommer ikke til noget
resultat! Er det, som man har set og medvirket til, rimeligt, konse
kvent, retfærdigt, eller er det et udslag af en skæbnesvanger misken
delse af menneskets vilkår og muligheder for at gøre det gode eller det
onde? Den almindelige vending: at disse mennesker havde forspildt
retten til at leve, forekommer mig - uden at jeg egentlig synes, at den
er forkert - at lyde som en floskel, en cliche !
På vejen hjem gennem den stille høstnat, hvor engang imellem
stjernerne kom frem gennem drivende tågeslør, kunne jeg tænke på,
at livet i nogen grad ligner en sådan nat«.
Og hvis jeg vil spørge mig selv: Hvorledes kan det forklares, at du
ledes næsten uberørt af at medvirke til, at et menneske, jo oftest en
ret ung mand med mange år liggende foran sig, dræbtes for øjnene
af dig? Skyldes det, at du vidste, at han var en forbryder, som selv
havde medvirket til drab eller andres ubeskrivelige lidelser, må sva
ret blive: Ikke alene dette er årsagen, men også, at du under krigen
både gennem fjernere beretninger, men ikke mindst ind på livet af
dig gennem krigens sidste år, ideligt hørte om drab på mennesker,
ikke blot selve krigens utallige uundgåelige ofre, men også de enkelte
meningsløse tilfælde, hvor ingen nådens dør havde stået åben, men
var blevet knaldet hårdt til af ondskabens og brutalitetens hænder.
Disse ubønhørlighedens og grusomhedens produkter havde lagt de
res affald i mit indre og formået at kvæle følsomheden i mit sind.
*

Efterhånden som tiden gik, gled de forhold, som prægede de første
år efter befrielsen, noget i baggrunden; tingene faldt tilbage i et
mere normalt leje. Megen travlhed prægede stadig min embedstil
værelse, også fordi jeg i disse år var medlem af politimesterforeningens bestyrelse og gennem en årrække formand for foreningen. Dette
hverv medførte mange rejser til møder, navnlig i København, og jeg
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fik herunder lejlighed til at opsøge gamle venner, som boede i hoved
staden og dens omegn. Men gensynet med selve byen, hvor jeg havde
tilbragt mange barndomsår, beredte mig ingen glæde, tværtimod!
Storbyens indelukkethed, den voldsomme trafik på gaderne, hvor
man mødte alt for mange fortravlede mennesker, bød mig simpelthen
imod. Når jeg om aftenen ved hjemrejsen til Århus gik ombord i ru
tebåden og rettede den traditionelle henvendelse til kahytsjomfruen
om at få en ekstra hovedpude, følte jeg mig kun veltilpas ved tanken
om at skulle vende tilbage til Jylland og lade København ligge agter
ude.
For øvrigt kom København i søgelyset for mig på en særlig måde,
da embedet som politidirektør som følge af politidirektør Seidenfa
dens forestående fratræden på grund af alder blev opslået ledigt i
slutningen af 1947. Jeg nærede ikke ønske om at forlade Århus, men
alligevel gav den foreliggende situation grundlag for mange over
vejelser, og min hustru og jeg drøftede gentagne gange de forhold,
som kom i søgelyset. Det kunne jo siges, at det drejede sig om en for
andring i opadgående retning, bl. a. økonomisk, og jeg kunne måske
også gå og blive »for gammel« i min nuværende stilling. Vore over
vejelser endte med, at jeg i december 1947 indsendte min ansøgning
til stillingen. Samtidig skrev jeg underhånden til en af justitsmini
steriets kontorchefer og bad om ministeriets støtte til fremskaffelse
af en bolig (villaejendom) i København.
Indsendelsen af min ansøgning udløste ikke nogen tilfredshed tværtimod. Den følgende tids spænding og usikkerhed var ikke fri
for at gå mig på nerverne, og da jeg ad forskellige veje blev oriente
ret om, at jeg i høj grad var i søgelyset som den, der ville blive ud
nævnt til politidirektør, følte jeg mere og mere, at det ikke ville blive
nogen lykke for os at komme til København. Efter en ny drøftelse
med min hustru, hvor alle hensyn for og imod påny blev vejet mod
hinanden, skrev jeg den 12. januar 1948 et privat brev til justitsmi
nister Busch Jensen, hvori jeg gav udtryk for, at jeg som betingelse
for at opretholde min ansøgning måtte bede om et bestemt tilsagn
om ministeriets støtte i spørgsmålet om at skaffe mig bolig.
Et sådant krav kunne man ikke med rimelighed forvente imøde
kommet, og muligvis var det på denne baggrund, at det den 14. ja
nuar i radioen blev meddelt, at kontorchef i justitsministeriet J. Her
felt - som ikke var blandt ansøgerne til stillingen - kunne forventes
udnævnt. Både min hustru og jeg følte en stor lettelse, og da vi til
fældigt netop samme dag havde en kreds af vore venner til middag,
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fik aftenen på grund af det skete en helt usædvanlig karakter med
adskillige taler og feststemning. Da jeg nogen tid senere traf Herfelt,
sagde han: »Det kunne du nu godt have skånet mig for!«
Og så fortsatte jeg da livet i de vante spor. Jeg har i det foregående
ikke skrevet ret meget om mit familieliv, men det kan da her nævnes,
at vi gennem de mange år efterhånden havde fået fem børn, af hvilke
de fleste allerede i krigens år var blevet voksne og var fløjet fra reden,
og min hustru og jeg var i disse år nået frem til at blive bedstefor
ældre, hvad vist ikke i det tidsafsnit, som det her drejer sig om, sæt
ter så meget præg på personligheden som i ældre tider, hvor bedste
forældre var mennesker, som i livsvaner, fremtræden og påklædning
på afgørende vis adskilte sig fra de yngre generationer. Når jeg nu
ser en bedstemor siddende i en sofa med den korte nederdel trukket
op over knæene, med make up og lysende af kvindelighed, er det mig
umuligt at finde nogen som helst lighedspunkter mellem hende og
min barndoms bedstemodre med deres højhalsede kjoler og lange ne
derdele, som ikke lod skimte så meget som en anelse af en ankel.
*

Min tilværelse kom altså fortsat til at ligge i Århus, og dagene gik
dels med dagliglivets arbejdstimer på mit kontor og med de andre
pligter, som mit embede pålagde mig, dels med alt, hvad mit liv med
hustru, børn, børnebørn og andre pårørende lagde i mine hænder.
Store og afgørende begivenheder har ikke præget dette afsnit af mit
liv, og da jeg efter mange overvejelser er kommet til det resultat, at
der af disse år op til dagen i dag ikke vil kunne skabes noget særpræ
get billede på samme vis som af de tidsafsnit, hvor jeg i det foranstå
ende har hentet mit stof, vil jeg slutte mine livserindringer her.
Men forinden jeg helt forlader scenen, vil jeg gøre et forsøg på
som en slags afskedshilsen til mine læsere at klarlægge, hvad det liv,
der på så gådefuld vis er stillet til min rådighed på denne jord, har
lært mig og har skænket mig.
Og lad mig da her - for mig som noget næsten selvfølgeligt - be
gynde med at citere disse linier fra Viggo Stuckenbergs aldrig glemte
digt:

Lykken mellem to Mennesker
er hverken Hu ! eller Hej !
Snarere er den et ensomt Græs,
der grønnes på stenet Vej.
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Hvad her er skrevet, mener jeg har sin gyldighed ikke blot mellem
to mennesker - en mand og en kvinde - men også i almindelig menne
skelig samkvem, hvor mange af de små i sig selv helt betydningsløse
ting i dagliglivet af nogle kan ses som et lysglimt, der bringer dem
glæde, medens de af andre lades ganske upåagtede.
Lad mig nævne et lille - måske alt for lille - eksempel på, hvad
jeg mener hermed.
En morgen i slutningen af januar kørte jeg i en trambus ad Skov
vejen ind mod bycentret. På bagperronen stod to herrer i samtale. Da
man fra bussen et øjeblik havde frit udsyn over bugten, hvor vinter
solen løftede sine første sejrrige stråler som flammer over den skyfri
himmelrand, afbrød den ene af herrerne samtalen og sagde med glad
stemme: »Nej, se dog solen!« Den anden herre drejede et kort øjeblik
hovedet mod solopgangen, men sagde intet om, hvad han så, og fort
satte straks - øjensynlig helt uberørt - den afbrudte samtale. Den
gave, som var rakt dem begge, havde den ene med glæde og ud
bytte modtaget; den anden havde afslået gaven som værdiløs.
Jeg har altid selv ønsket og bestræbt mig for at modtage, hvad
livet skænkede mig, og som et vidnesbyrd herom vil jeg til aller
sidst her gengive, hvad jeg skrev i slutningen af de livserindringer,
som jeg har omtalt, at jeg nedskrev under mit fængselsophold i 1944,
hvor jeg bag cellens tremmevindue betragtede livet, også mit eget,
som tilskuer. Jeg skrev: Ja, meget har jeg kunnet glæde mig over her
i livet! Og når jeg her i min ensomhed betragter disse midlertidigt
bortgemte værdier, fremstår de naturligvis for mig i et særligt lys som
alt, hvad der er umuligt at opnå i øjeblikket - eller som noget man
har mistet. Men det, som jeg i disse 2-3 måneder har gennemlevet,
har givet mig baggrund for en tro på, at når og hvis jeg igen får lov
til at leve et menneskes normale liv, vil alle disse livsværdier blive
ved at bevare deres glans; i hvert fald vil glæden over at besidde dem
aldrig helt blive kvalt i hverdagens gråhed. Og hvad tænker jeg
nu særligt på, når jeg taler om disse værdier? Åh, lad mig blot se bort
fra de få og festlige stunder, hvor sindet af særlige grunde er løftet
ud af sig selv - disse timer er dog få mod de mange hverdage. Nej,
jeg tænker på en almindelig arbejdsdag, hvor solen, når rullegardi
net går til vejrs om morgenen, skinner på træer og buske i vor have,
hvor min lille søns kære barneansigt løfter sig som en blomst fra hans
lille seng, hvor kontorets gode og renlige arbejde venter én, hvor man
kører hjem til frokost langs den blinkende bugt og mødes af en kær
lig hustrus smil ved hjemkomsten, hvor stuerne med deres gode ting
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luner omkring én i middagsstunden, hvor efter eftermiddagens ar
bejde atter hjemmets rolige lykke venter, hvor måske de kære børn
eller gode venner kommer på besøg, og hyggen lejrer sig i vort gamle
hjem, indtil aftenens afslutning kalder én til éns gode seng - skulle
alt det ikke være tilstrækkeligt til at skabe den lykke, som kan gøre
det forståeligt, at man elsker livet.
Hvad byder ikke året af velsignede ting i vort gode hus og have?
Når man ser de første vintergækker og erantis dukke op gennem sne
en - når man første gang mærker den genfødte sols varme en mild
forårsdag i haven - når busken uden for dagligstuen begynder at
skyde grønne skud - når de andre forårsblomster også melder sig når det blåner af violer langs huset og rundt i haven - når de gamle,
store frugttræer skænker os deres blomsterpragt - når sommerens væl
dige kraft bryder ind over os med sin varme, sine lyse aftener og
skønne morgener - når den gamle gran fornyer sig med lysegrønne
skud - når bær og frugt modnes - når man en solskinsdag i høst
rækker og strækker sig efter de rødkindede gravenstenere på de
tynde, svajende grene - når efterårets stolte pragtfarver klæder træ
og busk - når den begyndende vinters hygge melder sig med de lange
aftener i ro og varme - når julens lys tændes og kaster deres stråle
glans i vore børns øjne - åh! tro mig I, som læser dette: Alle disse
ting, som synes at være så ligetil, som står langs den vej, I vandrer,
ejer hver deres rigdom for den, der vil se dem, glem det ikke! Det er
for sent, når I har mistet dem!

Fra min klunketid i Silkeborg
Af Johan H. Baunvig

I dette århundredes første tiår, altså i slutningen af den såkaldte
klunketid, var Silkeborg endnu en lille småborgerlig by omkranset
af skove og søer. Både i øst, syd og vest dækkede skovene store om
råder, som nu er bebygget, og selv så nær centrum som ved Kirke
bakken var der endnu en træbevoksning, som kaldtes Granskoven.
I byens sydlige og sydvestlige udkanter var der helt landsbyagtige
kvarterer, og selv inde i hovedgaderne, der havde stenbrolægning og
gaslygter, var der hist og her lave huse, som havde oplevet Silkeborgs
nybyggertid.
Nederst i Østergade lå den gamle lade, der oprindelig hørte til
Silkeborg Hovedgård, og som den alsidige grosserer Friberg en over
gang brugte som cykellager. Skråt overfor lå hotel Silkeborgs lange,
stilfulde bygning, der lyste gult i eftermiddagssolen, og nedenfor pa
pirfabrikkens brusende sluseværk var der en idyllisk åbred, hvorfra
byens drenge yndede at fiske.
Gik man over Langebro og drejede til venstre, kom man til pa
pirfabrikkens have, som dengang var tilgængelig for publikum. Her
kunne man se de sparsomme ruiner af Silkeborg slot samt Michael
Drewsens villa, der i en årrække blev benyttet til maleriudstillinger
og senere udlejet til kammerherre Steensen de Leth.
Gik man til højre ad Hattenæsvejen og passerede bådehavnen med
Hjejleselskabets flåde og dampskibet »Juliane«, kom man forbi
Kneipkuranstalten og »Skovbakken«, der først i århundredet var en
yndet sommerrestaurant med optræden bl. a. af operasanger Chri
stoffersen, der lod sin smældende tenor klinge ud over Iskælderdalen.
I samme skovkransede dalsænkning demonstrerede I. P. Muller en
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kølig sommeraften sit sundhedssystem og overhældte sin nøgne krop
med koldt vand i folkets påsyn.
I byens vestlige udkant lå samme sted som nu sommeretablisse
mentet »Lunden«, der dengang var forsynet med en to-etagers åben
træveranda med frodige vildvinsranker helt op til taget. Her nød
man skovstemningen og udsigten over Kalgårdsvig, og her blev pub
likum hver aften samt søndag eftermiddag underholdt af en violin
spiller og en pianist (nu og da også en cellist), der opvartede med ope
rafantasier, operetteudtog samt diverse salonstykker og valse. Een
gang om ugen afholdtes kommunal koncert med kammerassessor Mogensens orkester, og i de lune sommeraftener sad publikum under bø
getræernes brede kroner. Om formiddagen var stedet en stille idyl,
der dog nu og da fik et flygtigt besøg af en eller anden gæst fra
»Vandkuren«, der, inden han skulle tilbage til sin diætfrokost, snup
pede en dobbelt whisky og et stykke med hummer.
For øvrigt var byen velforsynet med små værtshuse. På Vestergade
lå »Røde Lygte«, der hver aften bød på musik og solistoptræden, og
på torvet var der traktørsteder i kældre og høje stuer, hvor der på
markedsdage blev drukket lidkøb i kaffepuncher eller romtoddyer
til 35 øre. Også Søndergade havde sine gæstgiverier. Her lå hotel
Phønix og café Remstrup, i hvis gård der hver lørdag var trængsel
af hestekøretøjer, der havde bragt landboere til byen. Der var jo her
fra kun få skridt til Markedspladsen (den nuværende Bindslevsplads),
hvor der afholdtes heste- og kreaturmarkeder. Her blev der pran
get og givet håndslag, og hestenes duelighed blev demonstreret ved
raske traveture frem og tilbage gennem søle eller støv.
Som skoleby havde Silkeborg allerede dengang grundlagt sit ry.
Vinthers seminarium på Skolegade var landskendt ligesom Th. Langs
skole på Skoletorvet, og i Fredensgade lå »Kornmod«, der også den
gang var kursus for præliminarister. Endelig var der Kirkeskovs real
skole ved siden af Vinthers seminarium. Af større industrivirksomhe
der fandtes foruden papirfabrikken Hammers klædefabrik på Råd
husbakken (nedbrændt juleaften 1920), maskinfabrikken på Jernba
nevej, tekstilfabrikken på Østergade og Commicaus fabrik (nu Jysk
Trikotage) på Drewsensvej. Hvad handelen angår, var den i det
store og hele begrænset til byen og oplandet; men en ekstra indtægt
flød dog fra de mange turister, der også den gang kom til byen med
tog, hestekøretøjer, på cykel eller til fods. De fandt ingen historiske
kirker eller andet af den slags, mange ældre byer kan fremvise; men
de fandt, at byen var et charmerende midtpunkt i en naturskøn egn.
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Datidens interiører.
Og hvordan så det så ud indendørs i denne klunketid i den lille pro
vinsby?
I mit barndomshjem, der i det store og hele kan stå som fælles
nævner for datidens borgerlige interiører, havde vi klunkemøbler i
dagligstuen. De var udført i en overdådig konditorstil, og deres fede
polstring var betrukket med vinrødt, finluvet plyds. Klunker som
tunge drueklaser hang ned fra deres runde skuldre og buttede arm
læn, og rækkker af mere beskedne eksemplarer kantede sæderne og
føjede sig ind i et sindrigt fletværk af tresser og snore. Der var fire
almindelige stole med polstret sæde og rygstød samt to bredtfav
nende lænestole, der indbød til lad, næsten blødagtig hvile; desuden
en mindre udgave, der næsten virkede koket, så lille og nuttekær som
den var. Sofaen var nymåneformet og riflet som en muslingeskal,
og bløde sofapuder gjorde dette i forvejen så velpolstrede møbel
endnu mere indbydende og komfortabelt.
Foran sofaen stod et rundt bord med et rødt bord tæppe. Oven på
det lå en hvid lysedug broderet med Hedebo, og oven på den igen
stod en nysølvsopsats til visitkort. Ved den ene indervæg stod et
blankpoleret klaver med messing-lyseholdere til levende lys, og skråt
over for stod bogskabet med sine smukt indbundne bøger bag slebne
glasruder. I en krog prangede en dekorativ viftepalme på en piede
stal, og en anden var anbragt på det storblomstrede gulvtæppe. En
anden krog udfyldtes af en etagére med nipsgenstande, og på et
guldbronceret stativ stod en gipsfigur, der forestillede den lyttende
Ecco med hånden bag øret. Bogskabet var indrammet af familiefoto
grafier, og over klaveret hang de velkendte reproduktioner af »Den
blå dreng« og madame Recamiér.
I spisestuen dominerede buffet’en - dette imposante møbel, der
forneden havde skabe og skuffer og foroven var et tabernakel, hvori
min mor opbevarede sit sølvtøj - ikke nedpakket i vatpolstrede
æsker, men tværtimod synligt for enhver, der fik lov til at se ind i
dette skatkammer, hvor store og små skeer og andet spisebestik
hang ned fra hylderne som glimtende istapper fra et tagskæg. Sølv
tøjet var et statussymbol, og stolt var den husmor, der kunne afholde
en sådan sølvtøjets parade.
For øvrigt var der kun få møbler i spisestuen: et spisebord med til
hørende stole midt på gulvet, en chaiselong ved den ene langvæg og
ved et af de høje gadevinduer et sybord og en kurvestol, hvor min
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Barnedåbsbillede fra et klunketidshjem i Silkeborg i århundredets begyndelse.
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mor kunne sidde med sit sytøj og samtidig i gadespejlet følge med i
begivenhedernes gang nede på Søndergade. Desuden stod der en af
disse cylinderformede, stålpansrede døgnbrændere, der mindede om
en drabelig riddersmand i fuld rustning, men som dog kunne udbrede
så stor hygge, når den nederste låge i »mørkningstimen« blev lukket
op, og de rødglødende koks kastede et varmt skær ud i stuen.
Midt over bordet hang i det ret korte tidsinterval mellem petroleums
belysning og elektricitet en gaslampe med et net, der lignede en hvid
fingertut og faldt sammen som fint støv ved berøring. Den udbredte
et hvidt, skærende lys. Men hvor klart strålede ikke glas og service
på den hvide dug!
Foruden disse to stuer hørte der sovekammer og køkken samt to
mindre værelser til lejligheden - og desuden et pigekammer på loftet.
I sovekammeret var der servante med vaskestel og i køkkenet rin
dende vand. Der var også W. C. med træk og slip, hvilket endnu var
noget af en sjældenhed på den tid. Men måske af mistillid til mo
derne installationer havde man bevaret de små tremmehuse i gården,
så de konservativt eller romantisk indstillede fremdeles kunne følge
deres sædvane og gå på »das«.

»De fine« og de mindre fine.
Måske var det oprindelig tanken, at de små tremmehuse skulle be
nyttes af ejendommens tyende, mens W. C’erne skulle være forbe
holdt herskaberne - for der var stor standsforskel i den lille by. I
toppen lå de akademisk uddannede, de højere embedsmænd, fabriks
ejerne og enkelte store næringsdrivende samt efterkommere af de
gamle førende familier. De gik under fællesbetegnelsen »de fine«, og
efter dem kom håndværksmestre og selvstændigt handlende, hvis so
ciale anseelse forøvrigt stod i ligefremt forhold til deres omsætning
og indtægt. Under dem rangerede svende og medhjælpere og langt
under dem igen fabriksarbejdere og tyende.
De fine fruer (og også mange af middelstanden) holdt to tjeneste
piger - en kokkepige og en stue- eller barnepige, og månedslønnen
for sådanne lå i århundredets første tiår et sted mellem 16 og 20
kroner. Det var almindeligt, at de havde fri hver anden søndag
(i hvert fald om eftermiddagen, når opvasken var til side) samt en
aften om ugen. De øvrige aftener måtte de, såfremt fruen forlangte
det, være villige til at stoppe strømper, ordne vasketøj og hvad der
ellers kunne forefalde af huslige sysler. Da alt husligt arbejde blev
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udført med hånden, og da man både selv bagte og selv vaskede om
hele familien, kunne det tit være besværligt nok at være tjenestepige.
Men ikke desto mindre var der altid mange ansøgere til en ledig
plads, hvis fruen da ikke ligefrem var berygtet. Det var ofte unge
piger fra oplandet, der søgte til byen.
Fabriksarbejderne havde et dårligt ry på sig. Og nægtes kan det
ikke, at man på lønningsaftener kunne se en vis klike af yngre papir
arbejdere på torvet, hvor de i kendelig beruset tilstand yppede klam
meri og slog læredrenge og håndværkssvende på snuden, indtil en
sværvægtig betjent med lynende læderhjelm fik genoprettet ro og or
den. Da det således var hyppigt tilbagevendende optrin, og da de
færreste var klar over, at det i det store og hele var de samme vitter
ligt ondartede individer, der hver gang lavede ballade, drog man,
som man syntes, den nærliggende slutning, at samtlige fabriksarbej
dere var noget ros.
Det blev også taget som et vidnesbyrd om hele standens lave mo
ralske niveau, at et slæng af yngre fabriksarbejdersker på de lune
sommeraftener holdt til nede på havnepladsen, hvor de - som en
slags utugtige sirener - flanerede frem og tilbage, mens de trallede
nogle højst uanstændige viser. Men hvad andet kunne man vente?
ræsonnerede borgerskabet. Det var vel nu engang den slags morskab,
man forlystede sig med i det samfundslag.
Fabriksarbejdernes årlige karneval på »Remstrup« vakte ligeledes
anstød og forargelse. Men mange af deltagerne var vel af den ansku
else, at det gjaldt om at slå sig løs, når lejlighed bød sig, eftersom
hverdagen var slidsom og grå, og en usikker og trist alderdom ven
tede forude. Man levede jo endnu i fattigvæsenets og alderdomsun
derstøttelsernes tidsalder, og der skulle endnu gå en årrække (helt
op til 1922), før dette almisseprincip blev forladt til fordel for en al
dersrente, der betryggede tilværelsen for den pågældende og hans fa
milie. Man havde altså intet opmuntrende at se frem til - og hvorfor
så ikke kaste sig ud i de få oplevelser, der havde glans og kulør?
For borgerskabet var det for så vidt en udmærket tid, som byen
var i jævn vækst, og tidsperioden var stabil. Den danske krone havde
sin faste værdi over for udlandet, og selv om indtægterne var små
(man hørte til de højst beskattede, når man tjente mere end to tu
sinde kroner), var levefoden til gengæld så beskeden, at mange kunne
lægge penge til side. Adskillige formuer blev grundlagt i denne tryg
hedens periode, hvor guldmønter endnu cirkulerede, og ingen tviv
lede på, at pengeværdien stod fast.
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Efter nutidens målestok var disse formuer dog af beskedent for
mat. En kapital på 100.000 blev anset for en uhyre sum, og en vis
krøsus, der mentes at eje endnu mere, blev omfattet med særlig re
spekt og hilst med ærbødighed, når han viste sig på gaden. Han var
jo den mand, der havde sendt sin datter på en dyr bryllupsrejse til
Syden, den mand, der havde drivhuse med vindruer i sin have, man
den, der gik med sølvknappet stok og havde en bæverskindpels til
at beskytte sin velplejede krop. I det hele taget fandtes der endnu hos
den jævne befolkning en mere eller mindre udtalt reminiscens af
underdanighed over for dem, der var højere på strå. Og »de fine«
tog imod den som noget selvfølgeligt. Der var nu engang forskel på
folk, og hvordan ville det se ud, hvis ikke menigmand kendte sin
plads!

Hverdagsliv og folk, der færdedes.
Folk udviste gennemgående stor flid uden at forhaste sig. På hver
dage holdt butikkerne åben til kl. 8 aften og om lørdagen til kl. 9,
og så tog man det endda ikke så nøje med at få nøglen drejet ret
tidigt om. Barberstuerne var tilmed åbne søndag formiddag, hvor de
havde stor søgning, og bagerne handlede hele søndagen, så man
kunne hente varme rundstykker til morgenbordet og lækre femøres
kager til sin eftermiddagskaffe.
Lørdag var torvedag, og på torvets nordlige side, langs med køre
banen blev der handlet livligt med æg og grønsager, fjerkræ, blom
ster og frugt samt nu og da lækkerier som hjemmelavet knapost og
ægte honning. Lige over for i nærheden af Søndergade havde slag
terne deres boder, og hvis de syntes, at handelen gik lovlig trevent,
antastede de på sydlandsk vis de nølende kunder med opmuntrende
tilråb: Sku’ det være et stykke ky’, lille frue?
Lidt længere henne i retning af rådhuset havde pottemagerne ud
stillet deres varer på de nøgne brosten: Urtepotter og lerfade i alle
størrelser samt egnens specialitet, de små sorte jydepotter, der lignede
miniature-udgaver af de gryder, vittighedstegnerne forestiller sig, at
kannibalerne bruger, når de skal koge deres ofre.
På almindelige hverdage kunne man også se og høre fiskemanden,
der kørte rundt i gaderne med sin trækvogn og med passende mel
lemrum råbte: Rødspætter og sild! Her er friske rødspætter og sild!
Det hændte også, at en eller anden handlende engagerede byens of
fentlige trommeslager, Skinderholm, til at reklamere for en vare.
Han indledede med en trommehvirvel for at påkalde opmærksomhed,
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forkyndte derefter sit budskab og sømmede det så fast med et par af
sluttende slag på trommen. Lidt længere henne i gaden gentog han
det hele. Var der cirkus i by adviserede han åbningstider og sensa
tioner: Cirkus det eller det afholder stor åbnings- og gallaforestil
ling på Markedspladsen i aften kl. 8. Se de tænkende hunde og de
flyvende artister! Bumbummelum! - Men først og fremmest spredte
han alle offentlige bekendtgørelser, og folk åbnede deres vinduer eller
gik ud på gaden, da de jo aldrig kunne vide, hvor vigtig meddelelsen
kunne være.
Nu og da rumlede en hestevogn gennem de ellers så stille gader,
og når malerne rykkede ud eller vendte hjem fra deres arbejde,
fragtede de deres grejer på en flad trækvogn, som læredrengene
trak. Man så også af og til en skærslipper, der sad overskrævs på
sit sprinklede køretøj og sleb knive og sakse, eller en krigsveteran fra
’64, der lokkede jammerfalske toner ud af sin astmatiske lirekasse.
Også andre lirekassemænd gæstede byen, og det var ikke ualminde
ligt, at de medførte en udklædt abekat, som var tøjret til lirekassen
og vakte furore både hos voksne og børn. Desuden kom der gadeog gårdsangere, der som løn for deres præstationer fik tilkastet små
mønter, som var indpakket i papir. På torve- og markedsdage, sad der
gerne en blind violinspiller på Søndergade uden for apoteket. Hans
violin var omtrent lige så trangbrystet, som manden var blind.
Den gule, hestetrukne postvogn, der udgik fra posthuset i Hoved
gården, hørte også med til gadebilledet. Den var af anselige dimen
sioner, og både den og de røde postbude var et oplivende syn, ikke
mindst i de mørke vinterdage, når alt andet var gråt. Et andet kendt
køretøj var sygehuslæge Axel Hansens ponyvogn, for ikke at tale om
distriktslæge Lunds ikke særlig driftsikre automobil, der var det
første i byen.
Af kendte skikkelser kan for øvrigt nævnes bankdirektør Oskar
Lund, der gik sine daglige ture fra sin bopæl i Søndergade til Silke
borg Bank. Også redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg Avis, så’s
hyppigt, stort hilsende til alle sider. Om eftermiddagen kunne man
ofte se seminarieforstander Vinther og frue og ligeledes skoleforstan
der Theodora Lang og frk. Hølzerman. Sygekassekasserer og byråds
medlem Sejersen var også en kendt skikkelse og let kendelig på sit
usædvanligt lange fuldskæg, der endog var længere end barber Hart
mans.
På Østergade kunne man træffe tømmerhandler Høyer med sin
grandvoksne grand danois, og på Søndergade så man tit fabrikant
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Hammer på vej til eller fra Handels- og Landbrugsbanken i nr. 9.
I ejendommen ved siden af boede de to restauratører Keller og
Schmidt, der på grund af deres undersætsige vækst og gemytlige
væsen blev kaldt Knold og Tot.
På Nygade færdedes bogbinder Nissen med grønt skødeskind og
skævtsiddende høj hat, og her kunne man også ved sommertid se
skomager Solberg, der solede sig på sin trappesten. Et kendt syn var
også Th. Langs kostskoleelever - de såkaldte Langsepiger - der i
samlet flok gik eftermiddagstur med en lærerinde som duenna. Man
kunne også se værdige borgere på vej til og fra Håndværkerfore
ningen, hvor de fik sig en daglig eftermiddags-l’hombre; blandt de
ivrigste var lærerinde ved borgerskolen, frk. Thomsen, der for øvrigt
røg store cigarer, hvilket var noget usædvanligt for en dame på den
tid.
Originaler savnedes heller ikke i gadebilledet. Foruden de to i en
tidligere artikel omtalte, nemlig Spil-Søren og Mads Hjort, så man nu
og da den svenske doktor Niels Jønsson samt eneboeren Søren Ras
mussen, der til daglig residerede i Funder.

Klædedragter og sejlads på søerne.
På sommersøndage klædte man sig fint på og tog på sejltur på sø
erne, eller man spadserede til Hattenæs eller et andet udflugtsmål i
nærheden af byen. De voksne kvinder gik med ærbare, fodside kjoler
med bærekrave, flæser og garneringer, som man almindeligvis fik
syet hos en syerske. Man draperede sig med langsjal og boaer, og hat
tene var ofte fantasifuldt prydet med kunstige blomster og frugter,
fjerpynt og nu og da slør. Da det ikke blev anset for fint at være sol
brændt, brugte man handsker også om sommeren og udstyrede sig
med parasol.
En nobel herre fik som regel sit tøj skræddersyet. Det almindeligste
var jakkesæt med vest, der for yngre personers vedkommende gerne
var af en kontrasterende farve og stundom broderet med blomster.
Jaket var også en yndet beklædning både til yngre og ældre, og til
selskabsbrug anvendtes livkjole med forholdsvis korte skøder. Den
højtidelige diplomatfrakke var endnu ikke helt gået af mode.
Som hovedbeklædning anvendtes i vid udstrækning bowleren, og
om sommeren brugte man en blød panamahat eller en engelsk strå
hat. Den stive knækflip med større eller mindre hjørner blev hyppigt
anvendt, men man brugte også stivede dobbeltflipper af anselig højde.
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Til svage øjne anvendtes ofte lorgnetter eller »næseklemmer«, der
blev tøjret til jakkeopslaget med en snor. Endvidere prunkede man sig
med spadserestok og havde ofte en rose i knaphullet.
Løse manchetter og den såkaldte »klipfisk« erstattede ofte en hel
skjorte, og gummiflippen blev anvendt af de sparsommelige. Arbej
derne gik næsten uden undtagelse med kasket. De købte også færdig
syede habitter ligesom de mindre velhavende landboere, og på lør
dage og markedsdage var der stort rykind hos Poul Hansen i »Tøj
huset« (hjørnet af Søndergade og Nygade), der havde ord for at
sælge billigt.
På sommersøndage iførte man sig altså sit fineste tøj og tog på sejl
tur på søerne. Havde man ikke selv båd, kunne man benytte en af
Hjcjleselskabets både: den historiske hjuldamper »Hjejlen« eller et
af de mindre fartøjer, der hørte til selskabets flåde. De gled gravi
tetisk frem gennem åløbet som hvide, bredbringede svaner, og når
de nærmede sig, blev vandet langs gangstien til Hattenæs langsomt
suget bort, så den glatte eller fint riflede sandbund kom til syne. Det
så ud, som om en kæmpe sindigt slukkede sin tørst, ligesom Tor i
sin tid drak af havet, da han besøgte Loke i Udgård. Og når de så
var sejlet forbi, stormede vandet tilbage og slikkede tæerne på de nys
gerrige »tron ter«.
I bagstavnen på den første eftermiddagsbåd så man som regel et
selskab af stedlige frøkener og fruer - aldrende damer, der havde
købt et sæsonkort, og som hver dag sommeren igennem fulgte med
båden tur og retur. For det var sådan, disse »sæson-damer« til
bragte deres eftermiddage. Det var sådan, de forenede det sundheds
befordrende med det selskabelige og forskaffede sig et friskt pust
fra den ydre verden. De var let kendelige på deres parasoller, lang
sjal og mantiller, deres nyfigne øjne og deres meget sigende nik.
Man kunne også benytte en af hjulbådene, disse bedagede fartøjer,
der endnu var i drift. De var tunge og klodsede og blev betjent af to
mand, der trak hver sit hjul med et håndsving. Disse »galejsla
ver« måtte være kraftige fyre, for bådene var tit overbelastede, og
det var åbenbart en æressag at drive dem frem, så vandet skumfossede fra de tunge hjul. Det var ikke blot en arbejdsydelse men også
en sportspræstation, der blev lønnet med lovord, som læskede ær
gerrigheden, og nu og da bajerskøl, der svalede de ophedede svælg.
Selv om hjuldriverne lagde alle kræfter i, var hjulbådenes fart for
holdsvis ringe. Men ét måtte man lade dem: de var driftsikre. Det
samme kunne man ikke sige om dampbåden »Juliane«, der var lige
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så uberegnelig som Robert Fultons første forsøgsbåd. Mangen en
landsbylærer har været fortvivlelsen nær, når han stod på havneplad
sen med sin hale af forventningsfulde skolebørn, og hele udflugten
var i færd med at strande på grund af tekniske forstyrrelser i »Juliane«s følsomme maskineri. Men når den så endelig sejlede, og den
sorte kulrøg fra dens høje skorstensrør hvirvlede sod ned over de to
eller tre slæbebåde, der fulgte i dens kølvand, var den til gengæld et
stolt syn.
På den tid var det for øvrigt robådene, der dominerede, og det var
almindeligt, at folk sang, når de sejlede - mest på hjemturen, når
skumringen faldt på, og dagens indtryk havde bundfældet sig i sin
dene. Fra robåde fjernt og nær lød sangens toner i den stille som
meraften: »Jeg elsker de grønne lunde« eller »Flyv fugl, flyv«!
Folk, som var sent ude, sang »Kornmodsglansen«, og det var, som
om sangen var selve sommernattens følsomme røst.
På markedsdage var der stor rift om udlejningsbådene. De unge
fra oplandet kom til byen på deres cykler, og naturligvis skulle de
prøve at ro. Det var solbrændte piger med sølvpil i håret og sværlem
mede karle med knækflip og kasket. De havde ikke altid håndelag til
at håndtere årerne, der tit gik som vingerne på en vejrmølle. Men
frem kom de som regel. Og kom de ikke frem, fordi bagstavnen kom
forrest, havde de også morskab af det.
I det hele taget havde man dengang større sans for at more sig på
primitiv måde. Det var ikke noget særsyn, at voksne folk, der var
gået i land i Svejbæk eller Ludvigslyst, stillede sig op på række og
legede «To mand frem for en enke«. Man sendte også joviale tilråb
til andre selskaber og indlod sig i samtale med godtfolk, man traf
på sin vej. Folkeligheden udfoldede sig bredt og naturligt, vennesælt
favnende og med sigte på en vellykket dag.
Naturligvis undgik man ikke den overforfriskede familiefader, der
partout ville være morsom og af den grund var til gene for sine om
givelser. Og man husker endnu den skam, man i sit drengesind følte
på de pårørendes vegne ved synet af denne ravende og platte dum
mepeter, der med fortinnede øjne tumlede rundt med »klipfisken«
uden på vesten. Men bajerskøl var jo billigt i de dage, og man tog
ellers ikke anstød af dem, der også havde lidt fugtighed indenbords,
når de efter en lang udflugtssøndag sejlede hjem.

Fra min klunketid i Silkeborg

55

Forlystelser.
Om aftenen gik man på en af byens sommerrestauranter, fortrinsvis
»Lunden«, hvor man lyttede til musikken, nød en forfriskning og
betragtede flagermusene, der på deres takkede djævlevinger krydsede
lydløst i luften mellem bøgetræernes kroner. Fra 1908 kunne man
også gå i sommerteatret, hvor de sidste revyviser blev foredraget af
mere eller mindre talentfulde kunstnere eller kunstnerinder, og byens
borgere blev hudflettet, hvis de havde bedrevet noget særligt. Her
strejfede stemningen det letsindige, som ellers måtte søges i de større
byer. Om vinteren gæstedes byen hyppigt af omrejsende teaterselska
ber - ofte med fremragende skuespillere i lødige forestillinger og lige
så ofte med et lettere repertoire. Musikken, der den gang var obli
gatorisk ved enhver teaterforestilling, blev udført af kammerassessor
Mogensens orkester, og der var forventningsfuld stemning, når mu
sikerne stemte deres instrumenter.
I første parket så man byens festklædte honoratiores, og på de bil
ligere pladser sad et mindre eksklusivt, men mindst lige så interesse
ret publikum. Teatret var jo en af de få adspredelser, man havde ad
gang til i den lange vintertid, og at der blev givet flere forestillinger
om ugen, vidner om den interesse, der var til stede. Bagest på bal
konen var der helt billige ståpladser, og her trængtes pyntede tjene
stepiger og vandkæmmede handelskommisser og kontorister - ube
midlede og ublaserte tilskuere, der lod sig henrive og fortrylle af de
muntre eller dramatiske optrin på scenen.
I Kino-teatret på Vestergade kunne man glæde sig over stumfil
mens stjerner og lytte til pianisten, der sad bag et skærmbrædt neden
for lærredet. Man stiftede bekendtskab med danske verdensberømthe
der som Waldemar Psilander, Olaf Fønss og Asta Nielsen og lo sig
en mavekrampe til over Charlie Chaplins genvordigheder og sejre.
At filmteknikken var ufuldkommen, fæstnede man sig ikke ved.
Man havde jo aldrig kendt nogen bedre.
Med juletiden kom de store foreningsballer. Der blev afholdt jule
bal i Højskoleforeningen, i Borgerklubben og Håndværkerforenin
gen og i den eksklusive selskabsforening »Klubben«. Den sidst
nævnte holdt til på hotel Silkeborg, og Håndværkerforeningens med
lemmer dansede selvsagt i foreningens store sal. Det var det solide
borgerskab, der her muntrede sig og fremviste sin fineste stads. Bal
damernes kjoler havde farver som asters og levkøjer, og mange liv
kjoler blev båret med den lidt kejtede anstand, der kendetegner den,
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der kun fremtræder i dette festskrud ved sjældne lejligheder og af
den grund føler sig fremmed over for sig selv. Som skik var, bar
man hvide glacé-handsker, og skulle det være rigtig fint, havde man
et kulørt silkelommetørklæde stukket koket ned ved skjortebrystet.
Visse balløver, der til daglig var glathårede, havde i dagens anled
ning forbedret deres udseende med krøllejern.
Der dansedes vals, polka, rheinlænder og mazurka, og flere gange i
aftenens løb, spilledes der op til den stilfulde lanciér, der gav anled
ning til udfoldelse af stor anstand og i sidste tur til løssluppen fart og
lystighed. De ældre, der ikke dansede, sad oppe på scenen eller var
mede bænke i dansesalen, og generte balkavalerer holdt til henne
ved udgangen, hvor det trak nederdrægtigt op fra trapperne. Ballet
sluttede med en forrygende kehraus til »Forgangen nat vor sultne
kat. . .«.
*
Åndelig og kulturel føde hentede man bl. a i Højskoleforeningen,
hvor der hver uge var foredrag, oplæsning eller anden seriøs under
holdning. Der var også store folkemøder på Himmelbjerget og des
uden Dynæs-festerne, hvor der blev talt af kulturelle personligheder
som Jeppe Åkjær og Johan Skjoldborg. Guldalder-litteraturen var
nationale skatte, som man følgelig værdsatte efter fortjeneste, og man
så op til Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen, men I. P. Jacobsen
var fritænker og derfor en farlig person. Hvad malerkunsten angår,
forlangte man, at dens sujetter skulle ligne, og man forargedes over
de nymodens franske impressionister.
Man bekendte sig almindeligvis til den traditionelle troskere og ac
cepterede dens moralske grundsætninger, og alt fritænkeri var af det
onde. I familien praktiserede man de patriarkalske anskuelser, selv
om der var modgående tendenser. Der krævedes lydighed og tilbage
holdenhed af børnene, og i de fleste tilfælde lærte de at kende deres
plads, uden at de derved tog skade på deres sjæl.
Kønsmoralen var streng og ubarmhjertig sammenlignet med nuti
dens. Man så ned på folk, der levede »på polsk«, hvilket vil sige sam
liv uden øvrighedens velsignelse, og hvis en ung pige lod sig »for
lokke« og fik barn uden for ægteskab, var hendes rygte spoleret.
Ser man tilbage på disse førkrigsår først i århundredet, vil man
se, at de først og fremmest adskiller sig fra nutiden ved den ro og
sindighed, der kendetegnede dem og gav ro i sindene. Gennemsnits
alderen var ganske vist ikke så høj som nu bl. a. fordi den farlige
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tuberkulose endnu florerede; men til gengæld kendte man ikke den
så udbredte nervebelastning, man kalder stress. Man kendte heller
ikke til boligknaphed og mangel på arbejdskraft, og man nærede
ingen angst for, at jordkloden en skønne dag skulle futte i luften.
På den anden side havde man ikke nutidens høje levefod, de mange
let tilgængelige adspredelser og de mange bekvemmeligheder, som
teknikkens udvikling har medført, lige fra elektriske barbermaskiner
til flyvemaskiner og automobiler. Endelig havde man endnu langt
igen til de sociale goder, som lovgivningen nu har sikret, og som er
et af de væsentligste fremskridt i indeværende århundrede.

Familien i Bangs oliemølle
PETER MARIUS BANGS ERINDRINGER

Ved Emanuel Sejr

Indledning

Forfatteren af de efterfølgende erindringer, Peter Marius Bang, var
født 1829 i Århus som søn af købmand, senere oliemøller Chr.
Bang (1794-1870) og Pauline Borum (1802-75). Chr. Bang var
født i Vejle, men lærte handelen i Århus hos købmand Hans Frede
riksen Raae (1756-1843) i den store gård Studsgade 70, senere
Nørreport 20, og efter at have udlært 1817 kom han som handels
betjent til købmand Thøger Kjersgaard (1764-1828), der var gift
med en søster til hans far, Gjertrud Marie Bang. Kjersgaard havde
taget borgerskab som købmand 1789 og købte 1793 gården Mejlgade 50 af stadsmusikant Fr. Fischer for io3o rdlr. Han drev her en
af tidens blandede forretninger med kolonial, malervarer, glas og por
celæn, tobak, »bedste sorter violinstrænge« m. m.. Muligvis har han
allerede 1820 opgivet forretningen, i hvert fald averterer Chr. Bang
dette år, at han »hos hr. købmand Thøger Kjersgaard har etable
ret en egen handel«1). Bang var også interesseret i den oliemølle,
som urmager Johs. Wendelboe & søn 1812 havde indrettet i Studs
gade2). Allerede Thøger Kjersgaard synes at have været med i fore
tagendet, og ligeledes var købmand C. B. Frausing en tid interesse
ret3). Nogen god forretning havde oliemøllen vist aldrig været; fra
Studsgade flyttedes den til Frederiksgade (nuværende nr. 32), og
1819 solgte Wendelboe gård og mølle til maleren Søren Møller Jør-
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gensen, der imidlertid ikke havde held med sig og 1826 måtte til
bageskøde Wendelboe gården4). Allerede 1823 var Ghr. Bang igen
medinteressent og averterede efter hørfrø »til oliemøllens drift på
Broberg«5), og 1830 købte han oliepressen og flyttede hele virksom
heden til Mejlgade. I 1832 fik han kgl. privilegium til at drive olie
mølle og sæbesyderi.
Thøger Kjersgaards havde ingen børn, og Ghr. Bang arvede efter
fasterens død 1834 gården og hele virksomheden »ifølge testamente,
oprettet af madame G. M. Kjersgaard, f. Bang, grundet på et re
ciprok testamente mellem hende og forhen afdøde mand«6). For
retningen gik dog ikke altid lige godt, og 1842 måtte Bang opgive
sit bo som fallit7), men kunne allerede få måneder senere træffe
overenskomst med kreditorerne og få boet ekstraderet til fri rådig
hed8). Det gik igen fremad, og ved hans død noterede avisen, at han
havde drevet en »oliemølle, hvis fortrinlige gang og produkt er almin
delig bekendt«9). Stor indflydelse fik han som kommunalpolitiker:
1830 blev han eligeret borger, og efter kommunalloven af 1837 fort
satte han som medlem af borgerrepræsentationen og var dens første
formand, 1850-66 var han borgerlig rådmand, han udnævntes til med
lem af direktionen for sindssygeanstalten, var en tid forligelseskommissær, blev kancelliråd og senere justitsråd. »Den afdødes milde,
venlige karakter«, hedder det i Aarhuus Stiftstidendes nekrolog,
»den humane åndens og hjertets retning hos ham gjorde ham alle
til venner og ikke een til fjende, og hans minde vil leve længe...«9).
Oliemøller Bangs ældste søn, Joh. Ghr. Math. Bang, i reglen blot
kaldt Chr. Bang ligesom faderen, overtog oliemøllen. Peter Marius
Bang ville derimod ikke til handelen, men ønskede at blive kunstner,
fortæller hans søn Niels Ghr. Bang i nogle utrykte erindringer. Han
uddannede sig som blomstermaler, var bl. a. elev af Vilh. Marstrand,
udstillede også nogle år, men måtte til sin sorg på grund af øjensvaghed opgive maleriet. Efter sit giftermål med Marie Elisabeth Fritz,
datter af pastor Fritz i Hvirring ved Horsens, boede P. M. Bang en
tid i Gentofte, derefter i København, men flyttede så til Århus for
at skabe sig en levevej der. Samtidig med maleriet havde han dyrket
musikken, og han blev tegne- og musiklærer, underviste i tegning ved
Teknisk Skole og frøken Albertine Sørensens skole senere Elise
Smiths skole, ligesom han gav undervisning i klaverspil; et par år
var han sanglærer ved Arhus Katedralskole10), og endelig oprettede
han »Aarhuus Tegnecontoir for Damearbejder«11), hvor han teg
nede mønstre til kunstbroderier.
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Peter Marius Bang.
Foto i privateje.

Familien flyttede en del rundt i Århus, boede 1868 i Vestergade12),
1871 i Knudrisgade13), senere i Mcjlgade; men 1885 købte P. M.
Bang af fabrikant L. Kaaber villaen Ny Munkegade nr. 1, hjørnet
af Nørre Alle, (senere restauranten »Alleenberg«) for 20.000 kr.14).
II an solgte den igen 1899 l1^ snedkermester Fr. Bagger for 27.000
kr.15).
P. M. Bang fik her et længe næret ønske opfyldt: en have, hvor han
kunne dyrke sin interesse for blomster, særlig roser.
Senere flyttede familien til København, hvor P. M. Bang døde
1921.
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Købmand, oliemøller Chr. Bang og hustru Pauline, f. Borum.
Tegninger af A. Fritz. Privateje.

Erindringer fra mine Barne- og Drengeaar*)
Mit fulde Navn er Peter Marius Bang. Jeg er opkaldt efter Købmand
Thøger Marius Kærsgaard, som var gift med min Bedstefaders
Søster, altsaa min Faders Faster. Navnet Thøger fik jeg ikke, Kjærsgaard forbød dem at give mig det, og det er vel ham, som valgte
Navnet Peter i Stedet for.
Jeg er født den 22 Octbr. 1829, ja, jeg ved nu ikke om det passer,
Kirkebogen fortæller, at jeg er født d. 20. Octbr., men Moder sagde,
at det var Fejlskrift, jeg var født d. 22., og hun maatte vel vide det.
Min Fødegaard ejedes af Thøger Marius Kærsgaard (Mejlgade
50, Aarhus) og Gertrude Marie Kærsgaard (1754-1834), født Bang.
De havde ingen Børn, efter deres Død kom Gaarden til at tilhøre
Fader. - Fader (Chr. B. 1794-1870) stammer fra Vejle, hvor hans
Fader (Math. B. 1758-1829) var Organist. Fader kom til Aarhus for
at lære Handel i et af de store Handelshuse, som i en Periode spillede
en stor Rolle i Aarhus, ja dominerede maaske lovlig meget, det var
hos Raae1), han lærte, det var et Hjem, som jeg senere kom til at
*) Manuskriptets ortografi og tegnsætning er bibeholdt.
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staa meget nær. Derfra kom han saa til Kjærsgaard; hvordan
Fader var stillet dér, ved jeg ikke, han blev gift 1824, og da levede
vist baade Kiærsgaard og Faster endnu. Kiærsgaard kan jeg ikke
huske, derimod Faster, hun døde, da jeg var 4 Aar.
Af Gaarden var der et gammelt Maleri i Vandfarve, efter det var
det en lav Bygning, een Etage med en stor Kvist, foran Facaden var
langs Fortovet en Række Træer, formodentlig Linde, det saa ud til,
at de var nylig plantede, der var sat Træstativer om dem for at be
skytte dem mod Overlast. Det har vist ikke været saa ualmindeligt at
plante Træer i Gaderne, paa Mejlgade stod der udenfor en Købmandsgaard to mægtige gamle Linde, og hvor jeg har set Rester
tilbage af den Skik, har det altid været gamle Træer. Maleriet maa
enten have været meget gammelt, eller Træerne fri Fantasi af Kunst
neren, det sidste kan maaske passe. Maleriet gik desværre tabt, da
Gaarden brændte, tilligemed en Silhouet af Kiærsgaard, hel Figur,
han stod med en Vægtskaal i den ene og et Kræmmerhus i den anden
Haand. Efter den at dømme, maa han have været en statelig Mand
med lange Støvler, Knæbukser, Kjole og en Pisk i Nakken, ja den lille
Pisk var ikke helt forsvunden i mine Drengeaar. Jeg kan huske gamle
Raae, Bedstefader, som han kaldtes, i lange blanke Støvler til lidt
nedenfor Knæet, Knæbukser, gul Vest, blaa Kjole med blanke Knap
per og en lille Pisk i Nakken, det var egentlig en smuk Dragt for en
gammel Mand, han var en statelig Mand, lidt svær, med en rank
Holdning, der var en Værdighed over hele Skikkelsen, som impone
rede mig, og som paa samme Tid tiltalte mig i høj Grad, det er en
Skikkelse, som jeg ofte kommer til at tænke tilbage paa.
Træerne udenfor Huset var, om de nogensinde har været der, for
længst forsvundne. Porten midt paa Huset, som delte Lejligheden i
2 Dele, var der endnu i mine Forældres Tid, Moder har fortalt mig
om den. I Porten var der 2 Døre overfor hinanden, men da der var
Kælder under Huset, var der temmelig højt op til Dørtrinnet, og
Plads til Trapper op til Døren var der ikke. Besværligt vilde det jo
være at komme ned i Porten og op paa den anden Side, de kom over
den Ulempe ved at have en Planke liggende, som de kunne skyde
fra den ene Dør til den anden og balancere over paa; naar de var
komne over, maatte de trække Planken efter sig for ikke at standse
Vejen for Vogne. Faster havde nok den Vane at glemme det sidste,
saa trak de Planken over fra den anden Side, og saa maatte hun
raabe om Hjælp for at komme tilbage.
Som jeg kan huske Gaarden var Porten flyttet op til Nabogaarden
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Dørskodder fra butikken
i Mejlgade (nu i »Den
gamle By«).
Skodderne har siddet som en
tofløjet yderdør foran den
egentlige butiksdør, der hav
de glasruder, og når skod
derne blev slået tilbage, præ
senterede de sig som skilte.
På fløjen til venstre ses de
virkelige urtekramvarer, som
f. eks. også omfattede farve
stoffer: indigo, gurkemeie;
allun og brunspån læses på
skufferne forneden. Fløjen
til højre reklamerer med de
varer, der i vore dage hører
til under isenkram- eller spe
cialforretninger.

mod Syd, som ejedes af Elmqvist2), Udgiver af Aarhus Stiftstidende.
Facaden havde kun Dør ind til Butiken, saa man skulde gennem den
til Lejligheden. Butiksdøren var dobbelt med Glasruder, udenfor den
en solid tofløjet Dør, som blev stænget om Natten. Naar Dørfløjene
om Dagen var slaaet tilbage, var de pragtfuldt malede, fremstillende
forskellige Kolonialvarer. Jeg kan huske, at der nederst paa den ene
Fløj var malet en stor Bøtte med dejlig grøn Sæbe, midt i Sæben
stak det lange Jernskaft paa Sæbespaden.
Huset manglede ellers ikke Udgangsdøre, straks man kom ind i
Porten, var der en Dør ind til Butikken, saa kom en Dør ind til et
Rum, som ved Bræddeskillevæg var skilt fra Butikken, lige indenfor
Døren var der en lang Lem ned til Kælderen, i den bageste Ende var
den med Hængsler fæstet til Gulvet, i forreste Side var en stor Ring
til at trække den op med og til den fæstet et Toug, som gik op gennem
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en Tridse i Loftet og i den modsatte Ende havde et tungt Lod, som
holdt Lemmen aaben, naar nogen var nede i Kælderen. Til venstre
gik en Trappe op til Loftet, den stødte foroven lige til Ydermuren
lidt fra Loftsgulvet, som laa højere end det øverste Trin, man
maattc altsaa vende sig sidelæns for at kunne komme op paa Loftet.
Det var værst at komme ned. Ved Foden af Trappen var en Dør til
et Værelse til Gaarden. Under Trappen var Sæbe, Olieanker osv.
anbragt, paa Bagvæggen var Indgang til Butiken. Længere frem i
Porten kom atter en Dør ind til et Kammer. Midt i Porten hang et
tykt Toug ned som en Gynge, det gik op over et stort Hjul, med
Jerngafler til Touget at hvile i, det var dels et Hejseværk til Loftet,
dels til at hejse Tønder op af Kælderen med.
Butiken var meget rummelig; kom man ind af den første Indgang
i Porten, gik Disken først paralel med Bræddevæggen til det lille
Rum, saa i en ret Vinkel paa Rummets Bagvæg, endelig lige ud og
standsede noget fra Væggen som Indgang til Kontoret mod Gaar
den, som laa lige overfor; til venstre kom man ind i Gangen til Lej
ligheden. Dengang havde de næsten altid en Klokke over Butiks
døren, som gjorde Alarm, naar Døren gik. Vi havde et andet Apa
rat, som lignede Hjulet af en Garn vinde, to runde Skiver af Træ,
som var forbundne med Tremmer af Staaltraad, som endte i Tapper,
der hvilede paa Øskner i Væggen. Inden i den Tromle var lagt en stor
Bjælde; naar Døren gik op, slog en lille Jernstang mod Trem
merne, Tromlen snurrede rundt, og Bjælden gjorde dygtig Alarm,
dels ved sin egen Klingren, dels ved at bumse imod Tremme efter
Tremme; da der var temmelig langt imellem dem, kom Bumsene som
løbende i Hælene paa hinanden.
Naar man fra Butikken kom ind i Gangen, var der til venstre en
Stue på tre Fag, den lille Stue eller den grønne Stue. Den maa
være bygget dér, hvor Porten tidligere var, jeg tror nu, at samtidig
er Kvisten forlænget til en lav Etage, det maa den være blevet, da
Moder senere fik Pulterkammer over Porten. Hvad der styrker min
Formodning endnu mer, er, at der i den lille Stue var Gibsloft, i
de andre Stuer Bjælkeloft, at Vinduerne ikke var med smaa Ruder,
men med temmelig store Ruder, kun to i hver Vinduesramme, Vin
duerne var lave, lidt brede i Forhold til Højden, men der var jo ogsaa dér som i alle Stuer lavt til Loftet, og Vinduerne sad som den
gang i de fleste Fluse temmelig højt, saa der maatte en Forhøjning
til, da man ellers, naar man sad paa en Stol, ikke vilde faa stort
mere end Niesen over Karmen. Paa samme Side som Døren ind
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til den lille Stue var Døren ind til Salen, et stort Værelse paa fire
Fag, som naturligvis aldrig blev brugt.
Paa højre Side, naar man kom ind i Gangen, var der først en
Dør ind til et Værelse paa 2 Fag, her gik det høje Tag lige ned til Vin
duerne, saa det kun var til Gaden, at der sad en lav Etage paa
Huset. Onkel Højer3) (g. m. Johanette Dorothea B. f. 1791) har ofte
talt om det Værelse, det var nemlig det eneste Værelse, mine For
ældre havde, da de vare bievne gifte; naar de kom og besøgte dem,
maatte Sengen tjene som Sopha, »men« tilføjede han, »det var glade
Aftner«. Den næste Dør i Gangen var ud til Gaarden; for at give
lidt Lys ind i Gangen var der en Glasrude i Døren. Det var en Dør,
man ikke gik med, uden at det kunde høres, den var med Trisseværk,
men Modvægten i Touget var saa tung, at den var vanskelig at lukke
op; var man kommen ud og slap den, faldt den i med et frygteligt
Brag, som gav et lille Ryst i Huset. Det var sært, at Tridsen, som
Touget gik igennem, holdt, den gjorde Vrøvl nok, gjorde al den
Spektakel, der var den mulig - men den holdt.
Forbi den Dør gjorde Gangen en lille skarp Bøjning, men løb saa
igen lige ud til Muren ud til Nabogaarden, med et lille Vindue ud
til den. I det sidste Stykke Gang var til højre Dør ind til Daglig
stuen, som var i Sidehuset.
Paa den anden Side af Gangen, modsat Døren, havde Faster
et fast Skab, hvor hun gemte sine rare Sager til Husholdningen.
Forbi Skabet tæt ved Ydermuren gik en Trappe op til et Værelse,
om det var Gæsteværelse eller Pulterkammer ved jeg ikke, jeg
husker det kun som et lyst, koldt Værelse med kalkede Vægge, af
dets Indhold husker jeg kun 2 Ting, som hængte paa den ene Væg.
Det ene var et Brystbillede af en ung Dame med et Slør kastet over
Hovedet, frem af Sløret, ja og foran det, var anbragt rigeligt af
Blomster, om det var Kobberstik, ved jeg ikke, over Ansigt og Blom
ster var lagt en let Farve. Det andet var et Overflødighedshorn,
gennemskaaret paa langs for at kunne komme tæt ind til Væggen.
Hornet var lavet af fin Staaltraad, som var oversyet med brunt
Uldgarn. Hornet var fyldt med Blomster i levende Farver, baade
Blomster og Blade var samlede af Baandvier, hvor der saa var truk
ket med Uldgarn. Jeg kan huske, jeg fandt det dejligt, hvad det vel
ikke var, siden det hængte deroppe.
Saaledes husker jeg Lejligheden fra min Barndom, og den blev uforandret, vel omtrent til jeg var 6 Aar. En af Grundene til, at jeg
kan huske saa langt, er vel, at jeg holdt meget af at vandre omkring
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paa egen Haand. Stine, min Barnepige, som jo var knyttet til vort
Hjem, har fortalt mig, at naar de vilde have fat i mig, var jeg gerne
borte. Stine maatte saa ud at søge efter mig, var jeg ikke at finde i
Huset, fandt hun mig oppe paa Loftet, jeg var kravlet op af Trappen
og gik og undersøgte, hvad der var deroppe. Var jeg ikke at finde i
Huset, var jeg gaaet paa Visitter, der var nok nede i Havgyden en
Familie, jeg jævnlig besøgte. En Grund til min Forsvinden kan jo
ogsaa have været, at Faster ikke kunne lide mig, hun forkælede min
Broder i meget høj Grad, kom jeg derimod i Nærheden af hende, fik
jeg et velment Nap i Armen. Naar hun nappede mig alt for haardt,
blev Stine vred, men det brød Faster sig ikke om.
Kjersgaard kan jeg ikke huske, han maa være død flere Aar før
Faster, han levede i alle Tilfælde, da jeg blev døbt. Lidt af en Ori
ginal har han maaske været. Naar han var i Dagligstuen for at hvile,
sad han i en Lænestol ved Enden af Tromlekakkelovnen modsat den
Fyrstedet var, paa den modsatte Væg ligefor var Døren ud til Gan
gen. Faster skulde jævnlig fra Køkkenet ud til Skabet for at hente
Madvarer, hun havde altid en tændt Praas i den ene Haand for at
lyse op i Skabet, hun havde den Vane ikke at lukke Gangdøren efter
sig, den kunde staa aaben, til hun kom tilbage, ja saa lukkede hun
den heller ikke, hun havde vel ofte noget at bære. Den kulde, der om
Vinteren kom ind fra Gangen, syntes hendes Mand ikke om, han
fandt paa Raad. Han lavede et Trisseværk, Snoren gik op i Loftet
gennem et lille Hul over Døren, over Loftet og ned ved hans Læne
stol. Naar Faster blev for længe ude ved Skabet, tabte han vel Taalmodigheden trak i Snoren, og Døren var lukket. Det hændte ogsaa,
at hun blev staaende og snakke i den aabne Dør, ja saa maatte
Snoren gøre sin Virkning, Døren slog for tidlig i bag paa hende, saa
hun kom lidt hovedkulds ind i Stuen.
Faster døde (1834), da jeg var 4 Aar gammel, og dog husker jeg
hende, det maa være en Dag, jeg er kommen fra Butikken, at
jeg saa hende komme fra Stuen og gaa over til Skabet, jeg ser hende
klart i Tankerne, hun var temmelig lille og var i en blaa Kjole med
hvide Prikker eller Blomster. Jeg husker hende dog tydeligst, da hun
var død. En Dag var jeg som sædvanlig forsvunden, Stine ledte for
gæves efter mig, tilsidst, da alle Steder var gennemsøgte, kiggede hun
i Salen - ja der stod jeg ganske rolig og saa paa Faster, der laa i sin
Kiste. Jeg kunne lige se hendes Profil, den staar Dagen i Dag ligesaa
klart for mig. Efter et Billed i Profil, som jeg har af min Bedstefader,
maa hun have lignet ham.
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Naar jeg i en senere Alder spurgte Stine, hvordan var Faster,
svarede hun: »Aah - hun var egentlig en sær en, hun vilde helst
være imellem de unge, og jo videre de drev deres Spøg med hende,
jo bedre«. »Ja«, føjede hun til, »de kunde saamænd endog faa hende
med til - Ringen i Melbuddingen -«. Den bestod i, at der ind i Mid
ten af en Melbudding blev anbragt en Ring, nu skulle dem, der deltog
i Legen, efter Tour med en Kniv skære noget af Buddingen, den, den
faldt for, skulde med Næsen rode i Melet til Ringen kom frem, og
saa tage den op med Munden. Det synes nok at være en sær Leg for
en gammel Kone.
Naar jeg tænker tilbage paa den Tid, er der en lille Vandring med
Moder, (Pauline B., f. Borum, 1802-75), som, uagtet jeg ikke kan
have været ældre end 3 Aar, staar den levende for mig endnu, saa
jeg maa have den med. Det var et Besøg hos Moders Søster Tante
Mariane, som var gift med købmand Grarup4). Jeg ser mig selv
gaa ned af Mejlgade, jeg ser mig selv staa i en Stue, ser Tante ligge
i en Seng iført hvid Nattrøje og hvid Natkappe og holde et sært
Klokkeformigt Glas i Haanden. Da jeg i en langt senere Alder saa
et Glas af samme Form, kendte jeg det straks og fik at vide, at det
var et Glas, som Mødre, der selv ammede deres Børn, brugte, naar
Brystet blev ømt. Besøget har været efter at min Kusine Elise var
kommet til Verden.
Her slutter mine Erindringer til mit 5te Aar, Erindringer, som
altid har staaet klart for mig.
Efter Fasters Død fik vi Dagligstuen, og Moder fik en hyggelig
Stue ud af den. Bjælkeloft var der og lavt til Loftet var der, Væggene
var panelede med Brædder lige op til Loftet, som ikke var noget
ualmindeligt dengang, de vare malede med Oliemaling, - ja, Farven
skal jeg ikke beskrive, jeg vil nærmest kalde den dyb højrød, smuk
var den, det lader til, at de slet ikke forstaar at efterligne den, muligt
var det en Farve, som ikke kendes mere, jeg tror nærmest, det var
Lakfarve. Under de to Vinduer med smaa Ruder stod Sopha med
Bord foran, paa Sidevæggen kom først Døren til Køkkenet, omtrent
midt paa Væggen den store Tromleovn, Døren for Ildstedet, som
vendte imod Køkkenet, under den en halvrund Plade med en opstaaende skarp Kant paa nogle Tommers Højde. Den Kant har jeg i
varigt Minde i et langt Ar lige over mit venstre Øjenbryn. Jeg fik
det, dengang vi 3 Søskende (Broderen Joh. Chr. Math. B.5) (18271921) og Søster Anne Margrethe Elisabeth6) (1831-50)) løb rundt
i Stuen, jeg faldt og slog Panden imod den skarpe Kant, jeg slap godt
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fra det, havde Kanten truffet maaske ikke 1/2 Tomme længere nede,
var mit Øje vel blevet ødelagt, et slemt langt Ar fik jeg, og det har
jeg da endnu.
Ved den modsatte Ende af Ovnen stod den gamle Lænestol, saa
kom i Hjørnet det gamle Klokhus med gyngende Skib imellem Aar
hus to Kirker (Domkirken og Klosterkirken), Uret var ogsaa lavet
i Aarhus af Urmager Caspeller7), som skal have været en meget dyg
tig Urmager, Uret gaar i alle Tilfælde udmærket, det staar i min
Stue. Paa Bagvæggen staar Fasters gamle Dragkiste, den har maaske
tidligere staaet i Salen. Stine har fortalt mig, at hvor den nu staar,
stod i Kjersgaards Tid en Himmelseng. I næste Hjørne et trekantet
Skab, altsaa et Hjørneskab med lige Forside, det havde 2 Døre, den
øverste med Glasruder, indenfor den nederste Dør fandt jeg en rund
Kasse med nogle Kager, det var Fasters Peberkagekasse, Kagerne var
naturligvis uspiselige, som jeg ikke har syntes om.
Paa Væggen mod Gangen kom først Døren ud til den, ja, saa var
der op mod Vinduet nok en Dør ind til et lille Kammer, ja meget
lille, der kunde staa een Seng. Jeg laa derinde, da jeg havde Mæs
linger, lige for mig havde jeg Vinduet, ovenover mig hængte et
stort Bur med Turtelduer. En Dag havde Lægen sagt, at jeg skulle
have Olie, Moder og Stine har vel syntes, det var vanskeligt at faa
Olien i mig, de var saa blevet enige om at røre den ud i Ribsgelé, saa
kunne jeg bestemt ikke smage den. Jeg ser Stine komme ind til mig
med deres Blanding i en Kop, røre dygtig om i den og made mig med
en Theske. Den Ribsgelé syntes jeg ikke om, og da jeg klagede over,
at den havde smagt grimt, lo de af mig og sagde, nu har Du faaet
Olie ned, min Dreng. Ja, det havde jeg, men der gik mange Aar, før
det var mig muligt at spise Ribsgelé, ja selv Ribsgrød havde jeg ondt
ved at spise. Imellem Dørene hang et Sandværk, det var lavet af en
Snedkersvend i Hamburg, han havde bortloddet det, og Tante Sophie
havde vundet det. Fader havde to Søstre (Sophie Dorothea B. gift
Nirmheim og Edel Margrethe B., gift Neddermeyer) gift i Hamburg.
Tante Sophies Mand var Skolemand og havde en meget stor Dren
geskole dernede, det var en stor Foræring vi fik af Tante, som jeg
havde stor glæde af i mange Aar. Den eneste Sorg, jeg havde af det,
var, at det ikke kunde lukkes op, saa jeg kunde se Mekanismen,
noget der maa have interesseret mig fra ganske lille. Stine har for
talt mig, at naar hun vilde glæde mig, løftede hun mig op paa
Dragkisten for at jeg kunde se, hvordan Hjulene gik i Uret, hun
havde nok ondt nok ved at faa mig ned igen, naar hun syntes, det
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varede for længe, før jeg blev ked af at se ind i Uret. Sandværket
morede de voksne ligesaa meget som vi Børn, jeg har heller aldrig set
noget lignende. Kassen var vist sine 1 1/2 Alen i Firkant og vel en 6
Tommer dyb. Forsiden var et stort Glas indfattet i en sort Ramme.
Bag Glasset et Landskab i Relief, mod den blaa Himmel hævede
sig paa begge Sider op til Rammen to Taarnruiner, man saa For
siden og en Side ind mod Bagbunden Luften, paa den førte fra
Taarn til Taarn en muret Bro, der naaede helt ned i Vandet, som
kom frem gennem en stor Bue under Broen. Til højre bag en Klippe
styrtede et Vandfald ned og forsvandt bag et højt fritstaaende Træ.
Vandet faldt i to Fald, det var malet paa Glas med tynde Farver.
Til venstre Vandmøllen, Konen stod i den aabne Dør og bankede
sin Mands Frakke. Mølleren selv stod udenfor lidt længere fremme
og kløvede Brænde. Forgrunden hvor han stod var Mark med Buske,
som begrænsede Søen. I Bunden af Kassen var en Sandbeholder, ved
at vende Kassen løb Sandet op i en Tragt foroven med en lille Aabning, som endte i et lille Rør oven for den lille Plade, som lukkede for
Tragten og var forbundet med en lille Knap paa Kassens Side. Naar
Sandet var kommet op i Tragten og Kassen hængt op, Knappen truk
ket, kom der Liv i Landskabet. Over Broen gik 2 Rækker Mennesker,
med bestemte Mellemrum kom 5 Ænder svømmende over Vandet,
den første nikkede 4 Gange. Vandfaldet kom i Bevægelse, Mølle
hjulet gik rundt, Møllerkonen bankede løs paa Frakken, Mølleren
kløvede paa en Træstub, det var en morsom Figur, naar han hæ
vede Øksen, rettede han sig, til han fik Øksen helt op over Hovedet.
Den Snedkersvend, som har lavet det, maa jo have haft lidt mekanisk
Talent, maa have tegnet godt og haft Farvesans, baade Forhold og
Farver var gode. Vi Børn kunde naturligvis ikke bakse med det,
Fader maatte sætte det i Gang for os. Da jeg blev større, kunde jeg
ikke modstaa Fristelsen at se indenfor Bagklædningen, som var
skruet paa, jeg blev vel sagtens lidt flau, da der indenfor var en Skil
levæg. I det Rum, som jeg kom ind til, var der kun det store Hjul,
som drev Værket, det var som Hjulet til en Vandmølle, kun vare
Skovlene lukket bag ved, saa Hjulet bestod af smaa Kasser, hvori
Sandet faldt og drev Hjulet rundt.
Da Møllen brændte, forsvandt Sandværket, jeg er sikker paa, det
blev reddet og kom over i Grarups Pakhus8), - men væk var det.
Det gamle Hjem stod nu saaledes uforandret i flere Aar, hvorlænge
husker jeg ikke, men længe varede det ikke, før Fader begyndte Om
bygningen. Hele Sidehuset blev revet ned, ja og Forhuset til den
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lille Stue, altsaa Salen, den sidste, som blev revet ned, da jeg kan
huske, vi spiste der efter Ombygningen var begyndt. Jeg kan huske,
vi fik Mad fra Spisekvarter, den var ikke videre god, navnlig kan
jeg huske, at Madammens brune Suppe med Flæskestumper i til
talte ingen af os. Før Ombygningen havde vi faaet en ny Beboer i
Gaarden, det var en tam Ravn, som blev Fader foræret. Klaus var
en dejlig Fugl, men ikke fri for at være lidt tyvagtig. Murermeste
ren havde været saa uforsigtig at lægge sin Hue fra sig, da han ville
tage den, var den borte, Klaus sad med den paa Trækvognen, hans
kæreste Plads, og skulde til at plukke den fra hinanden, heldigvis
fik Fader den reddet.
Fader var den eneste, Klaus viste lidt Venlighed, han kunde klø
den i Nakken, det skulde vi andre nok vogte os for, vilde vi beholde
hele Fingre. Naar de om Sommeren fik Brænde, vist altid fra Kalø,
blev det stablet under Kontorvinduet, til det skulde sauges og hug
ges, saalænge det stod der, kom Trækvognen i anden Rang. Saa den
Fader i Kontoret, bankede den paa Vinduet og raabte »Fader«.
Var den i særlig Humør, føjede den til »Smakken er kommen«.
Dengang var der ingen Dampskibsforbindelse med Sjælland, der gik
to Sejlskibe paa Kallundborg, som kaldtes Smakker, jeg tror nok, de
hed »Ørnen« og »Svanen«9), men indestaar ikke for, det passer.
Den kunde ogsaa kalde paa Knud, den gamle Mand, der passede
Køerne. Jeg har adskillige Gange hørt Klaus raabe »Knud« og
hørt Knud raabe fra Stalden: »Nu kommer jeg, Husbond«; naar
han kom ud og ikke saa Fader, brummede Knud over det skadelige
Kreatur, vi havde faaet i Gaarden. Ja, Knud kunde ikke lide Klaus,
vist navnlig fordi den havde udsøgt den lune Kostald til Nattekvar
ter. Jeg tænker, at Klaus ogsaa drev Rottejagt derinde, dem holdt
Klaus særligt af, og der var nok af dem. Naar Klaus ikke var sulten,
naar han fik noget spiseligt, skulde det graves ned, men før han
gjorde det, skulde der først spejdes til alle Sider, om der var nogen,
der opdagede, hvad han foretog sig; var der nogen i Gaarden eller
Vinduerne, blev Nedgravningen opsat. Jeg har set ham, naar jeg
stod, saa han ikke saa mig, kommende sidelæns ud fra Stalden, spej
dende til alle Sider, om nogen iagttog ham; naar han var sikker, ud
søgte han et bekvemt Sted, gravede med Næbbet Jorden op, til
Hullet havde den ønskede Størrelse, saa begyndte han at gylpe, op
kom en lille Samling af Rotteunger, naar det var besørget, skovlede
han med Næbbet Jord ned over sin Fangst, tilsidst blev det hele
jævnet, naar han saa fandt, det var, som det skulde være, hoppede

Familien i Bangs oliemølle

71

han gerne hen til og op paa Haandvognen vel for at tage sig en
lille Hvil ovenpaa den Anstrengelse, Klaus havde ogsaa stor Fær
dighed i at gø, baade efter en stor og en lille Hund, men han taalte
ikke en Hund i Gaarden. Naar der kom en Hund i Gaarden, skulde
den gerne hen og snuse ved Bryggersdøren, Klaus hoppede nu gan
ske stille hen og stillede sig ved Pumpetræet, Pumpen stod uden for
Bryggersdøren, der stod han nu ganske roligt og ventede paa, at Hun
dens Hale skulde komme i hans Nærhed. Skete det, var Klaus ikke
sen, med et langt Hop bed den sig fast i Halen, Hunden hylede og
foer hylende afsted med Klaus med baskende Vinger halvt flyvende i
Luften, hængende fast i dens Hale, og Klaus slap ikke, før Hunden
var ude af Porten. Naar Hunden var besørget ud af Porten, var Klaus
rolig og tog efter den Bedrift sin Plads paa Trækvognen. Dens
kæreste Føde, Rotter, blev dens Død, i Hestestalden fandt den en
død Rotte, som var kommet ind fra Naboejendommen, hvor de satte
Gift for dem. Der var stor Sorg i Gaarden, da vor kære Klaus var
død.
Lejligheden blev ved Ombygningen delt i 2 Dele, under den ny
Bygning blev der en høj Kælder, saa Gulvet kom til at ligge meget
højere end i den gamle Bygning. Naar man nu kom ind i den gamle
og forbi Døren til den lille Stue, førte en Trappe op til den nye Del,
hvor Sidehuset var noget bredere end Forhuset, saa der ovenfor Trap
pen blev ligesom en lille Entré, hvorfra en Dør ligefor gik ind til
Salen, og en Dør til venstre (?) ind til Dagligstuen, som baade var
Dagligstue og Spisestue, og bag ved den 2 Soveværelser, som vendte
ud til Naboens Gaard. Salen derimod gik bag ved dem helt ud til
Gavlmuren. I den nye Lejlighed var der naturligvis højt til Loftet,
saa Facaden til Gaden blev alt andet end regelmæssig, den gamle
Del blev jo stærkt trykket af dens Nabo, men der var en vis
Hygge over den, som ikke forsvandt. Dagligstuen var en smuk stor
aflang Stue, da dens Endevæg omtrent gik i Flugt med Gangen,
sprang det gamle Hus frem for dens Ydervæg, det gjorde, at to
Fag Vinduer var umuligt, der var derfor et meget stort tredobbelt
Vindue, som alligevel kom til at sidde lidt skævt for Væggen, men
det skæmmede ikke Stuen. Dens Vægge var malede med mat grøn
Oliemaling. Det længste Stykke af Ydervæggen var fra Vinduet hen
til Gangdøren, den Væg gav lige Plads til vort gamle taffelformige
Klaver, der havde den Ejendommelighed at have sorte Undertangenter. Under Vinduet en lang Forhøjning med et Bord og 2 Stole,
den ene var en ganske tarvelig Trælænestol, som man ikke sad blødt
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i. I den tog Fader gerne sin lille Middagslur. Paa Sidevæggen var
Dør ud til Køkkenet og i Hjørnet mod Bagvæggen et smukt Hjørne
skab, indeholdende Husets fine Glassager og Sølvtøj. Tæt op til det
en lang Sopha med et Bord med Klapper, vort Spisebord, for Enden
af Sophaen en Dør ind til de to Soveværelser, det yderste Faders og
Moders, og i dette lige til venstre havde saamænd den gamle Tromle
ovn faaet Plads. I næste Hjørne var Kakkelovnsplads, her skulle den
store Fajanceovn anbringes, som tidligere havde staaet i den gamle
Sal, den var rund, prægtig malet med Guirlander og Figurer. Mure
ren, som tog den ned, havde ikke ordnet Pladerne, flyttede dem i
vildeste Uorden ind i Stuen og murede Pladerne op, som de bedst
faldt for Haanden, uden at se efter, om de var hvide eller malede. Da
var Ovnen noget af det mest brogede, man kan tænke sig, Guir
lander var spredt over hele Ovnen, nogle Stumper hængte nedad,
som de skulle, andre stod paa Hovedet, imellem dem var saa spredt
Stumper af Figurerne. Den var baade frygtelig og komisk, den var,
som man siger, baade til at le og græde over. Dertil kom, at den var
sat galt op indvendig, saa den ikke kunne andet end ryge, saa blev
den snart revet ned igen, og der blev sat en Jernovn op. Paa sidste
Væg var saa Døren ud til Gangen, men det varede ikke længe, før
der kom en Dør til, Fader, ja Moder da ogsaa, blev snart ked af, at
der ingen Forbindelse var mellem Stuen og Salen, der blev saa
anbragt en Tapetdør, som bestandig stod aaben om Sommeren, men
Salen blev dog alligevel ved at være Salen, Dagligstuen var og blev
den hyggeligste. 2 Stole paa Gulvet nedenfor Forhøjningen bidrog sit
til at gøre Vinduespladsen særlig hyggelig. Fra Vinduet var der na
turligvis Udsigt til Gaarden med Klaus paa Trækvognen. Ja, lige
til højre saa man Tagrenden paa Forhuset, den kunde være morsom
og livlig nok efter Regnvejr, den var Rotternes Vandingskar, som de
søgte meget livligt. Selve det store Vindue var Moders Drivhus, der
florerede hendes Vinterleucøjer i alle Farver, Nelliker, en Maanedsrose, ja Stine var saamænd ligesaa interesseret i Blomsterdrivningen.
En Begivenhed var det, naar om Foraaret de Dameroser skulde
sættes ind til Drivning. Først blev der skrevet med Kridt et stort Kors
paa Urtepotten, for at den ikke skulde blive vendt, den samme Side
skulde altid vende mod Lyset. Saa var der Glæde, naar Øjnene paa
Grenene begyndte at vise Livstegn. Spænding blev der, naar Bladene
udviklede sig, ved det 4de eller 5te Blad skulde Blomsterknoppen vise
sig. Glæden var stor, naar der viste sig Knopper i alle Skudene.
Naa, jeg kan godt forstaa det, den var pragtfuld, naar den stod med
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20 eller flere udsprungne Blomster, som sendte den lifligste Rosen
duft ud over Stuen. De maa have haft Greb paa at behandle den, den
lykkedes altid for dem.
Til den Tids Stuer hørte jo et hvidt skuret Gulv, let bestrøet i de
daglige Værelser med fint Sand, at det var skinnende hvidt skulde
Stine sørge for, hun var nu Stuepige, vi kunde altid om Morgenen
være sikker paa at komme ind i en proper og vel udluftet Stue, den
fik forøvrigt ogsaa en Omgang, naar vi havde spist til Middag, man
spiste jo tidligt den Gang, mellem 12 og 1, saa blev alle Vinduer luk
ket op, Gulvet fejet og fik nyt Sand. Meublerne støvet af, først naar
det var overstaaet og Vinduerne igen lukket kunde Fader faa sin
lille Middagslur. Da jeg ellers interesserede mig saa stærkt for Ure, er
det sært, at det er mig umuligt at huske, hvor det franske Taffelur
havde sin Plads i Stuen, men det var der, det er vist. Det stod paa en
Mahognikonsol, som bag til løb ned med en flad Plade, som naaede
ned til Gulvet. Konsollen var ikke større end Urets Kasse lige kunne
staa paa den, denne var af Mahogni, buet foroven med smaa Ruder
paa Siderne. Døren var en stor Glasflade, indfattet i en smal Ramme.
Selve Uret var af hvid Marmor, Forsiden med forgyldt Bronce,
Platformen, det hvilede paa, var paa Siderne sleben saaledes, at
der lidt fra Kanten løb et ophøjet Baand, imellem den løb helt om
Foden 2 Kranse af Bronce, der slyngede sig saaledes, at de dannede
en hel Række af ovale Kranse. I den lille Fordybning eller Rille ved
den øverste Kant laa rundt en Kæde af smaa forgyldte Perler. Lidt
indenfor Kanten stod Bronceafviserpæle, som der hængte Kæder
imellem, inden for dem rejste sig to Søjler af Marmor, de runde
Søjler stod paa en firkantet Sokkel, paa Forsiden af dem var i Bronce
Krigsattributer, som ragede frem bag et Skjold. De runde Søjler
endte i en Broncekapitæl, paa dem hvilede en Broncekugle, imel
lem Søjlerne hængte Uret omgivet af en rund Messingkasse,
oven paa den stod en Marmorsokkel, paa den stod en Bronce-Minervafigur. Fra Soklen gik Lænker over til Bronceløvehoveder paa
Søjlerne og fra dem hængte ned og endte med Kugler. Det var jo et
pragtfuldt Ur, Marmoret var rent hvidt, og al Broncen stærkt
forgyldt. Det var et tungt Ur at tage ud af Kassen; da jeg blev saa
stor, at jeg kunne magte det, blev jeg dets Urmager, naar det slog
galt, som hændte undertiden. Ja, naar Moder fandt, at det saa lidt
støvet ud, maatte jeg løfte det ud, tage Værket ud, det fik under Mo
ders Haand en grundig Rensning, med varmt Vand og uldne
Klude.
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Efter at vi var flyttede ind i den nye Bygning, begyndte min
Skolegang. Jeg har en tydelig Erindring af mig selv en Vinterdag, jeg
blev udrustet af Moder til min Vandring. Et stort Schawl af Moders
fik jeg paa, det blev bundet i en stor Knude paa min Ryg, saaledes
kostumeret vandrede jeg afsted med A. B. G. under Armen, ad Mejlgade, Snevringen, Studsgade til Graven til min Lærerinde Md. Da
vid10), som boede nogle Huse fra Hjørnet i et lille Sted med Kvist paa,
jeg tror, det ligger der endnu. Hun havde en lille Skole, hun var liv
lig, forstod udmærket at omgaas Børn, saa det hele gik vist som en
Leg. Senere kom jeg i en Skole under Skolebestyrer Hee11), der
gik det ikke som en Leg, han holdt meget af at bruge Spanskrøret.
Vi holdt ikke rigtigt af, naar vi blev kaldt hen til ham og han tog til
Mester Erik. Kom vi hen og stod for ham, blev der kommanderet
Haanden frem, og saa tarsk han løs i den; det kunde jo hænde, at en
Synder, idet Slaget kom, trak Haanden til sig, saa Hee selv fik Sla
get, ja - det skulde han helst ikke have gjort.
Vor Religionslærer var en Overlærer fra Borgerskolen, en rigtig
Seminarist. Han havde i Baglommen en fæl haar Tamp, flettet af
fast, tynd Toug. Naar han hørte os, vandrede han op og ned bag vor
Ryg, udeblev Svaret, kom Tampen frem. - Men han slog dog paa
Ryggen, den kunde taale lidt mere. Samme Overlærer var Lærer i
en større Pigeskole, der maatte han lade Tampen blive i Lommen,
i stedet brugte han saa Kraftord. Damen, der fortalte mig føl
gende lille Episode fra en Regnetime, var selv Elev i Skolen. En af
Eleverne var ikke meget begavet, til hende kom han med Spørgsmaalet: Nul fra Nul er? Hun kunde ikke løse den Opgave, han
ventede forgæves, til han tabte Taalmodigheden og raabte: »Nol
fra Nol kommer Nol, din Mær!« Det var i en højere Pigeskole.
Nej, saadan var Hee ikke, han kom meget i mit Hjem sammen med
Md. David. Udenfor Skolen var han en grumme rar Mand, det var
fornøjelige Aftener, naar de 2 besøgte os. Han var meget musikalsk,
blæste smukt paa Valdhorn, og det skal der megen Øvelse til, det
er et meget vanskeligt Instrument og der skal et godt Øre til for at
blæse det rent. Fra samme Tid stammer ogsaa et Besøg paa egen
Haand hos min Onkel - Blikkenslar Højer - gift med Faders Søster.
De boede paa Badstuegade. Jeg kunde følge min Skolevej til
Graven, til jeg var kommen gennem Studsgade, saa maatte jeg til
venstre (?) af Klostergade og kom saa snart til Badstuegade, de boede
ved Siden af Hjørnebygningen af Lilletorv, dengang kaldet Meulengraths Gaard - senere Gerdes. - Stedet, de boede i, var en lille 2Eta-
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ges Bygning, højst med tre, ja jeg tror nu kun der var 2 Fag til Gaden
og en stor Port. Indgangen var i Porten, et Par Trin førte op til
Døren, som førte lige ind i deres Stue. De flyttede snart derfra, jeg
kan ikke huske andet Besøg hos dem i den Ejendom.
Det var ved Dagligstuen, jeg standsede, fra den kom man ud i
Køkkenet, dér regerede Moder med sine 2 Piger, Stine Stuepige og
Maren Kokkepige. Maren var en stor, stærk Bondepige, som klædte
sig i Bondedragt, til daglig brugte hun en lille Silkehue, men var
Maren pyntet, havde hun et Kniplingshovedtøj med en vældig
Sløjfe i stærke Farver under Hagen. Stine gik altid med hvide tætte
Kapper med en bred, pibet Strimmel i, jeg kan se hende sidde foran
Pibejernet og pibe sine Strimler, som var af samme Stof som Knap
pen.
Til venstre for Døren var Nedgangen til Kælderen med en stor
Overbygning med Dør ud til Køkkenet, Loftet af den var et rumme
ligt Bord til at sætte fra sig paa. Trappen var heldigvis god, den var
i to Afsats, den første var den længste, den endte med et lille Gulv,
hvorfra der saa gik en Trappe ned til højre. Kælderen, som laa under
Dagligstue og Soveværelser, var høj, lys, luftig, dernede havde Mo
der sit Spisekammer saa det var godt, der var en god Trappe, der var
hun nede adskillige Gange om Dagen. Under Vinduerne et langt
Bord, fra Sidevæggen hen til Trappen Skabe og Hylder, under Trap
pen Sand og Grøntsager, de i Øjeblikket ikke brugte. I Baggrunden
stod den store Rulle med et Bord til at lægge Tøj paa. Jeg har kørt
paa Rullen adskillige Gange; da jeg blev større var jeg ogsaa med til
at trække den. Fornøjelsen var at trække den helt ud og vippe den op,
naar Stine skulde skifte Rullestok. Ja saa var der store Kar til Nedsaltning af Kød til Vinteren og Plads til Efteraarsindkøb af Gulerød
der og Kartofler. Gulerødder fik vi gerne fra Stensballe ved Hor
sens, de var meget berømte som udmærkede, om Efteraaret kørte
Bønderne med dem helt op til Aarhus. Saadan Vinterforsyning var
man nødt til i større Huse, da var der hverken Kødudsalg, Grønt
handlere eller de saakaldte Paalægsforretninger. Grøntsagerne maatte
hentes hos Gartnerne udenfor Byens Udkant. Huset havde sin be
stemte Slagter, han kom nogle Gange om Ugen med sit Slagtetrug
paa Skulderen med forskellig Slags Kød. Skulde der bruges en større
Steg, blev den bestilt hos ham. Lad mig ikke glemme Tulle-Maren,
hun bragte hver Morgen en frisk Kanelstang til Faders Morgenthe,
som han nød paa Sengen. Hun var Brødkone for Bager Petersen12).
Det smukke Navn har vel Gadedrengene givet hende, hendes virke-
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lige Navn husker jeg ikke, eller har maaske aldrig hørt det. TulleMaren var temmelig lille og gik meget foroverbøjet, naar hun med sine
to Brødkurve gik henad Gaden; kom der flere Drenge, var de ikke
sene til at raabe efter hende, saa skældte Maren ud paa de forban
dede Drenge. Jeg er saamænd ogsaa bleven skældt ud af hende, men
rigtignok uforskyldt. Det var en Sommeraften, Onkel Peter13)
havde inviteret os Børn i Cirkus (købmand Peter Hahn), Forestil
lingen var altid i Ridehuset udenfor Mindeport, et stort, tjæret Træ
hus, som forlængst er forsvundet. Da vi kom i Mindegade, mødte vi
Maren, da vi var kommet lidt forbi hende, raaber Onkel virkelig
»Tulle-Maren«, hun var ikke sen til at vende sig om og skælde ud og
endte med, at hun rigtignok troede, at Bangs Børn var for velop
dragne til at opføre sig saaledes mod en gammel Kone. Onkel lo,
mens vi Børn var dygtig flaue over at blive skældt ud paa aaben
Gade ved højlys Dag.
Ved den Side af Kælderoverbygningen, som vendte mod Vinduer
ne, stod Køkkenstolen; naar jeg tænker paa den, kommer der to
Minder frem. Den faar mig altid til at tænke paa vor rare, gamle
Læge Dr. Weis 14), han var dengang en gammel original Mand, han
sagde altid »hun« til Moder, naar han talte med hende. Som Huslæge
kom han, som den Gang var Skik, jævnlig ind paa Forbivejen for at
se, om alle havde det godt. Traf han ikke Fader og heller ingen i
Dagligstuen, vidste han, at Moder var at træffe i Køkkenet. Naar han
kom derud, satte han sig paa Køkkenstolen og fik sig en lille Passiar
med Moder. Engang jeg laa i Sengen med temmelig høj Feber, jeg
kan huske, jeg havde en underlig Følelse af, at mine Hænder ikke laa
ned paa Dynen, men paa nogle høje, bløde Puder, det snurrede saa
sært i dem. Jeg hørte gamle Weis gaa gennem Stuen og ud til Moder,
lidt efter kom de begge ind, han undersøgte mig, Moder har for
modentlig omtalt, hvad jeg fik, jeg hørte ham sige: »Ja, saa har hun
vel givet ham en dejlig fed Pandekage med dygtig Syltetøj paa, ja,
ja, giv hun nu det, jeg siger, og gem Pandekagerne, til han er rask
igen«.
Den anden, jeg husker sidde paa Stolen er gamle Else, gamle
Knuds Kone, med en Skaal Kaffe i Haanden; de fik kogt Kaffe,
klaret med et tørt Flynderskind; naar der blev skænket til hende
skulde der altid lidt Kaffegrums med i Skaalen, hun drak Kaffen
og lod ganske lidt blive tilbage i Bunden, og nu begyndte hun at
dreje Skaalen sidelæns rundt, til Kaffegrumsen havde fordelt sig paa
den indvendige Side; af alle de sære Figurer, den dannede, kunde
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hun forudsige, hvad der vilde ske, hun var Spaakone i stor Stil,
hun gjorde det med en Alvor, som om hun selv troede fuldt og fast
paa sine Spaadomme.
Paa Væggen kom lidt bag Overbygningen Døren ind til Fade
buret med sine Rækker af Tin- og Kobbersager foruden Porcelæn
osv. Saa kom Døren til Pigekamret, der var ikke mere Plads imel
lem Dørene, end at det gamle Klokhus kunde staa der, saa var det og
blev for lang Tid Køkkenur, det var Repeterur, det skulde der drages
Nytte af, der blev boret et lille Hul i Dørkarmen, jeg bandt en lang
Snor i Repetersnoren, som kunde naa ind til deres Seng, nu kunde
de ved at trække i Snoren faa at vide, hvad Klokken sidst havde
slaaet. Om det var Stine eller mig, der var Opfinderen, ved jeg ikke.
Det sidste af Væggen og et stort Stykke af Sidevæggen tog den
store, aabne Skorsten, paa den stod Ildgryderne og Fyrtøjet. Den
gang kendtes ikke vore Tændstikker, vi havde kun Svovlstikker,
lange flade Fyrrepinde, hvis Ender var dyppede i Svovl, de blev la
vet paa Fattiggaarden og blev solgt i Bundter. Fyrtøjet var en lang
Kasse, delt i to Rum, i det største laa Svovlstikker, det andet var
fyldt med Tønder, gamle optrevlede Klude, paa Skillerummet var
anbragt enten en Flintesten eller Staal, med et fladt buet Staal, med
det slog man saa paa det andet, til der fløj Gnister ned i Tønderet,
naar det fængede, blev det pustet i saa stærke Glød, at Svovlstikken
kunde tændes derved. - Tobaksrøgere havde et Fyrtøj efter samme
Princip til at have i Lommen, dem jeg har set var forarbejdede af
Sølv, nærmest lignende en rund Tændstikdaase, men længere, Laaget gik langt ned over Daasen, og maatte slutte tæt til for at gøre Ap
paratet saa lufttæt som muligt, der var ingen Bund, kun en Kant for
at møde for en løs Bund indvendig, som skydes op og ned. Cylinderen
eller Daasen blev fyldt med Tønder til øverste Rand, Flintesten og
Staal gemtes i Lommen. Naar de vilde have Piben tændt, blev Laaget
taget af, det var med en Sølvkæde befæstet til Daasens Rand. Efter
ved Brugen af Staalet at have faaet Gnister til at fænge og Tønderet
pustet til Glød, blev Daasen vendt, saa det glødende Tønder rørte
Tobakken, trykkende med en Finger den løse Bund opefter, for at
Tønderet skulde trykkes fast mod Tobakken. Naar Piben var tændt,
trykkede man Laaget fast paa og puttede Daasen i Lommen eller i
T obakspungen.
Indendørs hjalp man sig ved enten med en Ildtang at tage en
Glød fra Ovnen, eller ved Fidibusser, lavet af Skrivepapir, ja Bladene
af en gammel Stilebog kunde ogsaa bruges. Fidibusserne blev an-
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bragt enten paa Ovnen, i et Bæger paa Tobaksbordet eller i Fidibus
holdere, paa Enderne af lange Snore ovenfor en Knude smaa tragtformige Holdere, de var gerne af Klæde, udhuggede i Kanten og
broderede med Silke. Fidibusser blev i Bundter bundne til Knu
derne, og Tragten skudt ned, saa de skjulte det øverste af dem, en
saadan hængte ved Ovnen. Naar en Tobaksrøger sad magelig i en
blød Lænestol, gærne vilde have Piben tændt og ikke gad rejse sig,
stoppede en af Damerne Piben, bragte ham den, hentede fra Ovnen
en Glød paa en lille Skaal med tilhørende lille Ildtang, hvormed hun
tog Gløden til Tobakken, og saa dampede den magelige Herre væk
og satte sig vel sagtens endnu mageligere tilrette i sin Lænestol.
I Ildgrydernes Tid manglede man jo Ovn, maatte nøjes med Stege
gryder, var den ikke stor nok, blev Stegen stegt hos Bageren, det var
vist Svendenes Indtægt. Hos os forsvandt jo ogsaa Ildgryderne og
blev erstattet med Komfur, men desværre, med Ildgryderne forsvandt
ogsaa to af vore bedste Kager, Vafler og Krumkager, de sidste blev
ubetinget sat højst, de var dejlige. Naar Maren anbragte en Rulle
stok paa Skorstenen, saa vidste vi, at der skulde bages Krumkager,
de var temmelig store med Figurer i fra Jernet. Naar de var til
strækkelig bagte, blev de fra Jernet, eller rettere fra Formen lagt
over en Rullestok for at faa den rette Krumning. Det hændte saa gan
ske tilfældigt, at jeg var i Køkkenet, naar der bagtes; viste det sig,
naar Maren aabnede Jernet, at Kagen var bleven enten for brun
eller lidt brændt, kunde det jo hænde, at jeg fik den. Naar Bag
ningen var færdig, blev de lidt for brune taget fra til os selv, de
øvrige lagt ned i en stor Terrin og Hullet paa Laaget godt tilproppet
med Papir. Naar fremmede skulde trakteres med Krumkager, blev de
ordnet i en stor Glasskaal, som stod paa en stor Bakke omgivet af
smaa fine Kopper, fyldte med Flødeskum og en Klat Syltetøj i Top
pen. »Gode Raad« lignede dem, men Jernet til dem var langagtigt
og firkantet med en Masse smaa Figurer, de blev ikke krummede.
En tredje hjemmebagt Kage var Sprutbakkelse, ja og saa naturlig
vis Kleiner, de hede maaske at koge de to Kager. Jeg kan se Stine
med Sproten ved Enden af Bordet gaa langsomt frem langs Bordet
og efterlade en lang Sprutbakkelsehale henad Bordet, som med en
Kniv blev skaaret i mange Sprutbakkelser.
Køkkenbordet stod langs Væggen under Vinduerne, kun det sidste
Fag var fri, der stod et lille Bord, naar Stine syede eller strikkede, sad
hun gerne paa det Bord. Mellem Skorsten og Køkkenbord var Døren
ud til Bryggerset, naar man kom derud, var en Dør til højre til Gaar-
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den, saa Vindue, underneden Vadsken. Paa Væggen ind til Køkke
net en stor og mindre Gruekedel, paa Bagvæggen Dør ind til Folke
stuen, endelig paa den 4de Væg et langt Trug paa to Bukke, deri
blev Rugbrød æltet, slaaet op i Brød, som med et Træstempel blev
mærket T. K., altsaa fra Kærsgaard, og sendt til Bageren for at
bages. Bryggerset var brolagt, med en Rende til Spildevand, som gen
nem et Hul i Muren løb ind i Staldene. Den Aabning i Muren havde
den Ulempe, at Rotterne fra Stalden vilde spadsere ind i Bryggerset
og derfra gnave sig ind i Køkkenet. De lavede af en Sømkasse en
Rottefælde, som blev stillet op for Hullet, det hjalp, den gik Rotterne
straks i.
Jeg maa vist gøre Indtryk af at have været en Køkkenskriver, men
det var jeg egentlig ikke. Sagen var, at Køkkenvejen var den nærme
ste Vej til Gaard og Have, selv Husets Venner gik den Vej. Naar vi
kom og gik igennem, saa fik vi jo gerne en lille Passiar med dem der
ude. Naar Fader vilde tale med Moder om Formiddagen, maatte han
søge hende derude, for at drille dem lidt, kritiserede han deres Mad
lavning, han kunde gøre det langt bedre, det skulde han vise dem.
En Dag, jeg var derude, kom Fader til, Maren var netop ved at bage
Pandekager, saa sagde han til hende: »Maren, De forstaar ikke at
vende Pandekager«, Moder faldt i: »ja, saa kan Du jo lære hende
det«. »Ja det kan jeg«, svarede Fader. Maren kom ny Deig i Panden
da den var bagt paa den ene Side, tog han Panden og vendte Pande
kagen i Luften og kom heldigt fra det, den faldt nok saa pænt ned i
Panden, uden der var saa meget som en Fold paa den. Jeg kan se
Faders glade Ansigt, naar han kom ud i Køkkenet for at gøre Narre
streger med deres Madlavning. Blev han ved alt for længe at for
styrre dem, sagde Moder: »Nej, ved Du hvad, Bang, dersom Du ikke
gaaer Din Vej, faar Du virkelig Karrekluden om Halsen«. - »Det
tør Du ikke, Pauline«. »Vil Du se, om jeg tør?« Saa tog hun hen
imod Karkluden, og Fader forsvandt med et endnu gladere Ansigt,
kan jeg tænke mig. En Dag, de havde særlig travlt derude, var Fader
nok særlig oplagt til at spøge med dem, blev han ved saa længe, at
Moder for at forjage ham virkeliggjorde sin Trudsel og gav Fader
Kluden paa Nakken til stor Morskab for Fader. Veninderne af Hu
set sparede ikke paa at ville drille ham med den Historie, men Re
sultatet blev, at det hele sluttede af med et lille Latterkor, hvori
Fader ikke lo mindst.
Udenfor Bryggerset stod Posten, hvorom Klaus holdt sin Hunde
jagt, efter Bryggerset kom Kostalden, hvor Knud regerede, saa kom
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der en stor Vognport, hvorfra der var Indgang til Møllens Pakhus
med en stor Vægt, som hængte ned fra Loftet.
Dengang havde Byen Fællesjord15) til Græsning for Byens fælles
Kreaturhold, som vist dengang var temmelig stort. Naar »Hjoren«,
som de kaldte ham, hørtes tude oppe af Gaden, blev Køerne slaaet
løse, vandrede rolig gennem Gaarden og ud af Porten og sluttede
sig til Flokken, som kom forbi og snart forsvandt i Fægyden. Naar
de igen kom tilbage, var det morsomt at se, hvor hver Ko kendte sit
Hjem; naar de kom til deres Port, skiltes de fra Flokken og vandrede
ind af Porten, de gik aldrig forbi, selvom de gik midt inde i Flokken,
de fandt ud af den, vandrede sindig ind og op gennem Gaarden og
ind i deres Baas i Stalden.
I Stalden blev det værre med Rotter, der blev sat et stort Kobber
kar derind fyldt med Vand, skjult med Hakkelse, at Rotterne ikke
skulde opdage Vandet, derover et rundt med Flæsk forsynet Laag,
som vippede, naar de traadte paa det; Rottehullerne blev fyldt med
Glasskaar, som blev traadt godt ned, ligemeget hjalp det, de skød
nye Huller. Endelig, som sidste Forsøg, blev der hældt varmt Vand
i alle Hullerne, Resultatet var ikke bedre, der kom enkelte vaade
Rotter. Henne foran Stalddøren ved Foden af Trappen til Loftet
var et Stykke, i Stedet for brolagt med Sten, brolagt med Træ
klodser, formodentlig lavede af kasserede Kiler fra Møllen. Da de tog
den første Klods op, sad Rotterne derunder pakkede saa tæt sam
men, at de ikke kunne røre dem. Nu blev der kaldt paa »flyt Niels«,
en Mand, der arbejdede i Gaarden, han slog Rotter ihjel paa sin
Maade ved at tage dem i Nakken og hugge dem i Stenbroen. For
hver Klods, der blev taget, sad der fuldt af dem, men ikke en Rotte
undslap, »flyt Niels« var hurtigere end de. Da alle Klodser var taget
op og der ikke var flere, blev de døde Rotter samlet op i en Kurv, og
det viste sig, at han i meget kort Tid havde taget Livet af 80 Rotter,
og dermed var Rotteplagen forbi, vist til stor Skuffelse for Klaus.
Bagbygningen var en een Etages Bindingsbygning med høit Tag,
her var Oliemøllen, som blev drevet ved Hestekraft. Det første lille
Forsøg med Oliemølle var gjort i et leiet Lokale paa Frederiksgade,
drevet med Haandkraft, senere var den bleven flyttet ned i Bag
huset stærkt udvidet. Fra den Bygning og ned mod Nabogaarden
var bygget Stald med Halvtag, der var Plads til 6 Heste, 4 til Møllen
og to Kjøreheste foruden. Karlekammerdøren paa Møllen lige op
til Stalden gik ind til Hesteomgangen, derigennem var den eneste
Udgang til Haven, vilde man ud i Haven, maatte man i Døren
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passe paa, naar en Hest kom forbi, gaa efter dens Bom om til Have
døren paa den modsatte Side, man kunde ogsaa løbe den modsatte
Vei, ved, før Hesten passerede Døren, at løbe til og slippe ind i selve
Møllen, vente der til Hesten var forbi, saa var al Fare forbi. Faren
var at der imellem en Stolpe og Bommen var snævert, Bommen gik
omtrent lige op til Stolpen. Efter min Broder havde gjort Forsøget
og var blevet klemt flad, var naturligvis den Vei forbudt. Der gik
altid to Heste modsat hinanden, imellem dem var Værket med de
mægtige Møllesten, som knuste Frøet. Fra Havedøren førte en høi
Dør ned til Haven, som laa meget lavere end Gaarden. Det var en
deilig Have ud mod Havet, i stærk Blæst slog Bølgerne høit mod
Plankeværket, og sendte en fin Støvregn ind over Haven, men Havet
var en farlig Nabo, det havde i en voldsom Storm taget Bolværket,
Plankværket og Jorden i den nederste Del af Haven med sig, men
det var før min Tid. Jeg kan huske, at da vi en Morgen efter en saadan Storm kom ned i Haven, var det meste af Plankeværket borte,
men da havde Bolværket, hvorpaa det hvilede, holdt sig. Efter den
først omtalte Storm maatte jo Haven reguleres, men da det viste sig
at det var umuligt at tage saa meget Jord fra den øverste Del ved
Møllen, blev der et bredt Stykke langs Plankeværket, der kom til at
ligge vel godt og vel i Alen lavere, en Græsvold blev Grændsen mel
lem de to Afdelinger, Haven nu bestod af. I den øverste kunde jo
Jorden ikke graves bort lige til Naboens Plankeværk, det maatte høre
op lidt fra det, saa der ligesom blev en bred Græsbænk lige til For
bygningen. Nedenfor Trappen gik en bred Gang langs Møllen, som
endte med Forsøg paa et Lindelysthus, men det maatte opgives, Lin
dene søgte et Par Aar paa at holde Livet, men gik saa ud. En Midt
gang ned mod Fordybningen deel te Haven i to ulige Stykker, fra
Gangen førte en Bro over Fordybningen ud til Altanen, som med sin
yderste Gulvbjælke hvilede paa Plankeværket. Naar jeg tænker til
bage paa Haven, ja saa gaar Tankerne først og fremmest altid til
Altanen, paa den deilige Udsigt, der var fra den ud over hele Bugten
og dens Omgivelser. I Nord Riisskov med sin høie Klint, som faldt
steilt af nedimod Havet som stadig underminerede den, Bølgerne
slikkede stadig bort af den, hulede ind under den, Jorden skred stadig
ned, kun helt oppe holdt Skovtræernes Rødder fast paa Jorden.
Men Kampen var for haard, tilsidst var Jorden skredet bort, saa et
Stykke af Skrænten var helt underhulet ind under Træerne, saa de
res Rødder tildels hængte frit ud i Luften, det var farligt at gaa
langs Stranden, det saa ud, som Træerne hængte ud over Hovedet
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paa een. Kom der saa en stærk Storm, ja saa var Modstanden ude,
et Stykke af Skrænten styrtede ned i Havet. Den yderste Pynt af Klin
ten hed Christiansstolen, hvorfra den har Navnet, ved jeg ikke,
der stod en Stenbænk ude paa Kanten af den, hvorfra der var en
deilig Udsigt, og Havet laa dybt under ens Fødder. Christiansstolen
stod isoleret, en Dal ligesom skilte den fra Skoven, ja nu rager ude i
Havet de sidste Rester af den, som en lille 0, lidt ovenfor Havfladen.
Fra Altanen saa vi videre ud over Mols, og i klart Veir kunde vi se
Kaløruiner, længere mod Øst Mols Bjærge, yderst deres høieste Punkt
Agri Bakke, bagved den kom Helgenæs med Ellemandsbjærget, dens
højeste Punkt. I Øst havde vi fri Horizont til Tunø, som vi i klart
Vejr kunde se, i Solskin traadte den høitliggende Kirke, som tillige
var Fyrtaarn, klart frem. Var det meget klart, kunde vi se Samsø
som nogle Smaaklatter af Øer, der saa ud som de svævede i Luften.
I Syd havde vi Marselisborgskov, længst inde mod Byen begyndte
Skaadebakker at rage op (med Jelshøi) bag Byen.
Dengang var Udsigten fra Altanen fuldstændig fri mod Syd, da var
ingen Moler bygget, Aarhus Havn strakte sig ikke udenfor Aaens
Munding, hvor to Brohoveder laa overfor hinanden, det mod syd
stod lidt længere ude.
Haven var formentlig dengang Urtehave, kun paa hver Side af
Gangen ned til Altanen et langt Blomsterbed, af Blomster i det kan
jeg huske lange Rader af Pinselilier. Det mindste af Haven syd for
Gangen blev brugt til Bønner, Snittebønner og Ærter. Snittebønner
spillede en stor Rolle i Husholdningen, naar de vare indsamlede, blev
de snittede fint og nedsaltede, de holdt dem paa den Maade friske
hele Vinteren. Af Ærter dyrkede vi navnlig Sukkerærter, de kendes
vist ikke mere. Bælgen var lang og temmelig bred, lysegrøn saa tynd
og klar næsten gennemsigtig, Ærterne var, naar de blev plukket,
meget smaa og søde, Bælgen var saftig, ogsaa af en lidt sødlig Smag.
Raa smagte de udmærket, vi spiste baade Bælg og Ærter. Naar de
skulde bruges, blev Stilk og Rygsøm taget af og de skaarne i omtrent
Firkanter og vare saa færdige til Stuvning. Jeg har ikke set Sukker
ærter i mange Aar, saa jeg antager ikke, de dyrkes mere. I den øvrige
Del af Haven blev der dyrket forskellige Urter, mest til Sommerbrug.
Meest Omhu blev der anvendt paa Agurkebeddet, det var en hel
Begivenhed, naar det skulde lægges, at det kunde staa færdig, til
Kirsebærtræerne blomstrede, saa var det Tid at lægge Agurkerne.
Den yderste og laveste Del af Haven, blev brugt til Knoldselleri,
men den fik jeg ikke synderlig Glæde af, den laa i Skygge af Planke-
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værket og fik aldrig Sol. Det mislykkedes. Lindelysthus blev erstattet
af et Lysthus af Lægter beklædt med Lærred, oversmurt med grøn
Oliefarve. Da de kom til at mangle Plads i Møllen, blev der nedenfor
Pakhuset bygget ud i Haven en lav Bygning med Halvtag, i Enden
var der en anden Dør som anden Udgang til Haven, men den benyt
tede vi yderst sjælden, Trappen, som førte fra Pakhuset ned til Raffinérstuen, som det blev, var steil og glat af Olie. Damer gik den al
drig, de foretrak at gaa rundt bag Hesten, for at komme i Haven.
Salen var nu ogsaa bleven færdig, en gammel Maler Hjærnø16)
havde anmodet Fader om at maatte decorere Loftet, det Arbeide tog
jo lang Tid, da det maaske blev mere end Fader havde tænkt sig, men
han var dog glad ved at se det, da det var færdig, det Hjærnø var
kommen bedst fra var Blomsterne, som sammen med Bronceornamenter dannede en bred Bort Loftet rundt, navnlig kan jeg huske nogle
violette Syrener, som var udmærket malede. Midt paa Loftet var en
stor Gibsroset omgivet af Cirkler, uden om den havde Hjærnø ogsaa
udøvet sin Kunst, jeg kan ikke huske, hvad det var, som udstraalede
fra Cirklen. I Krogen i Rosetten hængte en Lysekrone, ret tarvelig,
men den saa godt ud. Fra Krogen gik en Jærnstang ned, som ved
Tværstænger bar en bred forgyldt Ring, som bar Lysarmene. Oppe
ved Krogen var en meget mindre Ring i Kroneform, fra den ned til
den store Ring hængte Rad paa Rad af smaa Prismer, de hængte i
lette Buer og vare fæstede ved den øverste Rand, fra den underste
Rand hængte tilsvarende Rade, som vare trukne sammen i en Pose.
Salen var betrukket med temmelig kostbart Tapet, omtrent helt hvidt,
med ganske svage grønne Bladornamenter, den var meubleret med
smukke gamle Mahognimeubler, paa Pillerne mellem Vinduerne
store Konsoller med høie Speile over. Da det var gamle Meubler,
maa Fader have købt dem underhaanden, muligen i Hamburg, der
besøgte han ikke saa sjælden sine to gifte Søstre. Kakkelovnen var i
alle Tilfælde derfra. Da Stuen nu stod færdig, manglede der en
Ting, det var Betræk paa Sopha og de 12 Stole, det var der ikke Raad
til. Da Moder dog fandt, at det dog var nødvendigt at faa dem be
trukne, det saa dog alt for galt ud med de ubetrukne Meubler, det
maatte skaffes paa een eller anden Maade, hendes Tanker maa være
falden paa Fasters Dragkiste, den stod nu paa Pulterkamret over
Porten. Det var et rart Pulterkammer i Æbletiden, der opbevaredes
Vinterforraadet, og det var stort. Deroppe var ogsaa adskillige Hylder
med Syltetøi, der var Glas, der var Krukker, uden paa alle en Seddel,
som fortalte, hvilke Herligheder de indeholdt, var en Krukke ikke
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bunden til, var det saa fristende, med en gammel Passer, at fiske
lidt op af den. Naa - det var Dragkisten, naar man lukkede øverste
Skuffe op, laa der Fasters Brudedragt, hvid Silke med Smaabouketter
(kolorerede, det vil sige indvævede med koulørt Silke). Ovenpaa den
laa lange Strimler af klare Baand, de var brede og med en tæt hvid
Silkekant ved hver Side (smal) hen i Midten var de lagt saaledes,
at Baandet dannede nogle store flade Piber, eller hvad det kaldes, og
hen over den Syning laa Rækker af smaa lyserøde Roser med Blade
ved. Ja dem var der nu ingen Brug for, men Kjolen den blev taget
frem og kort sagt, det varede ikke mange Dage, før den sad som Be
træk baade paa Sopha og Stole. Ja det var jo en Tid, hvor gamle Sa
ger og især Meubler ingen Værdi havde og blev kasserede. Hvordan
den gamle Sal var meubleret, kan jeg ikke huske. Men jeg husker i
Folkestuen stod 4 høiryggede Stole med Læderbetræk, i Chr. 4 Stil,
der stod ogsaa en i Pigekammeret; den eneste, jeg reddede, de andre
gik i Branden, det var egentlig rimelig nok, at de har hørt til Salen.
De Meubler, der var i Salen, da vi brugte den under Ombygningen,
husker jeg godt nok. Stolene var af Træ og malede, de bageste Been
løb op i en Ryg næsten lige op og ned, de sluttede med et buet Over
stykke, fra Midten af det ned til et Tværstykke lidt ovenfor Sædet
gik der 4 à 5 smalle Tremmer. Sophaens Ryg var sammensat af 3
Stolerygge, endte med nogle ganske enkle Arme. Foran Sophaen stod
Bordet hvis Plade var belagt med Fajanceplader med bibelske Bil
leder.
Ja saadan var Hjemmet til Gaarden brændte, og det var ikke i faa
Aar, det var vist i 1850 den brændte17).
Jeg glemmer dog eet, det var at Fader opgav Handelen, hvor gam
mel jeg var dengang husker jeg ikke, men jeg husker den Dag, den
blev lukket, ved at Nøglerne ikke blev hentede. De bleve nemlig om
Aftenen, naar der blev lukket, lagt ind i Tromleovnen og igen hentet
om Morgenen. En Morgen laa jeg og ventede paa at høre dem rasle
med Nøglerne, men der kom ingen og hentede dem, det kunde jeg
da ikke forstaa. Da jeg korti op og skulde i Skole, var Boutikken luk
ket og blev ikke aabnet mere, før den blev leiet ud. I Kærsgaards
Tid maa det have været baade Urtekram og Porcellainhandel, jeg
synes ogsaa at mindes at Fader har talt om det. Jeg kan ogsaa huske,
at jeg paa mine Udflugter, kom ind i et Rum med Hylder, paa
hvilke der endnu stod nogle Kopper. Paa mine Vandringer var jeg og
saa faldet over nogle Kasser, lukket med Tremmer, hvorigennem jeg
kunde se Porcellain. En aaben Kasse tiltrak sig særlig min Opmærk-

Mejlgade, set mod nord, i sidste fjerdedel af forrige århundrede. Andet hus fra højre er oliemøller Bangs, opført efter
branden 1850.
Foto i privateje.
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somhed, deri laa en Lysekrone, kun ovenpaa laa Skaalen, som har
holdt Armen, den var af Glas og forgyldt indvendig, op af Indpak
ningen stak ogsaa en af Glasarmene, - ja mere saa jeg ikke. Jeg gad
vide hvor mange Gange, jeg har haft Lyst til at pakke den Kasse ud,
for at se Kronen, det har været mange, men jeg turde ikke røre ved
de skøre Sager. Fader havde nu kun Møllen, men det var ogsaa den
der vist havde hele hans Interesse.
Da Fader havde leiet Butikken ud, blev den grønne Stue hans
Kontor, det eneste Kontor var en Pult, ellers blev den vor Dagligstue
No. to, var nærved at blive No. i, da vi alle kom til at holde meget af
den, den var i det gamle Hus, saa det var lavt til Loftet, temmelig
smaa Vinduer med smalle Piller imellem, men hyggelig var den.
Faders Pult stod ved Vinduet op mod Salen, foran det midterste
Vindue stod et gammelt Spillebord, det tredie Vindue var Moders
Plads, paa en Forhøining stod hendes Stol og Arbeidsbord. Udenfor
Vinduet et stort Speil i sort Ramme, Speilrammen havde to Tapper,
som gik op i Huller i de to Jærnstænger der bar det. Forneden havde
Rammen en flad Jærnstang, som raged lidt udenfor Rammen, med
et Hul paa hver Ende, fra dem Snore, som gik igennem et Hul igen
nem Vinduessprossen, ved dem kunde Speilet dreies og Stilles, saa
man havde fri Udsigt over Gaden op eller ned.
I Vinduet stod en Plante, som jeg aldrig har set Mage til, det var
en Geranium, om Vinteren gik den bort, kom saa om Foraaret op
med en Roset af store stærkt indskaarne Blade, fra Midten af den
skød et Blomsterskaft op, som en Klase af brune Blomster, der ud
bredte den deiligste Vellugt i Stuen. Nedenfor Forhøiningen en Stol
og saa en deilig lang lidt haard Sopha, med et stort Bord foran. I
hjørnet en firkantet Kakkelovn med Ovn med Laager for, den var ud
mærket til at stege Æbler i, næsten ligesaa god som Tromlen paa den
gamle Oven men der maatte de pakkes i Papir, for ikke komme til at
smage for meget af Røg. Paa Ovnen i den lille Stue (den grønne),
stod Frederik 6tes Navnetræk, paa Siden et Vers til hans Pris, den
var støbt engang Kongen havde aflagt Besøg i det store Jærnstøberi
i Horsens.
Hyggeligst staar den Stue for mig, naar vi en Vinteraften flyttede
derned, fik de graa Rullegardiner, med de kongelige Slotte i sort
Tryk, rullede ned, Faders Kontorlampe midt paa det store Bord, paa
hver Side af den en stor Frugtskaal toppende fuld af deilig Æbler,
og en Flaske med Nødder, de bleve opbevarede paa Flasker eller
Stendunker. De Aftener staar altid for mig som nogle af de hygge-
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ligste i det gamle Hjem. Ja det var i det Hele et udmærket Hjem,
jeg havde, saa godt, at jeg vist blev en lidt sær Dreng, kunde kaldes
en Hjemmedreng, der vilde jeg helst være, det har vel gjort sit til, at
jeg kun sluttede mig til faa, ja egentlig til tre Skolekammerater, det
blev til et Venskab, som holdt Livet igennem, naar vi senere mødtes,
vare vi som vi aldrig havde været skildte - ja nu ere de alle døde.
Mine Forældre havde der ikke ringe Gærning at gøre, men vare
altid glade og tilfredse, en Spøg blev aldrig til Alvor, den blev ved at
være det, den var, om den ogsaa var lidt vidt drevet. Min Fader tog,
som sagt, en lille Middagslur, undertiden, naar han havde sat sig til
Ro, og min Søster og min Kusine troede, han sov, blev de enige om
at pynte ham rigtig pænt, hentede de en Bunke kulørte Silkebaand,
og med dem bandt de alt Haar op i smaa Totter, fra hvilke Baandene
i lange Ender hang ned over hans Hoved, et Arbeide, som ikke gik
uden indvendig Latter fra deres Side, som ofte nok var ved at bryde
løs. Fader lod naturligvis kun som han sov, han skulde nok lade være
at sove, naar de saaledes pirrede ham i Haaret. Naar de havde an
bragt alle deres Baand og fandt, det var de sluppet udmærket fra uden
at vække Fader, gav han pludselig et vældigt Snork, saa for de to Da
mer under høi Latter langt hen i Stuen, og Fader efter dem, eller han
lod, som han havde sovet og ingen Anelse havde om, at de havde
pyntet ham. Jeg kan høre Moder sige: Bang Du skulde gaa og se i
Speilet, hvor pæn Du er, - Naa ja - det Hele endte med, at Fader
igen tog fat paa sin forstyrrede Middagssøvn.
Foruden Møllen, gik Fader med levende Interesse op i sin kære
Bys Sager, dens Udvidelse af Havnen o. s. v. - Det gjorde at han efterhaanden fik meget Udenomsarbeide, han var i Havnekommision,
han var til Magistratmøder, til Pienar møder o. s. v. - Da Sindssyge
anstalten var bygget, blev han ogsaa en af Direktørerne ved den. Jeg
kan se ham haste op af Gaden til et af sine Møder, altid Aaret igen
nem i sort Frakke, høi Hat lidt paa snurr. Den eneste Forskel, han
gjorde var, at om Sommeren stod Frakken aaben, om Vinteren var den
tilknappet. Han var en gammel Mand, før han fik sin første Over
frakke, og den eneste, han kom til at eie. Hansker troer jeg aldrig
han kom til at bruge. Faders Aftener var i Klubben, da florerede
Klublivet endnu, naar Aftensmaden var spist, vandrede Fader ned i
sin Klub (Polyhymnia) og spillede vist et lille slag Kort, enten Whist
eller Boston, et dengang meget yndet Spil. L’hombre kendtes ikke,
begyndte maaske at dukke lidt frem, for senere fuldstændig at for
trænge i alle Tilfælde Boston. Et Spil, som vist den Gang var temme-
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lig almindelig, var tomands Piquet, Tarok havde ogsaa enkelte Dyr
kere, men det er nok et svært Spil, fordrer god Hukommelse.
Naar jeg tænker tilbage paa den Tid, saa undrer det mig, at Fader
og Moder da med, aldrig havde travlt eller var forjagede, men alt
gik sin rolige Gang, de fik med Ro udrettet, hvad der skulde udrettes.
Navnlig om Efteraaret havde Moder nok om Ørerne, der skulde hen
koges og nedsaltes til Vinterbrug, det var som Slagtetiden paa Lan
det, med den Forskel, at vi ikke slagtede selv, men fik Kød og Flæsk
leveret fra vor Slagter. Naar Slagtetiden var overstaaet, stod under
Bordet i Fadeburet, lange Rækker af store Jydepotter med henkogte
Medisterpølser og Rouletter, hermetisk tillukkede med et Fedtlag.
I Kælderen hængte hjemmelavede Spegepølser, røgede Skinker ind
syede i hvidt Lærred.
Stor Vadsk var den Gang lidt besværlig. Naar den skulde foregaa,
mødte to Vadskekoner, vor Spaakone Else og Sissel, den sidste var
lidt grovkornet, lige i Modsætning til den rare Else. Naar Tøiet var
vadsket, blev det fyldt i to store Kar, som var sat op paa en Arbeids
vogn og blev kørt ud til Blegdammen; paa et Tvættested ved Aaen
blev det banket, skyllet, vredet op, var der Plads og Veiret godt, blev
det tørret derude, var der optaget derude, blev det kørt ned til et
Tvættested ved Mindebro. Som Tørreplads blev St. Olufs Kirkegaard meget benyttet, jeg kan da huske, vi har benyttet den.
I Efteraaret skulde ogsaa støbes Lys, saa kom Lysbord og Form
frem, Formene var til to Lys, de gik ned fra en lille Bakke med et Hul
til hver Form, Vægen blev hængt paa Pinde, som hængte paa Pinde,
som hvilede paa Bakkens Kant. Støbe Lys blev mig ikke tilladt af
Stine, trække dem ud af Formen, fik jeg dog Lov til. Til Køkkenbrug
o. s. v. blev der lavet simplere Lys-Praaser - de blev laved ved at
dyppe Vægen ned og ned i Talgen, til de vare tykke nok. - Saa kom
Hovedrengøring, saa blev f. Ex. Fadeburets Indhold af Kobber og Tin
baaret ud i Gaarden og skuret i Bærme. To næsten daglige Gæster i Køkkenet var Madammerne Kalund
borg og Gandrup18), de kom og fik Mælk og hvad ellers Moder
havde at give dem. Madam Kalundborg gik altid stærkt foroverbøiet,
med den ene Haand paa Ryggen, saa altid bedrøvelig ud, maaske
ikke uden Grund, da Manden ikke var god ved hende. Madam Gan
drup var lige det modsatte, det var en meget ilter lille Madam, med
et gruligt Snakketøi, vi kunde høre, naar hun var i Køkkenet, Stem
men var stærk og skrattende og Munden løb som en Kaffekværn,
Kværnens og Madammens Stemmer lignede meget hinanden, naar
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Støbeform til to lys.
Formen er af jernblik med rester af fortin
ning. I bundenes spidser er der et hul til
vægen, der f. o. har været fastgjort til en
træpind, der hvilede på kanten af den lille
bakke, der forener de to rør (jvf. teksten).
»Den gamle By«.

de talte paa en Tid, men Kværnen sagde ikke - Fanden brække mig -,
men det sagde Madammen, og jo raskere hendes Kværn gik, jo
raskere fløi en Eed ud med. Det var den eneste Eed, hun brugte,
men den brugte hun ogsaa alt for rigelig - altfor rigelig. Naar en af
mine Onkler var i Stuen og hørte »Kanariefuglen« ude i Køkkenet,
han var Opfinder af det Navn til hende, skulde han næsten altid ud
at drille hende, hun blev ham ikke Svar skyldig, mere og mere ilter
blev hun, og flere og flere Eeder for der ud af hendes Mund.
Om Søndagen aflagde Prinsessen Besøg i Køkkenet, hendes Slot
var Fattiggaarden, hun kom for at faa et Par Skilling til Kaffe, men
det fik hun ikke, da hun brugte dem til Brændevin. Hun fik et Glas
01, naar hun drak Øllet, lod hun lidt blive tilbage, som hun hældte
ud i Haanden og smurte ud i sit Haar.
Moder var ikke glad ved hendes Besøg, da hun altid var mere eller
mindre beruset. Jeg kan huske en Søndag, hun kom, var hun hvad
man kalder plakatfuld. Øllet fik hun, og ud af Køkkenet fik de hende,
men længere end ud af Gaarddøren orkede hun ikke at komme,
Karlene lagde hende ind paa noget Halm i Stalden, lod dem saa paa
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Fattiggaarden vide, hvor hun var at finde. Det varede ikke længe,
før der mødte to Mand med en Stige, og paa den blev Prinsessen haa
ret hjem, til stor Fryd for Gadens Ungdom.
Jeg kan ikke tænke paa Køkkenet og Livet derude, uden at tænke
paa »rare Poppedreng«. Han var forresten et arrigt Asen, der kun
daarligt svarede til Navnet, han gav sig selv. Min første Lærerinde
flyttede nemlig til Aalborg, hvor hendes Mand boede, hvorfor de le
vede saa mange Aar hver i sin By, veed jeg ikke. Da hun kom til
Aalborg, sendte hun Moder en grøn Papegøie, som havde været 30
Aar i den By, hvor gammel den var, før den kom dertil, er ikke godt
at vide, men efter dens Udseende fik man Indtryk af, at den maatte
være en gammel Fyr. Den kom i et stort kostbart Messingbur, en
Pragtbygning, den ikke satte Pris paa uden som Ædestation. Den
havde ikke været længe hos os, før Moder en Dag lukkede Buret op,
og rare Poppedreng var ikke sen til at komme ud og klatre op ovenpaa Buret, og var fra den Dag aldrig inde i sit Bur, uden for at Æde,
Poppe var ikke veltalende, dens Forraad af Danske Ord indskræn
kede sig til »rare Poppedreng«, derimod kunde den skælde ud efter
stor Maalestol, om det var paa Portugiisisk, ved jeg ikke, paa Dansk
var det ikke. Naar Fyren skældte ud, endte det gærne, at den blev
mere og mere arrig, Kroppen kom i stærkere og stærkere gyngende
Bevægelse, Vinger og Hale blev spredt ud, Stemmen steg og gik tilsidst over i gennemtrængende Skrig, som vi kunde høre over hele
Huset.
Den kastede hele sin Kærlighed paa Moder, hun kunde vende op
og ned paa den, uden den gjorde mindste Tegn til, det var andet
end deiligt. Jeg er overbevist om, at hun kunde have taget den i
Halen og svinget den rundt, uden Poppe havde gjort nogen Indven
ding. Efterhaanden som den blev huskendt, opholdt den sig sjæl
dent paa Buret, men sjokkede omkring i Stuerne. Den var gærne,
hvor Moder var, om Formiddagen var den gærne i Køkkenet, dens
Plads var paa Tremmen under Køkkenstolen, undtagen naar Moder
var i Kælderen, saa sjokkede den frem og tilbage foran Kælderdøren,
formodentlig med Lyst til at flyve derned, men turde ikke. Kom »Ka
nariefuglen« ind i Køkkenet, og Poppe var paa Vagt ved Kælderen,
stak den i Smaaløb frem og tilbage foran Kælderdøren, skældte ud
og skreg, hun maatte ikke komme ned til Moder, lykkedes det hende
endelig at komme forbi, bed den sig fast i hendes Kjole og slap ikke
før hun var nede. Forsømte den ved en lille Søvn at være paa sin
Post, var hun knap begyndt at skvaldre op dernede, før Poppe var
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der, saa arrig, at hun havde Nød med at slippe forbi den, men ikke
uden at den havde bidt sig fast i hendes Kjole og lod sig slæbe hen af
Gulvet, til hun gik ud af Bryggersdøren, saa slap den og sjokkede
hen paa sin Plads under Stolen. Havde Moder glemt den i Kælderen,
ja saa var den elskværdig, sad dernede og raabte »rare Poppedreng«,
det blev den ved med, til den blev hørt, gik man saa derned, blev
den rare Poppe endnu mere kælen, bøide Hovedet for at blive kløet
i Nakken, tog fat med Næbbet og entrede op paa en Finger, den var
stadig »rare Poppedreng« op af Trappen, men havde den først Fød
derne paa Køkkengulvet, ja saa var Herligheden forbi, saa kunde
man godt til Tak blive skældt ud.
En Dag blev der stor Forfærdelse, Poppe var listet ud i Gaarden
og, hvad vi ikke havde tænkt os, fløjet op paa Taget, men Moder og
Stine i Spidsen ud i Gaarden. Moder kaldte paa sin kære Fugl, men
den kære Fugl blev siddende ganske roligt og kiggede med Hovedet
paa den ene Side ned paa os. Endelig begyndte den at sjokke hen af
Tagstenen, det var besværligt, kom den op paa Randen af en Tagsten,
dumpede den paa Hovedet ned i Hulningen og gled lidt ned, en
Glidning bragte den saa nær Tagskægget, at den tabte Balancen,
forgæves forsøgte den at faa Fodfæste, den maatte opgive Ævret
og var saa fornuftig at flyve ned i Gaarden, og vraltede snart over
Brostenene hen til Moder. Jeg tror, det er den eneste Friluftstour
Poppe tog sig. Ligesaameget som den elskede Nødder, ligesaa stærkt
hadede den en Klædebørste, som den, trods Moders Modsigelse ret
ofte blev drillet med. Naar den kom sjokkende hen af Gulvet, og der
blev skubbet en Børste hen imod den, for den straks i den, bed sig
fast i Haarene og tumlede med udspredte Vinger henaf Gulvet med
den, snart var Poppe øverst snart var Børsten øverst, saadan tum
lede de afsted, til Poppe havde opbrugt alle sine Kræfter, saa slap
den, men naar den slap Børsten, kom Mundtøiet i Gang, den
skældte og skreg, endte gærne med en Skrigekoncert oppe paa sit
Bur. Lige efter et Slagsmaal med Børsten, var Poppe ikke god at
komme nær. Bedstefader (Pastor Hahn i Brabrand19) drilled den
en Dag med Børsten; da den efter endt Kamp sad paa sit Bur og gav
sin Arrigskab Luft, vilde han forsone sig med den, ved at give den en
Nød, men i stedet for at tage Nødden, beed den ham eftertrykkelig
i Fingeren.
Ja Poppe var ikke blid, men jeg kunde lide Poppe, han kunde være
morsom, og vi kom ganske godt ud af det med hinanden. Naar
der om Aftenen blev tændt Lys, og Moder satte sig med sit Haand-

92

Emanuel Sejr

arbeide ved Bordet, hørte vi Poppe, som havde taget sig en lille
Mørkningslur paa sit Bur, begyndte at rokke frem og tilbage, og det
varede ikke længe, før han klatrede ned af Buret, sjokkede hen af
Gulvet, entrede op af Moders Kjole, op af hendes Ærme, lægge sig
paa hendes Skulder med Hovedet ind under Moders Hage. Saa
maatte Sytøiet hvile, for at kæle med Poppe. Naar Moder syntes, det
kunde være nok, tog hun den og satte den paa Bordet foran sig, og
tog fat paa sit Arbeide. Poppe vandrede nu frem og tilbage paa Bord
kanten foran hende, rakte hun en Finger hen til den, saa var Poppe
glad, bed sagtelig i Fingeren, saa blev den klappet lidt, saa tog den
igen fat paa Fingeren, Toppunktet af dens Elskværdighed yttrede sig
ved, at den begyndte at hulke Mad op til hende. Tog Moder ikke
nok Hensyn til den, tog den med Næbbet et Tag i hendes Arbeide,
entrede ned i hendes Skød derfra op paa hendes Skulder med Hovedet
paa hendes Hage, - ja saa var Moder overvunden, og saa var Poppe
glad, blev taget ned fra Skulderen, kælet for, vendt op og ned paa,
til Moder sagde, nu skal jeg bestille noget, og satte den kære Fugl
hen paa sit Bur.
En lille Hund havde vi ogsaa, hvad Race, den hørte til, ved jeg
ikke, men en Køter eller Moppe, var det da ikke. Den havde et
kønt fint Hoved med lange Ører og en smuk meget langhaaret Hale.
Dens Farve var Hvid med Brune Pletter og brune Ører. En Dame,
som havde opholdt sig længe i Italien, og nu havde en større Pigeskole
i Aarhus, døbte den »Andiamo«, som naturligvis blev til »Dasse«.
Dasse havde det naturligvis for godt, blev efterhaanden kun Krop,
kom nærmest til at ligne en omfangsrig Pølse, der vraltede omkring
paa fire korte Stolper.
Livet i Hjemmet gik sin rolige Gang, Fødselsdage gik som de andre
Dage uden Forandring, den eneste Fødselsdag paa hvilken der van
ked Foræring, var Faders, og den kom fra Mdm. Bursche20). Tre
Foræringer husker jeg, en rød Hue med en stor Bjælde i Toppen,
den skulde han tage paa i Magistrats- eller i Plenarmøder, naar han
vilde tale, behøvede han kun at give et lille Ryst paa Hovedet, saa
vilde Bjælderne kunde høres over Salen. Saa et lille Apothek i Form
af en gammel Cigarkasse, den indeholdt Medicin for alle Sygdomme
lige fra Hovedpine til Terasser paa Tæerne, paa hver Pakke og
Medicinflaske stod der skrevet, hvilken Sygdom det var godt for og
hvorledes de skulde bruges, Pulverne vare Sand, pulvericerede røde
Mursten og andre lignende Sager, en lille Medicinflaske var fyldt
med Vand hvori der svømmede Spindelvæv Rester af døde Fluer og
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Æderkopper. En Fødselsdagsmorgen mødte Tuller-Maren med en
Kanelstang til Fødselsdagsbarnets Morgenthe, Moder bragte den me
get høitidelig ind paa en lang Spækfjæl, den var da mindst en Alen
lang, den var uheldigvis knækket midt over for Tuller-Maren, men
Moder fik den sat sammen ved Hjælp af to Pølsepinde.
Naar jeg tænker tilbage paa mine meget unge Dage, husker jeg et
Par Stykker Legetøi, saa tarvelig, at Nutidens Børn vilde kaste Vrag
paa en saadan Gave. Udenfor det sædvanlige fik vi Mortensaften
Gaasesteg og Æbleskiver. Juletræ kendte vi ikke, Juleaften kom gærne
Onkel og Tante Høier ned og spiste Julegrød og Gaasesteg med os,
til den aften hørte jo ogsaa at Børn gik omkring og sang ved Dørene,
blev beværtede med Æbleskiver og et Par Skilling i Lommen. Nytaarsaften var det en større Begivenhed, at Stadsmusikkanten med sit
Musikkorps vandrede omkring til de større Handelshuse og spil
lede, ja - men de kom ind i Stuen og blæste, saa man fristes til at
putte Fingrene i Ørene, Nytaarsaften gav dem vist en god Indtægt,
Fader maatte altid til Tak, overrække deres Anfører, eller »Kaptain«
som han kaldtes, Peer Albrecht21), een Specie (4 Kr.).
Løierne i Gaderne gik temmelig stille af, der blev slaaet Potter
paa Dørene, det var det Hele. Ved at tænke paa Nytaarsaften,
kommer jeg til at tænke paa en Nytaarsaften fra en langt senere Tid.
Det var efter Gaarden var brændt og igen bygget op. Indgangen var
nu fra Porten, en fire Trin førte op til den store dobbelte Indgangs
dør. Vi sad den Aften samlede i Dagligstuen, Fader havde lukket
Døren til Porten, trods der den Aften gik meget livlig med at knalde
Nytaar ind, vi hørte Knald paa Knald og Potteskaar rasle ned paa
Stenbroen. Fader mente, at ind i Porten turde de ikke Vove dem. »Bums« - en Potte paa Døren. Fader foer ud, men vedkommende
var naturligvis forlængst borte, da han naaede ud i Porten; tilbage
kom han smaabrummende over, de ødelagde hans nymalede Døre.
Saa nu een igen! Ud foer han i Porten, men ikke med bedre Resultat.
Da Fader var faldet lidt til Ro, gik Moder ud i Køkkenet, hun havde
ikke været længe borte, før vi hørte et vældigt Skrald efterfulgt af
Raslen af Potteskaar ned af Porttrappen. Fader foer ud, men der
var ingen at finde i Porten, kun havde han vadet i Potteskaar ned af
Porttrappen, saa det maa været en stor Ting, de havde slaaet paa
hans Dør, den saa vist godt ud næste Dag. Lidt efter kom Moder ind
i Stuen - »Pauline«, spurgte Fader - hørte Du det frygtelige Knald
paa Døren? - Jo! det hørte jeg nok! - svarede hun rolig, men Moders
Ansigt røbede en tilbageholdt Latter, som gav Fader Mistanke, han
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sagde, det var nok hende: Det kunde Du saamænd godt finde paa!
Men hvor var Du, da jeg kom ud i Porten? - Saa fik vi Historien.
Da Moder hørte den Knalden paa Døren, kom hun i Tanker om,
hun havde en stor skaaret Terrin, den fik hun frem, listede over Gaar
den, slog den paa Døren, da det var besørget skjulte hun sig bag
Laagen i Porten, der stod hun, da Fader kom ud. Jeg tænker, Mo
der har haft ondt ved ikke at røbe sig, det har vist knebet at holde
Latteren tilbage, da Fader vadede rundt i Fajanceskaarene. Fader
kunde naturligvis ikke andet end more sig over Moders Paafund.
Spøgen kunde jo ogsaa gaa ud over Moder, blandt andet kan jeg
huske en lille Historie fra det gamle Hjem, men den Gang kom
Faders Drilleri rigtignok til at gaa ud over ham selv. Det var en
Formiddag, »Guldberg«22) kom ind og spurgte efter Moder, ja hun
var i Kælderen, saa gik han naturligvis derned. Noget efter kom Fa
der fra Kontoret, og spurgte, om det ikke var Guldberg før? Jo - Han
var gaaet ned til Moder. Saa maatte Fader ogsaa derned, og jeg
kunde se paa hans glade Ansigt, at nu skulde han rigtig drille dem.
Da en Tid var gaaet, gik Køkkendøren op. Ind kom først Fader med
Rynker paa Panden, forestillende at være vred, bebreidende Moder,
at hun kunde og turde slaa sin Mand med en Skovl og det lige
midt i Panden! men vred var han saamæn ikke, han lo ligesaa stærkt
som Moder og Guldberg, der kom bag efter ham. Moders Trøst var:
Du kunde saamæn have ladet være at drille os. Guldbergs var: Ja
Bang, det har De saamæn godt af, De kunde ladet være at drille
Pauline. Efter Historien, jeg fik, var da Fader kom ned, Moder
ved at smøre Mad, og »G« stod ved Siden af hende og fik sig en lille
Frokost. Fader stillede sig bag ved dem for rigtig at more sig ved at
drille dem. Moder sagde nogle Gange: Nu skal Du høre op, at jeg
kan blive færdig: Men Fader blev ved: Dersom Du ikke hører op,
faar Du af den Skovl, der staar hos mig! - »G« indskød sit: Det er
rigtig Pauline: Men Fader blev ved. Nu tog Moder Skovlen og sagde:
Ja - nu skal Du saamæn ogsaa faa den at mærke! - Saa vendte hun
sig om og slog til i den Tro, at Fader havde vendt sig for at undgaa
Slag, men det havde han nu ikke gjort, saa hun traf ham med Skov
len, heldigvis en Træskovl, midt i Panden, som sagt til Fryd for dem
alle tre.
Guldberg kom undertiden til os om Aftenen, dampende paa sin
Merskum, fik en lille Pasiar med Moder og en lille Toddy. Jeg kan
huske en Aften, han kom ned, Fader maa sikkert have drillet dem,
antager jeg, for de havde Møie med at udfinde hvordan de skulde
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hævne dem (bedst), endelig fandt de paa noget, som de synes var
udmærket. De fik hentet Laaget til Huggeblokken i Køkkenet, og
fik det anbragt under det underste Lagen i Faders Seng. Fader havde
den Vane at træde op i Sengen, tage fat i Overdynen, vandre ned til
Fodenden og lade sig dumpe ned, det gjorde han ogsaa den Aften,
vi hørte et Brag og Faders »Au for Pokker« - »G« gik ind til ham og
spurgte meget roligt »Støtte De Dem, Bang?« Fader svarede Ja det
kan de tro! Det er naturligvis Deres Paafund. Men det Hele endte
jo med, at de alle tre fik dem en hjærtelig Latter. At den lidt vold
somme Spøg lod sig udføre, laa i at »G« ofte kom ned efter at Fader
var gaaet i Klubben.
Som mine Forældre vare, maatte vort Hjem være et gæstfrit Hjem,
og det var det ogsaa. Gæsterne blev modtaget af et glad »Velkom
men« og deres Ansigter sagde det samme. Om Aftenen var de alene,
da Fader efter Aftensmaden gik i Klubben, men kom de før Spisetid,
blev han naturligvis hjemme. Husets Venner behøvede ikke at melde
sig, der blev ikke gjort nogen Forandring ved Maaltidet, det kolde
Aftensbord, som vi havde det til daglig. Formiddagsvisitter kend tes
jo ogsaa. Var det Herrer fik de Vin og »Jødetrine«23), var det Da
mer, saa kom der en stor Bakke ind, paa Midten af den en Kageskaal
med »Jødetrine« et særligt fint Glas med Vand, hvori Theskeer var
anbragt, udenom Glas og »Trine« en Krands af Assietter med for
skellige Syltetøier. Det var nu den Tids Skik, at ingen Gæst maatte
gaa uden at have nydt noget.
Saadanne Aftener med Venindebesøg kunde være meget livlige,
naar de bleve samlede, var Fader som eneste Hane i Kurven jo ud
sat for mange Drillerier, men han blev dem ikke Svar skyldig, han be
talte dem med samme Mønt. Ja de var som nogle glade Børn, der til
bragte en glad Aften sammen.
Jeg kan huske en saadan glad Aften, Selskabet var 4 Damer for
uden Moder. Ved Aftensbordet sagde Moder til Fader: Du kunde
gerne i Aften traktere med Vin, - Jeg giver Kager. - Fader svarede:
I kan jo ikke drikke noget. En livlig Dame var straks slagfærdig:
Ja Bang! vil De give os al den Vin, vi kan drikke? - Ja det vilde han
saamæn nok! Godt! Vi tager Dem paa Ordet, kom De saa med Vi
nen. Vinen og Kager kom paa Bordet, og Passiaren gik lystig, Ka
gerne og Vin smagte udmærket, og Tiden løb, Flasken blev tømt, det
var Rødvin.
- Saa Bang! Nu er Flasken tom, maa vi bede om den næste.
- I kan da ikke drikke mere?
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- Jo saamæn kan vi saa!
- Ja men jeg skal ned i Kælderen efter den!
- Vi skal følge Dem - Kom nu!
Fader maatte op fra Sophaen, de gav ham Overfrakke paa, en
laaden Hue paa Hovedet, og Moder kom med en tændt Lygte, som
hun gav ham i Haanden, og saa drog de afsted i Procession, Fader i
Spidsen, fulgt af alle Damerne ned af Gangen gennem Boutikken til
det lille Rum ved Porten, hvor Nedgangen til Kælderen var. Damerne
lukkede Lemmen op, og da Fader var kommen ned af Trappen, luk
kede Damerne Lemmen og stillede sig ovenpaa den. Da Fader igen
bankede paa, fik han til Svar: Nei Tak - De narrer os ikke! bank med
Flasken, saa lukker vi op. De havde været snedige nok, havde de ikke
staaet paa Lemmen, havde Fader selv kunnet hæve den. Om Fader
havde tænkt paa at narre dem, ved jeg ikke, men det varede noget,
før han dundrede med Flasken, saa blev der lukket op, og Fader i
Procession ført tilbage til Dagligstuen. Om »G« var kommen til, ved
jeg ikke, men jeg kan huske Bedstefader fra Brabrand var inde,
hans Vogn holdt i Gaarden og ventede, han sad paa Stolen ved
Sophaen vel indpakket i en stor Gedeskindspels, Fedtstøvler paa
Fødderne, Mundklæde der gik helt op til Næsen, aldeles mørkerød i
Ansigtet af Latter og Varme. Han morede sig saa udmærket, at han
ikke kunde løsrive sig fra det glade Selskab.
Vi havde som ofte i den Tid en streng Vinter. Jeg husker, det var
en klar Aften’med stærk Frost, vi fulgte ham ud til Vognen, da han
vilde afsted, hjalp ham op i hans Doktorstol og pakkede ham ned i
en Fodpose, der naaede ham til Armhulerne. Jeg ved ikke, om
de Doktorstole kendes mere, men dengang havde de fleste Læger den,
der var ikke som nu Læger paa Landet, saa Lægerne i Byerne blev
jo ofte hentet og maatte køre ikke saa kort ud og ofte var det jo Nat
ture, som om Vinteren kunde være drøie nok. Naar Vognen kom
efter dem, blev Stolen sat paa den, den lignede en magelig lille Læne
stol, betrukken med Skind.
Aftenbesøg havde vi jævnlig, derimod meget sjælden inviterede
Gæster. Jeg kan egentlig kun huske et, og det var ikke stort. Tre Her
rer (et Parti Boston) og et Par Damer. Den ene af Herrerne var en
Prokurator, som Fader kendte godt, han var høi og tynd, meget mor
som, t stærk Stemme og talte rigtig bredt uforfalsket jydsk. Hans
Frue var med, jeg kan nok huske, jeg blev meget forbauset, da hun
traadte ind i Stuen i frygtelig elegant Selskabsdragt, det Syn var vi
ikke vant til. Begyndelsen af Aftenselskabet husker jeg godt, Gæ-
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sterne kom tidlig til The, Fruen blev anbragt i Sophaen, saa lidt for
nem ud i sin elegante Silkekjole med en fin Kappe paa Hovedet og
hvide Hansker paa Hænderne. Bordet foran Sophaen skinnede iklædt
en hvid Dug, midt paa Bordet Maskinen. Paa hver Side af den vore
smukkeste Messinglysestager med Lys. Paa den modsatte Side af Bor
det stod Moder og lavede The, foran hende en stor Bakke med Kop
per, Fyrfadet med lidt Røgelse - ægte Kongerøgelse - rigtig hyggelig
saa det Hele ud. Moder ikke mindst, i en smuk hjemlig Kjole. Jo een Ting husker jeg endnu, Stine havde nemlig fortalt mig, at der
paa Aftenbordet kom en stor Kage fra Jødetrine, som jeg aldrig havde
set Mage til, men den vilde først blive sat ind i sidste Øjeblik, da den
blev ødelagt, eller rettere Synet gik af den, naar den stod forlænge i
Varmen. Spændingen var stor før den tronede midt paa Bordet, det
eneste, jeg havde faaet at vide om den, var at den kaldtes Slørkage.
Kagen selv - Ja den stod paa et stort rundt Fad, havde Form som
Trines Store Krandsekager, men var lavet af Marence med Mandler,
som var stillet paa Kant, og heftet sammen med Sukker, ned over
hele Kagen var trukket et Slør af fine Sukkertraade, den saa meget
godt ud, men jeg synes dog en Krandsekage var bedre.
Om det var den eller en anden Aften at een af Gæsterne var en
Mand, som Fader satte høit24). Han havde Been og Arme som en
velvoksen mand, Overkroppen var forvokset, saa naar han sad ned,
var han en meget lille Mand, hvad der forbausede mig var, at naar
han i Spillet tabte et Kort paa Gulvet, var hans Arme saa lange, at
han kunde tage Kortet op, uden at bukke sig eller at forandre det
mindste ved sin oprette Stilling.
(Brudstykker fra de løse Optegnelser).
At faa et Lindlysthus maatte opgives, trods Taalmodighed, Lin
dene skød om Foraaret nogle svage Skud, som blev svagere og sva
gere for hvert Aar, til sidst gik de ud paa en nær og blev aldrig til an
det end til et forkrøllet Træ, som efterhaanden blev svagere og sva
gere. Da Lindene var gaaet ud, blev der reist et Lysthus af Lægter,
overklædt med Lærred overmalet med grøn Oliefarve, som vi vare
glade ved, I det var vi ofte og kunde ty derind for Regnbyger. Ja det
hændte jo ogsaa, at Damer ikke vilde sidde paa Altanen, de synes at
Badningen nedenfor Haverne langs Stranden var dem lidt for meget,
det var det maaske ogsaa, men jeg ved ikke, men godt saa det ud at
se hele Strandkanten oplivet af badende glad Ungdom, mest var der
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Drenge i alle Aldre, som boltrede sig lystigt i Vandet. Varme Som
merdage kunde der samles Badende i hunredvis det meste af Dagen.
Naar vi havde Besøg af Tante Sophie fra Hamborg, Faders Søster,
var Altanen et af de kæreste Steder, der kunde hun sidde med sit
Strikketøi, tror jeg, halve Dag. Naar der blev gjort Bemærkning til
hende om Badelivet nedenfor, sagde hun: det generer mig ikke, man
kan jo lade, som man ikke ser det.
Jeg har såmæn ogsaa taget mit Morgenbad nedenfor Haven, des
værre var der et bredt Bælte af Smaasten, man skulde over, men var
man over det, var der deilig Sandbund, og man kunde vandre langt,
langt ud, Maalet var nogle Sandbanker, som ragede saa højt op, at
de i stille Veir med stærk Lavvande ragede op over Havfladen, og laa
som lave runde Sandøer, ikke saa smaa endda.
Onkel Høiers Bolig var ligover-for »Bechsgaard«, de boede der vist
kun kort, købte derefter den lille Eiendom paa Hjørnet af Meilg. og
Rosensg.
Barnløse, saa deres Hjem blev næsten som et Hjem for os Børn,
idet mindste for mig.
. . . Efter at Boutik og Kontor var leiet ud, hvorigennem Leilighedens eneste Udgang til Gaden var, maatte de end mere benytte Køkkenveien.
Livet i Hjemmet gik sin rolige Gang, vi havde et udmærket Hjem,
mine Forældre var altfor gode ved os, uden jeg egentlig kan sige, vi
blev forkælede. Respekt for mine Forældre, men paa en god Maade.
Hændte det, at jeg gjorde noget, som var dem imod, kunde jeg for
tryde det længe efter, vel nærmest fordi vi aldrig fik legemlig Straf,
vel maaske mest for at de vare saa kærlige mod os. De havde et lige
vægtigt Sind, var altid glade og tilfredse, kunde ofte spøge som
Børn og le hjerteligt, naar de havde spillet hinanden et Puds, og
det gjorde de ofte, - Fader havde vist meget at kæmpe med, for at
føre sin Mølle frem, men det mærkede vi aldrig noget til, når han
holdt Hvile fra sit Arbejde.
Hans vel vanskelige Tid var Efteraaret, naar Landmændene kom
med deres Raps. Der skulde jo gøres Indkøb for et helt Aar, der
skulde mange Penge til, da vel alt skulde betales strax. Dengang
blev der dyrket meget Raps i Jylland, naar den om Sommeren blom
strede, var der gult paa Mols, naar vi fra Haven saa derover.
Moder havde sit Hus at passe, hendes Formiddag var optaget i
Køkken og Kælder, var hun ikke det ene Sted var hun det andet.
Naar hun efter Middagsmaaltidet var klædt om, var hun Resten af
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Dagen optaget af forskellige Haandarbeider til vi drak 5 The. Kl. 7
spiste vi Aftensmad, og saa gik Fader paa Klubben.
. . . der tilbragte Mændene af den høiere Borgerstand deres Aftener,
dels ved Samtaler dels ved Kortbordet . . . Til Kortspillet hørte jo en
lille Toddy, Arac var dengang en yndet Drik, jeg syntes, det lugtede
af Snustobak.
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A. St. 11, i. 1820.
A. St. 8. 12 1812.
A. St. 22. ii. 1816.
O. Jørgensen: Slægten Jørgensen
fra Følle, 1918, s. 107.
A. St. 16. 9. 1823.
A. St. 29. 5. 1834.
A. St. 12. 2. 1842.
A. St. 22. 7. 1842.

9. A. St. 25. 7. 1870.
10. Århus Katedralskoles program
i860, s. 21 og 1871, s. 35.
11. A. St. 9. 11. 1871.
12. A. St. 14. 10. 1868.
13. A. St. 9. ii. 1871.
14. A. St. 7. 9. 1885.
15. A. St. 17. i. 1889.

Erindringer fra mine Barne- og Drengeaar
1. Raae. Hans Frederiksen Raae
(1756-1843), søn af købmand
Frederik Jepsen Raae, tog borger
skab som købmand 1787 og byg
gede i slutningen af 1790’erne den
store gård ved Studsgades Port
(nu Nørreport), der foruden »sten
huset« bestod af ni bindingsværks
bygninger, grupperet om og i tre
gårde (A. St. 15.3.1962). Hans
Raae ejede skibe, der især sejle
de på Norge og hjembragte fisk
og trælast. Han var eligeret bor
ger og medlem af Kronprindsens
Klub (Anna Thestrup: Eligerede
borgere i Århus, 1964, s. 107).
2. Elmqvist. Adolph Frederik Elmquist (1788-1868) oprettede 1810

en boglade og et lejebibliotek
i Arhus, men kom her i forbin
delse med udgiveren af Aarhuus
Stiftstidende, bogtrykker Niels
Lund ( i 753-1825), og overtog re
daktionen af avisen og fik 1812
også privilegiet som bogtrykker.
Elmquist opnåede hurtigt en po
sition i byen, spillede en rolle i
klubben »Polyhymnia«, var en
tid kaptajn i borgervæbningen og
havde gennem byggeforetagender
og ejendomssalg også kontakt
med det økonomiske liv. Elm
quist udgav fra 1818 »Læsefrugter samlede på Litteraturens
Mark« - i alt 66 bind - et tids
skrift, som efter datidens forhold
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havde en imponerende udbredel
se (indtil 500 abonnenter); også
Aarhuus Stiftstidende blev i Elmquists tid et meget læst blad, selv
i København. (A. G. J. Elmquist:
Stamtavle over Gudmann Elmquists Efterkommere, 1913; Em.
Sejr: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie,
>937)3. Onkel Højer. Blikkenslager Lo
rentz G. Høyer (født ca. 1801).
Når Bang skriver, at Høyers hu
stru, Johanette Dorothea Bang,
var født 1791, må det bero på en
fejlhuskning eller fejlskrivning
for 1801 eller 1802. Ved folke
tællingen 1845 angives begge æg
tefællers alder til 43 år; de kan
altså være født i slutningen af
1801. I 1834 boede Høyers »i
Badstuegade nærmest hr. agent
Meulengrachts gård« (A. St. 18.
1. 1834) i den lille 2-etages byg
ning, som Bang omtaler s. 74 f;
i 1845 var de flyttet til Mejlgade
152, og 1871 averteres det »for
enhver næring fortrinligt belig
gende sted på hjørnet af Mejl
gade og Rosensgade, tilhørende
blikkenslager Høyer« til salg (A.
St. 25. 4. 1871).
4. Købmand Grarup. Købmand J.
P. Grarup blev 26. oktober 1831
i Brabrand præstegård viet til
Mariane Borum (A. St. 28. 10.
1831), og deres datter Elisa Ma
ria blev døbt i Arhus Domkirke
i oktober 1832 (A. St. 9. 11. 1832
følgeblad), så Peter Marius Bang
kan ved besøget hos mosteren
næppe være fyldt 3 år.
5. Joh. Chr. Math. Bang. Peter Ma
rius Bangs ældre broder — i reglen
kaldtes han Ghr. Bang ligesom fa
deren - ville i de unge år gerne
til søs, kom det også, gik på
langfart bl. a. til Sydamerika og
blev styrmand. Under treårskri
gen påmønstredes han linieskibet

»Christian VIII«, og kun ved et
tilfælde undgik han døden, da
skibet sprang i luften den 5. april 1849 i fjorden ved Eckern
forde. Efter krigen blev han
hjemme i Århus for at hjælpe fa
deren, fordi oliemøllen var fuld
stændig nedbrændt 1850 (A. St.
3. 12. 1850). I 1854 tog Chr.
Bang borgerskab som skipper,
men fik det senere ændret, så
han kunne overtage oliemøllen
efter faderens død 1870. Aret
efter brændte møllen endnu en
gang (A. St. 4. 11.1871 ekstra
blad), men Ghr. Bang byggede
igen og drev den op til en blom
strende virskomhed; først da han
var fyldt 80 år, lagde han op.
Oliemøller Chr. Bang var en år
række medlem af havnekommis
sionen og næstkommanderende i
brandkorpset, et hverv han satte
stor pris på. Han var desuden
kendt for sin udstrakte godgøren
hed, der afhjalp megen skjult nød.
6. Søster Anne Margrethe Elisabeth
døde 21. juni 1850 »i den unge
alder af næppe 19 år. De, der
kendte hendes gudhengivne, kær
lige og altopofrende barnlige
sind, ville alene med os kunne
fatte størrelsen af vort og hen
des tvende brødres tab«, hedder
det i dødsannoncen (A. St. 23. 6.
1850).
7. Urmager Caspeller. Johan Georg
Gaspeller, der døde 1796 i en al
der af 66 år (A. St. 13. 4. 1796),
eller muligvis sønnen, Lauritz C.,
som fortsatte professionen efter fa
deren (A. St. 20.4. 1796). Lauritz
C. gik fallit 1828, og hans ejen
dom »på hjørnet af Kannikegade
og Svinetorvet« stilledes til auk
tion (A. St. 21. 6. 1828) ; han dø
de 1832 (A. St. 20. 12. 1832).
8. Grarups Pakhus. Formodentlig
tobaksfabrikant Anders Grarups
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pakhus, Mejlgade 126 (nuværen
de nr. 55), der lå omtrent over
for oliemøllen.
9. »Ørnen«, og »Svanen«. Se Em.
Sejr: Fra smakke til hurtigfærge,
1964, s. 22.
i o. Md. David. Muligvis Charlotte
Davidsen, »boende på Graven i
afg. mad. Buchtrups forrige sted«.
Hun averterer om undervisning
af små børn (A. St. 16.3. 1827).
ii. Skolebestyrer Hee. Christen Hee
(1796-1864) var student fra Her
lufsholm, studerede teologi, men
tog ingen eksamen, kom til År
hus som huslærer i familien Rée
og oprettede senere en privat
skole.
Da skolekommissionen
ønskede nærmere oplysning om
hans skole, svarede hun uartigt:
»Undertegnede
holder
skole.
Hee«, og intet videre. Skolekom
missionen blev naturligvis vred
og gav ham ordre til at ophæve
skolen; men Hee appellerede til
kancelliet, som virkelig gav ham
tilladelse til at fortsætte skolen
(Chr. Buur: Skoleliv og Skolead
ministration i Århus, 1919, s.
154). Ved Den videnskabelige
Realskoles og andre skolers op
rettelse blev mulighederne for
Hee dog ringere, hans skole
svandt efterhånden ind, og han
kom til at sidde i meget små kår.
Det var hans mislige forfatning
og økonomi, der var den nær
meste foranledning til stiftelsen
af Herlovianersamfundet 1850,
hvortil den daværende rektor for
Den videnskabelige Realskole i
Århus, K. C. Nielsen, gav stødet.
Han var Hees klassekammerat
og sørgede for, at han blev støt
et af samfundet og de gamle
kammerater (Leth og Wad:
Medd. om Dimitterede fra Her
lufsholm I, 1875, s. 188). Hee
døde 1864 »efter flere års lidel
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ser og et smertefuldt sygeleje«,
og »indtil sit sidste klare øje
blik« ihukom han »med kærlig
hed og taknemlighed« de man
ge »over hele landet adspredte
kammerater«, som havde støttet
ham (A. St. 30.11. 1864).
12. Bager Pedersen. Formodentlig
Johan Frederik Petersen, som
1825 begyndte bagerforretning i
Mejlgade 67 (nuværende nr. 36;
to brødre var bagermestre på
henholdsvis Vestergade og Tan
gen, (A. St. 19. i. 1909).
13. Onkel Peter. Købmand P. J.
Hahn (1818-1893), søn af pastor
H. i Brabrand, kom først i gart
nerlære på Rathlousdal, men
brød af og gik i lære hos køb
mand H. C. Bursche på Mejlgade,
var derefter en tid i Randers,
men etablerede sig 1846 som ma
nufaktur- og broderihandler på
Vestergade i Arhus. I 1852 over
tog han A. M. Bjørns speditionsog
kommissionsforretning
og
købte 1855 manufakturhandler
C. B. Christensens gård Store
Torv 12; efter senere afstikkere
til Mejlgade og Skolegade vend
te han 1861 tilbage til Store
Torv og var til sin død ejer af
nr. 12, hvorfra han drev såvel
detail- som en gros-handel. Han
anlagde i 1860’erne en limfabrik
ved Kirkegårdsvej og var i det
hele taget virksom på mange om
råder: fra 1871 sad han i re
præsentantskabet for Aarhuus
Privatbank, han var kasserer for
tegneskolen, den senere tekniske
skole, for A/S Søbadeanstalten
ved Århus og for Røde Kors
Århusafdeling, og han ydede i
årenes løb store summer til vel
gørenhedsarbejde af forskellig
art (Vagn Dybdahl og Finn H.
Lauridsen: Aarhuus Kjøbmænds
Hjælpekasse 1861-1961, s. 44).
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14. Dr. Weis. Ernst Peter Weis
(1776-1845) var født i Itzehoe,
hvor faderen var gæstgiver. Efter
nogle år som militærlæge i Kø
benhavn kom Weis 1805 til År
hus som distrikskirurg og læge
ved hospitalet. Han var meget
anset og påskønnet som læge (A.
St. 18.5.1838); hans fritidsin
teresse var musikken. Ved sit
giftermål skal han have udtalt,
at hans højeste ønske var at få
fire sønner, der kunne danne en
strygekvartet. Det fik han også:
overretsassessor Ernst Marcus
W. (død 1873), departementschef
Carl Mettus W. (død 1872), stiftsfysikus Chr. W. (død 1882) og
mølleejer Andreas W.
(død
1889). »De fire Weiser« hed de
i Århus, og de dannede også den
første strygekvartet i familien,
som skal have udmærket sig ved
et ganske fortrinligt sammenspil,
Departementschefen og mølleren
var endvidere ivrige og meget
habile violin- og bratchbyggere
(Min Far. Redigeret af P. Borchsenius, 1948, s. 318), og de ud
gav 1861 en lille bog »Om Vio
liner og deres bygning«. - Til
den gamle distriktskirurgs musi
kalske omgang hørte - i hvert
fald i de yngre år - stadsmusi
kant Peder Albrecht (se note
21), kantor C. N. Rosenkil
de, den senere så berømte skue
spiller ved Det kgl. Teater, og
den gennemmusikalske pastor J.
Steenberg i Viby. Om E. P.
Weis se: Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen II, s. 1190; A. St.
27.2. 1845 og 3O-9-I933; Dansk
Klinik I, 1909, s. 292; Arosia
1926, s. 27-29.
15. Byens fællesjord. Bymarkens fæl
lesskab ophævedes 1840 (Jordebog for Aarhus Kjøbstad 1874,
s. 31-34), men endnu 1871 fand

16.

17.

18.

19.

20.

tes i byen 395 stykker hornkvæg,
186 får og 100 svin (A. St. 10. 8.
1871; Demokraten 7. 7. 1957).
Maler Hjærnø. Muligvis N. Hjernøe, som 1827 boede »ved Åen«
(A. St. 31. 3. 1827), senere på Fi
skergade
(A. St.
10. 7. 1830),
men snarere S. L. Hjernøe, der
1835 blev gift med jfr. 0. C.
Frandsen (A. St. 17.2.1835) og
1845 boede i Studsgade; han var
da 43 år (folketælling 1845). S.
L. Hjernøe var født i Horsens
og døde i Århus 1853 (A. St. 19.
I- '853)Vist i 1850 den brændte. Olie
møllen brændte 2. december
1850. Familien Bang var ude,
da ilden opstod, og hele kom
plekset stod i flammer, da den
kom hjem. Branden medførte og
så en del ødelæggelser på nabo
ejendommen, Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, så Aarhuus Stiftstiden
de i nogen tid måtte trykkes i
Falkenbergs bogtrykkeri (A. St.
3. 12. 1850; Em. Sejr: Aarhuus
Stiftsbogtrykkerie, 1937, s. 149).
Madammerne Kalundborg og
Gandrup Md. K. har ikke kunnet
identificeres. Md. G. kan mulig
vis være skomager Peter Gandrups enke, som 1834 takker i
avisen for hjælp »til at få min
afdøde mand i jorden« (A. St.
26.8. 1834); han var da ca. 40
år og hun 34 år.
Pastor Hahn i Brabrand. Joh.
Chr. Hahn (1778-1866 ) var præst
i Brabrand 1811-63. Han blev
anden gang gift med Elisabeth
Cathrine Behr, enke efter litte
ratör og købmand Peter Jesper
sen Borum og moder til Pauline
Borum, oliemøller Chr. Bangs ko
ne.
Mdm. Bursche. Formodentlig køb
mand, senere mægler H. C. Bursches 2. hustru, Anne Marie f.
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Secher (1813-86) (V. A. Secher:
Medd. om slægten Secher, 2. udg.
1939, s. 208).
21. Peer Albrecht. Peder Albrecht
( i 769-1851 ) fungerede som stads
musikant i Århus (med eneret til
at levere betalt musik til baller
osv.) fra 1804 til sin død, hvor
efter stadsmusikant-embedet blev
nedlagt. I over 30 år var han
tillige en dygtig og afholdt chef
for det borgerlige jægerkorps, li
gesom han i det hele taget var
vellidt i byen på grund af sit
gode humør og sine selskabelige
talenter. Han var også lejligheds
vis en art fornøjelsesråd hos
prinsesse Charlotte Frederikke,
Frederik VII.s mor, som efter sin
skilsmisse fra prins Christian Fre
derik (Christian VIII) i 1809
blev forvist til palæet i Horsens;
Peder Albrecht synes at have
haft et vist frisprog over for
hende (Th. Overskou: Af mit Liv
og min Tid II, 1916, passim).
Der fortaltes en mængde anek
doter om Albrecht og de puds
han spillede sine medborgere (A.
St. 29. 5. og 3. 7. 1881; Ill. Ti
dende 1884-85, s. 583; Arosia
1928, s. 5; A. St. 17. 7. 1932).
I »Aarhusiana« (håndskrift nr.
63 i Statsbiblioteket i Arhus)
findes endvidere enkelte samtidi
ge viser om ham, der afslører,
at omgangstonen har været
yderst bramfri; således hedder
det i en sang til Albrechts fød
selsdag den 4. oktober 1823:
Ser I her Peer Spillemand! sligt
er ej at skue
i det ganske Danmarks land un
der himlens bue.
Han er stor i krig og fred, stor
i kamp og kærlighed,
stor i løgn og sludder.
Sejerrig han overvandt tusind pi
gers hjerte,
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han hos tusind koner fandt, hvad
hans sjæl begærte. Dog sligt ej
opregnes kan — hvo kan tælle
havets sand
eller himlens stjerner.
Mangen ægte pisk han drak, gik
dog strunk på gaden,
fører tit utugtig snak hist og her
i staden.
Al den snak har næb og klo, ej
hver tøddel kan man tro
uden ed og vidner.
22. Guldberg. Formodentlig oberst
Julius Høegh-Guldberg (17791861), hvis første hustru var født
Hahn; han var fadder ved olie
møller Bangs ældste søns dåb (A.
St. 19.8.1828), og fru HøeghGuldberg ved Peter Marius’s
dåb (A. St. 7.9. 1830). Obersten
var søn af statsminister Ove H.G., deltog som ung officer i felt
togene i begyndelsen af forrige
århundrede og blev derefter landog søkrigskommissær, dvs. ud
skrivningschef i Århus, hvor han
boede resten af sit liv. Han var
i rationalismens ånd rastløst
virksom for almenvellet: uddel
te gratis forædlede frugttræer til
»flinke landsbyskolelærere og fat
tige, men arbejdsomme husmænd«, forsøgte sig med silkeor
meavl og prøvede at interessere
andre for opgaven, tog 1821 ini
tiativet til oprettelsen af Århus
Stiftsbibliotek, hvor han fik ind
rettet en afdeling med henblik
på håndværkere; han havde hi
storisk interesse og samlede i åre
nes løb en betydelig samling old
sager, som han senere skænkede
til det »historisk-antikvariske sel
skab«, begyndelsen til et forhisto
risk museum i Århus; han gjorde
et stort arbejde for Prins Frederik
Ferdinands Tegneskole, den sene
re tekniske skole, og han havde
1839 en væsentlig andel i opret-
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teisen af Spare- og Laanekassen;
i 1825 lejede han af kommunen
de såkaldte »Folddumper« uden
for Studsgades port og beplan
tede dem. Det var begyndelsen
til anlægget Vennelyst, i de før
ste år kaldet »Guldbergs have«.
Høegh-Guldberg var også med
lem af borgerrepræsentationen,
en tid dens formand; den sidste
sag, han med sædvanlig energi
var med til at løse, var opførel
sen af et ligkapel på den gamle
kirkegård, hvor nu rådhuset lig
ger. Det blev færdigt i 1861,
samme år som Høegh-Guldberg
døde. (A. St. 30. ii. 1861 og
18. i. 1956; Danmarks Adels Aarbog 1931, H, s. 126; Em. Sejr:
Vennelyst gennem 100 Aar,
1932; Chr. Buur: Skoleliv og
Skoleadministration
i
Århus,
1919, passim).
23. »Jødetrine«. Her navnet på en
kage, bagt af Jøde-Trine, som
egentlig hed Karen Marie Arentzen. Navnet Jøde-Trine havde
hun arvet efter sin mor, Ellen
Kathrine Hansen (død 1869, se
A. St. 13. 4. 1869), der havde få
et det, ikke fordi hun var jøde,
men fordi hun som ung havde
tjent hos en jøde. Om moderen
også var stiv i bagekunsten vides
ikke, men datterens berømmelse
som kagebagerske strakte sig i
hvert fald over mere end 50 år:
i november 1900 bagte hun kran
sekage til drejermester P. J. Møl

ler og hustrus guldbryllup, og
avisen noterer da, at hun også
havde leveret kransekagen til deres
bryllup (A. St. 10. 11. 1900). Hun
var først gift Møller, men ægtetede i860 tømrermester Jens
Ghr. Arentzen (1828-1900). Æg
teparret boede på Studsgade, hvor
fru Arentzen havde sit i det yd
re meget beskedne hjemmebage
ri; men hendes kager var vidt
berømte, og der foreligger tra
dition for, at hun havde været i
audiens hos dronning Louise med
sin kransekage og var leverandør
også til kejserinde Dagmar og
dronning Alexandra, uden dog at
føre titlen kgl. hofleverandør. Fru
Arentzen døde 1900 i en alder af
82 år (A. St. 14. 12. 1900; A. St.
Aarb. 1946, s. 24 og A. St. 16. 7.
1957).
24. En mand, som Fader satte højt.
Formodentlig prokurator J. G.
Hee, (1806-61), fuldmægtig hos
borgmester H. A. Fleischer ( 17851847), senere hos by- og råd
stueskriver J. W. Engelsted ( 1 786
-1854). »Et ulykkeligt fald i
hans barndom havde bøjet ryg
raden, så han nu med ret lange
arme og ben bar en puklet over
krop med hovedet mellem skuld
rene« (Gottlieb Andreas Jen
sen: Barndoms- og Ungdomse
rindringer, 1943, s. 17; Sagførere
i Århus, 1956, passim. Em. Sejr:
Gamle Århusgader, 2. samling
1961, s. 75 f.).

Guldsmed David Andersen Broe, Horsens
NOGLE BEVAREDE ARBEJDER
Af S. Fritz

David Andersen Broes Stempel, mål 2:1.

Denne artikel om Horsensguldsmeden David Andersen Broe - en guld
smed, hvis navn, stempel og arbejder var ukendte for G. A. Bøje1)viser, at der ved et gentaget eftersyn af allerede benyttede »store«
arkivalier, som f. eks. kirkebøger, i forbindelse med en gennemgang af
ikke tidligere benyttede »mindre« arkivalier, som f. eks. auktionspro
tokoller, kan fremdrages tillægsoplysninger til Bøjes guldsmederegi
ster, og viser også, at egnsudstillinger af gammelt dansk sølv i privat
eje kan give resultater af større varighed end selve udstillingsdagene.
Da Glud Museum ønskede en udstilling i påsken 1965, blev det
overladt til guldsmed Børge Sørensen, Horsens, og mig at arrangere
udstillingen: »Hængeskabe og sølvsager i privateje i Bjerre herred«2),
og til denne udstilling blev der udlånt 2 spiseskeer og 2 bægre stemp
let med et mærke, jeg kun havde set to gange tidligere, nemlig på et
bæger privatejet i Horsens og på 6 skeer på Samsø Museum. Stemp
let så jeg igen i vinteren 1966 på et bæger privatejet i Århus. Om
disse 12 sølvgenstande og om den mester - rettere nogle oplys
ninger om den mester - der har udført dem, handler efterfølgende
artikel.
Den 5. august 1705 døbes i Århus domkirke David Andersen
Broe3), søn af prokurator Anders Jørgensen Broe4), endnu er det

Bæger. 1742. Udført af David Andersen Broe.
Højde 8,2 cm, diametre 7,6 og 5,8 cm.
Privateje, Bjerre herred.

uvist, hos hvem han lod David lære guldsmedeprofessionen, og hos
hvem David arbejdede som svend, og hvilket år og hvor David svor
borgered som mester, men den 22. april 1740 bliver guldsmed David
Andersen Broe gift med enken Engel Lauritz datter i Skt. Ibs kirke
i Horsens5), og betaler kirken for lys og alterklæde6).
Den første barnedåb kommer hurtigt, nemlig 23. september sam-
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Bæger. 1743. Udført af David Andersen Broe.
Højde 8,2 cm, diametre 10,6 og 7,2 cm, vægt 250 g, rumindhold 650 cm3.
Privateje, Arhus.

me år: datteren Anna, og guldsmed Knud Brandt er fadder7). I maj
samme år havde Broe på auktion købt en liden sølvæske for 3 rdl.
5 mark 9 skilling, den vejede c. 113 gram, - det er vel en støbt
sølvsnusdåse. Når der i auktionsprotokollen er noteret en auktion den
28. november 1742 »udi David Broe Guldsmeeds Huus efter dend
hos samme ved døden afgangne Mosicanter Svend Adam Medel-

io8

S. Fritz

Samme bæger, som vist s. 107, bundens underside med David Andersen Broe’s
stempel, slået i efter at stjernen er ridset med passer.

bye«8), mens skifteprotokollen først den 27. juli året efter har note
ring om køb af hus, må indflytningen formentlig have fundet sted,
før de juridiske formaliteter kom i orden. Det er borger og handels
mand udi Ålborg Anders Jørgensen Bruun, der sælger »våning og
ejendom« til David Andersen Broe »borger og guldsmed udi Hor
sens« beliggende på østsiden af Smedegade »imellem Hans Knudsen
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Bæger, i 745. Udført af David Andersen Broe.
Højde 7,2 cm, diametre 6,5 og 4,4 cm, vægt 92 g, rumindhold 145 cm3.
Privateje, Bjerre herred.
Bunden har udskæring for en indloddet sølvmønt Fr. III 1666, og David Andersen Broe har
slået sit stempel på bægrets yderside i læberanden.

Lagaard Skomagers iboende gård paa den nordre side og Jens Sø
rensen Monbergs tilhørende ejendom og iboende gård paa den syndre
side«9). Og i ejendommen i Smedegade har man vel været samlet i
februar 1743 efter den første søns dåb i Skt. Ibs kirke. Oluf Peder
sen Kobbersmeds kone, Karen, bar drengen, Anders, de øvrige ind
skrevne var Claus Sadelmager, Oluf Kobbersmed, Jørgen Hansen,

Bæger. 1749. Udført af David Andersen Broe.
Højde 10,5 cm, diametre 10,5 og 7,4 cm, vægt 213 g, rumindhold 650 cm3.
Privateje, Horsens.

guldsmed Svend Weide samt Hans Nyesteds kone, Karen Fridericka10).
I mandtallisterne for formue, kop, heste og karosseskat er 1743 og
44 opført 4 guldsmede, nemlig Knud Brandt med 2 svende og 1 pige,
Hans Nyested ingen svende, men 1 pige, David Guldsmed ingen
svende ingen pige; alle 3 betegnet »rig«, mens Bernt Guldsmed er u-
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formuende11). Særlig velfunderet rig synes David Broe ikke at være,
for lillejuleaften 1743 noteres en panteobligation fra ham til Horsensmagnaten Gerhardt Hansen de Lichtenberg for lånte og for
strakte penge i alt 140 rdl. curant til 5 % rente imod pant såvel i
ejendommen som også i følgende løsøre:
4 borde, 2 dragkister, 1 grøn kiste, 1 jernkakkelovn, 10 dyner, 16
puder, 10 par blågarnslagner, 4 par hørgarns dito, 4 par pudevaar,
i liden brændevins kedel uden dæk, 1 mindre dito, 2 messingkedler,
i 1/2 dusin tintallerkner og 8 fade. Det virker påfaldende, at der
blandt panterne hverken er sølvgenstande eller noget fra hans værk
sted, - er det et hensyn, Lichtenberg har vist guldsmeden?12)
I 1744 gør Broe gengæld over for kobbersmedens ved deres dat
ters dåb, og 1745 og 1746 er han igen indskrevet som fadder. Selv
holder de igen barnedåb den 2. april 1745 for sønnen Erich, men ved
denne lejlighed er der ikke indskrevet nogen guldsmed13).
Uden at have betalt noget afdrag på obligationen til Lichtenberg
udbetaler David Broe den helt og får den slettet den 27. marts 1747,
men ak g.-dagen efter indføres en ny obligation med samme panter
i ejendom og løsøre, men nu på 180 rdl. og denne gang til jomfru
Anne Nielsdatter Møller, ved hendes formynder hr. Lorenz Han
sen Lorch14).
Guldsmedens økonomiske forhold synes stadig at forværres, heller
ikke på denne obligation afdrages noget, og han må være kommet
i gæld til Horsens, for efter magistratens og guldsmedens begæring
er hans ejendom og indbo sat til auktion 1. september 1751. Auk
tionen afvises, da prokurator Sveistrup på den fraværende prokura
tor Lorentz Lorchs vegne som myndling for jomfru Anne Nielsdat
ter Møller fremfører, at løsørepantet er formindsket ved frasalg15).
I stedet for sælger David Broe ejendommen til kobbersmed Simon
Petersen Bæk den 4. marts 1752, og den 14. samme måned mortifi
ceres obligationen efter betaling af det fulde beløb16), og med 1752,
hvor han også figurerer i skattelisten for præstepenge17), er oplys
ningerne om ham udtømte i Horsens.
Fra de 12 år, jeg har kunnet spore David Andersen Broe i Hor
sens, nemlig 1740-1752, er de viste arbejder fra årene 1742-45 og
1749, samt uden datering de 6 skeer i Samsø Museum.
Fire bægre og otte skeer er jo et såre beskedent materiale at be
dømme en guldsmed på, men der er dog enkelte iagttagelser, som jeg
synes, det ville være urimeligt ikke at gøre opmærksom på.
Bægrene er alle slået op, side og bund drevet af eet stykke, og bæg-

Ske. 1744. Udført af David Andersen Broe.
Længde 18,7 cm, lafbredde 4,4 cm, vægt 43 g.
(Tilsvarende ske med samme gravering: AJS/KND/Rorup/1744 findes i andet privateje i
Bjerre herred, og de 2 nuv. ejere kan begge følge skeernes arveforløb til samme »forfader«,
der også var bosiddende i Bjerre hered.)

2 skeer — af et sæt på 6 stk. Udført af David Andersen Broe.
Bemærk på skeens overside kantforsætningen (aftrapningen i overgangen fra
laf til skaft.
De 6 skeers mål og vægt er:
i. længde 18,3 cm, lafbredde 4,4 cm, vægt
2.
- 18,5 cm,
4.3 cm, 18,2 cm,
3.
4.3 cm, cm,
4.3 cm, »8,3
4»8,5
cm,
4.5 cm, 56.
18,2 cm,
4.3 cm, Samso Museum, nr. 526/22.

-

-

37,8
35,3
34.5
35,0
4» ,0
35.6

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
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ret derefter påloddet fodranden, en svær sarg, der foroven på ind
vendig side er affilet, så den slutter sig til bægrets runding.
I régence-tiden, i hvis slutning David Andersen Broe udførte ar
bejderne, var den gængse måde at udføre side for sig og bunde for
sig og i keglestubben at ilodde en plan bundskive, mens Broe bru
ger den gamle måde fra baroktiden, hvor bægrene hvilede på 3
kugler eller dråber, og bunden derfor gerne måtte være svagt nedbuet, men Broe får bægrene til at stå ved at lodde fodrandssargen på.
Alle fire bægre har glat læberand, glat fodrand, og bæltet derimel
lem er puns.let med udsparing af tre cirkulære felter, hvoraf de to er
udfyldt med blomstergravering, og det tredie - det afbildede - har
en graveret cartouche omkring de graverede initialer og årstal. (Se
nere graveringer på læberanden er ikke omtalt, da de er yngre og
ikke udførte af Broe). Graveringen har åbenbart ikke moret vores
mester, det er samme forlæg, han har benyttet på alle fire bægre.
Ser vi på cartoucherammen, består den af to symmetriske bladranker,
der forneden er samlet i et liljeagtigt motiv, og foroven er de mod
vendende bladvolutter »forbundet« endnu mere dilettantisk. Skrift
graveringen synes at have ligget bedre for ham, men det støder øjet,
at årstallene er presset op imod nederste initiallinie.
Punslingen dækker pænt og nogenlunde ensartet, men respekterer
ikke den graverede streg imod læberanden og heller ikke de tre
cartouchers cirkelslag. Det ses, at punslingen er udført, før fodrands
sargen er loddet på.
Skeerne, i virkeligheden kun to ordrer, nemlig skeparret og sættet
på 6 skeer, er alle af samme type med spidstunget skaftende, ret
fladt, stampet laf og alle med akantusgravering på laffets bagside.
Det er værd at lægge mærke til den morsomme filede kantforsætning i forløbet fra laf til skaft, pudsig er på »Samsø-skeerne« den
spidsovale skraveringsudfyldte afslutning af akantusmotivet imod
skaftet.
Selvom David Andersen Broe efter de omtalte, kendte arbejder
at dømme ikke hørte til den kunstneriske elite blandt de østjyske
guldsmede, så hører han til blandt de Horsens-guldsmede, hvortil
han nu fra glemslen er draget frem, og måtte der blandt læserne være
kendskab til andre end ovennævnte genstande med samme stempel,
vil jeg være meget taknemlig for oplysning tilsendt: arkitekt S.
Fritz, Kærvej 11, Åbyhøj.
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For den perfekte stempeltegning takker jeg cand. mag. Aage Andersen, Ribe.
Fotografierne er udførte af I. Paulsen, Horsens, K. Munk, Århus, Hjalmar
Jørgensen, Horsens, og Hammerschmidt, Århus.
Oplysningerne om David Andersen Broe og hans arbejder havde jeg ikke kun
net nå frem til, hvis jeg ikke fra mangfoldig side havde modtaget støtte og
velvilje, herfor takker jeg særligt: Statens almindelige Videnskabsfond for
støtte til arkivarbejde, Glud Museum og Samsø Museum samt de private ejere
for udlån og tilladelse til fotografering.

Fiskergade
KAPITLER AF ET ÅRHUS-KVARTERS HISTORIE
Af Helge Søgaard

Indledning

Det moderne Århus adskiller sig så meget fra middelalderens by, at
alene den forskellige størrelse medfører, at der ikke umiddelbart kan
drages nogen sammenligning. Den gamle bykerne er ganske vist be
varet, men med mange ændringer, og særlig er det gået ud over den
ældre bydel, der fordum dannede den første havn, hvor åens over
dækning og talrige andre forandringer helt har udslettet, hvad der
var tilbage ved det sidste århundredskifte. Hvis man derfor vil
inddrage topografien som kilde til byens historie ved siden af den
litterære overlevering i videre forstand og de materielle minder, og
hertil er man fuldt berettiget, må man i tankerne først fjerne alle
ændringerne i de sidste i oo-125 år, da det er nødvendigt at fast
holde, at åen tidligere dannede byens grænse mod syd, og bortset
fra Brobjerg (den nuværende Frederiksgade) har der kun været
nogen bebyggelse ved selve åmundingen og på den strækning, som
forbandt de to områder, Fiskergade, hvis slyngede forløb afspejler
åløbets bugter fra Immervad til Mindebro. Hele bebyggelsen syd
for åen har haft sin egen historie. Det gamle Århus lå fra sin grund
læggelse engang i vikingetiden i Hasle herred, og syd for åen bredte
Ning herred sig som det sydligste i Åbo syssel indtil Norsminde, hvor
Hads herred begyndte, og en betydningsfuld del af Århus’ historie
er samlet i skildringen af den stadige vækst mod syd.
Det kan ikke afgøres, hvor tidligt udvidelsen er begyndt, men al
lerede 1203 nævnes ecclesia beate uirginis, Vor Frue kirke, hvis
navn kort efter reformationen blev overført til kirken, der nu bærer
denne betegnelse, og efter samstemmende vidnesbyrd skal have lig-

Fiskergade

II?

get på Brobjerg1). Mens bebyggelsen ved åmundingen voksede frem,
fordi havnen lå her, og Brobjergs gade førte ud til de frugtbare egne
syd for Århus, har Fiskergade ikke betydning for færdslen. Den lå
uden for den gamle bykerne, og fra sin oprindelse har den utvivl
somt været et sted, hvor man kunne leve uden alle de konventionelle
hensyn, som borgerne ellers var underkastet, men det har kun været
de fattigste, hvis placering nederst i samfundet gav dem denne fri
hed. På samme tid nøje knyttet til Århus som en del af den og dog
liggende uden for den gamle bydel indtog Fiskergade derfor oprinde
lig en særstilling.
Vandrer man nu gennem gaden, påtvinges man en fornemmelse af
at færdes i noget forbigangent, der tidligere har været af større be
tydning, og arkitektonisk er husene så forskellige i stilform og tid,
at det disharmoniske yderligere fremhæves.
Da man under renaissancen begyndte udforskningen af byens hi
storie, var det nærliggende ud fra den fejlagtige forståelse af navnet
at lade fiskernes bosteder være begyndelsen. Således fandt det udtryk
i byseglet, der i det mindste fra 1581 førte tre årer, mens det gamle
segl med de to figurer i en portal endnu blev anvendt 15482), og
således skildres det af digteren Niels Andersen Svansø (d. 1555),
der om Århus udtaler:

Parvis remorum casis tua surgit origo,
Magna frequentior urbs nunc est, trajectaque nota
In te sunt.

(Din oprindelse udspringer fra små huse til årer, men nu er du som
den store by mere folkerig og ejer velkendte overfartssteder)3).
Endnu i Peder Hansen Resen: Atlas Danicus gentages denne skil
dring af byens ældste tid : »Århus, hos Lyskander Arusia, har navn af
åre, på latin remus, og hus, på latin domus. Den skal være kaldt
årernes hus eller med et ord casteria, som Plautus nævner det i sin
komedie Asinaria, fordi den i sin begyndelse kun har været et fisker
leje, hvor årerne blev opbevaret i skure sammen med andre redska
ber til mindre fartøjer«4). Så sent som i dette århundrede har Julius
Clausen gentaget beretningen om de »fattige Fiskere« og deres små
huse som spiren til den senere købstad5). Selv om man nu ud fra
de skrevne kilder og heldigt gennemførte udgravninger kan påvise,
at Århus allerede var til som bysamfund nede ved stranden i vikinge
tiden, er der ikke grund til at henvise den ældste forklaring til lær
domshistoriens rummelige pulterkammer. Der har sikkert været drevet
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fiskeri fra Århus fra den tidligste tid, men tilbage står at bevise det,
og Fiskergade påkalder sig opmærksomheden ved sin beliggenhed og
sit navn. Stedet gemmer åbenbart sine hemmeligheder.
Beliggenheden, navnet og bebyggelsen viser, at det er en gammel
gade, vel værd at beskæftige sig med, men samtidig en strækning,
som udviklingen ikke har været skånsom imod. For at bevise denne
påstand er det kun nødvendigt at pege på genbogaden nord for åen,
som lige til overdækningen havde bevaret navnet Ågade, og som
færdselsåre og forretningsgade indtog en usvækket position. Som
navnet viser det, skylder den vandløbet sin betydning, og dens stil
ling inden for byens gader kan bedst vurderes ved at erindre om de
store købmandsgårde, der lå ved den, og af hvilke den mest berømte,
»Molboernes gård«, først faldt 1963. Med sit bindingsværk og sin
svalegang var den et smukt eksempel på det 17. århundredes borger
lige arkitektur, og overgangsfodens udskårne dyrehoveder var i går
dens sidste leveår det sjældne minde om en stil, der hidtil kun er
truffet i Århus, og som ved sin overfladiske lighed med vikingetidens
dekoration måtte give den uforberedte betragter fornemmelsen af en
utænkelig anakronisme. Ågades husrække var kun af gaden adskilt
fra bolværket og skibene ved det, mens Fiskergades nordlige huse
vendte ryggen mod åen og dermed viste, at den ikke på samme måde
var afhængig af strømløbet.
Syd for Fiskergade bredte en nyere bydel sig med Fredens Torv
som midtpunkt. Pladsen er opkaldt efter freden 1850 og er således
tidsfæstet gennem navnet, men hvis den havde båret en anden
betegnelse, ville husene selv have fortalt om deres datering. Torvet
er et af de få kvarterer i Århus, som endnu viser helhedsvirkningen
af nogenlunde jævnaldrende huse, og forhåbentlig vil dets udseende
kunne bevares i fremtiden som et virkningsfuldt minde om den peri
ode, da byen for alvor begyndte at vokse ud over grænserne, mid
delalderens købstad havde sat.
Fiskergade ligger således indeklemt mellem åen og de nye gader.
Ved overdækningen af den første og bygningen af Åboulevarden,
der optog Ågade i sig, svandt yderligere den smule berettigelse, den
kunne have som forbindelsesled mellem havnen og bykernen, den kom
på pension som parkeringsgade og opgav enhver tanke om atter at
blive regnet med. Kun fortiden var tilbage. Den er så stor, at den
fortjener et par ord, der kan fastholde den, og på de efterfølgende
sider skal det forsøges at tegne et billede af Fiskergades gamle hi
storie, dens opgang og blomstring, dens nedgang og forfald, så me-
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get som kilderne tillader det. Gaderne har deres historie ligesom men
neskene, og det ville være et tegn på snæversyn at forbigå det uan
selige.

T opografi
Som et levn fra middelalderen er Fiskergade stadig bevaret mellem
nyere gader, men meget af bebyggelsen i den er moderne, og intet
hus er bevaret fra gadens barndom. Kontinuiteten er dog til stede,
idet nye beboelser blev rejst, når de ældre var udslidt, og gadens
grunde har bevaret deres form, bortset fra enkelte sammenlægninger.
Ligesom den nu forsvundne Agade var Fiskergade ved sin belig
genhed knyttet til åløbet, der har givet byen navn og oprindelig
var skibenes samlingsplads, men det ser ikke ud til, at den indgår
som et led i havnen, som Ågade gjorde det, idet man antagelig ikke
har villet benytte den sydlige side af åen, fordi den lå uden for den
egentlige by.
Særlig i forrige århundrede kom Fiskergades tilbagetrukne stilling
frem. Højesteretsassessor Gottlieb Andreas Jensen, der er født 1838
og i sin barndom i nogle år boede i Ågade, fortæller, at »Åen lignede
godt nok en af Venezias Kanaler, kun det, istedetfor Paladser lige
overfor havde vi Fiskergadens faldefærdige Baghuse eller dens Småhaver, og der var hverken Gondoler eller Sang til Mandolinen«.
Senere kom han til at gå i pogeskole hos madam Strøm i Fiskergade.
Det var en primitiv undervisning. Manden var ligkistesnedker, konen
og den voksne datter holdt om formiddagen skole, moderen i sove
værelset for begyndere, datteren for de lidt ældre i stuen til gaden.
Det hele dannede et billede af den usminkede borgerlighed fra ti
den6). I dette interiør fra en jysk købstadidyl er udviklingen dog
foregrebet, og intet af denne families erhverv var knyttet så meget
til havnen og bugten, at en bopæl netop i denne gade var naturlig,
men at den hørte til denne del af byen viser fortsættelsen mod øst,
Mindegade, der forbandt den med havet. Som navnet viser det, lå
den lige ved åmundingen, men var også en randbebyggelse, hvorfra
vejen gennem Mindeport fordum førte ud til det sydlige opland.
Lokaliteten er besunget af ingen ringere end Chr. Falster, en ære,
Fiskergade ikke kan opvise7).
Det er så sjældent, at skønlitteraturen optræder som kilde til en
topografisk skildring, at der er grund til at gøre opmærksom på, at
Sophus Bauditz ( 1850-1915 ) i en beskeden novelle har givet en
virkelighedstro beskrivelse af stedet, som det så ud vist i andet årti

120

Helge Søgaard

efter forrige århundredes midte. Noget bynavn anføres ganske vist
ikke, men novellen, der bærer titlen »Vadums Bøsse«, beskriver i
sin indledning alle enkeltheder på de forskellige lokaliteter så tyde
ligt, at der ikke er tvivl om, at talen drejer sig om åløbet fra Århus
Mølle til Mindet. Om Fiskergades bebyggelse og beboere fortæller
forfatteren følgende: »Der er dog en vis Tid, paa hvilken man har
Fornøielse af at gaa ved Aaen, og det er en Sommeraften. Paa den
ene Bred er der Gade med Bulværk, men lige overfor ligger i uaf
brudt Række fattige Smaahaver og Gaarde, hver med sit Tvættested
nede ved Vandet. Haverne er der ikke Stort ved, i det høieste indeslutter de nogle Bede med Kjøkkenurter og et Par Ribsbuske, men
ved Tvættestedet staaer der altid en Bænk, i Reglen overskygget af
en Hyld, og her tilbringer Beboerne gjerne hver Sommeraften.
Familiefaderen sidder i Skjorteærmer og ryger sin Pibe, Nyheder udvexles med Naboerne til begge Sider, og somme Steder er der lagt
en Snøre ud i det forfængelige Haab, at en vildfarende Fisk af For
tvivlelse over Vandets Beskaffenhed skal begaa Selvmord ved at
hænge sig paa Krogen. Det er et hyggeligt Billede, der saa ligger for
en, naar man gaaer paa Gaden lige overfor; Aftenskumringen dæk
ker over det mindre Tiltalende, og Idyllen bliver tilbage.« - Til
vurdering af denne beskrivelse må det erindres, at Sophus Bauditz
nærede en uudslukkelig kærlighed til sin fødeby og var født ind i den
toneangivende kreds, idet hans fader var officer ved dragonregi
mentet, og den let overlegne tone, som kan læses mellem linierne,
finder sin forklaring i det sidste træk. Der er dog næppe grund til at
forkaste hans dom. Der har virkelig været småborgerlig hygge over
Fiskergade på denne tid, men den kan kun vurderes velvilligt af den,
der med nøjsomhed i livsførelse forener en konservativ indstilling,
der nødigt ser, at forholdene fra hans barndom ændrer sig. Enhver
bedømmelse af Sophus Bauditz’ opfattelse må ikke desto mindre
tage hensyn til, at han har set Fiskergade og tilværelsen der for ca.
ioo år siden med sine egne øjne, mens nutiden kun kan fremsætte
en mere eller mindre velbegrundet teori om livet i gaden dengang73).
Desværre er man kun ringe stillet ved en undersøgelse af gadens
ældste udseende. Det tidligste billede af den foreligger i et oliema
leri, der har været opbevaret i det gamle rådhus foran domkirkens
vestfront, hvortil det efter sin påskrift blev skænket af arvingerne
efter rektor Jens Worm, der døde 17918). Ud fra denne proveniens
har man ret til at antage, at billedet er et arvestykke i den kendte
borgerslægt. Det findes nu i »Den gamle By«. Maleriet er ikke tids-
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fæstet direkte, men da det viser domkirken med et højt, spidst ud
løbende spir, må det være malet før tårnets brand 1642, og da det
desuden afbilder en anselig bygning på pladsen for Trods Katholm,
må man gå ud fra, at det er fra tiden efter, at dette hus blev rejst
1606. Da billedet kom til rådhuset 1791, er det åbenbart blevet be
tragtet som en antikvitet, og i denne egenskab har det fået sin
plads bestemt. Ud fra dets historie skulle man tro, at det var en god
kilde til byens udseende i det 17. århundrede, men en nøjere under
søgelse bringer for dagen, at kun de allerstørste bygninger er gengi
vet nogenlunde korrekt, mens de øvrige kun kan betragtes som sig
naturer. I store træk er billedet virkelighedstro, i enkeltheder upå
lideligt. Selv om husene i Fiskergade derfor ikke kan gøre krav på
at være troværdigt gengivet, er gadens forløb og omgivelser sikkert
rigtigt aftegnet. Det fremgår af Jens Worms maleri, at Århus endnu
på denne tid ikke syd for åen havde overskredet grænsen for den mid
delalderlige bebyggelse, idet man kun finder Brobjerg og Fiskergade
samt i forlængelse af den sidste Mindegade og længere mod syd Dynkarken. Øst for Immervad er der ikke vist nogen bebyggelse. En stor
gård på hjørnet af Immervad bro-Fiskergade kan kun formelt
henføres til det sidste kvarter. Den regnes i grundtaksten fra 1682
til Brobjerg og var dengang en del af Broberguernes talrige ejen
domme9).
Jens Worms prospekt af Århus er orienteret modsat nutidens, idet
syd ligger øverst, og det samme er tilfældet med Resens billede af
byen med samme fugleperspektivagtige indtryk. Det skal vise Århus i
Frederik den 3.s sidste år, men lider af de samme mangler som det
ældre billede, og de er for Fiskergade mere udprægede, da den ifølge
dette kort har sluttet sig til Brobjerg et stykke syd for åen. Det kan
med sikkerhed påstås, at denne enkelthed må være urigtig; gadens
forløb har i 1660’erne ikke været anderledes end før og efter denne
periode10). Den pertentlige nøjagtighed, enhver nu kræver af et kort,
kunne ikke præsteres dengang. Man var tilfreds, hvis fejlene blot
var så få, at helhedsindtrykket ikke blev forrykket. Det kan igen
fremhæves, at bydelen syd for åen kun viser, regnet fra øst, Dynkarken, Mindegade, Fiskergade og Brobjerg, uden for hvilke det
åbne land breder sig. En nærmere undersøgelse kan opgives.
Den næste gengivelse efter tidsfølgen foreligger i Erik Pontoppidans Theatrum Daniæ fra 1730. Bogen bringer et regulært kort,
som dog for Fiskergades vedkommende ikke udmærker sig ved nøj
agtighed, idet den er tegnet som en lige forløbende færdselsåre med
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Mindegade som den umiddelbare fortsættelse. Derimod er Brobjergs
slyngede vej mod syd tydeligt markeret. Svarende hertil findes et
prospekt af byen, set fra syd, men om Fiskergade er det ikke synder
ligt oplysende, da det kun viser en bevoksning med træer ud fra ga
dens plads, hvormed tegneren åbenbart har villet antyde haverne bag
den sydlige husrække, og helt fjernt fra virkeligheden kan billedet
ikke være, da Trods Katholm tydeligt aftegner sig, hvor Fiskergades
husrække, skjult bag træerne, ophører, men kun denne bygning og
de to kirker ser ud til at gemme reminiscenser af det daværende ud
seende af byen, og de i talløs mængde optrædende småhuse kan alene
betragtes som en nem måde at angive bebyggelsen på11).
Tidens udtryksmidler er af samme unøjagtige virkning som den
forudgående periodes, men i øvrigt betegner det 18. århundrede det
store fremskridt. Meddelelserne om Århus er i Theatrum Daniæ så
kortfattede, at de intet siger, men nu kommer der i Danske Atlas,
grundlagt af samme forfatter, en udførlig beskrivelse af byen, ledsa
get af et kort og to prospekter, hvoraf det ene med en gengivelse af
staden fra syd også viser Fiskergade. 4. bind af det store værk ud
kom 1768 med Hans de Hofmann som udgiver. Han havde fået
H. C. Cramer til at fremstille kortet over Arhus, der efter sin på
skrift er stukket 176712). Ligesom de foregående har det også syd
foroven, men der er nu kommet flere enkeltheder med, idet VandGyde og Fisker-Gyde er afsat som småstræder på kortet, og det frem
går klart af det, at hvis det kun drejede sig om længden, ville Fisker
gade høre til de anseligste. Af større betydning er det dog at slå
fast, at gaden vedblivende er en afsides randbebyggelse. Århus
havde på dette strøg bevaret sin gamle byplan, og det ser ud til, at
tegneren har bestræbt sig for at give en virkelighedstro gengivelse,
idet han i det mindste har antydet gadens slyngede løb, selv om han
ikke har nået at give det fuldstændige billede af den, og Trods
Katholm er særskilt angivet. Det bebyggede terræn er imidlertid an
givet adskilligt større, end det i virkeligheden har været, idet den
samme signatur er benyttet både for huse og de tilhørende gårds
pladser og haver, og skønt det ikke direkte vedrører dette emne, for
tjener det dog at bemærkes, at byseglet fra 1672, i hvis felt to kølle
bærende vildmænd som i rigsvåbnet støtter huset med de tre årer,
er korrekt gengivet. Kortet er på en gang afslutning på de ældre
forsøg på at give et billede af den gamle stiftsby og indledning til
den nye udvikling, der bygger på en efterhånden mere og mere nøj
agtig opmåling.
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H. C. Cramer tilhørte begge tider. Han var søn af den endnu
kendte regnemester Chr. Cramer og født i Århus 1727. Efter studen
tereksamen fra Horsens 1747 læste han teologi og fik eksamen,
hvorefter han 1761 blev klokker og underdegn ved domkirken, lige
som han fortsatte faderens virksomhed i regne- og skrivekunsten.
Skønt han efter den sidste virksomhed skulle have været kvalificeret
i korttegningens kunst, har kyndige taget kritiske forbehold over for
hans arbejde.
En virkelig opmåling ligger bag det kort, C. Heinen udførte 1796.
På det er Fiskergades forløb rigtigere angivet, og Vandgyden og Fi
skergyden er indtegnet og navngivet, ligesom baghavernes afgræns
ning mod syd tydeligt fremtræder. Skønt byen i den sidste halvdel
af århundredet havde været i fremgang, havde de gode tider ikke
sat sig spor i udvidelser på denne kant, og det er de samme gader,
man træffer, som hidtil13).
Der er ikke grund til at opregne alle kortene fra forrige århund
rede, kun er det nødvendigt at gøre opmærksom på det 1864 og 1865
optagne kort af stiftslandinspektør Hornum14). Om strækningen,
der i denne sammenhæng har interesse, må det nævnes, at kortet
viser en ny gade, Søndergade, sideløbende med Frederiksgade, ud
gående fra Fiskergade og afsluttet i vejen bag om byen (den nuvæ
rende Rådhusplads og Sønder Alle). Den opstod, da købmand
Hendrik Schandorff 1854 begyndte at udstykke sine grunde her,
men på kortet er endnu store strækninger angivet som udlagt til
haver15). Ikke desto mindre blev inddragningen af dette store areal
i gadenettet af betydning for Fiskergade, som ikke mere dannede
byens yderkant, men den gamle sti langs Fiskergades haver, hvis beret
tigelse nu forsvandt, blev alligevel bevaret som et fortidsminde, der
var indkapslet i det nye gadenet. Den var opstået i consumptionens
dage, men blev ikke alene brugt af toldvæsenet til kontrol, men også
som en bekvem genvej af byens folk16). Den er heldigvis stadig
bevaret som et forstenet minde om Fiskergades og Frederiksgades
tidligere afgrænsning, i den vestlige del helt skjult i baggårde og
bag Fiskergade så højt beliggende, at man ud fra dens afstand fra
gaden kan danne sig et skøn over skrænten, der i længst forsvunden
tid har begrænset åløbet mod syd.
Et blik på prospektet af Århus fra syd i Danske Atlas resulterer i
den samme vurdering som ved det tilsvarende kort. Det prøver at
give et helhedsbillede af byen, men det er let at udpege fejl. Dom
kirkens store vesttårn har aldrig haft et spir af den form, det er pry-
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Udsnit af prospekt af Århus set fra syd i Pontoppidans Danske Atlas IV, 1768.
For enden af Hads herreds vej ses Mindeport.

det med på billedet, og korets små hjørnetårne er alt for overdrevne
i størrelse. Havnen er gennem utallige skibsmaster så stærkt frem
hævet, at billedet af den er ganske overdrevet, og husene er tegnet
ganske skematisk. Kort bedømt viser billedet mere, hvorledes man
ønskede sig, at byen skulle se ud, end det giver et sandfærdigt indtryk
at stedets fortrin og mangler. Indhegningen omkring byen, som consumptionen havde fremtvunget, og som også løber foran bagsiden af
Fiskergades haver, har ikke haft det regelmæssige og velholdte ud
seende, som stikket søger at vise. Som topografisk kilde er det derfor
ikke uden fejl. Anna Alexia Constantia de Lode, som udførte det,
hørte til en af tidens små kunstnerslægter. Hun blev født i Køben
havn 1737 og havde en kort løbebane, da hun allerede døde 1765,
men som repræsentant for den jævne brugsgrafik vil hun stadig erin
dres.
Hendes billede blev med alle dets mangler ikke desto mindre be
stemmende for opfattelsen af Århus i lang tid på grund af autorite
ten af værket, det prydede. Et stort stik, der tidligere var bevaret i
Aarhus Museum, men nu findes i »Den gamle By«, har prospektet
fra Pontoppidans Atlas som forlæg, men har overdrevet dets fejl,
bl. a. er mængden af skibe i havnen blevet yderligere forøget, og far
tøjerne, der fra bugten stævner ind mod land, har rundeligt fået til
lagt adskilligt i tonnage, så man umiddelbart må tro at stå over for
en gengivelse af en af verdens daværende storhavne17).
Et andet stik, hvis kobberplade i forrige århundrede tilhørte prof.
V. Th. Walther, men nu ejes af »Den gamle By«, er ikke udført
af en så rutineret mand som det lige omtalte18). Det er af en uøvet
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kunstner, fra hvis hånd havnen er blevet ganske fortegnet, men det
har i det mindste bragt den fordel, at antallet af skibe er sat ned til
et rimeligt mål. Til gengæld er plankeværket omkring byen mere
fremtrædende, uden at man dog skal tro, at billedet hermed kommer
virkeligheden nærmere. I gengivelsen af havnekvarteret er der kom
met en karakteristisk ændring, idet der på vejen fra Mindeport og på
terrænet uden for denne ved stranden er tegnet en række mikker,
opstandere med en vandret, kamformet liste, hvorpå rebslagerne an
bragte det nyspundne garn for at beskytte det mod forurening fra
jorden. Det er muligt, at denne enkelthed ikke er et løst påfund
fra kunstneren, men enten hviler på selvsyn eller mundtlig meddelel
se, da Århus ejede en skare af dygtige rebslagere. Selv om dette fag
også producerede for landbruget og andre erhverv uden tilknytning
til søen, var dets hovedkunde dog søfarten, og intet var mere natur
ligt, end at det holdt til nede ved havnen, hvor afsætningen var mest
sikker. I Århus har rebslageriet haft bedre fodfæste end i de andre
nørrejyske byer, og det var den eneste by i Jylland, hvor der fandtes et
af staten godkendt lav for faget. 1748 søgte de fire daværende reb
slagere om denne nyordning, der blev bevilget samme år ikke fire
måneder efter ansøgningen19). Også fra Randers og Horsens er der
meddelelser om rebslagerlav, men begge steder ser det ud til kun at
have været svendelav, og om lavet i Ålborg fortælles det udtrykke
ligt, at det ikke havde zünftrettighed.
Hvis man sammenligner billedet af havnen i Danske Atlas med den
senere kopi, falder det straks i øjnene, at de to gengivelser har bug
ten syd for Mindet, den spredte bebyggelse og skibene fælles, mens
enkelthederne ikke viser nogen påfaldende lighed, ligesom forskel
len i udførelse tydeligt påtrænger sig ud fra loven om den aftagende
kvalitet, der stedse øver sin virkning, så ofte der er tale om forholdet
mellem original og efterligning, idet en selvstændig kunstner forsmår
at bruge en forgængers ideer slavisk. Det må dog anføres, at det
yngre billede for så vidt er mere korrekt, som det viser huse af bin
dingsværk, mens originalen tilsyneladende kun har grundmurede
våninger. Sammen med rebslagernes mikker er denne enkelthed måske
virkelighedstro, da Århus dengang så således ud, men det kan også
være en ændring, kopisten har indført ud fra en almindelig viden om,
at langt den største del af de danske byers huse var af bindingsværk.
Under alle omstændigheder kan man ikke regne med, at de tre sam
hørende stik giver et blot nogenlunde troværdigt billede af Fisker
gade og dens omgivelser i enkeltheder.
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Den her anførte analyse har hverken været kort eller udbytterig,
men den var nødvendig for at få fast grund under fødderne. Den har
vist, at den grafiske overlevering er upålidelig, og at den ligesom den
litterære ejer primære kilder og deraf afledede yngre. Det må med be
klagelse erkendes, at der ikke kan siges meget om Fiskergades udse
ende, før fotografien møder frem med sit dokumentariske materiale.
Til Århus nåede kunsten 1840, da guldsmed Chr. A. Th. Piil (18041884) første gang udøvede den20). Fra Fiskergade foreligger der dog
ikke så gamle optagelser, men fra nyere tid kendes flere, der giver et
nødvendigt supplement til tegningerne, Jens Ølsgaard har udført
for et par generationer siden og Harald Borges og Asger Muchitsch
i vore dage, og som viser, at gaden stadig har bevaret sin tiltrækning.
Selv om en topografisk beskrivelse af gaden ikke kan gives ud fra
gamle billeder, er man alligevel ikke helt uden hjælp. Endnu er selve
stedet tilbage som den sidste rest af fortiden. I sin bog om Hærvejen
fremhæver Hugo Matthiessen en bemærkning af Anders Sørensen
Vedel om at rejse det ganske land igennem for bedre at kunne tale
om det, han ikke har lært efter andres udsagn, men selv havde set,
og den gamle museumsinspektør havde selv fra sin ungdom været på
farten ad den jyske højderygs forglemte færdselslinie21). Hans frugt
bare og åbne indstilling fortjener også at benyttes, når det gælder
om at forstå en gade i købstaden, selv om den ikke ejer en poesi i na
turindtryk og stemning som hærvejen. Til gengæld er den kortere, og
en stille søndag kan den besøgende i fantasien bygge hele gaden op i
den skikkelse, den fordum havde, med god hjælp i de endnu bevarede
gamle bygninger i en undren over, at posthussmøgen ikke er fjernet
som en utidssvarende forstyrrelse i gadenettet med sine småhaver og
træer, engang en færdselsvej uden om byen, nu kun befærdet af de få,
der søger en genvej fra Fredens Torv til Søndergade. Ingen tænker
nu på, at navnet er sent og tidligst kan være fra 1870’erne, da
posthuset flyttede til Fredens Torv.

Navnet
I det gamle Århus er der brugt to forskellige sæt gadenavne. Det ene
er usammensat og repræsenteres af betegnelser som Graven(e)22),
Tangen og Revet. Dynkarken hører også til denne gruppe. De fleste
er gamle, men de vil kunne dannes til enhver tid, og typen er stadig
levende, som navnet Slippen på en del af den nye havn viser det23).
Også de toleddede navne går langt tilbage, og denne form er nu den
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mest brugte. Inden for den findes en særlig type, hvor der til efterleddet findes et foransat navn på et erhverv eller en stillingsbetegnelse.
Kannikegade og Guldsmedgade er endnu levende eksempler, forsvun
det er derimod Barbergyde (nu Giemensstræde) og Smedegyde, der
oprindelig kaldtes Rosenberggyden efter bygherren, der 1815 anlagde
den på grunden for en større gård. I tiden 1844-1853 skiftede den
navn til Smedegyde efter grovsmed Frantz Liisbjerg. Det lille stræde
med den meget beskedne husrække strakte sig fra Mejlgade til Kyst
vejen og er nu nedlagt til gavn for sundhedstilstanden.
Man forestiller sig almindeligvis, at gader med en faglig betegnelse
viser, at de var beboede af udøverne af håndværket, de havde navn
efter, og det kan også være tilfældet, men som eksemplet viser det,
kan undertiden besættelsen af en enkelt mester være tilstrækkelig.
Det samme kendes fra Slangerup, hvor Smedegade bar navn efter
smed Johan Conrad Schiermacher, der 1759 flyttede til byen. Den
hed tidligere Studentergaden og senere Timiansstræde24). Selv om
Fiskergade ikke har skiftet navn, kan man derfor ikke gå ud fra, at
byens fiskere netop har bosat sig i denne gade i talrig mængde, og
man må på forhånd regne med, at sammensætningen af stedets be
boere kan have skiftet gennem tiderne. Hermed skal dog ikke benæg
tes, at fiskerne fortrinsvis kan have bosat sig i en bestemt gade, og
ved omtalen af Sæbys tilbagegang i det 18. århundrede nævnes det,
at byen nord for åen havde haft en hel gade, beboet af fiskere, men
at der senere alene var et hus tilbage25).
Hugo Matthiessen har gjort opmærksom på, at gadenavne kunne
overføres fra by til by, når de samme forhold fandtes, og at de gik på
vandring ikke blot inden for samme land, men fra det ene rige til
det andet26). Der kræves heller ikke vidtløftige studier for at fast
slå, at Fiskergade i Århus har navnefæller rundt om i andre danske
eller fordum danske byer. Blandt de ældst kendte, der er omtalt så
tidligt, at latin endnu var det godkendte skriftsprog, er Platea Piscatorum i Slesvig by, der nævnes i et aktstykke af 17. marts 129927).
Gammel er også Fiskergade i Ribe, selv om dens alder ikke er så
sikkert bevidnet som den lige nævnte. I en brevregistratur fra 1553
omtales »Gicell Boddys husz i Fiskergade«, og denne kvinde er des
uden nævnt 1350, men registraturen har ikke bevaret selve diplomet,
og gadenavnet kan derfor være tilføjet uden at have hørt til teksten28).
Ribes lærde og forsigtige historiker J. Kinch tør heller ikke sætte
betegnelsen så langt tilbage i tiden, men nøjes med at gøre opmærk
som på, at den først forekommer i kilderne henimod midten af det
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Fiskergade set mod vest i begyndelsen af dette århundrede.
»Den gamle By«.

15. århundrede29). I København tales der om et Lille Fiskerstræde i
et skøde fra 4. maj 1470 og 26. april 1471, hvorefter det har ligget i
Set. Nikolai sogn30), og 20 år senere omtales »Fiskerstredet hoss
stranden« i et aktstykke, dateret 24. marts 149131 ).
Går man over Sundet, finder man i Malmö Fiskerstræde, anført i
Gavebøgerne fra Lunds domkapitel i en notits, der henføres til første
trediedel af det 15.århundrede32), og rigtigheden af denne tidsfæstelse bekræftes af et aktstykke fra 143433). I Skånes hovedstad
Lund nævnes et Fiskerstræde 1443 i Set. Clemens sogn, hvor en gejst
lig med det sjældne navn Peder Danmark ejede en grund34). Fisker
stræde i Næstved kendes fra 150735). Endnu må det nævnes, at
Fiskergade i Vejle omtales 146836), og i Flensborg nævnes Vyscher
straten i den 1436 påbegyndte fortegnelse over grundejendommene i
byen37). Det fremgår af denne række navne, at betegnelsen på ga
den i Århus langtfra er sjælden i middelalderen. Andre navne kan
vist ikke føres så langt tilbage. Det gælder Fiskergade i Varde fra det
18. århundrede og Fiskergade i Kerteminde fra samme tid. Fra ud-

Fiskergade

129

landet må det være tilstrækkeligt at erindre om, at der i Lübeck
både findes en Fischergrube, der fra Breite Strasse strækker sig ned
til An der Untertrave, og en Fischstrasse, som udgår fra Schlüssel
buden. Den sidste må vel sidestilles med Malmös Fiskerstræde, der
ikke nævnes i den nyeste behandling af gadenavnene i den skånske
by, der også ejer en Fiskargatan, men dette navn er først givet 1864
og må derfor holdes ude fra sammenligningsmaterialet. Gaden hed
1532 Glaus Ottes Stræde og 1652 Ulkestrædet38).
Selv om det er tydeligt, at Hugo Matthiessen har set rigtigt, da
han gjorde opmærksom på Fiskergadernes talrighed, er det vanske
ligt at afgøre, om der her foreligger et eksempel på lån fra den ene
købstad til den anden, eller navnet er vokset frem af sig selv på hvert
sted. For den første forklaring taler kendsgerningen, at vore byer har
været formidlere mellem impulserne fra udlandet eller andre steder
i riget, og lånet af et gadenavn lader sig utvunget forklare af bil
ledet, det middelalderlige Arhus frembyder. Det ville imidlertid være
lige så sandsynligt, at bebyggelsen langs den sydlige åbred har fået
sit navn ud fra ganske lokale forudsætninger, og man behøver ikke
at henvises til valget mellem kulturlån eller en spontan opståen,
fordi kilderne kan forekomme så mangelfulde, at en afgørelse ikke
kan træffes.
I det foregående er der anført tilstrækkeligt mange eksempler på,
at smågadernes navne var gjort af et skrøbeligt stof og blev udskiftet
af tilfældige grunde. De havde ikke fået dem af autoriteterne, men
var døbt af befolkningen selv, der ikke betænkte sig på at lade en ny
betegnelse erstatte en gammel, der bedre passede til stedet, men var
gadenavnet også kendt i andre byer, fik det en større stabilitet end
det, som kun var af lokal farve.
I rækken af eksempler på navnets optræden er der ikke taget
hensyn til navne med ordet fisk som forled (Fisketorv o. 1.), da de
intet meddeler om fiskere og fiskeri på stedet, idet fiskene kan
være tilført fra andre steder og det kan bemærkes, at Lund ligger så
langt inde i landet, at det umiddelbart forekommer mindre sand
synligt, at det er fiskere i saltvand, der har givet navn til byens gade.
Forinden omtalen af gadenavnet sluttes, er det nødvendigt at be
tragte indholdet af ordet fisker lidt nærmere. I middelalderen synes
ferskvandsfiskeriet at have været af større betydning end havfiskeriet
med undtagelse af fangsterne ved Skånes sydvestlige pynt, hvis af
gørelsen skal træffes efter antallet af kilder, hvori de to former næv
nes. Det ville være en ødslen med pladsen at bringe eksempler på ud-
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nytteisen af søer og åer, og der er kun grund til at nævne, at det var en
så almindelig foreteelse, at fiskeretten alene kunne overdrages til an
dre, som det skete i 1288, da en borger i Roskilde gav Set. Clara
kloster i samme by sin fiskeret i Birkedam39).
For havfiskeriets vedkommende er det kun de store fangster ved
Skanör og Falsterbo, der er alsidigt belyst, men enkelte kilder viser
dog, at der også har været drevet fiskeri andre steder. Når man i 1267
i Sønderjylland møder en mand med navnet Tydulv Vårsild viser
denne betegnelse, at fiskeriet også blev drevet andre steder end i
Skåne40), i et diplom fra 1440 nævnes det, at forskelligt gods på Ringkøbing-egnen bl. a. gav 2000 hvillinger i årlig rente41), og 1338 om
tales jord, mellem hvis landgilde der også var 100 tørre fisk42).
Således blev også Vesterhavets værdier udnyttet, og den Hænich
med tilnavnet Stokfisk, der nævnes i Bjerrum, har formodentlig fået
sit kendenavn ud fra en eller anden tilknytning til havfiskeriet, da
hans bosted ligger nær ved havet. Fiskeriet på denne kant af landet
ser ud til at have været sæsonbestemt ligesom i Skåne og har også
beskæftiget bønderne. Endnu i forrige århundrede drog folk ud til
kysten i april-juni for at fiske43), idet befolkningen, der ernærede sig
ved fiskeri hele året, vistnok har været meget beskeden i antal på
vestkysten. Derimod vil man snarest tro, at Johannes Piscator, der
omtales i Tved, har beskæftiget sig med ferskvandsfiskeri, da hans
hjem ligger øst for Ribe44).
Det ville føre for langt fra emnet at opregne alle kilder til havfiske
riets historie, da alt tyder på, at det har været af større betydning, end
det fremgår ved første blik på kilderne. Årsagen til, at fiskegårde,
fiskedamme o. a. er mere omtalt, må vist udelukkende søges i, at
disse anlæg kunne gøres til genstand for køb og salg, og der således
var større anledning til at omtale dem i aktstykkerne, mens havfiske
riet foregik uden at sætte sig spor i mange juridiske indgreb.
Fisker som erhvervsbetegnelse eller tilnavn går tilbage til tiden,
da latinen var skriftsprog, som omtalen af den ovennævnte Johannes
Piscator, Hans Fisker, fra Tved viser det. Langt de fleste bærere af
navnet hører dog hjemme i tiden efter 1400 i en periode, da også an
det viser fremgang for fiskerne, og det er nødvendigt at fastholde, at
man tidligt har udnyttet både havets og søernes og åernes muligheder
så meget, at allerede middelalderen har set dannelsen af en særlig
fiskerbefolkning, da Johs. Steenstrup i et skarpsindigt indlæg har
søgt at vise, at en egentlig fiskerbefolkning ikke har eksisteret i Dan
mark på denne tid45). Det må dog anføres, at han kun beskæftiger
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sig med fiskerne uden for købstæderne, mens det netop er fiskerne i
byerne, der må fremdrages her til forklaring af Fiskergades navn.
Han kender ganske vist erhvervets tilknytning til købstæderne, men
søger at reducere den så meget som muligt. I byerne var de efter
hans opfattelse »såre få«46). 30 år tidligere så han anderledes på
sagen. Da mente han, at de fleste byer måske var opstået af fisker
lejerne47). Ingen af disse standpunkter kan dog hævde sig over for
eftertiden, som ved at fremdrage nye kilder ved arkæologiens med
virken løser spørgsmålet anderledes, i hvert fald ikke tillægger fiskeri
og fiskere nogen fremtrædende plads i købstædernes oprindelse,
ligesom man nu vil være tilbøjelig til at undersøge hver enkelt bys
oprindelse for sig.
Også for Århus har fiskeri næppe været af større betydning ud
over det selvfølgelige, at det har givet et velkomment tilskud til
kosten. Først senere i middelalderen ser det ud til, at en virkelig
firskerstand har dannet sig i Arhus og andre byer, og netop navnet
Fiskergade viser, at man fra det 15. århundrede må regne med en stig
ning i byerne i antallet af dem, der udelukkende eller i det mindste
for den største del levede af fiskeri. I Vejle var erhvervet ordnet i et
fiskerlav, for hvilket der 1512 blev givet en skrå48), og i Ribe hørte
fiskeskipperne under Set. Sørens lav49).
Det er let forståeligt, at fiskerne ikke som håndværkerne kunne af
grænse sig som en særlig stand i byerne. Der fandtes ikke for dem den
samme faste uddannelse og en afsluttende mesterprøve, som var
afgørende for håndværkernes sociale placering. Sømand og fisker
var to bestillinger, der delvis gled over i hinanden, og både håndvær
kere og ufaglærte kunne lejlighedsvis tage lidt fiskeri op, når omstæn
dighederne indbød dertil. Da fiskeri var en fri næring, kom det ikke
til at stå højt i befolkningens øjne, og nogen sikker grænse mellem
erhvervsfiskere og daglejere, der mere eller mindre levede af fiskeri,
kan ikke drages. Hovedsagen er imidlertid, at kilderne viser en frem
gang for fiskerstanden i de danske byer fra det 15. århundrede, som
bl. a. Fiskergaderne rundt om i købstæderne er et vidnesbyrd om, og
til denne tid kan også Fiskergade i Århus henføres, når der er tale om
navngivningen.
De tidligste fiskere i byerne omtales i Slesvigs ældste stadsret50).
Ifølge dens § 71 måtte de frit øve deres næringsvej over hele Slien,
men der var forbud mod brugen af krogvod før pinse. Fremdeles
skulle der gives dem plads på land til at røgte garnene. Efter byret
tens ord er der tale om erhvervsfiskere, og Sli-fiskerne bliver lige-
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ledes omtalt i de samtidige beretninger om drabet på Erik Plovpenning 125051).
Også i Flensborgs byret fra 1284 nævnes fiskere og deres ret til
frit fiskeri, men det er muligt, at denne bestemmelse kun er indkom
met som en efterligning af Slesvigs byret og derfor ikke fortæller no
get om tilstedeværelsen af et særligt fiskerierhverv52). Oplysningerne
fra Slesvig har en vis interesse også for Århus, da det er en ofte gen
taget hypotese, sidst af Erik Kroman, at Slesvigs byret har været gæl
dende i byen53). Hvis man kan gå ud herfra, må det have voldt
flere vanskeligheder at anvende de stærkt lokalt prægede regler fra
den sønderjyske by på forholdene i Århus, men positive oplysninger
om, hvilken byret der har været brugt i Århus, foreligger ikke før
Christopher af Bayerns diplom af 2. juli 1441, der kun i meget ind
skrænket betydning kan kaldes en byret54). Den giver i sin § 8 bor
gerne frit fiskeri i salt vand, som de havde haft det fra gammel tid,
men denne begunstigelse kan ikke betragtes som et tegn på nogen
usædvanlig nåde, da den var almindelig og formentlig kun en af de
mange bestræbelser for at ophjælpe købstæderne, som netop denne
tid er rig på. Mere vægt må der lægges på Christian den i.s brev
af 5. febr. 1477, hvormed han giver indbyggerne ret til fiskeri i Lille
Bælt, Kalø Vig og andre steder under Jylland55). Omtalen af den
første lokalitet synes at vise, at fisketurene har været temmelig lange,
og af fiskearter nævnes torsk og makrel ved navn, uden at man dog
heraf skal tro, at fangsterne har været indskrænket hertil. Denne
bestemmelse gentages i kong Hans’ privilegium af 6. marts 1496,
hvor det desuden udtrykkeligt nævnes, at borgerne var fri for told50).
Hermed tænkes der formentlig også på den såkaldte sandtold og lig
nende afgifter med andre navne, der blev opkrævet for benyttelse af
kongens strand og kendes fra dette århundrede.
Fire år senere skænker kongen byen en grund ved Falsterbo, på
den østlige side 110 alen bred, på den sydlige 192 alen, mens vest
siden var 114 alen og nordsiden 199,5 alen- Dette lille og uregelmæs
sige areal har ikke tilladt en omfattende deltagelse i det berømte
Skåne-fiskeri, og man hører heller ikke yderligere om, at Århus-fiskere
har været beskæftiget ved sildefangsterne. Ikke desto mindre er
det af værdi at fremhæve denne gave, fordi den står i en påfaldende
modsætning til den kendte bestemmelse i Lålands Vilkår fra 1446,
efter hvilken ingen bondekarl måtte forlade sin husbond for at del
tage i fiskerierne, og som vist udelukkende er truffet for at skaffe til
strækkelig arbejdskraft til landbruget på øerne57). I Falsterbo kunne
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der også drives handel, men om denne side af Århus-borgernes virk
somhed høres der endnu mindre.
Det er vanskeligt at afgøre, hvor meget fiskerne fra Århus har del
taget i sildefiskeriet i Limfjorden. I anledning af en tvist mellem Ål
borg på den ene side og Århus og Randers på den anden om fiske
riet ved Limfjordens munding bestemtes det ved et åbent brev af
19. oktbr. 1553s8), at de to byer fra fastelavns søndag til Marie be
budelsesdag (25. marts) måtte føre deres varer til Hals og til Mov
syd for fjorden, men først handle i tiden mellem den sidstnævnte dag
og pinse, hvorefter de kun måtte have salt og træ liggende. Fiske
riet omtales ved denne lejlighed kun i forbigående, og uenigheden
har utvivlsomt kun drejet sig om handelsrettighederne.
Det er unødvendigt at føre undersøgelsen videre for at afgøre
spørgsmålet om Fiskergades oprindelse og ældste historie. Hvis man
vil spørge om den historiske betydning, vil det ud fra det i det fore
gående anførte snart ses, at man i gadenavnet ejer en værdifuld
kilde til oplysning om en befolkningsgruppe i Århus og dens erhverv,
men det er en kilde af særlig art. Der er ikke bevaret materielle min
der fra gadens tidlige tid, og det er alene beliggenheden og navnet,
som fortæller om et stykke fortid, der nu er indkapslet i den moderne
by. Det er en relikt der, som den foreligger, kun får værdi ved en
sammenligning med tilsvarende forhold i andre byer. Særlig er det
fristende at pege på den anden stiftsby Ribe, hvor der også findes en
Fiskergade, beliggende sideløbende med en sejlbar å, men i nogen af
stand fra den, og der kan næppe være tvivl om, at begge gaders
historie går langt tilbage i middelalderen, men at navnet først er
knyttet til dem ved slutningen af denne periode, formentlig i det
15. århundrede, da en fiskerstand i byerne var under videre udvik
ling.
Mange minder er ikke efterladt i Århus herudover. Fra et fund i
åen stammer en jernsmedet lyster af en noget ubestemmelig alder
(nu i »Den gamle By«), og som et minde om fiskeriet på åen i al
mindelighed kan knubskibet fra Årslevgårds enge opfattes, som blev
fundet septbr. 1964 og nu er kommet til Forhistorisk Museum, men
der foreligger ikke oplysninger om dets alder59). Man har dog ret
til at anføre det her, da denne bådtype ser ud til at have været al
mindeligt brugt til fiskeri, og fundet suppleres af en litterær kilde,
idet H. H. Blache i sine erindringer fortæller om dem, hvoraf det kan
fastslås, at typen har været i brug på stedet ca. 180060). Til sejlads på
bugten har den vel ikke været anvendt i større omfang, selv om fund
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af knubskibe i Kattegat viser, at disse både også har befaret det åbne
hav61).
Nu forbinder man med begrebet fisker de ofte lange farter på det
åbne hav for at opsøge de rigeste banker, men det er muligt, at fersk
vandsfiskeriet i den ældre middelalder har været en forskole for hav
fiskeriet. 994 nævnes en fisker på Elben på en måde, der gør det na
turligt at opfatte ham som ferskvandsfisker62), og i Århus kan både
åen og Brabrand Sø have været en øvelsesplads, før man begav sig
ud på den åbne bugt, men hvor nærliggende det end kan være at
fortabe sig i Brabrand-fundet fra stenalderen, lader det sig dog ikke
anføre i denne sammenhæng, fordi det kendte liv fra jæger- og
samlerstadiet ikke har nogen forbindelse med en middelalderlig
købstads differentierede erhvervsopbygning. I Brabrand-fundet blev
der forøvrigt kun påvist flyndere63), men da denne tids mennesker
ikke var kostforagtere og heller ikke kunne være det, foreligger der
her kun et af de mange eksempler på, at et fund ikke giver hele
virkeligheden, men alene et udsnit af den. Af adskillig større værdi
er det, at knogler af torsk er fremkommet i fundet fra vikingetidens
Århus, som blev fremdraget under hotel »Skandinavien«64).

Historie
Hvad der vides om Fiskergades ældste skæbne, er omtalt under de
foregående afsnit. Følger man begivenhederne videre frem, kan det
meddeles, at der i jordskyldbogen fra 1562 desværre ikke er meget
om Fiskergade og dens beboere. Det kan dog nævnes, at der i den op
træder en Rasmus Fisker, der betalte 4 sk. af den jord ved Minde
porten, han boede på, og da huset ikke nævnes, har det formodent
lig været hans ejendom, men af Fiskergade og dens beboere opreg
nes kun Seffueren (Søren) Pindt65). Ud fra erfaringerne, som navn
givningerne af Smedegyde i Århus og Smedegade i Slangerup har
givet, bør man dog ikke undre sig over, at der ikke anføres nogle
fiskere i gaden.
Fyldigere oplysninger findes i registret til grundtaksten 1682. Her
omfattede gaden 34 ejendomme med numrene 226-259, og hertil
kunne føjes den store hjørnegård, der ejedes af Kirsten Hansdatter,
mons, de Brobergs, men den hørte mere til gaden, ægtemanden havde
navn af, og når den nævnes her, er det alene, fordi den giver en god
målestok for værdien af Fiskergades daværende bygninger. Den stod
til en takst af 360 rdlr. og grunden til 45 rdlr. og svarende en årlig
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skat af 2 rdlr. 24 sk. Så højt nåede intet af husene i Fiskergade. På
søndre side fandtes som nr. 242 12 boder med have foran nogle, i alt
til en takst af 205 1/3 rdlr., men da dette beløb skulle deles med 12,
må de enkelte boder have været meget tarvelige. De ejedes af Jens
Basballe. På den nordre side af Fiskergade var den største gård nr.
259 med handelsmand Anders Laursen som ejer med 240 rdlr. som
grundtakst, men det er i øvrigt værd at iagttage, at små boder må
have været de fleste og har sat præget på gaden, f. eks. på nordre
side 7 våninger med have (nr. 247), tilsammen kun vurderet til 84
rdlr. De udgjorde en enkestiftelse, hvis man tør bruge så fornemt et
udtryk om de tarvelige beboelser. Mellem disse småhuse bredte ha
verne sig. I alt er der registreret 9 af dem, men enten de kaldes kål
have, urtehave eller øde byggepladser, har brugen og udseendet vist
været det samme, og den fattige befolkning, der boede i nabohusene
til de øde grunde, har ikke alene dyrket deres egen have, men også
udnyttet den ledige grund, hvis ejeren gav tilladelse til det66).
Mellem beboerne træffes heller ikke på denne tid nogen fisker,
men der nævnes en skippperenke og skipperne Anders Jensen og
Jens Stredsfar, Niels Lauridsen Fisker og Mikkel Tønnesen samt
skipper Dinus Nielsens arvinger. Disse navne viser, at gaden stadig
var knyttet til søens folk, og over for denne maritime kreds har det
sikkert været svært for bødker Jens Jensen at hævde sig. Han er må
ske den Jens Jensen, der fik borgerskab i sit fag 8. marts 1697. Han
havde allerede købt huset 1670 og har krav på at blive omtalt, fordi
han er mellem de første håndværkere, der nævnes i gaden. Dermed
viser han, at den ikke blot var et sted, hvor man boede, men at den
også gav plads for faglige erhverv. For Jens Jensens vedkommende
var det dog meget beskedent. Grundtaksten til hans ejendom var 48
rdlr. og skatten 29 sk., så han har ikke hørt til lykkens skødebørn.
Det kan i øvrigt anføres, at bødkere mere end de fleste andre hånd
værkere var knyttet til søen, da deres vigtigste produkt, tønder, fade
og ankre var uundværlige ved skibenes proviantering og forsyning
med drikkevarer. Bødkerne fik først lav i Arhus 1726.
Det fremgår af grundtaksten, at Fiskergade gik ind i enevældens
periode som en fattig gade, men byen selv var som helhed forarmet.
De mange krige ved århundredets midte havde medtaget den hårdt,
så den ikke havde kraft til bagefter at rejse sig, og disse hårde vilkår
for hele samfundet må haves i erindring, når Fiskergades forhold
skal bedømmes.
Da den ældste folketælling 1769 ikke er bevaret i detailler, er det

136

Helge Søgaard

først dens efterfølger fra 1787, der giver nærmere oplysninger om ga
dens tilstand67). Den havde i dette år 91 husstande, der tilsammen
omfattede 422 personer, og enhver husstand har således gennemsnit
lig bestået af 4,63 personer, men dette tal kan ikke direkte sammen
lignes med det tilsvarende for nutiden, thi mens man nu må regne
med, at et ægtepar med eller uden børn udgør den almindelige fa
milie, fandtes der dengang i Fiskergade mange »tjenestepiger«, hånd
værksmestrene havde deres svende og drenge boende hos sig, og
skønt pladsen inden døre ikke har været stor, noterede adskillige fa
milier sig for en logerende. På denne måde er gadens indbyggerantal
blevet så stort, og da hele byen havde 4052 indbyggere, vil det sige,
at Fiskergade rummede 10,3 % af byens indbyggere. 1963 havde ga
den 329 beboere, og da Arhus dette år havde 120.627 indbyggere,
indeholdt den kun 0,27 % af indbyggerne. Af disse tal ses det, at det
ikke er den moderate tilbagegang i befolkningstallet, som har redu
ceret gadens betydning, men væksten af hele byen til næsten 30
gange flere indbyggere, der har været med til at trænge den gamle
gade ved åen ud i så høj grad, at enhver sammenligning ville give et
fejlagtigt resultat. I den lille forstad, bebyggelsen syd for åen dan
nede, var Fiskergade det mest anselige led. Brobjerg havde 347 be
boere, Mindegade 92, Dynkarken 130, Fiskergyde 27 og Ridder
stræde 48. I alt boede her 1066, og en fjerdedel af folketallet har
således i slutningen af det 18. århundrede været hjemmehørende i
det sydlige kvarter.
Om familiernes beskæftigelse giver hosstående liste et overblik.
Embedsmænd
Købmænd
Skræddermestre
Murermestre
Tømrermestre
Garvere
Handskemagere
Kammagere
Skoflikkere
Tømmermænd
Murersvende
Rebslagersvende
Værtshusmænd
Brændevinsmænd

i
i
4
i
i
i
2
i
5
5
i
i
2
i

Kornmålere
Gonsumptionsbe tjente
Fattigfogeder
Vægtere
Underofficerer
Soldater
Skippere og styrmænd
Matroser
Fiskere og daglejere
Daglejere
Litzenbrødre
Enker
Uangivet erhverv

2
i
i
3
4
6
3
11
4
9
1
13
6

De 6, der er anført uden erhverv, må efter deres alder og øvrige
kår betragtes som uarbejdsdygtige, og heller ikke hovedparten af en-
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Fiskergade set mod øst i begyndelsen af dette århundrede. I huset til højre
med gavlkvisten boede Drakenberg. I baggrunden P. V. Stampes farveri- og
klædefabrik.
»Den gamle By«.

kerne har kunnet passe mere end deres egen lille husholdning. I denne
sammenhæng er det de 4 fiskere og daglejere, som særlig interesserer.
De 3 af dem er opført med begge erhvervsbetegnelser og 1 kaldes
kun fisker, og tilsyneladende har det mere været søfarten med 11 ma
troser og 3 skippere og styrmænd, der har sat præget på gaden,
selv om de første sikkert også har fisket, idet mindste til hushold
ningen, når de ikke var ude at sejle, ligesom de 9 daglejere formo
dentlig er optrådt som fiskere, når der ikke blev tilbudt dem arbejde.
Alt dette har dog næppe været tilstrækkeligt til at betone gadens
maritime karakter.
På dette sted kan det indskydes, at den har haft æren af at huse
Christian Jacobsen Drakenberg, der kan takke sin påståede høje al
der for, at han stadig mindes. Han skal være født 1626 og døde 146
år gammel i 1772, og i hvert fald samtiden troede på pålideligheden
heraf. Han må vel nærmest henregnes til matrosernes skare, og hans
bopæl er nu fremhævet ved en mindetavle, men selv denne promi-
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nente personlighed kan ikke redde gadens karakter som havnegade.
Tværtimod viser antallet af håndværkere, at den mere og mere får
samme udseende som andre steder i byen. Mellem professionerne
er det værd at fremhæve handskemagerne, fordi dette fag på denne
tid synes at have været af betydning i byen, hvor det allerede havde
et lav 1634. Den ene var Poul Gregorius, 33 år, som havde en
svend og en læredreng i huset, den anden Søren Pedersen Bram,
79 år, der ikke anføres med noget folkehold og efter sin alder må
formodes at have nedlagt sit erhverv. Derimod havde garver An
dreas Erichsen på 36 år to svende boende hos sig. De talrigeste er
skoflikkerne, hvis ydre forhold ikke har været blændende. Deres fag
fik tilgang af svende, hvem et ubesindigt giftermål eller uheld og
ulykker havde tvunget til at blive selvstændige, uden at de havde mu
lighed for at tage mesterstykke. Derfor blev de fagets proletariat,
henvist til en kummerlig tilværelse, og skræddermestrene i gaden har
næppe været stort bedre stillet, idet faget dengang ikke krævede
nogen stor driftskapital, så det var let at nedsætte sig. Det var sæd
vane, at kunden medbragte stoffet til dragten, der skulle sys.
I øvrigt vil man iagttage, at soldater, både menige og underoffi
cerer, har været med til at sætte liv i gaden, og de har været flere,
end tallene giver udtryk for, da andre af den militære stand vist er
anført med en civil stilling, da deres løn var så ringe, at den måtte
suppleres med regelmæssige, eller tilfældige ekstraindtægter. Mange
gik i lære i et eller andet håndværk for at skabe sig en fremtid efter
soldatertjenesten, og tankegangen hos dem har vist været udpræget
civil68).
Også enkerne havde tit andre enker boende hos sig, og heller ikke
deres økonomiske forhold har vist været strålende, men den indbyr
des hjælpsomhed har formodentlig været stor. Skal man tro folke
tællingens opgivelser, har luften været sund, idet Anne Jensdatter,
der boede hos Johanne Frandsdatter, tillægges en alder på 100 år.
Det runde årstal vækker dog ikke umiddelbar tillid.
Sammenfattende kan det om Fiskergade på denne tid udtales, at
den var et fattigkvarter, hvor livet må have været hårdt for mange
beboere. Få havde en jævn velstand, adskilligt flere må have levet på
et eksistensminimum med en i vore dage ukendt nøjsomhed, og det
svarer hertil, at tidens bebyggelse efter alt at skønne ikke har bestået
af arkitektoniske mesterværker, men holdt sig på det jævne. Man
kunne nok trænge til opmuntring. Den har indbyggerne kunnet hente
hos værtshusmændene Christen Jelling og Mads Johansen, der sam-
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men med brændevinsmand Jens Jørgensen repræsenterer forlystelses
livet i gaden. Store forretninger kan ingen af dem dog have gjort, hvis
de skulle leve af beboerne alene, så det må håbes, at de også har
fået besøg fra havnens skibe.
Kun en i gaden har ført et virkeligt herskabeligt hus, amtsfor
valter Jens Thygesen, hvis husstand i alt omfattede 20 personer.
Omkring ægteparret og dets fire børn kredsede informator, fuldmæg
tig, skriverkarl, skriverdreng, kusk, tjener, to avlskarle, sæbekoger,
husjomfru, stuepige, kokkepige og barnepige. Jens Thygesen var hel
ler ikke en almindelig amtsforvalter, da han alene eller sammen med
andre deltog ivrigt i forretningslivet. På bymarken havde han tobaks
plantninger på 17 tdr. land, hvis høst blev forarbejdet i en fabrik,
han havde startet 1779. 7 år i forvejen havde han åbnet en olie
mølle med et sæbesyderi, der giver forklaringen på, hvorfor en sæ
besyder optræder i hans gård. Desuden havde han også et garveri i
gang69).
Det blev ovenfor vist i tal, hvor meget Fiskergade nu er blevet
reduceret. Hvis man prøver at sammenligne de nuværende beboeres
erhverv, som vejviseren fra 1964 opgiver dem, med meddelelserne fra
1787, kan der ikke opnås fuld sidestilling mellem de to år, da fag
betegnelserne nu har et andet indhold, men det kan dog anføres, at
gaden 1964 rummede 2 fiskere, 6 matroser og sømænd, 4 havnear
bejdere og i skibsfører, og der er således en del, hvis tilværelse er
knyttet til havet og havnen. I sammenligning med de mere jordfaste
erhverv er tallet kun lille, idet mindst 34 må henføres til arbejdsmændenes gruppe, der vel nærmest svarer til de i 1787 omtalte dag
lejere, 7 er arbejdersker og 6 medhjælpere. Af forhen ukendte er
hverv rummer gaden 4 chauffører og 1 elektriker, ligesom man heller
ikke fordum ville have truffet en ejer af et bogtrykkeri og en møbel
handler blandt indbyggerne. Derimod tør de 2 restauratører nok
sidestilles med fortidens værtshusmænd. Gaden har nu mod vest et
særpræg af helt moderne erhverv, af hvilke Jysk Telefon A/S er
størst og med sine nybygninger helt har omformet denne del af gaden,
men også Carl Flach’s Garverier A/S, Th. Thrues Bogtrykkeri og
H. B. Hansen & Go.s sejlmageri er anselige virksomheder, der er med
til at sætte liv i den stille gade.
Heller ikke fiskeriet i vore dage kan sidestilles med erhvervet om
kring 1800. I en indberetning fra 1806 hedder det om det: »Et Sel
skab her har forenet sig om at see Fiskeriet i Havet for Byen befor
dret, og dertil givet et ikke ubetydeligt Ind- og Tilskud, hvorfor de
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fornødne Baade og Redskaber ere anskaffede, men, ventelig ved
Fiskernes Efterladenhed, er endnu ikke deraf høstet de Frugter, som
man rimeligvis har kunnet vente og haabe70)«. Svarende hertil for
tæller en bog fra samme år: »Et Fiske-Selskab er her for faa Aar siden
oprettet og har 86 Interessentere, og samme er inddelt i Actier, hvor
af der første Aar havdes Fordeel over 6 pr.Cent«71). Hvis man kan
stole på en skildring af fiskeriet omkring 1850, er det ikke gået frem
i den mellemliggende tid. Der fortælles her, at »Aarhus Bugt vrim
lede af Fisk. Men Fiskeriet blev drevet paa en temmelig primitiv
Maade, saa at Byens Forsyning med Fisk kunde have været meget
bedre. Man fiskede kun til Husbehov. Med Lethed fiskede man saa
mange Fisk, at de som Næringsmiddel ikke havde stor Værdi. Man
fik saa tidt Torsk, Flyndere og Rødspætter til Middag, at man fik
mere end nok af dem. Der gik Flokke af Hummere ovre under Mols
og Helgenæs. Men saa langt gad Fiskerne ikke gaa efter dem«72).
Beskrivelsen svarer til den bedømmelse, Danske Atlas giver 1768,
hvori det hedder, at »Endskiønt Aarhuus ligger lige ved Stranden, saa
er dog Fiskeriet her af liden Be tydenhed nu omstunder, det meste her
falder, er Hvillinger, dog ei flere end af Indbyggerne fortæres ferske,
tilligemed nogle faa Flyndere, Torsk og Makrel«73).

Slutning
Da det kun er hensigten at beskrive den gamle Fiskegade, kan skil
dringen standse her. Nogle ord må dog føjes til som slutning for at
vise omdannelsen, der fandt sted i forrige århundrede. I de gamle
huse er der blevet ryddet grundigt op, og det eneste af arkitektonisk
værdi er nr. 88, der med sit bindingsværk og den høje kvist på faca
den viser de gode traditioner fra det 18. århundredes borgerlige be
byggelse, og det 19. århundrede har efterladt nr. 85 med en kvadring
af stuens stokværk og en mæanderfrise, en god prøve på provins
byens stilfærdige senempire. 1881-1898 boede Arbejder Spare- og
Laanekassen i den. Endnu i mands minde har der været mere til
bage, og der var i forrige århundrede tegn til, at gaden ville følge med
de andre i den almindelige udvikling, men det skete ikke, fordi den
blev sat tilbage i væksten ved opførelsen af Clemensbro.
Om den er der skrevet så meget, at det her kun er nødvendigt at
anføre, at de ældste planer om en forbindelse mellem Clemenstorv og
Søndergade allerede fremkom 1872, og at broen blev åbnet 22. maj
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188474). Mellem det første udkast og færdiggørelsen var der sket
meget. Landet havde skiftet møntfod, og flere forslag til udførelsen
forkastet. De første gik ud fra en pris på ca. 100.000 rdlr., men broen
blev en halv gang så dyr. I 1876 var en plan af premierløjtnant i
ingeniørkorpset A. F. Andersen stærkt fremme. Omkostningerne var
beregnet til 135.000 kr., men man tabte interessen for den næste år.
Billederne viser, hvorledes man tænkte sig broen udført, og selv om
det ikke blev denne plan, der blev virkeliggjort, fortjener den at
erindres som et minde fra de mange projekters tid75). Selv om glæ
den over denne og de andre planer hos mange gav sig tydeligt ud
tryk, var det klart, at det nye anlæg uundgåeligt måtte reducere
Fiskergades betydning. Den kom til at ligge i det nederste plan og
blev slået over på midten, så den vestlige del blev et tilbehør til
Frederiksgade, og den østlige strækning henvistes til at søge forbin
delse med havnekvarteret, hvor P. V. Stampes klædefabrik var
vokset op fra 1846. Med den i nutiden herskende tendens til at an
lægge virksomhederne uden for den egentlige by risikerer man ikke
at blive en uheldig spåmand ved at forudsige, at Fiskergade har
mistet muligheden for at blive et industrikvarter efter klædefabrik
kens ophør, og samtidig ligger den nu for langt fra havnen til at ind
gå som en del af den.
Tilbage er dog et andet gammelt håndværk i nr. 83, hvor der 1899
blev grundlagt et drejerværksted. Det har i sin produktion lagt vægt
på fremstillingen af skibsrat og tilvirker desuden spinderokke, af
hvilke der endnu 1964 blev leveret et eksemplar til brug for en tek
stiludstilling i London76). Under den sidste krig var spindersker
sikre på arbejde, og man efterlyste dem i dagbladenes annoncer77),
ligesom det 1948 blev meddelt, at en drejer i Stubbekøbing havde
sendt Gandhi en rok78). I 1961 omtales en dame, der stadig brugte
sin rok79). Dette redskab er således endnu ikke blevet en museums
genstand, hvis man hermed forstår en ting, der ikke længere frem
stilles og benyttes som et led i et levende kulturmønster.
Drejerlavet i Århus blev stiftet af magistraten 1706, men var ikke
godkendt af regeringen, og byens snedkere havde fortsat ret til at
udføre drejerarbejde. Først 1752 fik det et privilegium fra staten.
Også Erhardt Bøghs nu forsvundne bogbinderi fortjener at erin
dres. Den sidste indehaver var Ove Bøgh, som i et beskedent hus i
nr. 3 videreførte en gammel håndværkerslægts værksted, hvor tradi
tionen blev vedligeholdt ved en pietetsfuld bevaring af de gamle red
skaber ved siden af det nye værktøj. En særlig omtale fortjener værel-
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set til kundernes modtagelse og drøftelsen af bindets udseende. Det
var udelukkende udstyret med møbler fra sidste zrediedel af forrige
århundrede med et skab som midtpunkt, hvori der gemtes en samling
bøger i solide, men gamle bind som vidnesbyrd om de tidligere ejeres
flid. Da bogbinderiet blev lukket, blev møblerne skænket til »Den
gamle By«, hvor de med forskelligt værktøj vil minde om bogbinde
riet; men den stilfærdige stemning, der herskede i modtagelsesvæ 
relset, kan ikke på ny genskabes.
Under kolera-epedemien aug.-septbr. 1859 gik det også ud over
beboerne af Fiskergade. Efter en statistik af J. Michaelsen (Stats
bibliotekets håndskriftsamling nr. 66b) blev i hele byen i alt no an
grebet, 76 nord for åen og 34 syd for den. Af disse døde 63, mens 47
overstod sygdommen. I Fiskergade blev 6 ramt, som alle døde, der
iblandt enken efter en skipper og en fisker og hans søn. Til sammen
ligning kan anføres, at Ridderstræde havde 5, Grønland 7, Spa
nien 3 og Frederiksgade 2 smittede.
Om Fiskergades tilknytning til havnen fortæller en virksomhed,
der en kort periode har boet der, en tatoveringsanstalt. Den lå i en
kælder på Aboulevarden 680), men da den store sanering af havne
kvarteret fandt sted, flyttede den til Fiskergade, hvorfra den atter
søgte en ny bopæl i Mejlgade 51. Her kan tatoveringens ældste
historie overspringes. I det gamle Europa hørte kunsten hjemme i
randkulturerne til den klassiske verden og var enkelte steder et vær
dighedstegn81). Fund af tatovernåle af bronze og guld kendes lige
ledes fra dansk bronzealder82).
I nyere tid har denne form for udsmykning haft sine fleste tilhæn
gere mellem søfarende. Medicinsk og psykiatrisk har den foranlediget
en stor litteratur, og den er også brugt som litterært sujet, selv om de
mere seriøse forfattere vist har afvist den, og den kun er benyttet i un
derholdningsromanerne. Tatovering danner således det igangsættende
tema i Henry Rider Haggard: Mr. Meeson’s Will fra 1888, hvor et
testamente tatoveres ind på ryggen af en ung dame efter diktat af en
skibbruden mangemillionær, hvad der senere medførte talrige juridi
ske problemer, da hun efter mange genvordigheder kommer tilbage
til England og skal gøre testamentet gældende over for et ældre, der
er udført på normal vis. Endnu i 1942 fandt et dansk forlag regning
ved at udsende en oversættelse med titlen Testamentet, skønt roma
nen i sin tankegang med modsætningen mellem victoriansk kon
veniens og bramfri sømandskunst tilsyneladende måtte være foræl
det. Som forfatteren har skildret sit emne, giver romanen imidlertid
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en letfattelig forklaring på, hvorfor tatovering med et mere lærd
navn kaldes dermatografi.
Anderledes griber Jules Verne sagen an. I romanen Kaptajn
Grants Børn fra 1867 lader han en af hovedpersonerne falde i hæn
derne på maorierne på New Zealand og der blive tatoveret fra top
til tå. Ejendommeligt nok kunne man få år senere i et dansk tids
skrift læse om og se et billede af en mand, der kaldte sig Georgios
Konstantinos, der ligesom romanhelten hos Jules Verne var tatove
ret over hele kroppen og i sin noget upræcise beretning lod skinne
igennem, at han også havde været fange hos de vilde, der havde un
derkastet ham den smertefulde behandling83). Herhjemme har So
phus Bauditz i sin roman Krøniker fra Garnisonsbyen, der foregår
i årene omkring 1864 og udkom 1892, benyttet motivet, idet en
skoledreng »tatoverer« den elskedes initial på sin arm. Så ubetyde
ligt det end er, må det nævnes, da romanen foregår i forfatterens
fødeby Århus og er en let gennemskuelig nøgleroman, hvor en række
af byens daværende typer paraderer. For tatoveringen er det dog unødvendigt at lede efter noget forbillede. Ligeledes har han i sin bog
Hjortholm fra 1896 skildret en tatovering på den unge piges arm,
hvor den bidrager til at forene hende med den elskede.
I den foragtede kriminalroman indtager tatovering naturnødven
digt sin plads. Fredericianeren H. P. Jacobsen har i Mysteriet Ander
son gjort en tatovering til mærke for en forbryderbande, og Arthur
Conan Doyle har heller ikke undset sig ved at bruge en tatovering
som kendemærke i novellen De rødhåredes Forening.
Skønt kunsten således har fundet en vis anerkendelse i litteraturen,
kan den ikke siges at være accepteret hermed. En avisnotits beretter,
at byrådet i Winnipeg i Canada har forbudt tatovering uden læge
ligt tilsyn af hensyn til smittefaren ved at benytte urene redskaber84),
og det meddeles fra New York, at appelretten der skal have fastslået,
at det kan være farligt for helbredet at lade sig tatovere85). Desuden
konstaterede retten, at denne prydelse især synes at tiltrække krimi
nelle og patologiske forbrydere. Det må være kedeligt at læse denne
udtalelse, når man som filmskuespilleren Sean Connery er tatoveret
og må have hudbillederne dækket af sminke, før der kan optrædes
foran kameraet86).
I tatoveringens lange og udbredte historie har Fiskergade således
også en beskeden plads, og sagen fremdrages her for at minde om, at
Århus er en havneby, ikke fordi den indtager en fremtrædende plads
i denne kunsts historie87).
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Fiskeri i Horsens fjord

i forrige århundrede
Af N. C. Spandet

Gamle fiskere og andre ældre folk har kunnet fortælle om, hvordan
fiskeriet i Horsens fjord formede sig i ældre tid, og i det følgende
har jeg nedskrevet en del af det, jeg har hørt dem berette.
Fiskebestanden i fjorden var i 1800-tallet meget rig, og erhvervet
udnyttedes ikke alene af de egentlige fiskere, men også af bønderne
på Alrø og Hjarnø, som for en stor dels vedkommende færdedes hus
vant til søs. Flere af dem havde i deres ungdom været sømænd, men
havde siden som ældre slået sig ned som fiskere på deres hjemegn.
Det var især ål, hornfisk, makrel, torsk, sild og fladfisk, man fan
gede. De både, man anvendte til fiskeriet, var i første halvdel af
1800-tallet rundbundede norske pramme. Senere begyndte en mand
på Endelave at bygge fladbundede både, og i 1820 kom de første
kølbyggede fartøjer i brug. Oprindelig havde kun færgemændene
ved Stensballe sund, Sondrup strand, Amstrup, Alrø og Hjarnø
samt lodserne på Hjarnø og Snaptun større både.
Ålefiskeriet foregik i begyndelsen af århundredet ved, at man satte
kroge forsynet med agn af sandorm. En klemme kroge bestod af
100 kroge. Krogene købte man i Horsens, hvor de fremstilledes af
nålemagere. Fiskerne vadede ud i fladvandet og satte krogene, som
man så røgtede næste morgen. Fangsten puttede man i en sæk, som
man havde bundet om halsen.
Ålestangning, som også fandt sted, foregik fra pramme eller om
vinteren på isen. Man blussede også om sommeraftener fra båd.
Der måtte oprindelig to mand til dette fiskeri, så de kunne hjælpe
hinanden. Den ene var forsynet med en del halmknipper (dotter),
som han efterhånden antændte, og blusset fra halmknipperne op
lyste havbunden, så den anden mand, der var forsynet med et ålejern,
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kunne se ålene, når de bevægede sig hen over bunden. Dette fiskeri
foregik på lavt vand.
Ålestangning kunne også foregå på den måde, at ålestangeren
vandrede rundt i fladvandet med en tællelyslygte i den ene hånd
og ålejernet i den anden. Senere blev der fremstillet specielle blus
lygter med to petroleumslamper, som anbragtes i bådens forstavn,
så de kunne oplyse havbunden. Det var et vældigt fremskridt. Om
kring 1900 fik man carbidlygter, som havde endnu større lysstyrke.
Endelig kan det oplyses, at åleglib også blev brugt.
Al fiskehandel foregik i begyndelsen af det tidsrum, her skildres,
på den måde, at fiskerne fik fødevarer og andre varer for de fisk,
de leverede. På Alrø kørte en fisker, der boede nede ved skoven,
rundt med sin fangst i en hjulbøre og falbød den i gårde og huse
oppe i landsbyen. Da gæstfriheden fra gammel tid altid har været
stor på Alrø, blev fiskeren tit budt en læskedrik, der bestod af en
kaffepunch eller et glas gammeltøl med »en pind i« (en snaps).
Tit blev traktementet så rigeligt, at det kunne hænde, fiskeren på
hjemvejen havnede i grøften sammen med hjulbøren. Man sagde, at
når han kørte til byen med sin fangst, sang hans hjulbøre klagende:
»Vi kommer ålle te bøj - vi kommer ålle te bøj«, hvorimod den på
hjemvejen arrigt sang: »Do fek, a fek it«.
Først, da bundgarnsfiskeriet tog sin begyndelse på Horsens fjord,
blev det efterhånden almindeligt at betale fiskene med rede penge.
Bundgarnsfiskeriet blev først kendt af fiskerne ved Horsens fjord
lidt efter år 1800. En mand fra Alrø ved navn Rasmus Peder
sen, der var født omkring 1788, var den første, der satte bundgarn i
Horsens fjord. Han var oprindelig sømand og sejlede som styrmand,
men da englænderne i krigen 1807-14 begyndte at opbringe vore
handelsskibe, gik han i land og gav sig til at fiske fra sin hjemø.
Han rejste dog først til Kerteminde og lærte dér bundgarnsfiskeriet.
Omkring 1816 købte han sit første bundgarn, som han satte ved
Egehoved, hvor den nuværende landgangsbro langt senere blev byg
get. Det var det første bundgarn på Horsens fjord.
Bundgarnsfiskeriet blev dog ikke af større omfang før o. 1830.
Da ansattes der herregårdsfiskere på Boller, Gyllingnæs og Rathlousdal. Disse herregårdsfiskere var blevet tilkaldt fra Limfjordseg
nene, hvor fiskeriet til dels var blevet ødelagt ved Vesterhavets
gennembrud af den smalle landtange, der lukkede for adgang til
Limfjorden fra vest. Af nye redskaber medførte disse fiskere pæle
ruser til torskefiskeri og hånd vod til ålefiskeri.
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Fangsten af hornfisk var i ældre tid betydelig. I årene mellem
1845 og 1850 skal der have stået ca. 20 bundgarn på sydsiden af
fjorden langs Boller grund, men omkring 1. maj, når hornfiskene
indfandt sig, flyttedes garnene ud i sundet mellem Alrø og Hjarnø,
hvor der ca. i860 skal have stået 14 bundgarn fra Henneskov hage
op til Alrø bro.
Disse bundgarn var fremstillet af hamp, som fiskernes koner selv
spandt, og fiskerne filerede. Garnene tjæredes i brun tjære og blev
hånd vredet for ikke at tage for megen tjære, eller de blev halet igen
nem en tjæremaskine med to valser. Endnu i 1905 eksisterede to så
danne tjæremaskiner på Horsens havns søndre side, hvor fiskerne
dengang havde deres redskabsskure. Betjeningen af disse maskiner
har næppe været noget behageligt arbejde.
I forbindelse med omtalen af fiskeri af hornfisk skal berettes om en
ejendommelig fangstmetode, som gamle, nu forlængst afdøde, menne
sker kunne berette om. Den foregik ved vadegrunden fra Alrø til
Gyllingnæs, som næsten ligger tør ved lavvande. Den har omtrent
midtvejs en ret dyb rende, hvorigennem der kan gå en stærk strøm.
Når hornfiskene 1. maj indfandt sig i fjorden, gik der før i tiden
store stimer gennem denne rende, der forbinder det ydre farvand med
Amstrup fjord. Når stimerne indfandt sig, vadede beboere fra Alrø
og Lerdrup ud til renden medbringende et stort net ved hvis hjælp
de i fællesskab indfangede fiskene. Efter de gamles beretning kunne
man til tider indfange et helt vognlæs hornfisk. Hele denne fangst
kunne man ikke selv anvende, og man kørte rundt i hele Hads herred
for at afhænde fiskene.
Foruden hornfisk og makrel fangedes der i 1800-tallet mange sild
i fjorden.
I 60erne og 70erne kom svenske både i stort tal ind til Snaptun
for at købe sild af fjordfiskerne. Det var mindre både, der kunne
laste 3-500 ol sild, som betaltes med 8-28 skilling pr. ol, hvilket
var en god pris. Derfor var de svenske opkøbere meget kærkomne.
I disse dage var der liv og glade dage på Snaptun færgegård, hvor
man drak lidkøb og svang bægeret i gemytligt lag.
En gammel fisker, Gustav Agerskov, har fortalt, at der omkring
i860 var mængder af sild i Horsens fjord. Han mindedes, at der
omkring i860 alene under Boller skov stod 26 bundgarn. Da der
endnu ingen jernbaner var og derfor ikke mulighed for større eks
port, bortset fra, hvad der solgtes til de svenske opkøbere, afhændedes
store partier af de fangede fisk til vognmænd, der kørte til Skander-
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borg og Silkeborg, ja helt til Herning for at sælge den del af fangsten,
som ikke kunne afhændes i Horsens eller i byens omegn.
Var prisen på fisk dårlig i Horsens, sejlede man undertiden til
Arhus med fangsten for at opnå en bedre pris. Men det var i de ti
der en besværlig tur i åben båd, idet en sådan tur kunne vare to
døgn. Lidt efter lidt forsvandt silden fra fjorden, og fiskerne måtte
flytte deres bundgarn ud til Hjarnø sund, ja, senere helt ud til Søn
derby og Ashoved.
Da jernbanen kom, medførte det, at fiskene nu kunne eksporteres
i større mængder, dels som før til de svenske opkøbere, dels med ba
nen. Det betød et mægtigt opsving for fiskernes erhverv. Agerskov
fortalte, at han 3. maj 1887 var med til at losse fra een båd 315 ol
sild (d. v. s. 25100 stk.) til en svensk opkøber, som betalte sildene med
65 øre pr. ol.
Omkring 1890 forsvandt sildene også i de ydre farvande i As vig,
og mange fiskere slog sig nu på rødspættefangst, ligesom man om vin
teren fangede mange vildænder. Et par fiskere fangede således en
vinter i fællesskab ca. 1700 stk. fuglevildt i deres rødspættegarn,
mest ænder og edderfugle. En and betaltes med 65 øre. Dette egen
artede fiskeri kunne godt give fiskerne en god vinterfortjeneste.
Endnu i min ungdom fandt dette »fiskeri« sted, men nu er det for
budt.
Omkring 1880 kom de første drivvodsfiskere til Horsens fjord. De
var fra Tyskland (Slesvig). De stedlige fiskere så skævt til dem, og
der fortælles, at der engang fandt et større søslag sted i Dovrefjord
(farvandet mellem Vårsø og fastlandet). Det berettes, at man lige
frem brugte haglbøsser i kampen, men der meldes dog ikke om faldne
i den batalje. Tyskerne fortrak en tid, men kom dog snart igen med
forstærkning fra Vejle og Skærbæk. Ved århundredeskiftet var det
ikke ualmindeligt, at der kunne tælles indtil 100 drivkvaser på fjor
den. Dette fiskeri varede i regelen fra ca. 1. maj til ca. 1. november.
Engang i første halvdel af 1800-tallet opstod der en langvarig og
bitter strid mellem fiskerne i Horsens og Airøboerne om retten til at
sætte bundgarn ud for Alrø. Gårdejerne på Alrø, der alle havde
marker, som gik ned til stranden, betragtede det som en ret, at fi
skerne, der havde anbragt deres bundgarn ud for Airøboernes strand
grunde, kunne afkræves en afgift. Denne afgift bestod i en del af
fiskernes fangst. De måtte således aflevere lørdag aftens og søndag
morgens røgt af fisk til grundejerne. Imidlertid skete det, at en fi
sker fra Horsens ved navn Jens Winther ikke ville anerkende dette
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krav, mens Airøboerne hævdede, at de fra gammel tid havde privile
gium på fiskeretten i farvandet ud for deres 0. Det var omkring
1845, at striden opstod. Sogneforstanderskabet på øen forespurgte
derfor stiftamtet i Arhus, om grundejerne havde ret til at forbyde
fremmede fiskere at sætte bundgarn ud for grundejernes grunde.
Svaret fra stiftamtet gik ud på, at man, da det så ud til, at grund
ejerne på Alrø fra gammel tid havde ret til dette fiskeri og ret til at
tillade og forbyde garnsæt ud for deres grunde, ville mene, at bebo
erne på Alrø havde ret til at kræve vederlag for fiskeriet ud for disse
grunde.
Denne afgørelse blev imidlertid ikke respekteret af fiskerne i Hor
sens. Derfor indleverede Alrø sogneforstanderskab den 8. december
samme år på posthuset i Horsens en skrivelse til Danske Kancelli,
hvori man udbad sig kancelliets betænkning om den foreliggende sag.
Først i 1847 indløb svar fra kancelliet. Det gik ud på, at de stillede
spørgsmål ikke egnede sig til at afgøres ved kancelli-resolution, men
henhørte under domstolene. I første omgang blev sagen ikke forelagt
nogen domstol, og striden blev derfor ikke afgjort, men efterhånden
tilspidsede den sig.
I 1852 fik sogneforstanderskabet en skrivelse fra stiftamtet i anled
ning af en klage fra fisker Jens Jensen, Horsens, hvori det hævdedes,
at sogneforstanderskabet havde truet ham og andre fiskere med, at
deres bundgarn ville blive borttaget, hvis de blev sat på Alrø grund.
I denne skrivelse bad amtet om oplysninger i anledning af den ind
givne klage.

Sogneforstanderskabets svarskrivelse havde følgende ordlyd:
1. Ifølge ældre dokumenter har Alrø-beboerne haft rettighed til
fiskeri på deres grunde, samt rettighed til at tillade og forbyde garn
sæt ud på disse. Da tillige tvende erklæringer fra stiftamtet, den ene
af 14. april 1837 og den anden af 29. juli 1845 synes at udtale sig i
overensstemmelse hermed, har beboerne troet at have handlet i deres
gode ret, når de forbød fremmede fiskere, som ikke ville yde det sæd
vanlige vederlag, at anbringe deres garn på øens grund, at det måtte
be tydes fisker Jens Jensen, at han handler lovstridigt i at anbringe
sine garn på øens grund, når han ikke yder det sædvanlige vederlag
derfor.
2. Fisker Jens Jensen har tidligere anerkendt Alrø-beboernes lov
lige ret til fiskeri på deres grunde, idet han, da han først begyndte at
sætte garn der, ansøgte beboerne om tilladelse dertil og tillige ydede
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den sædvanlige afgift derfor, nemlig løverdags eftermiddags- og søn
dagsmorgens røgten, indtil for få år siden. Af hvilke grunde frakender
han nu øens beboere denne ret? (En copi af de i denne anledning
sluttede lejekontrakter tillader vi os som bilag at forelægge.)
3. Fisker Jens Jensen har tidligere gjort sig skyldig i selvtægt ved at
borttage fisker Jacob Pedersens pæle her af øen.
4. Det i klagen citerede lovsted 6-14-9 er i dette tilfælde uanven
deligt, da der ikke er tale om at sønderhugge eller beskadige fiskegarn,
men kun truet med at borttage dem, hvis de sattes på øens grund.
5. Fisker Jens Jensens påstand, at han ikke sætter sine bundgarn på
Alrø grund, er urigtig, da bundgarnet sættes så nær land, at en båd
ved lavvande næppe kan passere inden for samme, hvilket er bevise
ligt. At bundgarnet når ud i dybet, er naturligt, da bundgarn aldrig
sættes på meget lavt vand, hvor fiskene ikke har deres træk. Og
på denne måde sættes bundgarn af alle fiskere.
6. At fremmede fiskere hindres i at fiske og Horsens-beboere i at
kunne forskaffe sig fisk, skønnes ikke at kunne være en følge af, at
grundejere har rettighed til bundgarnsfiskeri, da det ikke formenes
nogen fisker at anbringe sine garn på øens grunde, såfremt de yder
den sædvanlige godtgørelse.
7. Den slutning, hr. borgmester Ræder gør, at »dersom Airøerne
havde ret til at forbyde fiskeri på deres grunde, så måtte beboerne af
Hjarnø og af begge sider af fjorden have samme ret«, kan af sogneforstanderskabet ikke erkendes gyldig, da en jo kan have adkomst til
en rettighed, som en anden ikke har.
8. Endelig er der i klagen anført, at Alrø sogneforstanderskab har
handlet lovstridigt ved at underskrive den til fremmede fiskere ud
sendte advarsel imod at sætte garn på øens grunde. Vi erklærer, at
vor hensigt hermed var om muligt at afholde fremmede fiskere fra
at fiske på øens grunde, hvortil vi ifølge de dokumenter, som haves,
anser dem uberettigede. Hvis vi har handlet lovstridigt, da er det sket
uforsætligt og uvilligt. At tage del i nogen selvtægt har ingenlunde
været vor hensigt, ligesom vi hermed erklærer, at vi i fremtiden al
deles intet vil have med denne sag at skaffe, så at hvad selvtægt, der
måtte ske, alene må falde gerningsmændene til skade«.
Skrivelsen var underskrevet af sogneforstanderskabets fem medlem
mer, hvis navne var H. O. Bork (sognepræsten), Jens Pedersen, An
ders Jørgensen, Peder Christensen, Mikkel Sørensen (de fire sidste
var gårdmænd). Om sagen til sidst blev indbragt for en domstol, ved
jeg ikke, men det hævdedes af Horsensfiskerne, at de fik medhold

Fiskeri i Horsens fjord i forrige århundrede

153

hos domstolene, og det ser ud til, at fisketildelingen til grundejerne
ophørte.
En af mine meddelere har fortalt mig, at en enkelt grundejer, hvis
marker gik ned til stranden ved Egehoved, fik betaling af en fisker,
for at han kunne få lov til at sætte ålegarn om efteråret ud for Ege
hoved Nakke. Denne betaling for stadeplads vedvarede i det mindste
til langt efter 1900.
I forbindelse med fiskernes aflevering af fangst til grundejerne
fandt der en ejendommelig fordeling sted. Grundejerne har vel nok
forsynet sig selv med de fisk, de havde brug for. Blev der så fisk til
overs, fik øens øvrige beboere del i overskuddet. Det kom husmændene og indsidderne til gode, men de gårdmænd, der ikke havde
bundgarn ud for deres marker, fik vel også andel i fangsten. De til
oversblevne fisk blev fordelt i lige store bundter i et antal, der svarede
til tallet på dem, der ønskede at komme i betragtning ved fordelin
gen.
Fordelingen foregik på den måde, at de, der ønskede fisk, samledes
søndag morgen på et bekvemt sted, hvor tildelingen så foregik, efter
at bundterne var anbragt på samlingspladsen. En af grundejerne le
dede tildelingen, idet han bad en af dem, der ønskede at komme i
betragtning ved uddelingen, om at vende ryggen til fiskedyngerne.
Manden, der forestod uddelingen, pegede derpå på en af bunkerne
og spurgte ham: »Hvem skal have den?« Den adspurgte, der ikke
kunne se fiskebunkerne, opgav så et navn på en af de tilstedeværende,
som så fik den bunke, der var peget på. Sådan fortsatte man, til
fiskene var fordelt. Det viste sig, at der altid var aftagere nok.
Til sidst lidt om overtro knyttet til fiskeriet. I ældre tid var der
til dette erhverv som til mange andre knyttet megen overtro. Man
måtte således ikke begynde at sætte sine fiskeredskaber ud en mandag.
Det ville give dårligt fiskeri.
Den omtalte fangst af hornfisk i vadegrunden mellem Alrø og Gyllingnæs er af meget gammel dato. Den omtales allerede i 1600-tallet. Hvis det på den tid skete, at hornfiskene et år eller måske flere
udeblev, mente Airøboerne, at det måtte skyldes hekseri. I gamle
retsprotokoller kan vi se, at i året 1618 blev en gårdmandskone på
Alrø anklaget for hekseri, blandt andet blev hun beskyldt for, at hun
ved sine heksekunster havde fordrevet hornfiskene fra vadegrunden,
så Airøboerne derved gik glip af en indtægt.
Et ejendommeligt levn af ældgammel overtro er meddelt mig af
den for mange år siden afdøde, gamle fisker Jens Peter fra Brigsted.
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Han fortalte, at man før i tiden, når man satte bundgarn, skubbede
en af medhjælperne over bord for så straks efter igen at hale ham
indenbords, så han nøjedes med at få en dukkert. Denne handling
skulle man foretage for at få held med fiskeriet. Det, man foretog
sig, var i virkeligheden at bringe et skinoffer, som var en fortidsrest,
hvis rødder gik helt tilbage til hedensk tid, hvor man ofrede menne
sker for at få lykke og held med sit foretagende. Vi har her et ek
sempel på, at hedenske skikke trods kristendom og afstand i tid har
kunnet leve videre helt op til vore dage, selv om de jo nok er under
gået nogen forandring.
Fra Hjarnø berettedes det, at fiskerne, når de satte bundgarn, slog
tre kors med en fyldt brændevinsflaske over garnet, hvorefter de knu
ste flasken mod en bundgarnspæl. Det var en anden form for offer,
der skulle betinge held. Når fiskeren i fortiden skulle tjære sine garn,
tegnede han tre sol tegn i tjæren (det hellige tretal), før han be
gyndte tjæringen.
Omkring 1930 indfandt tangpesten sig i Horsens fjord og øde
lagde en stor del af fiskeriet, som i vore dage ikke på langt nær
er af det omfang og den betydning, som det havde i 1800-tallet og
de første år i indeværende århundrede.
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Alrø sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol, mundtlige og skriftlige oplys
ninger fra fisker Jens P. Rasmussen, Brigsted, fisker Rasmus P. Rasmussen, Hor
sens, fisker Gustav Agerskov, Horsens, fiskehandler P. Fuglsbjerg, Horsens, og
gårdejer Mikkel Gjødertsen, Alrø.

Historisk Samfund 1965-66
Der blev i beretningsåret afholdt 9 arrangementer, nemlig 5 udflug
ter, 3 foredrag og 1 filmaften. Udflugtssæsonen begyndte tirsdag den
il. maj 1965 med en aftentur til Nr. Hørning kirke, der blev gen
nemgået af bygningskonduktør N. J. Israelsen. Lørdag den 29. maj
var der en eftermiddagstur med besøg ved Bjarup kirkeruin, som
museumsoverinspektør Gunner Rasmussen fortalte om, ved Linå
kirke, hvor N. J. Israelsen gav et par udvendige detaljer - kirken var
under restaurering - og ved Dynæs, hvis historie formanden beret
tede om. Den sædvanlige »halvlange« tur fandt sted lørdag den 19.
juni. Første station var her herregården Palstrup, der på gårdsplad
sen og ved en havevandring blev præsenteret af N. J. Israelsen. Næste
var Højbjerg kirke, som Israelsen også tog sig af. I højspændingshal
len på Gudenåcentralen fortalte formanden om centralen og Tange
sø, og endelig gennemgik Gunner Rasmussen Vindum kirke, hvor et
igangværende restaureringsarbejde dog mod forventning ikke var af
sluttet. Heldagsturen søndag den 12. september havde Lille Vildmose
til hovedmål. På vejen op blev der gjort holdt ved Støvringgård, hvor
arkivar Peder Jensen i gården fortalte træk om jomfruklosterets ejere
gennem tiderne, og ved Visborggård, som arkitekt Sven Fritz kort
karakteriserede. Efter frokost i restauranten på Muldbjerg nød man
under Th. W. Arnrots ledelse - Arnrot havde velvilligt udformet da
gens rute - fra det højeste punkt en prægtig udsigt over de mægtige
Vildmosearealer, som man bagefter over Vildmosegården og med
ophold ved De Danske Spritfabrikkers hypermoderne landbrug kørte
igennem. Ved Lundby skitserede formanden ved mindesmærket den
i krigshistorien ejendommeligt meningsløse træfning i 1864. Turen
tog derefter retning mod Limfjorden. Her gennemgik arkitekt Sven
Fritz Sønderholm kirke og Gunner Rasmussen langdyssen Troldkirken,
som der var givet særlig tilladelse til at besøge. Afslutningen fandt
sted i Nibe, hvor den sene eftermiddagskaffe blev indtaget. Sæsonens
sidste udflugt fandt sted den 9. oktober. Den gjaldt Landsarkivet for
Nørrejylland i Viborg. Landsarkivar Jens Holmgaard gav her i den
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nyarrangerede permanente udstilling en redegørelse for arkivets hi
storie og opbygning og ledede derefter sammen med sine medarbejdere
en runde i såvel den gamle som den nye bygning.
Fredag den 3. december indledede museumsinspektør Erna Loren
zen vintermøderne med at fortælle om modetøj og egnstøj i gammel
tid. Foredraget var ledsaget af lysbilleder, og det blev fulgt af demon
stration af enkelte dragtdele, der cirkulerede mellem deltagerne. Tors
dag den 20. januar 1966 tog borgmester Bernhardt Jensen de frem
mødte medlemmer med på en vandring i det gamle Århus. I en
række lysbilleder blev der fremlagt overraskende detaljer, som den,
der til hverdag hastigt passerer dem, kun sjældent får øje på. Torsdag
den 3. marts vistes grundlovsfilmen fra 1949 »For frihed og ret«, og
endelig onsdag den 30. marts fandt årets sidste arrangement sted: ge
neralforsamlingen. Formanden begyndte sin beretning med mindeord
over næstformanden, forfatteren August F. Schmidt. Såvel beretning
som regnskab blev godkendt. På bestyrelsens forslag vedtog man
endnu et år at fastsætte kontingentet til 12 kr. De afgående bestyrel
sesmedlemmer: Overretssagfører Otto Bisgaard, Silkeborg, universi
tetsadjunkt Poul Enemark (der var indtrådt i stedet for August F.
Schmidt), bygningskonduktør N. J. Israelsen, gårdejer Nydam Jensen,
Lyngå, og arkivar Peder Jensen blev genvalgt. Efter kaffebordet genopfriskede Th. W. Arnrot besøget i Lille Vildmose med en interessant
og livlig redegørelse for mosens historie og opdyrkning.
Der er til arbejdet modtaget tilskud fra Ministeriet for kulturelle
Anliggender, Skanderborg og Arhus amter, købstadskommuner, en
kelte sognekommuner og private. Historisk Samfund bringer sin hjer
teligste 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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Brabrand, 91, 96, 101, 102
Brabrand præstegård 100
Brabrand sø 134
Bredgade (Kh) 27
Breite Strasse (Lübeck)
129
Brigsted 153, 154
Brobjerg (Arhus) 59, 116,
117, 121, 122, 136
Buchenwakle 33
Canada 143
Christiansstolen (Riis skov)
82
Claus Ottes stræde (Malmø)
129
Clemensbro (Arhus) 140
Clemensstræde (Arhus) 127
Clemenstorv (Arhus) 140

Comicaus fabrik (Silke
borg) 44
Danmark 10, 16, 33, 34,
130
Dovrefjord 150
Drcvvsensvej (Silkeborg)
44
Dynkarken (Arhus) 121,
126, 136
Dynæs 56, 155

Eckernforde 100
Egehoved 148, 153
Egehoved nakke 153
Elben 134
Elise Smiths skole (Arhus)
59
Ellemandsbjærget 82
Endelave 147
England to, 22
Europa 10, 21, 142

Falsterbo 130, 132
Fischergrube (Lübeck) 129
Fischstrasse (Lübeck) 129
Fiskergade (Arhus) 102,
116-44
Fiskergade (Kerteminde)
128
Fiskergade (Varde) 128
Fiskergade (Vejle) 128
Fiskergatan (Malmø) 129
Fiskergyde (Arhus) 122,
123, 136
Fiskerstræde (Lund) 128
Fiskerstræde (Malmø) 128,
129
Fiskerstræde (Næstved)
128
Flensborg 128, 132
Forhistorisk museum (Ar
hus)1 133
Fredensgade (Silkeborg)
44
Fredens torv (Arhus) 118,
126
Fredcriksgade (Arhus) 58,
80, 116, 123, 141, 142
Funder 52

Fyn

7, 30

Gamle By, Den (Arhus)
124, 133, 142
Gentofte 59
Gerdes gård (Arhus) 74
Glud museum 105, 115
Graven (Arhus) 74, 101,
126
Grønland 142
Gråsten 21
Gudenåcentralen 155
Guldbergs have (Arhus)
104
Guldsmedgade (Arhus)
127
Gyllingnæs 148, 149, 153
Göteborgs historiska museum
146
Hads herred 149
Hads herreds vej 124
Hals 133
Hamburg 68, 83
Hammers klædefabrik (Sil
keborg) 44
Handels- og Landbrugsban
ken (Silkeborg) 52
Hannæs 146
Hasle herred 116
Hattenæs 52, 53
Hattenæsvej (Silkeborg) 43
Helgenæs 82, 140
Henneskov hage 149
Herlufsholm 101
Herning 150
Himmelbjerget 56
Himmerland 146
Hjarnø 147, 149, 152, 154
Hjarnø sund 150
Holmensgade (Kh) 146
Horsens 30, 59, 75, 86,
102, 103, 105, 106, 108,
110, in, 114, 115, 123,
125, 147, 150-52, 154
Horsens fjord 147-50, 154
Horsens havn 149
Hotel Phønix (Silkeborg)
44
Hotel Regina (Arhus) 11

Stedregister
Hotel Ritz (Arhus) 31
Hotel Silkeborg 55
Hotel Skandinavien (Arhus)
134
Hummergade (Kh) 146
Humlebæk 27
Hvirring 59
Hærvejen 126
Hojbjerg kirke 155

Immervad (Arhus) 116
Immervad bro (Arhus) 121
Iskælderdalen (Silkeborg)
43
Italien 92
Itzehoe 102
Je Ishøj 82
Jernbanevej (Silkeborg) 44
Jylland 21, 25, 29, 30, 39,
98, 125, 132
Jysk trikotage (Silkeborg)
44

Kalgårdsvig 44
Kalundborg 70
Kalo 70, 82
Kalø vig 132
Kannikegade (Arhus) 31,
32, 100, 127
Kattegat 134
Kerteminde 128, 148
Kirkegårdsvej (Arhus) 101
Kirkeskovs realskole (Sil
keborg) 44
Klostergade (Arhus) 74
Kneipkuranstalten (Silke
borg) 43
Knudriisgade (Arhus) 60
Kgl. Teater, Det 14, 102
Koncertpalæet (Arhus) 31
Kornmod (Silkeborg) 44
Kystvejen (Arhus) 127
København 7, 10, 16, 17,
23, 25-27, 29, 38, 39,
59, 60, 100, 102, 124, 128,
146
Landsarkivet for Nørrejyl
land 155
Langebro (Silkeborg) 43
Lerdrup 149
Lille bælt 132
Lille Fiskerstræde (Kh)
128
Lille torv (Arhus) 74
Lille Vildmose 155
Limfjorden 133, 148
Linå kirke 155
Lolland 132
London 31, 141
Ludvigslyst 54
Lund 128, 129

Lundby 155
Lunden (Silkeborg)
Lübeck 129
Lyngå 156

161
44, 55

Malmø 128, 129
Marcus Bechs gård (Arhus)
98
Markedspladsen (Silkeborg)
44, 51
Marselisborg skov 82
Mejlgade (Arhus) 58-63,
67, 74, 85, 98, 100, 101,
101, 127, 142
Meulengrachts gård (Ar
hus) 74, 100
Mindebro (Arhus) 88, 116
Mindegade (Arhus) 76,
119, 121, 122, 136
Mindeport (Arhus) 76,
119, 124, 125, 134
Mindet (Arhus) 120, 125
Molboernes gård (Arhus)
118
Mols 98, 140
Mols bjærge 82
Mov 133
Muldbjerg 155

New York 143
New Zealand 143
Nibe 155
Ning herred 116
Nordsjælland 27
Norge 22, 99, 144
Norsminde 116
Nyborg 29
Nygade (Silkeborg) 52, 53
Ny Munkegade (Arhus)
60
Næstved 128
Nørre allé (Arhus) 60
Nr. Hørning kirke 155
Nørreport (Arhus) 58, 99
Nørrevoldgade (Kh) 27

Palstrup 155
Platea Piscaturum (Slesvig)
127
Randers 101, 125, 133
Rathlousdal 101, 148
Remstrup, café (Silkeborg)
44, 48
Revet (Arhus) 126
Ribe 115, 127, 130, 131,
133, 145
Ridderstræde (Arhus)
136, 142
Riis skov 81
Risskov 26, 31
Ringkøbing 130

Rosenberggyden (Arhus)
127
Rosensgade (Arhus) 98,
100
Roskilde 130
Rusland 10, 15
Røde Lygte (Silkeborg) 44
Rådhusbakken (Silkeborg)
44
Samso 82, 114
Samsø museum 105, ni,
113, 115
St. Clara kloster (Roskilde)
130
St. Clemens sogn (Næstved)
128
St. Ibs kirke (Horsens)
106, 109
St. Nicolai sogn (Kh) 128
St. Olufs kirkegård (Arhus)
88
Set. Pauls plads (Kh) 26
St. Peters kirke (Ribe)
145
Schlüsselbuden (Lübeck)
129
Shellhuset (Kh) 24
Silkeborg 43, 44, 46, 150,
156
Silkeborg bank 51
Silkeborg hovedgård, 43
51
Silkeborg slot 43
Sjælland 26, 29, 70
Skanderborg 30, 150
Skanderborg amt 156
Skanør 130
Skolegade (Silkeborg) 44
Skoletorvet (Silkeborg) 44
Skovbakken (Silkeborg) 43
Skovvejen (Arhus) 41
Skærbæk 150
Skåde bakker 30, 31, 82
Skåne 129, 130
Slangerup 127, 134
Slesvig 127, 131, 132, 150
Slien 131
Slippen (Arhus) 126
Smedegade (Horsens) 108
109
Smedegade (Slangerup)
127, 134
Smedegyde (Arhus) 127,
134
Snaptun 147, 149
Snaptun færgegård 149
Snekkersten 26
Snevringen (Arhus) 74
Sondrup strand 147
Spanien (Arhus) 142
Stensballe 75
Stensballe sund 147

Stedregister

162
Store bælt 29
Store torv (Arhus) 101
Stubbekøbing 141
Studentergaden (Slangerup)
127
Studenterkollegium nr. 4
(Arhus) 21
Studsgade (Arhus) 58, 74,
102
Støvringgård 155
Svejbæk 30, 54
Sverige 19, 29
Svinetorvet (Arhus) 100
Sydamerika 100
Sæby 127
Sønder allé (Arhus 123
Sønderby 150
Søndergade (Silkeborg) 44,
47, 49, 51, 53
Søndergade (Arhus) 123,
126, 140
Sønderholm kirke 155
Sønderjylland 130

Tangen (Arhus) 101, 126
Tange sø 155
Tarskov mølle 115
Teknisk skole (Arhus) 59
Th. Langs skole (Silkeborg)
44
Timiansstræde (Slangerup)
127
Trods Katholm (Arhus)
121, 122

Troldkirken 155
Tunø 82
Tved 130
Tyskland 10, 13-15, 21,
28, 150

Østergade (Silkeborg) 43,
44, 51
Østergades hotel (Arhus)
16
Øresund 128

Ulkestræde (Malmø)
Undalslund 37

Åbenrå 7
Abo syssel 116
Aboulevarden (Arhus)

129

Vandgyde (Arhus) 122,
123
Varde 128
Vejle 58, 61, 131, 150
Vennelyst (Arhus) 104
Vester allé (Arhus) 17
Vestergade (Arhus) 60,
IOI

Vestergade (Silkeborg) 44,
50, 55
Vesterhavet 130, 148
Vestre fængsel (Kh) 23, 25
Viborg 37,
Viborg arrest 37
Viby 102
Vildmosegården 155
Vindum kirke 155
Winnipeg 143
Vinthers seminarium (Sil
keborg) 44
Visborggård 155
Vor Frue kirke (Arhus)
116
Vyscherstraten (Flensborg)
128
Vårsø 150

118,

142
Abyhøj 114
Agade (Arhus) 118, 119
Alborg 10, 90, 108, 125,
133
Arhus 8, ii, 12, 15, 18,
19, 23, 25, 26, 29-33,
38-40, 58-61, 68, 75, 92,
99-103, 105, 107, 115118, 121-129, 131-35,
140, 141, 143-145, 150,
151, >56
Arhus amt 156
Arhus bugt 31, 140
Arhus domkirke 100, 105
Arhushallens restaurant 13
Arhus havn 21, 82
Arhus katedralskole 32,
59
Arhus museum 124
Arhus mølle 120
Arhus politistation 34
Arhus teater 13
Arslevgård 133

Historisk Samfund for Århus Stift 1965/66
Driftsregnskab
Udgifter:
Årbogen 1965:
Trykkeriudgifter........
Honorarer...................

14.906,60
2.860,00 17.766,60

Andre udgifter:
Kontorartikler, telefon, DHF, por
to, mødeindbydelser.....................
Foredrag og ekskursioner ...........

3-544,49
320,00

Indtægter:
Tilskud fra stat og kommune:
Min. f. kult. Anl.......... 1.600,00
Horsens km..................
100,00
Silkeborg km................
50,00
Skanderborg km..........
100,00
Århus km......................
400,00
Hammel km..................
75,00
Viby km.........................
10,00
Åby km.........................
50,00
Skanderborg amt ....
75,00
Århus amt...................
250,00

Andre tilskud:
Landbosparekassen . . .
Øm Kloster Museum .

200,00
1.200,00

Særlige indtægter:
Medlemskontingent . . 10.670,00
Ekskursioner ...............
412,00
Bogsalg .......................
1.346,31
Portorefusion ............. 1-092,75 13.521,06
Renter af bank og postgiro ....
Driftsunderskud ............................

21.631,09

127,18
3-872,85

21.631,09

Status
Aktiver:
Landbosparekassen . . . 2.179,04
Postkonto ................... 10.311,19
Kassebeholdn................
18,31 12.508,54
Kontingentrestancer . .
1.038,30
Formue .......................
2.856,29
ri- driftsundersk............ 3.872,85
Minusformue ............. ............... 1.016,56

Passiver:
Aarhuus Stiftsbogtrykkerie ........

14.563,40

14.563,40

14.563,40

Peder Jensen,
kasserer.
Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebog og bilag.
Århus, den 26. marts 1966.
S. Lauge Jørgensen.

Øm Kloster Museum 1965
Driftsregnskab
Udgifter:
Lønninger
............................
Provision ......................................
Forsikr, og skatter .....................
Tilskud tiladministration..........
Tilskud til trykn. af afhandling
om Øm Kloster ..........................
Tryksager ....................................
Vedligeholdelser og nyanskaffel
ser .................................................
Telefon ........................................
Diverse ........................................
Pension og ATP..........................
Driftsoverskud ............................

19.384,88
2.731,43
466,94
1.200,00
1.018,79
5-814,75

Indtægter:
Billetsalg ......................................
28.648,50
Salg af skrifter og postkort....
8.194,30
Renter: Sparekassen.......
3.134,22
Renter: Obligationer.....
668,25
Husleje ........................................
1.200,00
Museumslederens andel af
telefon ...........................................
484,78
Do. andel af pension og ATP . .
456,75

6.191,35
969,55
32,15
1.371,53
3-605,43
42.786,80

42.786,80

Status
Aktiver:
Obligationer (nom. 13.500) ...
Ejendomme ................................
Landbosparekassen :
901-02-32229 ............................
901-20-33196 ............................
901-20-72655
Kassebeholdning ........................

8.955,00
74.500,00

12.898,63
12.180,44
32.955,8i
137,25

Passiver:
Jysk Husmandskreditforening . .
2.725,75
Konto for vedligeholdelse.........
5.500,00
Difference v. 13. aim. vurdering 31.500,00
Formue Vi 1965 ... 101.445,18
Driftsoverskud ....
3-605,43 105.050,61
144.776,36

-i- Difference ved ny kursansæt
telse for obligationer.................

141-627,13

3.149,23
141.627,13

Peder Jensen,
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med sparekassebøger og bilag.

Århus, den 26. marts 1966.
S. Lauge Jørgensen.

