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HISTORISK SAMFUND FOR ARHUS 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 år
bog gratis.
HISTORISK SAMFUND arrangerer hver sommer flere udflugter - eftermiddags
ture, aftenture og heldagsture - for medlemmerne til historisk interessante
steder, der forevises under kyndig vejledning.
HISTORISK SAMFUND afholder i vintersæsonen foredrag, fremvisning af lys
billeder og film om historiske emner.
HISTORISK SAMFUND ejer ruinerne af det gamle cistercienserkloster ved Mos
sø, Øm Kloster, der årligt besøges af tusinder af turister, og som for sine ene
stående 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 ARHUS STIFT

Indmeldelser modtages af formanden
Arkivar Finn H. Lauridsen,
Carit Etlars Vej 60, 8230 Abyhøj.
Tlf. (06) 15 83 48.

eller hos nedennævnte bestyrelsesmedlemmer:
Arkivar Ib Gejl,
Elverdalsvej 59, 8270 Højbjerg.
Tlf. (06) 27 43 80.

Overlærer N. Gjesing,
Egholmsvej 29, 8660 Skanderborg.
Tlf. (06) 52 05 84.

Apoteker Adam Helms,
Søndergade 12, 8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 57 22.

Bygningskonduktør N. J. Israelsen,
H. Pontoppidans Gade 24,
8000 Arhus C.
Tlf. (06) 12 84 38.

Gårdejer Nydam Jensen,
»Nydamshus«, Vegavej 22,
8370 Hadsten.
Tlf. (06) 98 10 85.

Lærer Asbjørn Larsen,
Vilholt, 8660 Skanderborg.
Tlf. (05) 78 21 07.

Museumsleder Holger G. Nielsen,
Øm Kloster Museum, Emborg,
8660 Skanderborg.
Tlf. (06) 89 81 94.

Museumsoverinspektør
Gunner Rasmussen,
Naurvej 26, 8220 Brabrand.
Tlf. (06) 26 19 29.

ÅRHUS
STIFTS
ÅRBØGER
66. BIND

ÅRHUS
STIFTS
ÅRBØGER
Udgivet af

Historisk Samfund for Århus Stift

66. bind

Århus

Clemenstrykkeriet 1975

REDIGERET AF

Finn H. Lauridsen

Peder Jensen (t)
Gunner Rasmussen

REDAKTIONENS
ADRESSE

Erhvervsarkivet
Vester Allé 12
8000 Århus C.
OMSLAGSBILLEDE

Århus Havn 1924.
Åhavnen og bassin 1.
Foto Riis Knudsen

INDHOLD
Side

W ivan Munk-]ørgensen: Omkring Bernt Notke og
altertavlen i Århus domkirke........................................

7

Jørgen Peder Clausager: Horsens Dampmølle
1787-1974 .........................................................................

31

Laurits Kaag: Landboliv på Nordøstdjursland
ca. 1848-1927 .....................................................................

40

C. T. Engelstofts beskrivelse af Århus domkirke med
H. H. Blaches kommentarer. Ved Helge Søgaard . .

56

Adolf Rasmussen: En proletardrengs erindringer ....

74

Otto Bisgaard 1888-1974 .................................................. 103
Peder Jensen 1918-1975 ......................................................

105

Holger G. Nielsen: Øm Kloster Museum 1973 ............ 107
Årsberetning....................................................................... 110

Regnskaber .............................................................................. 112
Registre................................................................................ 114

HISTORISK SAMFUND FOR ÅRHUS STIFT

Bestyrelse:

Arkivar Finn H. Lauridsen, formand.
Arkivar Ib Gejl, kasserer.

Museumsoverinspektør Gunner Rasmussen, sekretær.
Overlærer Niels Gjesing, Skanderborg.

Apoteker Adam Helms, Horsens.
Bygningskonduktør N. J. Israelsen.

Gårdejer Nydam Jensen, Hadsten.
Lærer Asbjørn Larsen, Vilholt.

Museumsleder Holger G. Nielsen, Emborg.
Redaktionsudvalg:

Arkivar Finn H. Lauridsen.
Museumsoverinspektør Gunner Rasmussen.

Udvalg for Øm Kloster:
Arkivar Finn H. Lauridsen, formand.
Overlærer Niels Gjesing, sekretær.

Arkivar Ib Gejl, kasserer.
Museumsoverinspektør Gunner Rasmussen.

Revisor:

Lektor S. Lauge Jørgensen

Omkring Bernt Notke
og altertavlen i Århus domkirke

Af VJivan Munk-Jørgensen
Produktionens omfang
Da N. L. Høyen i 1857 x) skrev om høj
altertavlen i Århus domkirke, kendte han
ikke navnet på den kunstner, der havde
haft ansvaret for tavlens udførelse. Først
i 1887-88 blev den lybske værksteds
mester Bernt Notkes navn draget frem
i lyset. I 1923, efter at man allerede
stilistisk havde tilskrevet Bernt Notke de
fleste af de værker, hvis autencitet man
endnu diskuterer, publicerede Friedrich
Bruns i Nordelbingen2) en samlet over
sigt over det kildemateriale, der findes
om kunstneren. Materialet er for en mid
delalderkunstner fyldigt, men dog så
utilstrækkeligt, at det i tidens løb har
givet anledning til de mest forskellig
artede gisninger angående omfanget af
hans kunstneriske produktion.
I 1939 udkom hovedværket om Notke,
Walter Paatzs bog »Bernt Notke und sein
Kreis«3). Paatz skildrer Notke som den
mest betydelige kunstner i det hanse
atiske område i 1400-tallet. Paatz me
ner, at han, foruden at være maler, så
ledes som kilderne fastslår, også har væ
ret billedskærer, grafiker og guldsmed.
Han tilskriver Notke flere værker, end
nogen anden forsker har gjort. En del

af denne store og vidtfavnende produk
tion er af andre forskere blevet fraskre
vet Notke igen. Blandt de vigtigste vær
ker inden for malergenren tilskriver han
ham dødedanstapeterne i Lübecks Mariekirke og Tallinns Nikolaikirke i Estland.
Desuden de store malede figurer i År
hustavlen af Clemens og Johannes og
Gregorsmessen i Lübecks St. Annen Mu
seum (billedet gik til under 2. verdenskrig).
Af skulpturværker (hvoraf han til
skriver ham 20) kan nævnes vesper
billedet i Lübecks museum, triumfkrucifixet i Lübecks Mariekirke, altertavlen i
Kirke Stillinge på Sjælland, Måneskins
madonnaen i Riga, Skt. Ansgar i Ham
burg og den mægtige Skt. Jørgen i Stock
holms Storkyrka. Disse tilskrivninger
sker udfra de to eneste dokumenterede
værker af Notke, altertavlen i Århus
domkirke og altertavlen i Tallinn. Des
foruden mener Paatz, at Notke leverede
nogle af træsnittene til Lübeckerbibelen
fra 1494, at han leverede fortegninger
til guldsmedearbejder, og at han er me
ster for nogle gravsten. Paatz behandler
endvidere det meget vanskelige problem
om Notkes personlige andel i arbejder,
som tydeligvis er værkstedsarbejder. Han
går som regel ud fra, at det bedste kunst-
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nerisk udførte er lavet af mester selv.
Han inddeler værkstedsmedhjælpere i
»ældre hovedhjælpere«, »yngre hoved
hjælpere« og »yngste hovedhjælpere«, og
udpeger de to største kunstnerpersonlig
heder blandt disse hjælpere, Henning van
der Heide og Henryk Wylsynck. Disse
tilskriver han en hel række værker, som
ikke før er blevet sat i forbindelse med
dem. Det ville imidlertid føre for vidt at
komme ind på Notkeværkstedets senere
forgreninger, specielt da der er ret di
vergerende meninger om dette problem
blandt forskerne. Paatz er, med sine
mange tilskrivninger af billedskærerar
bejder til Notke, ikke blevet overgået af
andre kunsthistorikere. Man synes i de
senere år at være lidt mere forsigtige
med at føje kunstværker til hans pro
duktion.
Den mest alvorlige revision af Wal
ter Paatzs arbejde i den nyere tids forsk
ning er foretaget dels af Erik Moltke med
bogen »Bernt Notkes altertavle i Arhus
domkirke og Tallinntavlen«4), dels af
Max Hasse i en artikel om Notke fra
19705). Erik Moltke kritiserer meget
skarpt den kritiske metode, som tidligere
Notkeforskere, specielt Paatz, har an
vendt. Han betragter den som subjektiv
og mener, at det billede, man har dan
net sig af Notke, er falskt. Han forsøger
sig selv med en objektiv bedømmelse af
kilderne, og står, som resultat, med de
samme oplysninger på hånden, som man
startede med i sidste århundrede. Han
mener dog at være i stand til, ved kilder
nes hjælp, at rehabilitere Notke på et
enkelt punkt, nemlig i spørgsmålet om,
hvorvidt denne, ved mened og falsk
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vidnesbyrd, tog sig betalt for altertavlen
i Århus domkirke, én gang før, og cn
gang efter Jens Iversen Langes død. Den
tidligere forskning har fastslået dette
utiltalende træk som en kendsgerning,
medens Moltke, ved sin gennemgang af
retssagens dokumenter, mener at kunne
vise, at beskyldningerne af rådet i Århus
var falske, idet man, forkert, forbandt
den pantelåning, som sagen drejede sig
om, med betalingen for tavlen6).
I sin »objektive« bedømmelse af kil
derne går dog også Moltke ret vidt. Han
tilbageviser blankt den tidligere opfat
telse af Notke som grafiker og guld
smed, fordi kilderne intetsteds giver op
lysninger herom, og drager desuden den
kategoriske slutning, at Notke, da kil
derne kun betegner ham som maler, ikke
var billedskærer. Intet kan hverken be
kræfte eller afkræfte teorien, og derfor
er en negativ slutning om problemet lige
så forkert som en positiv. Moltke fra
skriver derved Notke nogle af de største
af de værker, man tidligere har tilskre
vet ham, triumfkrucifixet i Lübeck og
Skt. Jørgen i Stockholm. Han medgiver
ikke engang, at Notke kan have haft
malerarbejdet på de to værker i entrepri
se, men af fejer, at han overhovedet skal
have haft noget med dem at gøre. Fra
tagelsen i hans produktion af Skt. Jørgen-gruppen må siges at give en alvor
lig lakune i det billede, man tidligere
har dannet sig af kunstneren7). Moltke
underkender stilkritikken som kunst
historisk metode og behandler i sin bog
udelukkende de to sikre værker (Århus
tavlen og Tallinn-tavlen), som kilderne
tilfældigvis har leveret materiale om.

Højaltertavlcn i Århus Domkirke, udført '1479 af Bernt Notkes værksted i Lübeck. Tavlen star her i
anden stilling (fastestilling) med lukkede floje. - Danmarks Kirker: Århus Amt.

Han behandler dem ud fra en deskriptiv
metode, som er værdifuld til en bedøm
melse af de to værker, men unægtelig
ufrugtbar i en større sammenhæng. Ved
bogens afslutning står han tilbage med
de få konklusioner, som kilderne og be
dømmelsen af de to værker tillader ham
at slutte: Notke var maler, og en til
syneladende middelmådig maler.
En, efter min mening, alvorlig fejl
ved Moltkes argumentation, som er skyld
i, at man kommer til at tvivle på objek
tiviteten i den, er den forskel i værdi,
som han tillægger Walter Paatzs og sine
egne stilistiske bedømmelser. Når Paatz
søger at drage en parallel mellem Tallinn-tavlens billedskærerarbejde og Skt.
Jørgengruppen ved at påvise en lig
hed i udformningen af næser og hår, af
viser Moltke disse ligheder som værdi
løst fællesgods, der var typisk for al
tidens billedskærerarbejde. Det falder
derfor svært at overbevises om rigtig
heden i Moltkes påstand om, at der kan
konstateres en afgørende forskel mellem
Tallinn-tavlen og Skt. Jørgengruppen i
øjenbehandling og fingerbehandling, som
umuliggør, at de er lavet af samme
mand. Han kan ikke tilstrækkeligt over
bevisende påvise forskellen i de to bevis
førelser.
Mere positiv er Max Hasses artikel fra
1970, som er en revision, dels af egne,
dels af andre tidligere undersøgelser om
Notke og indkredsning af hans produk
tion. Hasse fastholder, at Notke må have
haft del både i malerierne og billedskæ
rerarbejdet, som værkstedet frembragte.
Han fastholder tilskrivningen til Notke
både af dødedansen i Lübeck og døde10

dansen i Tallinn. Han mener endog at
kunne bevise, at dødedansen i Tallinn er
et fragment af dødedansen i Lübeck.
Hasse fastholder også, at Gregorsmessen,
tidligere Lübecks Mariekirke, nu brændt,
er Notkes maleriske hovedværk. (Også
dette værk fratager Moltke ham). Ifølge
Hasse skyldes dette billedes fremragende
kvalitet, at det er opstået ret sent i Not
kes liv. Af billedskærer arbejder tilskriver
han ham, foruden de to sikre værker,
triumfkorset i Lübecks domkirke og Skt.
Jørgen i Stockholm. Han er af den op
fattelse, at de store figurer i midtfeltet
af såvel Århus- som Tallinn-tavlen for
størstedelen er Notkes arbejde.
Han afviser ideen om, at Notke skulle
være uddannet guldsmed. Denne teori er
opstået, fordi kilderne nævner ham for
bløffende tit i forbindelse med guld
smede, som han ser ud til at have haft
forretningsforbindelser med. Hasse me
ner, at hans forbindelse med guldsmede
kan forklares ved, at han sandsynligvis
var medlem af broderskabet Heilig
Leichnams Bruderschaft zu Heilig Geist
i Lübeck, der hovedsageligt bestod af
medlemmer af guldsmedelauget9). Hvor
vidt Notke har leveret fortegninger til
guldsmedearbejder undlader Hasse at
tage definitiv stilling til. Han foreslår
dog, at han kan have lavet modellen
til St. Jürgen relikvieskrinet, der tilhørte
det elbingske Georgsbroderskab i Ham
burg. Ligeledes anser han det for mu
ligt, at Bernt Notke har lavet det udkast
til familien Hutterocks gravplade, som
sandsynligvis er udført af en guldsmed.
At Hasse er meget forsigtig med at læg
ge for meget i denne arbejdsmæssige

forbindelse, kommer af, som han oply
ser, at arbejdsfordelingen ofte var om
vendt; man så lige så tit, at guldsmede
leverede tegning til et arbejde, som se
nere udførtes af en maler eller billed
skærer.
Den hypotese, som F. Bruns i sin tid
udkastede, og som W. Paatz betragtede
som en fastslået kendsgerning, nemlig
at Notke skulle være billedskæreren bag
Lübeckerbibelen fra 1494, forkaster Has
se i overensstemmelse med Sten Karling10). Karling udkaster den hypotese,
at stikkene er lavede af en kunstner ved
kong René af Anjous hof. Hasse fra
skriver Notke billederne på grund af den
sikkerhed i den rumlige skildring, som
kan konstateres i dem, en sikkerhed, som
han mener, at Notke aldrig opnåede. Han
opfatter træsnittene som udtryk for en
fremmedartet høvisk kunst, med et
strengt ceremoniel, også noget, som lig
ger Notke meget fjernt.
Da det er Notke som billedskærer,
der skal behandles her, er Hasses be
tragtninger over dette problem af sær
skilt interesse. Han fastslår, at der intet
mærkeligt er i, at Notke aldrig i kil
derne benævnes billedskærer, da billed
skærerlavet i Lübeck var underordnet
maler- og glasmagerlavet. Malerne var
de mest ansete håndværkere, derfor blev
også billedskærere, når de havde leveret
billedskærerarbejde, ofte benævnet ma
lere11). Som eksempel oplyser Hasse, at
Henning van der Heide i kilderne bliver
betegnet som maler ved levering af den
skårne Skt. Jørgen-gruppe i spedalsk
hedshospitalet i Lübeck12). Da desuden
Notkes to sikre værker indeholder både

maleri og skulptur, er der sandsynlighed
for, at Notke både var beskæftiget som
maler og billedskærer. Hasse deler hans
billedskærerproduktion op i to grupper,
en tidlig med triumfkrucifixet i Lübeck
og figurerne i Århus domkirke, som
Paatz mener hovedsageligt er udførte af
en selvstændigt arbejdende svend, og en
senere med Tallinn-tavlens figurer i midt
feltet og Skt. Jørgen-gruppen i Stock
holm. Hasse mener ikke, at det er nød
vendigt, som Paatz gør, at lægge den
væsentlige del af udførelsen af de tid
lige arbejder over på en anden person
for at forklare den stilistiske uoverens
stemmelse mellem de tidlige og sene
værker. Han mener, at der er tekniske
ejendommeligheder fælles for de to grup
per, som er tilstrækkelige til at vise, at
værkerne er lavet af samme person (un
der samme persons ledelse). Han på
peger, at den teknik, der er anvendt i
de arbejder, der dels tilskrives, og dels
er sikre værker af Notke, er ret speciel.
Foruden træ er der anvendt fremmede
stoffer såsom pergament, snor, læder,
tin og dyregevir. Denne teknik er iflg.
Hasse enestående vidt omkring (iflg.
Moltke13) er det et tidstypisk træk!).
I triumfkrucifixet i Lübeck er den kors
fæstedes årer lavet af læderstrimler i
kridtgrunden, borterne i stifterens mes
sehagel er udformede ved hjælp af snore,
ligeledes i kridtgrunden, Magdalenes tur
ban består af en trækerne, hvor der er
trukket læder over, englenes tekstbånd
er af tin. I altertavlen i Århus er Jo
hannes' slag og Marias hoveddug af
pergament. Ligeledes Annas halsdug.
Dragen i Skt. Jørgen-gruppen har en hor
11

net, spids beklædning, som for største
delen er dannet af elsdyrgevir; hestens
udstyr er opbygget af snore i kridtgrun
den etc. Selv Moltke14) må indrømme,
at anvendelsen af de fremmede mate
rialer må være sket på foranledning af
værkstedsmesteren selv. Det ser ud til,
at man roligt kan betragte dette træk
som karakteristisk for Notke.
Et fællestræk for billedskærerarbejder
ne, som Hasse ligeledes drager frem, er
den meget tykke kridtgrund og den
kraftige staffering, som er vigtig for fi
gurernes udformning og afgørende for
deres udtryk. Hårbehandlingen er for
mange figurers vedkommende næsten
udelukkende formet i kridtgrunden, de
taljer som negle og blodårer og den mere
detaljerede øjenbehandling er først sket
på dette sene tidspunkt. Denne afhængig
hed mellem billedskæreren og maleren
mener Hasse er et bevis for, at den
samme mand må have udført eller haft
ansvaret for begge sider af træskulp
turernes tilblivelse, og han lægger der
med yderligere et træk til Notkes per
sonlighed. Dette træk forbinder de tidlige
og de sene værker. Af de 20 værker, som
Paatz tilskriver Notke i billedskærergen
ren, kan Hasse altså i sin seneste under
søgelse kun acceptere 4, hvilket må si
ges at være en alvorlig indskrænkning af
hans produktion. De 4 værker, der bliver
tilbage, er imidlertid meget interessante,
og er, i Paatzs formening, hovedværker
ne. Over for Moltkes karakteristik af Not
ke som en, ikke engang særlig begavet,
maler, hvis største force ligger i den stær
ke kolorit, står Hasses vurdering af Not
ke som både billedskærer og maler, og
12

ophavsmand til nogle af de mest spæn
dende billedskærerværker i Nordeuropa i
sidste halvdel af 1400-tallet.

Levned
Der skal her forsøges at redegøre for
Notkes levned på baggrund af de kilder,
der giver oplysninger om ham (i Paatzs
bog findes en fuldstændig oversigt over
dette kildemateriale, nummereret og ord
net kronologisk)15). De første dokumen
terede efterretninger om Notke er fra
1467 og viser, at han var maler og be
fandt sig i Lübeck16). Allerede dette
dokument har givet anledning til vidt
rækkende slutninger om Notkes liv og
karakter af Paatz, som har stået uimod
sagte, indtil Moltke på ny tog kilderne
op til en vurdering. Dokumentet beret
ter om en klage fra Bernt Notke til Lü
becks råd, hvor han beder rådet standse
malerlavets forulempelser af ham og
hans svende. I dokumentet betegnes
Notke som fremmed, og det fremgår, at
han endnu ikke har lybsk borgerskab og
ikke er medlem af lavet. Som identifi
kation anvender Notke et såkaldt fød
selsbrev fra byen Lassan, formodentlig
i Pommern. Af dokumentet ses det, at
rådet fandt hans klage berettiget. Af det
te dokument slutter Paatz, at Notke var
født i Lassan i Pommern, at han, af trods
og trang til kunstnerisk selvstændighed,
stod uden for lavet, og at han af samme
grund ikke ville have borgerskab i byen.
Den kendsgerning, at rådet tager parti
for Notke og sørger for en standsning af
chikanerierne mod ham og hans værk
sted, tager Paatz til indtægt for man
dens særprægede kunstnerpersonlighed

og fremragende begavelse. Han har alle
rede hermed skabt et billede af Notke
som en kunstner, der psykemæssigt hø
rer hjemme i renæssancen og senere ti
der, hvor mentale afvigelser og artistisk
genialitet ofte gik i spand, og til en
vis grad var populært og mytedannende.
En sådan personlighed kan imidlertid
dårligt indpasses i det middelalderlige
samfund, i dette tilfælde den rige hanse
stad Lübeck, hvor kunstnere endnu kald
tes håndværkere og velsagtens også reg
nede sig som sådan.
Moltke gør op med denne indstilling
ved en redegørelse for de reelle forhold
på denne tid. Iflg. ham er Notkes klage
til rådet og rådets støtte til denne en
ganske triviel sag. Han mener at kunne
vise, at Notke som nyankommen mester
i Lübeck automatisk blev generet af ma
lerlavets mestre, fordi en nyankommen
mester betød konkurrence. Derfor var
det altid mest fordelagtigt at genere en
nyankommen ud af byen, inden han
blev lavsmester og fik fast fodfæste. Det
faktum, at Notke ikke er i lavet, skyldes
ikke trods fra en outsider, men blot, at
en fremmed mester skulle være en vis
tid i byen (for det meste to år), inden
han kunne begære optagelse i lavet. At
han ligefrem skulle ønske at være uden
for, er næsten utænkeligt, da han der
ved mistede rettigheder og beskyttelse,
som det ville være for besværligt at
være foruden. At rådet gav ham ret i
hans klage, skyldtes ikke deres beundring
for en stor kunstner, men blot, at en
hver havde ret til rådets beskyttelse;
desuden var rådet interesseret i tilstrøm
ningen af fremmede mestre, da det sik

rede en stabilisering af priserne og hin
drede, at de blev for høje. Moltke mener
ikke, at fødselsbrevet giver anledning til
til at tro, at Notke var født i Lassan i
Pommern, da et fødselsbrev blot var en
attest på, at personen var ægte født. Et
sådant brev kunne f. eks. være udstedt i
den sidste by, hvor Notke havde været
mester. Moltke åbner derved mulighed
for, at Notke er ældre, end Paatz antog,
med sin ansættelse af kunstnerens fødsel
til omkring 1430-40. Desuden antyder
han, at Notke kan være kommet fra Est
land, da det ser ud til, at han havde fa
milie i Tallinn. Hvorvidt Notke havde
haft sine vandreår, da han kom til Lü
beck, vides ikke. Heller ikke om de rej
ser, han foretog, medens han opholdt sig
i Lübeck, ved man noget videre, og man
kan kun gisne om de påvirkninger, han
var ude for.
Dokumenterne beretter, at de første
arbejder, Notke havde i Lübeck, var
stafferings- og forgyldningsarbejde. I
august 1467 stafferede han noget løv
værk og fire slutskiver i hvælvet i Mariekirkens Novgorod-kapel, medens en
snedker var ansat til at skære disse
ting17). To år senere forgyldte han hane,
knop og stang på Mariekirkens tagryt
ter18). Disse dokumenter viser blot, at
Notke endnu ikke havde slået sig rigtigt
fast som værkstedsmester og ikke fik
nogle opgaver af betydning. 1471 fik han
en større opgave, idet han fik bestilling
på en altertavle til Skt. Agnes' kapel i
Helligåndskirken i Frankfurt am Main.
Tavlen eksisterer ikke mere, men menes
at have indeholdt udelukkende malerier.
Først i 1478 fik Notke en bestilling, som
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vidner om det store, velansete værksted,
man går ud fra, at han havde. Det er
bestillingen af altertavlen til højaltret i
Arhus domkirke, og man må efter alter
tavlens pragt og størrelse og den derfor
store fortjeneste, regne med, at der har
været mange ivrige mestre om tilbuddet,
og at Notke fik tavlen i entreprise, fordi
han var dygtig og hans værksted vel
anset. Det fremgår af dokumentet19), at
Jens Iversen Lange, biskoppen i Århus,
havde rykket for altertavlen, som åben
bart endnu ikke var færdig, idet Lübecks
råd anbefalede biskoppen at sende penge,
så Notke kunne gøre den færdig til
påske (april 1479). Det oplyses sam
tidig, at han har i sinde at gøre en rejse.
Medens de opgaver, Notke iflg. doku
menterne tidligere havde haft, kun havde
været malerarbejde, indeholder Århus
tavlen både maleri og billedskærerarbej
de. Dette forhindrer selvfølgelig ikke, at
Notke tidligere havde leveret arbejder af
samme karakter. Noget tyder endog på,
at dette må være tilfældet, da han på en
eller anden måde må have bevist, at han
kunne klare den store opgave. Hverken
i brevet fra Lübecks råd til bispen eller
i andre dokumenter, der vedrører sagen,
gives der oplysninger om, hvilke dele af
tavlen Notke selv lavede. Det er de fle
ste forskeres opfattelse, bl. a. Paatzs20),
at hans personlige indsats indskrænker
sig til de tre store figurer i midtskabet
af Clemens, Johannes Døber og Anna
Selvtredie, og at hans medvirken ved
resten af figurerne indskrænker sig til
korrektioner af figurernes staffage. Med
bestillingen af Århustavlen er under alle
omstændigheder Notkes stilling som stor
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og anset håndværksmester slået fast.
Moltke mener, at købet af det store hus
i Breitestrasse var blevet muliggjort af
indtægterne fra altertavlen.
Den rejse, Notke gjorde i 1479, kan
ikke have været ret lang, allerhøjest 5
måneder, da han allerede i september
træffes i Lübeck igen. Rejsen kan mulig
vis have vedrørt bestillingen af den
næste altertavle, Notke iflg. dokumen
terne modtog bestilling på, Tallinn-tavlen, som afleveredes i 1483. 1482 fore
tog han imidlertid en rejse, hvor man
kender i det mindste et af rejsemålene.
Fra den findes nemlig en kvittering21),
underskrevet i Århus af Notke selv, hvor
han erklærer, at han har modtaget den
aftalte betaling for Århus-tavlen. Det kan
forekomme lidt sent at afslutte dette mel
lemværende, eftersom tavlen allerede ind
viedes i 1479, og man kan da også for
mode, at den praktiske opsætning af
tavlen har været betroet en mand, som
rejste til Århus allerede i 1479, og at
Notke, da han i 1482 var i nærheden,
blot har ønsket at sikre sig, at alt var,
som det skulle være, og at afslutte det
rent forretningsmæssige mellemværende.
Den mærkelige sag, som jeg allerede
har nævnt, iflg. hvilken Notke skulle
have taget sig betalt to gange for tavlen,
fulgte i 14832 2). Notke vandt sagen, der
udspillede sig mellem ham og en Born
Espersen fra Århus. Born havde pantsat
en rulle klæde hos Notke til en værdi af
800 mark, som Notke nu ønskede at
omsætte i likvide midler, da klædet ikke
var blevet indløst. Born Espersen ville
ikke vedgå pantelåningsaffæren, som han
på en eller anden måde fik forbundet

med betalingen på altertavlen (denne side
af sagen fremgår ikke klart), og klagede
gennem Århus' råd til Lübeck. Han må
imidlertid have manglet beviser i sagen,
da Notke fik lov til at betragte klæde
rullen som sin ejendom og sælge det som
erstatning for den tabte sum penge. Iflg.
Moltke har dette mellemværende ikke
haft noget med Århus-tavlen at gøre, og
han renser dermed Notke for en beskyld
ning, som kunsthistorikere længe har
hæftet på ham.

Efter at Notke i 1482 i Århus under
skrev kvitteringen for Århus-tavlen, fin
der vi ham igen samme år i Lübeck.
Allerede næste år, 1483, rejser han igen
fra byen, og denne gang ved man, at
rejsen bl. a. er gået til Sverige. Det ved
man fra et rykkerbrev fra 148423), skre
vet i Lübeck, til rådet i Tallinn, hvori
han forlanger de 50 mark, som man end
nu skylder ham for tavlen i Helligånds
kirken, og beretter om sit ophold i Sve
rige det forgangne år, hvorfra han første
gang rykkede for betalingen.
1484 finder man igen Notke i Sverige,
nærmere betegnet Stockholm24). Man
kender ikke hans ærinde her, og de føl
gende år fortæller kilderne, at han igen
er i Lübeck. Fra 1487 og 3 år frem fin
des der intet, der kan fortælle om Notkes
færden. 1491 er han imidlertid i Sverige
for et længere ophold og betegnes som
rigsforstanderens møntmester2 5). Hans
gentagne rejser til Sverige i 80'erne samt
hans ansættelse som Sten Stures mønt
mester først i 90'erne har fået kunst
historikere, bl. a. Paatz, til at antage, at
Notke er mesteren til den store Skt. Jørgen-gruppe i Stockholms Storkyrka. An

tagelsen kan hverken bekræftes eller af
kræftes, eftersom Skt. Jørgen-gruppen
iflg. en indskrift i et relikvieskrin ind
viedes i 1489, altså netop i det tidsrum,
hvor man ingen efterretninger har om
Notke. I de fleste oversigtsværker beteg
nes Skt. Jørgen som Notkes. Det næv
nes ikke engang, at det kun er en til
skrivning. Denne opfattelse er måske op
stået af Paatzs bog. Paatzs kildekritiske
argumenter fremhæver det faktum, at
Notke uden nogen forklarlig grund besad
møntmesterembedet i Stockholm. Han
mener, at Notke fik embedet som en
slags belønning eller erkendtlighed for
udførelsen af Skt. Jørgen. Det var netop
Sten Sture, som stod bag udførelsen af
dette værk, derfor forekommer Paatzs
tanke rimelig. En stockholmsk kronikør,
Messenius26), fortæller, at Sten Sture
lod figuren lave af sin skytshelgen som
tak for sejren over danskerne ved Brun
keberg.
Moltke afviser tanken om uddelingen
af møntmesterembedet som en erkendt
lighed for veludført gerning som noget
sludder27). Han erklærer, at Notke ikke
har fået tildelt embedet på grund af sine
kunstneriske evner, men på grund af sine
evner som forretningsmand. Moltke læg
ger i det hele taget meget vægt på Not
kes administratoriske evner, og han be
grunder dette ved at pege på de kilder,
der omtaler køb af en skibsladning kob
ber, og Notkes ansættelse som Werk
meister ved Skt. Petri kirke i Lübeck,
som Moltke mener er det samme som en
bestyrerstilling ved kirkens meget store
teglværk. Moltke lader administratoren
træde så meget frem i Notke, at denne
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side af hans person helt overskygger den
driftige håndværksmester, og anser ham
ikke for andet end entreprenør for de
arbejder, han leverede. Denne tolkning
af kilderne er nok lidt for dristig. Der er,
for mig, ingen tvivl om, at omgang med
pengesager, hans manipulation med pen
gemidler (f. eks. i pantelåningsaffæren
med Born Espersen), var muliggjort gen
nem hans arbejde som driftig håndværks
mester. Moltke siger selv28), at det fak
tum, at Notke fik entreprisen på Århus
tavlen, den tavle, som bispen ønskede
skulle blive den prægtigste i hele landet,
er et tydeligt bevis for, at Notke alle
rede på dette tidspunkt havde stor an
seelse som værkstedsmester. Denne an
seelse havde han sikkert ikke opnået for
sit ry i pengesager, men for sine hånd
værksmæssige præstationer. Moltke an
tyder endog, at konkurrencen om at få
denne store opgave ikke indskrænkede
sig til et kapløb mellem lybske værkste
der, men, som han siger, at »Westpha
len, Rhinprovinserne og Østersølandene
så at sige stod på ryggen af hinanden
for at komme til at levere til Skandina
vien«29). Den position, som Moltke der
ved giver Notke, er tilstrækkelig til at
begrunde Sten Stures valg af ham til at
udføre Skt. Jørgen-gruppen. Man kan
forestille sig, at Notkes rejser til Sverige
først i 80'erne gjaldt leveringen af alter
tavler eller figurer (han tilskrives en del
værker i Sverige), og at han med disse
arbejder er blevet rigsforstanderen be
kendt. Man kan også simpelthen fore
stille sig, at Sten Sture har benyttet lej
ligheden, da Notke befandt sig i Sverige,
til at sikre sig en mester til Skt. Jørgen,
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som havde det allerbedste ry, ja, måske
endog regnedes for den bedste i hele
Østersøområdet. Denne sidste hypotese
forekommer mig meget sandsynlig. Der
er intet som helst i vejen for, at Notke,
selv om han var malermester, skulle få
tildelt denne opgave, skønt overvejende
billedskærerarbejde, da han allerede hav
de bestredet store opgaver, hvor billed
skærerarbejdet udgjorde en stor del. An
gående Notkes forbindelse med Sten Stu
re er det betegnende, at Notke forlod
Stockholm efter Sten Stures fald i 1497.
Hvorvidt han fik møntmesterembedet
som en erkendtlighed eller på beregning,
fordi han var en dygtig forretningsmand,
kommer egentlig ikke sagen ved. Tanken
om Notke som mesteren til Skt. Jørgen
gruppen er altså værd at tage op til over
vejelse, også af kildekritiske grunde. Som
Paatz at anse det for en afgjort kends
gerning forekommer ikke mere forkert
end som Moltke at affeje tanken, fordi
der ikke foreligger tilstrækkelige doku
mentariske beviser.
Dokumenterne vedrørende Notkes liv
beretter intet, der kan vise, hvilke bestil
linger han modtog udover Århus- og
Tallinn-ta vierne. Et dokument fra 1501,
fra Lübeck30), viser, at han er syg og
gør testamente. Testamentet viser, at han
må være ret velhavende, idet han rund
håndet deler penge ud til venner, tjene
stefolk og gejstlige. Det afslører også no
get om hans familieforhold, idet det for
tæller, at han havde en datter, Anneke,
og desuden et sindssygt familiemedlem,
som man mener enten var Notkes kone
eller en anden datter. Hvis man over
hovedet vil uddrage noget om Notkes

karakter af kilderne, må det være her,
hvor han viser sig som en gavmild og
betænksom person.
En af de ting, der har været afgørende
for dannelsen af Notkes personligheds
billede, er en udtalelse, som Henryk
Wylsynck fremsætter i et brev fra
1506 3 x). Af brevet fremgår det, at Notke
har givet sit ord på, at Wylsynck ville
få udbetalt de penge, som Claus Guskow
skyldte ham for en forlængst færdiglavet
altertavle. Man forstår, at Claus Guskow
er død uden at have betalt tavlen, og
Notke, som tidligere har givet sit ord
på, at Wylsynck ville få sine penge, i
moderne sprogbrug, at han har været
garant eller kautionist for Guskow, har
nægtet at indestå for denne kautione
ring, hvilket ville medføre, at han skulle
erstatte summen. Dette får Wylsynck i
brevet til at udbryde: »Gud ved, han er
en særling«, eller som Moltke siger, det
kan oversættes, »en sær fyr«. Dette ud
brud har Paatz taget til indtægt for en
karakteristik af Notke som en lidenska
belig, karakterafvigende person, som tid
ligere omtalt (se s. 12-13), hvilket jo nok
kan siges at være at presse citronen for
hårdt. Moltke har sikkert ret i, at det
slet og ret er et gnavent udbrud, som
skyldes Wylsyncks ærgrelse over, at
Notke er gået fra sit ord. Bortset fra de
dokumenter, som jeg her har nævnt, be
står kildematerialet om Notke fortrinsvis
af referater fra retssager, som der var
mange af i den tids samfund, og Notke
har i de fleste tilfælde fungeret som vid
ne. Disse dokumenter fortæller ikke me
get andet, end at Notke var en velanset
borger, hvis ord havde vægt.

Som tidligere nævnt, endte Notke sit
liv som Werkmeister ved Skt. Petri kirke
i Lübeck32). Han lejede, da han overtog
dette embede, samtidigt sit hus ud til en
Meister Heinrich, som muligvis er Hen
ryk Wylsynck, og flyttede ind i Werkmeisterens tjenestebolig. Paatz betragter
dette embede som en slags alderdoms
understøttelse. At Notke skulle have en
sådan understøttelse behov, tyder testa
mentet fra 1501 ikke på. Det viser
tværtimod, at han var en ret velhavende
mand. Hvorvidt Moltke har ret i, at
embedet som Werkmeister var ensbety
dende med en bestyrerstilling for kir
kens store teglværk, kan ikke bekræftes;
men også her fremfører Moltke den på
stand, at Notke ikke fik embedet som
en erkendtlighed, men udelukkende på
grund af sit gode rygte som administra
tor. Både Paatzs og Moltkes teorier synes
imidlertid at udelukke, at Notke i sine
sidste år var beskæftiget som håndværks
mester, Paatzs fordi han anså ham for
for gammel og affældig, og Moltkes, fordi
arbejdet som Werkmeister var for kræ
vende og ville tage al hans tid. Man
kan dog også forestille sig, at han blot
tog Werkmeisterembedet som en ekstra
indtægt. Det faktum, at han lejede sit
hus ud, behøver ikke at være ensbety
dende med, at han også lejede værk
stedet ud og opgav sit arbejde. Det
forekommer indlysende, at det har væ
ret en økonomisk fordel for ham at bo
i en gratis tjenestebolig, samtidig med
at han hævede leje for huset i Breite
strasse. Udlejningen af huset og opta
gelsen af Werkmeisterembedet viser
egentlig ikke andet, end at Notke, på
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trods af sygdom og formentlig høj alder,
stadig havde en usvækket appetit på at
gøre indbringende forretninger, og denne
livlighed medfører også, at han mulig
vis var i stand til at lede sit værksted
som hidtil. Iflg. retsprotokollen fra Lü
beck 15093 3) døde Notke dette år.

Århustavlen
Altertavlen i Århus domkirke er en så
kaldt pentaptych, en firfløjet skabstavle
med høj, tofløjet fodstykke, baldakin
over storstykket og et topskab med to
bevægelige fløje, afsluttet af et slankt
spir. Dette spir er kronet af et krucifix,
som har to sidefigurer, der står på et

lavere plan. Endvidere er en figur place
ret på hver side af baldakinens tag om
kring topskabet. Storstykket består af et
midtskab med tre skårne figurer, lidt over
legemsstørrelse. Midtskabet har to faste
sideskabe, flankeret af to bevægelige side
fløje, hvoraf det yderste par kan foldes
ind i sideskabene, medens de inderste
kan føres ind over midtskabet og lukke
for hovedfigurerne. Alle tre skabe krones
af den hvælvede baldakin. Baldakinen har
forneden en frise med en indskrift på
latin, der i oversættelse lyder: »I Her
rens år 1479 skænkede den ærværdige
fader og herre i Kristus, Jens Biskop i
Århus, denne tavle til Guds pris og til

Århustavlens midtskab i festdagsstilling. I midterfeltet fra venstre Skt. Clemens, Anna Selvtredie og
Johannes Døber. I sideskabene de 12 apostle. - Grethe Foss: Århus Domkirke. 1968.
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ære for Skt. Clemens«. Tavlen er altså
viet til kirkens skytspatron, Skt. Clemens.
Midtskabet indeholder i festdagsstil
ling de tre relieffigurer Anna Selvtredie,
Johannes Døber og Skt. Clemens. På småspir foran de vægge, som skiller de store
figurer, står otte små helgenstatuetter på
søjler under en lille baldakin. I de faste
sideskabe står de tolv apostle, seks på
hver side, i to rækker over hinanden.
Også mellem apostlene er der foran de
vægge, der skiller deres rum fra hin
anden, seksten små helgener, der står
på søjler under baldakiner. I topskabet
er en relieffremstilling af Maria Himmel
kroning. Kristus på korset er omgivet af
Maria og Johannes på hver side af top
skabet. Figurerne på baldakinens tag fo
restiller en biskop og en engel. Da bi
skoppen har lighed med donatormaleriet
i tavlen, kan der ikke være tvivl om, at
biskopfiguren er et portræt af Jens Iver
sen Lange. Malerierne forestiller i fest
dagsstilling, hvor der kun er malerier i
de bevægelige fløj skabe, en Gregorsmesse
og Jesu og Marias bøn for menneske
heden. På topskabet ses, på hver side af
himmelkroningen, en bebudelsesengel og
Skt. Michael som dragedræber.
I fastestilling (2. stand) ses, bortset fra
de frie figurer i topskabet og krucifix
gruppen, kun malerier. På fodstykket
ses Jesu bøn i Gethsemane have. I mid
terpartiet er passionen fremstillet i otte
billeder. I den guldbræmme, der er mel
lem de store billeder i corpus, er fire
mindre fremstillinger fra Jesu barndoms
historie. I topskabet ses pesthelgenerne
Antonius og Sebastian. I adventsstilling
(3. stand) er fodstykke og topskab som

i festdagsstilling. I midterpartiet ser man
nu yderfløjenes bagsider og beklædnin
gerne i de faste skabe er kommet frem
med deres malerier. I midtskabet ses Pave
Clemens og Johannes Døber. Under dem
Anna Selvtredie og donatorportrættet af
Jens Iversen Lange og Johannes Evange
list. Bagklædningen i de faste sideskabe
viser to scener fra Skt. Clemens marty
rium, en scene fra Johannes Døbers mar
tyrium og Jesu dåb. Altertavlens udstyr
har været strålende og programmet om
fattende. Alene størrelsen er imponerende,
tavlen måler 12 m fra alterbordet til kru
cifixets top, og selv på helt nær hold kan
ikke alle detaljer ses klart.

Altertavlens type, med de tre store fi
gurer som hovedgruppe og apostlene ved
siderne i mindre målestok, har sin op
rindelse i Nordtyskland, nærmere beteg
net Lübeck. Som det så ofte ses her, har
den over baldakinen en stavværksfrise
kronet af korsblomster. Bortset fra, at
Århustavlen er meget mere kompliceret,
kan den i hovedtræk bedst sammenlignes
med Müllerknecht-altret i Lübecks dom
kirke. Såvel dette alter som Notkes re
præsenterer med sine figurer, der er fæst
nede til skabets bagvæg, inddelingen i
rum til hver enkelt apostel, og figurer
nes udformning, en konservativ retning
i Lübeck, som står i modsætning til de
nederlandske »alterskrin«, som på samme
tid var populære i hele Nordeuropa. Her
var midtfeltet i tavlen omformet til ét
rum, hvor figurerne bevægede sig frit,
uden at være fastgjorte til tavlens bag
grund. Det er det faktum, der fik Paatz
til at betegne Århustavlens billedskærer
arbejde som fantasiløst og uopfind-
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somt34), og derfor vægrede han sig ved
at tilskrive figurerne til Notke selv, da
den konservative ånd, der prægede tav
len, passede dårligt ind i det billede, Paatz
havde dannet sig af Notke. Paatz har
slet ikke taget med i sine overvejelser,
at bestilleren af tavlen kan have haft
nogen betydning i den forbindelse. Men
det er nødvendigt at tage med i sin
vurdering, at det var bestilleren, i dette
tilfælde Biskop Jens Iversen Lange, der
havde det afgørende ord i spørgsmålet
om altertavlens udformning, og det er
utvivlsomt ham, der, helt i tråd med
dansk konservatisme, foretrak den tra
ditionelle lybske type.
Moltke gør opmærksom på, at figu
rerne ikke er skåret lige ud af billed
skærerens fantasi, men efter forlæg, som
var almindeligt udbredte i hele Nord
europa. Trods det - betoner han - kan
man se, at billedskæreren har bestræbt
sig på at give figurerne så meget som
muligt af sig selv, i forskellige ansigts
stillinger, hånd- og fodstillinger og per
sonernes udtryk. Apostlene har meget
forskelligartede, personlige fysiognomier,
med et meget levende ansigtsudtryk, der
skildrer forskellige sjælelige tilstande:
indadvendt ro, bekymring eller beslut
somhed; flere af figurerne har et meget
indtrængende og direkte blik ud mod be
skueren, som om de henvender sig di
rekte til én. Moltke gør opmærksom på,
at i særdeleshed øjnene er meget vel
lykkede på figurerne, de er virkeligt et
»sjælens spejl«35). Han karakteriserer
apostelfigurerne som noget af det bedste,
der på denne tid præsteredes i nordalpinsk billedskærerkunst, og giver der
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ved figurerne en kompliment, som få
andre kunsthistorikere har tilsluttet sig.
Også Paatz36) har dog været opmærk
som på figurernes udprægede individua
litet, som han også fremhæver som no
get usædvanligt på denne tid; men han
mener ikke, at Notke selv har sat noget
afgørende præg på dem.
Den tendens i sengotisk kunst, som
viser sig som en forkærlighed for udarbejdningen af detaljer og forlener
mange værker med et helt overvældende,
uoverskueligt indtryk37), ses ikke i Arhus-taviens figurer. Jo mindre figurerne
bliver, og jo mere de fjernes fra be
skuerens øje, jo mere overfladisk er de
bearbejdede med billedskærerens kniv.
Dette ses f. eks. i de store figurers skjulte
detaljer, og i de små helgen- og helgen
indefigurer er det særligt tydeligt.
Helgeninderne38) er meget skuffende
på nært hold. Hænderne har pølseagtige,
opsvulmede fingre, hovedklæderne ligner
ikke klæde, men en tyk masse af modellérvoks, der er hældt ud over deres hove
der. Ansigterne er i deres grovhed næ
sten deprimerende grimme, med tunge
underansigter, store grove næser, bred
mund og dumme øjne. Disse kvinde
figurer ligner ikke fine, fanatiske jomfru
helgener (hvad de næsten alle forestiller),
men store forslidte koner, som i bevidst
heden om, at de er over den bedste al
der, er prægede af en resigneret tungsin
dighed.
Mere heldigt falder helgenerne ud39),
på trods af den samme tydelige over
fladiskhed i proportionering og udform
ning af detaljer. Flere af figurerne er
skabt over nøjagtigt den samme type,

således biskophelgenerne med deres store
runde hoveder, og ligeledes en ungdom
melig type med pagehår, som det er lyk
kedes maleren at forlene med et følsomt,
levende udtryk. Det er karakteristisk, at
maleren, ved de figurer, der er behand
let allermest overfladisk af billedskære
ren, har haft frit spil, og næsten har
kunnet male et nyt ansigt på figurerne.
Den store figur af Pave Clemens i
midtskabet betragtes af Moltke som den
bedste af alle figurerne i tavlen40). Han
er meget menneskeligt gengivet som en
gammel mand med senet hals og tunge
folder i ansigtet, men med et levende og
skarpt blik. Moltke anfører, at grunden
til, at personkarakteristikken er lykkedes
bedst hos Clemens, sammenlignet med de
to andre figurer i midtskabet, kan skyl
des, at Clemens er den mest jordnære af
figurerne. Såvel Anna Selvtredie-gruppen som Johannes Døber repræsenterer
personer, som ikke er jordiske, og som
derfor skal udstråle noget helligt og
overjordisk. Han mener, at fremstillingen
af overjordiske personer var bundet til et
særligt stramt mønster, og at kunstneren
i skildringen af sådanne personer måtte
anstrenge sig mere på at få den »him
melske udstråling« frem, end på at gøre
figurerne til interessante individualiteter.
Fælles for alle figurerne og for male
rierne i øvrigt er glæden ved skildringen
af de rige materialer: Guldbrokaden, de
forgyldte kapper, det fine, hvide linned,
metalgenstande (våben, kroner etc.).
Materialebehandlingen, i forbindelse med
de større figurers individuelle, realistiske
ansigter, bringer tanken hen på sam
tidigt nederlandsk maleri, på Dieric

Bouts, Jan Van Eyck o. a. Endelig er
mit eget indtryk af figurerne i midt
skabet og fløj skabene, at det ikke er stive,
flade gotiske nichefigurer, men monu
mentale figurer med rumlig værdi.
Det bør tilføjes, at Magnus-Petersens
restaurering af altertavlen i 1888, hvor
f. eks. flere ansigter nykrideredes og
maltes, kan have forvoldt en forandring,
som man ikke bør glemme, når man
vurderer figurerne.

Tallinn-tavlen
Tallinn-tavlen er væsentlig mindre af for
mat end Århus-tavlen. Til gengæld er
den motivisk meget mere spændende.
Altret er et såkaldt dobbelt triptychon
(et midtskab med dobbelte sidefløje).
Skabet afsluttes vandret foroven med en
række korsblomster. Over midtskibet er
et topskab med Marias Himmelkroning.
Maria sidder her, i modsætning til i
Århus, midt mellem faderen og sønnen;
i Århus består gruppen kun af Jesus og
Maria. Midtskabet er formet som et tredimensionelt kirkerum, og scenen, som
udspiller sig i rummet, er Pinseunderet
(Apostlenes gerninger 2, 1-5). I midten,
og dybest inde i rummet, ses Maria, sid
dende på en trone, med hænderne rakt
frem i en forbavset gestus og opadvendt,
roligt smilende ansigt. Rundt om hende
er apostlene anbragte, stående og knæ
lende. Scenen forestiller det øjeblik, hvor
Helligånden udgyder sig over apostlene,
nogle stirrer op, hvor lyset og lyden
kommer fra, andre stirrer hen for sig.

I rammeværket, som omgiver hoved
personerne, er anbragt mindre helgen
figurer. I siderne er to små baldakin
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kronede helgeninder, som forestiller hen
holdsvis Katharina af Alexandria og mu
ligvis den hellige Barbara. I buefletnin
gen foroven ses en lille smertensmand.
I midtskabets indre, hvor arkitektoniske
enkeltheder som vinduer og søjler er
markerede, har der oprindeligt været seks
mindre helgener, nu er der to tilbage:
Tobias og Job. Endelig knæler der, i for
grunden af scenen, to mindre engle med
Tallinns våben.
Fløj skulpturen består af isolerede figu
rer. Der er to på hver side af midt
skabet, og de er anbragte under balda
kiner i en kompliceret flammestil. Til
venstre står St. Oluf, i rustning, med
krone på hovedet og trædende på dra
gen. I nichen ved siden af står Anna
Selvtredie. Gruppen er, i forhold til År
hus, spejlvendt, og Marias og Annas an
sigter ligner ikke dem i Arhus. Formelt
er opstillingen dog den samme, med
Anna med barnet på armen, og Maria
i mindre format, rækkende op efter bar
net, med opadvendt ansigt. Til højre står
Elisabeth af Thüringen, bærende på en
kande og et fad med tre fisk. Ved hen
des side står St. Victor, iklædt rustning,
støttende sig til sit skjold.
Under sidefløjenes figurer er der i
nicher, hvis dybde understreges af stav
værksfrisen foran dem, anbragt buster af
to mandlige og to kvindelige helgener.
De mandlige er identificerede som Jo
hannes Døber og St. Antonius, de kvin
delige, hvoraf den ene bærer på en byg
ning, som tydeligvis skal forestille en
kirke, og den anden er vist med en
bygning, som ikke kan bestemmes nær
mere, er ikke identificerede. Malerierne i

22

tavlen forestiller i ti større og fire min
dre billeder scener fra passionen og Elisa
beth af Thüringens legende. Desuden er
der på bagfløjenes bagsider en skildring
af Jesus som smertensmanden og Elisa
beth af Thüringen. Midtskabet med pinse
underet har interesseret kunsthistorikerne
mere end midtskabet i Århus domkirke.
På trods af dets specielle udformning
tilslutter tavlen sig nordtyske og lybske
traditioner. Den lige afslutning af tavlen,
kronet med en korsblomstfrise, er et træk,
man bestandigt møder i lybske altertavler
fra denne tid. Figurer i nicher i side
fløjene følger også nøje dette mønster.
Selv halvfigurerne i nicher forneden på
fløjene kan, som Sten Karling påpeger41),
ses i lübeckeren Johannes Stenrats alter
tavle i Bälinga Kyrka fra 1471.
Midtavlens rumlige, illusionistiske ud
formning var allerede et kendt træk i
nordalpinsk kunst. Typen havde sin op
rindelse i Nederlandene, men importere
des i stor udstrækning til Tyskland. Et af
de første eksempler på et nederlandsk
»kapelskrin« er Claudio de Villas retabel,
der skulle have været eksporteret til Ita
lien og nu befinder sig i Museé Cinquan
tenaire i Bruxelles42). Her forestiller
midtskabet dog ikke en indendørsscene,
men en korsfæstelsesscene, som det blev
meget almindeligt. Skrinet virker ikke så
dybt som Tallinn-tavlens midtskrin og er
befolket med et virvar af figurer i en
vanskelig overskuelig komposition. Figu
rerne virker, som om de er blevet stand
set midt i en bevægelse, og er ikke præ
gede af den ro, som i Tallinn-tavlen giver
det indtryk, at figurerne selv er faldet til
hvile i de stillinger, de indtager. Claudio

Altertavlen fra 1483 i Helligåndskirken i Tallinn. Midtfeltet forestiller pinseunderet: Helligåndens ud
gydelse over apostlene. I centrum Marie, siddende på en trone. - Sten Karling: Medeltida Träskulptur
i Estland. 1946.

de Villas altertavle er et haut-relief, skå
ret i en blok, med figurerne stablede oven
på hinanden, medens Tallinn-tavlens fi
gurer virkelig er friskulpturer, der er an
bragte i et rum43).
En ting, som bør nævnes, når man
taler om kompositionen af midtskrinets
scene, er, at den ikke er helt oprinde
lig44). Under en restauration i 1600-tallet har man løftet figuren af Maria en
anelse. (Puden under hendes fødder er en
tilføjelse). Samtidig med denne forhøj
else placeredes apostlene således, at de i
højere grad dannede en halvcirkel om
Maria. Forandringen i kompositionen sy
nes altså at være foretaget ud fra et
ønske om at understrege centralperspek
tivet. Karling mener, at kompositionen
oprindelig var opbygget således, at figu
rerne føjede sig mere organisk i rummet,
og uden overskæringer. »Rumsverkan
kom bättre till sin rätt, och förhållandet
mellan rum och figurer tedde sig mera
harmonisk. Överhuvudtaget verkar kom
positionen mera enhetlig och sluten i sitt
ursprungliga skick« 4 5).

Dette er vigtigt at bemærke, eftersom
Moltke er af den formening, at Notke
aldrig kom til at beherske det rumlige
udtryk ordentligt. Om pinseunderet siger
han: »Kompositionen er strengt taget fal
det fra hinanden, men kan man i virke
ligheden vente andet i nordtysk kunst
på denne tid, hvor det kun partielt lyk
kedes malere og billedskærere at gen
nemføre et snævert, intimt samspil mel
lem de agerende?«46). Intetsteds gør
Moltke klart, om han kender noget til,
at kompositionen ikke er oprindelig, og
det lader til, at hans bedømmelse af den
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er foretaget ud fra skrinets nuværende,
forandrede stilling.
Et eksempel på et nederlandsk alter
skrin, som havnede i Lübeck, og som
derfor kan have haft direkte indflydelse
på Tallinn-tavlen, er Grönau-altret. Lige
som Claudio de Villas altertavle har dets
midtscene udseende af et haut-relief og
er ikke på samme måde som Tallinntavlen komponeret i dybden.
Ikonografisk er fremstillingen af pinse
underet ingen nyhed. Den træffes alle
rede tidligt i 1400-tallets skulptur, f. eks.
i høj altertavlen i Nicolaikirken i Kiel,
som stammer fra 1460, og er af lybsk
oprindelse. Endvidere kan af mere sam
tidige fremstillinger nævnes altertavlen i
Aspeboda Kyrka i Dalarna47), som til
skrives Henning van der Heide eller hans
værksted. Heller ikke i dette relief, som
jo er lavet af en kunstner, som har
stået Notke nær, kan der dog siges at
være tale om tilnærmelsesvis den samme
rumopfattelse. Her er apostlene nærmest
opstillede rundt om Maria, som et fod
boldhold i to rækker over hinanden med
de fire forreste knælende, så de ikke
dækker over de bageste.
Sten Karling48) mener at kunne kon
statere, at Notkes fremstilling står isole
ret i den lybske samtidige kunst. Han
er af den opfattelse, at Notke har været
udsat for en direkte påvirkning af Mei
ster E. S.'s stik af pinseunderet49). Den
rumlige skildring nærmer sig her den i
Tallinn-tavlen, og ligeledes ses en meget
detaljeret, realistisk skildring af apostle
nes ansigter. Den rumlige opbygning er
ligeledes ret nær ved Tallinn-tavlens, med
vinduer i baggrunden. Det forekommer

slet ikke usandsynligt, at Moltke skulle
have haft kendskab til dette stik. Molt
ke50) går netop ud fra som givet, at
man i Notkes værksted, som i andre,
har benyttet sig meget af de cirkulerende
stik, som var den mest udbredte form
for kommunikation mellem kunstnerne
og den mest almindelige form for for
læg, det være sig til malerier eller
skulptur.
Man kan også tilslutte sig Paatz51),
når han, til sammenligning med pinse
underet, fremdrager malerier af Jan van
Eyck. Jeg kan f. eks. nævne Madonna van
de Paele, hvor man ser en lignende frem
stilling af et kirkerum med figurer, der
forholdsvis er alt for store til rummet
og næsten fylder det helt op. Paatz an
ser figurerne i midtskabet i Tallinn-tavlen for en tand bedre end dem i midt
feltet i Århus-tavlen: »Wie in Kirke
Stillinge (altertavlen på Sjælland, som
Paatz tilskriver Notke) lösen sich die
Gestalten frei vom Hintergrund, nicht an
die Fläche gebunden (Aarhus), sondern
im Raume bewegt. Wie dort so wurden
auch hier die ungefügten Proportionen
der Aarhuser Figuren vermieden, wurden
wie die Verhältnisse des menschlichen
Körpers richtiger erfasst und die einzelnen
Glieder feiner durchgeformt. Die Hände
z. B. erscheinen nicht massig und leblos
wie in Aarhus, sondern gegliedert und
beseelt«52). Paatz mener endvidere, at
Notke in persona har lavet midtskrinet
og dets figurer, men kommer ikke ind
på de nærmere omstændigheder. (Jeg me
ner blot i den forbindelse, at det ville
være interessant at vide, om Paatz me
ner, at Notke selv har udarbejdet alle de

taljer, skåret figurerne, poleret dem, lagt
kridtgrund, lavet undertegning, malet og
staf feret).
Moltkes opfattelse af midtskrinet og
dets figurer afviger, som tidligere nævnt,
en del fra denne opfattelse. Han betrag
ter ikke kompositionen som særlig heldig,
fordi apostlene ikke tilstrækkeligt tyde
ligt medvirker i sceneriet: »Bartolomæus
og Johannes stirrer frem for sig ganske
som fløj figurerne og de Århus-apostle,
mens Peder og Jacob den Ældre tilsyne
ladende spændte anskuer et eller andet
foran eller uden for rummet. Apostlen,
der knæler med sin bog ved Marias ven
stre fod, synes hensunken i dybe tanker
- han ser ned i gulvet, mens de to forre
ste, knælende apostle ser ud til at tage
mål af hinanden«53). Moltke mener
endvidere ikke, at apostelfigurerne i Tallinn-tavlen kan måle sig med dem i
Århus-tavlen, der er langt mere indivi
dualiserede og varierede. Han påpeger, at
der i Tallinn-tavlen findes flere apostle,
der er nøjagtig ens, blot med enkelte for
andringer af hår og skæg. Selve person
karakteristikken kan efter fotografierne
at dømme forekomme svagere og mindre
levende end i Århus-tavlen. Man bør
dog her tage med i sine overvejelser, at
de to tavlers apostelfigurer tjente to for
skellige formål. I Århus-tavlen er figu
rerne opstillede til direkte beskuelse for
menigheden; de er en slags symboler på
den person, de forestiller, til hvilken kir
kegængeren kan henvende sig med bøn
ner. De har derfor en udadvendt karak
ter, og der kræves af dem, at deres an
sigter har en direkte, appellerende ka
rakter. I Tallinn-tavlen er der ikke tale
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om tilbedelsesfigurer, men om virkeligt
drama, der kun angår den lille kreds i
alterskabet. Dermed falder den åndelige
forbindelse til tilskuerne væk. Kunstne
ren koncentrerer sig om at skildre per
sonernes indadvendte, optagne ansigter.
At dette ikke helt lykkes, er en ganske
anden sag.
Sidefløjenes figurer er efter såvel Paatzs
som Karlings og Moltkes opfattelse lavet
af et andet værkstedshold end det, der
lavede midtfigurerne. Man mener at kun
ne se nøjagtig den samme ansigtsbe
handling hos de fire stående helgener,
som Karling siger med magre kinder,
lange næser og søvnige øjne55).
Moltke anser Mariaskikkelsen i him
melkroningen i Tallinn-tavlen som en af
de bedste figurer i de to tavler overhove
det, på trods af den overfladiske behand
ling, figuren har fået af billedskæreren,
med meget få detaljer: »Der er over
denne unge pige en sådan ynde og ele
gance, som man ellers forgæves søger i
de to sikre Notke-tavler. Maria i Århus
tavlens himmelkroning er en ung, men
moden og solid borgerdame: Maria i Tal
linns midtrelief står billedskærermæssigt
betydeligt under den samme tavles unge
himmeldronning, og dennes graciøse
holdning bliver ikke ringere, hvis figuren
betragtes fra siden, eller bagfra. Med
ganske få midler har Marias billedskærer
skabt et indtagende, fint proportioneret
kunstværk, som selv den hæslige over
maling ikke har kunnet ødelægge«56).
Max Hasse57) mener at kunne føre Mariatypen i midtskrinet tilbage til niederrheinske forbilleder. Han nævner nogle
figurer på en korstol i Minorit-kirken i
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Kleve, hvor ansigterne unægteligt ligner
Marias i forbløffende grad58). Man ser
her det samme runde, kødfulde ansigt,
hvor knoglerne ikke rigtig anes, en tyk
opadstræbende næse og et vegt hage
parti.

Problemet Notke
Notkes personlige andel i de to værker
er problematisk. Paatz har en tilbøjelig
hed til at overse det faktum, at alle vær
ker på denne tid mere eller mindre var
værkstedsarbejder, eller rettere, han synes
ikke at gøre sig klart, i hvor høj grad
der arbejdes sammen på den samme
ting. Moltke mener ikke, at der er nogen
som helst grund til at tro, at Notke og
så var billedskærer. Han anfører, at der
intet som helst mærkeligt er i, at Notke
fik bestilling på arbejder, hvor der også
indgik skulptur, selv om han kun var
maler, eftersom det var meget alminde
ligt, at malerværksteder modtog bestillin
gen og derefter bortliciterede skærerarbejdet til et andet værksted.
Såvel Paatz som Hasse og Karling be
tragter det som givet, at Notke også var
billedskærer. Som før nævnt tillægger
Paatz nok Notke for stor personlig andel
i værkerne. Han taler om Notkes »tem
peramentsfulde snitteteknik« på trods af,
at der i de to sikre værker ikke kan
konstateres nogen snitteteknik overhove
det på grund af et overordentligt tykt
kridt og stafferingslag, som ganske skju
ler figurernes billedskærermæssige kvali
teter.
Hasse tilslutter sig opfattelsen af Notke
som billedhugger, omend i mere forsig-

tige vendinger. Om figurerne på triumf
korset i Lübeck, som ikke er et sikkert
arbejde, siger han: »Die grossen Figuren
dieser Werke als Arbeiten einer Hand zu
erkennen, fällt nicht schwer. Freilich wird
mann einräumen müssen, dass die Figu
ren nicht in allen Einzelheiten von Notke
ausgeführt sein werden. Mechanische Ar
beiten, wie das Aufträgen, Gravieren und
Bemalen des Kreidegrundes, wird Notke
weitgehend seinen Gesellen überlassen
haben. Die Muster hat er natürlich ent
worfen. Diese nach seinen Anweisungen
ausgeführten Fassungen geben den Er
zeugnissen seiner Werkstatt sogar eins
unverwechselbares Gepräge. Die Grenzen
genau zu bestimmen, wo Notke selbst am
Werke war, und wo er nur Regie geführt
hat, ist kaum möglich . . . Trotz derartiger
Einschränkungen dürfen wir die grossen
Figuren der genannten Hauptwerke im
wesentlichen als seine Schöpfungen be
trachten«59).
Karling kommer heller ikke direkte ind
på problemet om Notke som billedskærer,
men synes at acceptere såvel Paatzs op
fattelse som hans tilskrivninger af vær
ker og hans genkendelse af mesterens
»egen hånd«. Han går helt ind på Paatzs
tanke om, at Notke personligt har skåret
hele pinseunderet 60), og lægger selv til
(om fløj skulpturen i Arhus domkirke):
»Huvudena äro relativt små och av gan
ske olika kvalitet. Men Notke har utan
tvivel snidat en del av dem och själv gått
över andra. Endast på så sätt kan den
stora overensstemmelse mellan åtskilliga
av apostelfysionomierne och gestalterna
i pingstundret förklaras«61). Karling går
såvel som Hasse, ind på den tanke, at

man ikke direkte kan udpege Notkes
»hånd« i bestemte figurer.
I skarp kontrast hertil erklærer Moltke
så, at Notke, eftersom kilderne ikke be
retter andet, kun var maler, ja måske ikke
engang det, men blot entreprenør. Han
slår ned på et af de centrale beviser for,
at Notke var billedskærer, nemlig at han
har lavet Skt. Jørgen-gruppen i Stock
holm (fremført af Paatz og Roosval62)
og kalder en sådan bevisførelse »ringslut
ninger, mangelfuld kildelæsning og æste
tisk tågesnak«. Disse ord har naturligvis
deres berettigelse; man kan ikke bevise
en ting med en anden ting, som ikke er
bevist.
Spørgsmålet om, hvorvidt Notke var
billedskærer eller ej, får ligge. Som Moltke
siger, findes der intet, der kan bevise det.
Tilbage er spørgsmålet om Notkes egen
andel i de to sikre værker. Til belysning
af arbejdsgangen i et middelalderligt
værksted drager Moltke nogle samtidige
kilder frem63), bl. a. Cennino Cenninis
malebog64). Han bruger denne bog til at
vise alle de forskellige processer, en alter
tavle skulle igennem, inden den var fær
dig. Som bekendt handler den sidste halv
del af bogen om alle de forskellige arbej
der, en maler kan blive udsat for, såsom
forgyldning og staffering af flag, ban
nere og faner, rustninger, våben, udsmyk
ning af skrin, kister og figurer. Moltke
fremdrager disse ting hovedsageligt for at
vise, at Notke umuligt kan have været
med i alle disse trin på tilblivelses vej en
for en tavle. Som tidligere nævnt går han
så vidt, at han mener, at Notke ikke
havde stort andet med arbejdet at gøre
end at levere fortegninger og sætte ma
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lere og billedskærere i gang. Han mener,
at Notke var langt mere interesseret i den
forretningsmæssige side af værkstedsar
bejdet. Hverken Cenninis bog eller andre
kilder kan imidlertid oplyse os om, hvor
meget Notke selv deltog i værkstedsar
bejdet, om han blandede sig i billed
skærernes første grove tilskæring af figu
rerne, eller om han blot gav dem de
sidste fine strøg med penslen. Men Moltke
begår under alle omstændigheder en me
todisk fejl ved at foreslå, at Notkes tid
gik, som nutidens store værkstedslederes
- med administrative forhandlinger og
rejser65). Der er intet, der tyder på, at
en middelalderlig håndværksmester nogen
sinde blev for »fin« eller for rig til selv
at udføre det arbejde, som var hans hånd
værk. Det er umuligt at sammenligne
med moderne værkstedstilstande. På trods
af, at det ser ud til, at Notke havde ta
lent for forretninger, er Erik Moltkes for
søg på at placere ham i et moderne kon
torlandskab trods alt for latterligt. Hånd
værkerstanden havde i middelalderen
mange fine traditioner, og manuelt ar
bejde var slet ikke genstand for nedvur
dering, i al fald ikke af håndværkerstan
dens egne medlemmer. Der er ikke grund
til at tvivle på, at Notke vedblev at ud
øve sit håndværk som maler (og billed
skærer?) indtil sin død, eller indtil han
blev for gammel dertil.
Som en illustration af mesterens alle
stedsnærværende betydning for de arbej
der, der udgik fra værkstedet, kan man
måske citere Cennini, som Moltke selv
drager frem. Han anbefaler den, der vil
lære kunsten: »Ifør dig denne klædning:
Kærlighed, ærefrygt, lydighed og udhol
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denhed, og underkast dig så hurtigt som
muligt en mester for at lære, og forlad
ham så sent, du kan«66). Dette citat kan
anvendes som et bevis for, at svendene
såvidt muligt tillagde sig mesterens stil,
og derfor er spørgsmålet om mesters per
sonlige andel måske ikke så afgørende.
Det forekommer også her på sin plads
at nævne, at værkstedsarbejde var et vel
kendt fænomen helt op i 1800-tallet, og
at kunstnere som Raffael, Caravaggio og
Caracci, som man i dag anser for store
kunstneriske individualister, i udpræget
grad benyttede sig af svende og hjælpere.
Problemet om Notkes indsats kan derfor
siges at være lidt overdrevet; skønt han
ikke selv udførte al arbejdet, hverken i
Arhus- eller Tallinn-tavlen, er der ingen
tvivl om, at det færdige arbejde i høj
grad kan tillægges ham. Han var den
ansvarlige, han lavede udkastet og gav
værket dets afgørende præg.
Skønt Notke kun med sikkerhed kan
siges at have lavet Århus- og Tallinntavlen, er der ingen tvivl om, at hans
produktion har været større. At han fik
entreprisen på Århus-tavlen viser, at han
var velanset, og hans testamente viser,
at han var ret velhavende. Disse penge
har han nok ikke så meget tjent ved
finanstransaktioner som ved en støt ar
bejdsindsats i sit værksted. At ingen an
dre af disse værker skulle eksistere mere,
forekommer utænkeligt. Den eneste me
tode til at fremdrage dem, medmindre
nye kilder viser sig, er den stilkritiske,
som Moltke betegner som kunsthistoriens
»nødvendige onde«, men som han ikke
selv tør anvende.

Efterskrift
Siden denne artikels tilblivelse er der sket
nyt i Notkeforskningen. Under restaure
ring af Triumfkrucifixet i Lübecks Mariakirke åbnede man to af figurerne, Johan
nes' og Marias. Derved fremkom indskrif
ter, dels på en pergamentrulle, dels på
et rygbræt, som angiver, at Notke, og
hans værksted, er krucifixets skabere. For
fundberetninger, se: Kunstkronik, okto
ber 1973, s. 93-96, og samme tidsskrift,
december 1974, s. 419-21.
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Horsens Dampmølle 1787-1974

Zf Jørgen

Peder Clausager

I året 1686 købte Jochum Werner v. Bü
low af Christian V »Bygholm afbrændte
møllested ved Horsens«, og opførte her
en ny mølle; han fik bevilling på alle de
privilegier, friheder og benådninger, som
møllen af »Arilds tid« havde haft, bl. a.
også, at Horsensborgerne skulle lade de
res korn formale her, og intet andet sted.
I de næste 100 år blev Horsens der
efter udelukkende betjent af Bygholm
Vandmølle. Men dennes monopol blev
ophævet ved en kongelig resolution af
31. oktober 1787; der blev da givet be
villing til opførelse af en vindmølle på
byens grund (Bygholm lå indtil 1918 i
Hatting Sogn), til sigtning og grube- og
perlegrynsmaling; til gengæld for bevil
lingen skulle ydes en årlig afgift på 6
rigsdaler, og ejeren af møllen var for
pligtet til at »holde dug og disk« i
Horsens (det juridiske udtryk for at have
egen husholdning).
Bevillingen blev givet til fire herrer i
fællesskab, nemlig bygmester Anders
Kruuse, generalmajor Joh. v. Schinkel,
kontrollør Niels Birkefod Ducke og audi
tør Georg Stranger Wisløff. Møllen blev
opført på Blæsbjerg, uden for »Krogen« sammesteds hvor Dampmøllen ligger den

dag i dag, og man må formode, at An
ders Kruuse har stået for opførelsen;
skønt han var uddannet som murer og
arkitekt, er han næppe gået af vejen for
møllebyggeri; hans alsidighed demonstre
redes også ved, at han netop i 1785 havde
taget fat på en omfattende uddybning og
modernisering af Horsens Havn.
De fires kompagniskab ophørte alle
rede i 1790, da Wisløff overtog de tre
øvriges fjerdeparter for tilsammen 9000
rigsdaler. Han solgte allerede i 1792
møllen til - etatsråd Lars de Thygeson
(1741-1812) til Bygholm!
Formentlig følger møllen herefter Byg
holm Gods, der ved etatsrådens død i
1812 overgår til hans nevø, Niels Ema
nuel de Thygeson; senere, i 1822, arver
denne godset Mattrup fra sin far, Thyge
de Thygeson.
Niels Emanuel besad herefter et gods
på over 2000 tdr. hartkorn; men han var
under landbrugskrisen i 1820'erne nødt
til at belåne sine ejendomme, og i 1829
blev han af sine kreditorer tvunget til at
sælge sine ejendomme ved auktion; kun
Mattrup forblev i familiens eje.
Formentlig ved denne lejlighed solgtes
møllen til overkrigskommissær Jens Palle
Christian Holst; som ejer af møllen fik
denne nemlig i 1832 udvidet møllens pri
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vilegium til at omfatte al slags grov
maling.
I sommeren 1838 indberettede borg
mesteren i Horsens til Tabelkommissionen
(forløberen for Danmarks Statistik), at
byen foruden vindmøllen også havde en
hestemølle til mel- og grynmaling. Disse
to møller formalede årligt 10.790 tdr.
korn.
I 1842 købte kaptajn i Horsens' bor
gerlige Jægerkorps, brændevinsbrænder
Geert Therkelsen, møllen til sin søn, I. G.
Therkelsen.
I 1851 fik møllen indlagt en lille
dampmaskine, der i vindstille kunne drive
én af vindmøllens grovmalingskværne.
Om en egentlig dampmølle var der dog
endnu ikke tale. Hvem der installerede
dampmaskinen, er ikke efterforsket; for
engang (eller flere gange) mellem 1842
og -53 har møllen skiftet ejer; ejeren i
1853 anføres som »hr. Jensen«; og
nævnte hr. Jensen har åbenbart ikke haft
en altfor heldig hånd, eftersom det be
rettes, at møllen »ved tredie auktion var
bestemt til bortsalg«.
Ved denne lejlighed blev auktionen
imidlertid ikke til noget; for den 18. sep
tember 1853 hærgedes møllen af brand;
selve møllebygningen og en sidebygning,
hvori dampmaskinen var installeret,
brændte ned til grunden, tillige med no
get oplagret korn; derimod reddedes be
boelseshuset. Brandårsagen kunne ikke
med sikkerhed konstateres.
Efter branden blev tomten tillige med
assurancen bortauktioneret, og køberen
var grosserer F. Emil Winning (18171900); han genopførte i foråret 1854
møllen som en kombineret damp- og
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vindmølle; som arkitekt medvirkede H.
C. Zehner (1826-89), der i 1852 var
kommet til Horsens som konduktør ved
Straffeanstaltens opførelse; han blev se
nere gift med en datter af fabrikant Ul
rik Stallknecht, og overtog Stallknechts
filial i Silkeborg.
Den nye dampmølle havde en højtryks
maskine på 16 hk, og var bestykket med
2 franske kværne, 2 rhinske kværne og
1 valseværk. Vindmøllens kraft ansattes
til 24 hk, og den havde 2 store rhinske
kværne, 1 grynkværn, 1 skalkværn og
1 valseværk. Det samlede anlægs årlige
maksimalkapacitet blev anslået til ma
ling og sigtning af 15.000 tdr. hvede og
35.000 tdr. rug, byg og malt. På møllen
beskæftigedes fast 10 mandlige arbejdere.
Fa. Winning & Co. blev drevet som
blandet kunde- og handelsmølleri; men
det var Winnings agt helt at gå over til
det sidste. Allerede 1855 eksporteredes
mel til England, og indtil krigen i 1864
forsendtes møllens fabrikat også til Flens
borg; en voksende kundekreds i Jylland
aftog dog efterhånden det meste af
produktionen. Da den jyske længdebane
åbnedes fra Arhus til Fredericia i 1868,
og Horsens dermed fik stærkt forbedrede
forbindelsesmuligheder med de andre jy
ske byer, gik man over til udelukkende
handelsmølleri.
Dampmøllen viste flaget ved de den
gang så populære udstillinger, og vandt
sølvmedaljer på Landmandsforsamlinger
ne i Horsens (1861) og Odense (1863),
og bronzemedaljer på Verdensudstillingen
i London (1862) og Udstillingen i Stock
holm (1866).
Winning var en driftig mand, der ikke

blev stående ved det anlæg, han havde
fået bygget i 1854. Han udvidede og
forbedrede flere gange: i 1868, da der
kom en ny, 24 hestes dampmaskine og
yderligere 3 franske kværne; og i 1877,
da der ved en stor ombygning blev ind
lagt en Møller & Jochumsen dampma
skine på 75 ihk, samt forskellige bi
maskiner af nyeste konstruktion. Efter
ombygningen i 1868 vurderedes vind
møllen til brandforsikringen; selve møl
lebygningen til 29.000 kr., og inventa
ret til 13.000 kr. I 1871 beskæftigedes

på møllen 18 faste arbejdere (hvoraf 8
oplyses at være gift).
I 1880 afhændede grosserer Winning
møllen til et nystiftet aktieselskab, »A/S
Horsens Dampmølle«, hvis vedtægter er
dateret 25. marts 1880. Selv trak Win
ning sig helt ud af virksomheden; men
familien bevarede dog et bindeled til
møllen, idet Winnings datter, Olivia, i
1880 blev gift med Crome & Gold
schmidts tekniske direktør, cand. polyt.
A. B. Jepsen, der var formand for aktie
selskabets bestyrelse til sin død i 1926.

Prospektfoto af Horsens' nordlige og nordvestlige del, taget fra Vor Frelsers Kirkes tårn mellem 1887 og
95. På den i øvrigt ubebyggede mølletoft ses damp- og vindmøllen i den skikkelse, den fik ved om
bygningen 1887, med selvkrøjer og -svikker. 1 baggrunden til venstre ses Tugthusets massive byg
ningskompleks. På sigtelinien fra kirketårnet til Tugthuset ligger Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri,
hvis store dampskorsten opførtes i 1895; billedet er altså ældre (jfr. Malmgren II, s. 170, og Norn: En
købstads industrialisering, s. 44-45). - Foto tilhørende direktør Poul Jennoiv, Horsens.
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I øvrigt bestod selskabets bestyrelse af
grosserer Joh. Holm fra København og
materialist, cand, pharm. Fr. Nielsen fra
Horsens; sidstnævnte afløstes efter sin
død i 1894 af konsul Caspar Nielsen.
Aktiekapitalens størrelse var 200.000 kr.,
fordelt på 1000 kr.s navneaktier. Selska
bets første administrerende direktør var
købmand Peter C. F. Hansen, der dog
kun blev på posten til 1885; i hans tid
underkastedes dampmøllen en større om
bygning i 1881.
I 1885 efterfulgtes købmand Hansen
som direktør af den merkantilt uddan
nede sjællænder Chr. Jensen (1853-1922).
I ham erhvervede ikke blot Dampmøllen,
men hele byen en kapacitet, der på mang
foldige områder skulle komme til at sætte
præg på byens erhvervsliv.
I sine første Horsensår helligede Chr.
Jensen sig imidlertid udelukkende Damp
møllens drift; og yderligere modernise
ringer fandt sted: Vindmøllen blev for
synet med selvkrøjningsanlæg og selv
svækkende vinger, og dampmøllen blev
ombygget til ungarsk valsesystem. Man
stod herefter med et anlæg, hvis døgn
produktion var på 400 centner (à 50 kg)
= 20 tons korn; der produceredes over
vejende flormel og sigtet rugmel; vind
møllen benyttedes nu hovedsagelig til
formaling af grovmalet rugmel. I februar
1888 angav Chr. Jensen, at møllen be
skæftigede 3 kontorister, 1 møllemester
og 9 møllere, i alt 13 mand, foruden
daglejere og kuske; i 1890 angives møl
len at beskæftige i alt 40 arbejdere.
Brandassurancesummen var
i
1887
114.480 kr.
Chr. Jensens moderniseringsbestræbel
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ser satte frugt: ved Den nordiske Indu
stri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i
København i sommeren 1888 udstillede
møllen sine produkter, og tilkendtes her
1. klasses medalje (sølvmedalje), og stod
dermed erkendt i første række blandt
landets møllerivirksomheder.
Efter at have bragt møllen i denne
gode gænge kunne Chr. Jensen kaste sig
over andre opgaver; han indvalgtes i
1889 i bestyrelsen for Horsens Handels
forening og var 1898-1920 foreningens
formand. Han var medlem af bestyrelsen
for Horsens Handelsskole, Den jyske
Handelshøjskole i Arhus, Foreningen af
jyske Handelsforeninger og formand for
A/S Forberedelsesskolen i Horsens.
Som handelsstandens tillidsmand lå
især byens trafikforbindelser Chr. Jen
sen på sinde; han var medlem af Hor
sens Havneudvalg og af Søretten i Hor
sens og udførte et stort arbejde for hav
nen; han var primus motor ved havne
udvidelsen, som startede 1909, og med
virkede ved etableringen af ledefyr, så
Horsens kunne trafikeres søværts også
om natten.
Samtidig udførte han et stort arbejde
for udbygningen af privatbanenettet, især
for Vestbanernes forlængelse og udbyg
ning til normalspor; han var formand
for et udvalg desangående, og medinde
haver af bevilling til Horsens-TørringThyregod Jernbane og Horsens-Rask-Ejstrup Jernbane. Desværre skulle Chr. Jen
sen ikke opleve at se dette arbejde af
sluttet i 1929, idet han var død 7 år for
inden.
I byens industri havde Chr. Jensen
vigtige tillidsposter: han var medlem af

repræsentantskabet for Horsens Bank og
af bestyrelsen for A/S Crome & Gold
schmidts Fabrikker; fra 1908 var han
svensk vicekonsul, og i 1905 var han
formand for og organisator af Den jy
ske Industri- og Landbrugsudstilling i
Horsens, som han afviklede med glans.
Ved sin afgang som Handelsforeningens
formand udnævntes han til æresmedlem
af foreningen.
Men foruden alle disse aktiviteter for
blev han som Dampmøllens administre
rende direktør lige til sin død.
I 1899 - søndag den 12. marts havde direktør Jensen barnedåb; man var
netop kommet hjem fra kirken og skulle
til at gå til bords, da der kl. 16,30 blev
meldt om brand i møllen. Skønt brand
væsenet var i aktion inden en halv time
var gået, lod ilden sig ikke standse, men
bredte sig fra en sidefløj til hovedfløjen,
og nåede kl. 17,30 møllevingerne; på
grund af varmen begyndte disse at dreje
rundt som en kæmpemæssig fyrværkeri
sol! Lidt efter kl. 18 faldt vindmøllens
skelet sammen, og branden havde kulmi
neret; det lykkedes at hindre ilden i at
nå det kun 6-7 år gamle silopakhus, og
kl. 19,30 var branden under kontrol. Men
det brændte i ruinerne endnu to dage
efter. Beboelseshuset og stalden lykkedes
det at redde.
Ilden mentes opstået i centrifugalrenseapparatet, et blæseapparat, der med 1500
omdr./min. rensede sæden for støv m. v.,
og som gennem et sugerør stod i for
bindelse med »smudskammeret«, hvor af
faldet fra kornrensningen opbevaredes ;
dette rør, der ikke var fuldstændig me
talbeklædt, og havde flere bugtninger,

har da været en ypperlig »rede« for
ilden. På denne brandårsag gættedes al
lerede på selve brandaftenen, og den be
kræftedes ved brandforhøret fredag den
17. marts.
Bygninger, inventar og lager var for
sikret for i alt ca. 325.000 kr.; desuden
var der tegnet en driftstabsforsikring på
30.000 kr. Skaden ansloges til 300.000
kr., men »Horsens Social-Demokrat« an
slog selskabets samlede tab til 7-800.000
kr., idet den forudså, at der ville gå et
årstid, inden driften ville kunne genop
tages.
Den mølle, der brændte, var successive
udvidet; et silopakhus var som nævnt
bygget omkr. 1892-93, møllevingerne
var fornyet 1895, og hovedfløjen af møl
lebygningen senest udvidet med 2 fag
i 1897. Møllen var ved branden bestyk
ket med 5 franske kværne, 5 riffelvalser
til hvede, 2 riffelvalser til rug, 4 glatvalser, 2 porcelænsvalser samt en mæng
de sigter m. v. Der maledes og sigtedes
i reglen 218 tdr. hvede og 80 tdr. rug i
døgnet; desuden grovmaledes 3-400 tdr.
korn ugentlig, og der valsedes en del
havre.
Der beskæftigedes 12 møllersvende,
foruden kontorpersonale og arbejdsmænd,
i alt 35 mand. Man undgik afskedigelser
umiddelbart efter branden; dels kunne de
ansatte sysselsættes ved oprydning; og
for øvrigt havde de gifte møllersvende
lige fået fornyet deres halvårlige kon
trakter. Derimod blev en del vognmænd,
der næsten udelukkende arbejdede i møl
lens tjeneste, selvfølgelig foreløbig ledige.
Møllens brand aktualiserede et spørgs
mål, som allerede i nogen tid havde be
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skæftiget ledelsen, nemlig om møllens
beliggenhed. I sin tid var møllen blevet
placeret højt over byen af hensyn til
vinden, men man var nu uafhængig af
vindkraften; til gengæld var transport
vejen fra og til havnen lang og besvær
lig, måtte foregå ad snævre og til dels
stejle gader, udelukkende med hestevogn.
Allerede i 1897 havde møllen derfor
fået sit eget silopakhus ved havnen; og
nu rejste der sig røster om at få flyttet
hele møllen derned. Blandt tilskuerne til
branden var det - ifølge avisreferaterne
- en almindelig opfattelse, at branden
kom belejligt; »Horsens Avis« vidste
endog at berette, at da bestyrelsens for
mand, grosserer Holm, der boede i Kø
benhavn, havde modtaget telegrafisk
meddelelse om branden, udbrød han: »Så
flytter vi straks hele historien ned til
havnen!« Og »Horsens Social-Demokrat«
vidste, at et konsortium allerede stod på
spring for at sikre sig møllens grund til
bebyggelse, og anbefalede i den anled
ning byrådet at erhverve grunden for
kommunen for at komme de private spe
kulanter i forkøbet.
Men flytningen blev ikke til noget;
skønt bestyrelsesformanden åbenbart var
stemt for flytningen, og man også skulle
tro, at den samfærdselsaktive direktør
Jensen var for den, blev møllen genop
bygget på Blæsbjerg, og kom til at ligge
dér lige til sin nedlæggelse trekvart år
hundrede senere. Medvirkende til ned
læggelsen var just placeringen: køberen
af møllen i 1974, havnemøller Aksel Pe
tersen, Fredericia, udtalte, at det industria
liserede mølleris overlevelse var betinget
af en beliggenhed ved havn.
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Imidlertid blev møllen genopbygget i
mere moderne skikkelse end før; vind
møllen blev ikke genopført, skønt dens
grundmur indgik i det nye bygnings
kompleks; møllen blev nu drevet ude
lukkende med damp : man havde en
dampmaskine på 175 hk, og gik først i
1949 over til elektrisk drift. Allerede i
1910 blev møllen moderniseret, og i 1912
beskrev »Illustreret Tidende« den som et
»revolutionerende moderne« vidunder af
»mekanisk, økonomisk, hygiejnisk og
storstilet« drift, og anslog, at den var en
af de største danske møller, målt efter
omsætning. Det nævnes, at produktionen
umiddelbart efter direktør Jensens tiltræ
delse steg fra 50.000 til 70.000 tdr. korn
årligt, og i 1905 var årsproduktionen på
95.000 tdr.
I 1915 udvidedes møllen atter; men
under alle udvidelserne var aktiekapitalen
forblevet på de oprindelige 200.000 kr.
Derimod var aktieselskabets vedtægter
blevet ændret flere gange, således den
27. august 1909 og 16. august 1918. I
1919 bestod aktieselskabets bestyrelse af
ingeniør A. B. Jepsen, hofjægermester Fr.
Sporon Fiedler, sagfører Hans Zieler og
konsul Caspar Nielsen. I 1922 døde Chr.
Jensen, og efterfulgtes som administre
rende direktør af sin søn, Poul G. Jennow (f. 1891), der har stået i spidsen
for virksomheden lige til afviklingen i
1974. Også som svensk vicekonsul efter
fulgte han sin far indtil 1959-60.
I 1928-29 moderniseredes maskinpar
ken, bl. a. med et moderne kornvaskeri
og konditioneringsanlæg.
De vanskelige tider i 1920'erne ramte
imidlertid møllerierhvervet så vel som

landets øvrige erhverv. I 1929 begyndte
en voldsom landbrugskrise, der i løbet af
to år bevirkede, at kornprisen på ver
densmarkedet faldt til det halve; først i
1933 indførtes i Danmark en kornord
ning, der pålagde såvel udenlandsk korn
som udenlandsk forabejdede kornvarer en
importafgift.
Horsens Dampmølle havde i 20'erne
givet underskud i regnskabsårene 1921/
22 og 1922/23; 1919-21 og 1924/25
gav den et udbytte på 4 °/o, og i 1923/24
var udbyttet oppe på 5 °/o. 1925-28 var
der imidlertid atter underskud, i de tre
regnskabsår hhv. ca. 86.000 kr., 29.000
kr. og 31.000 kr. Status i 1928 viste, at
fornyelsesfonden, konto til imødegåelse
af tab og udbytteforstærkningsfonden
var brugt op; og på reservefonden henstod godt 51.000 kr. Eftersom moderni
seringen 1928-29 formentlig har været
ret kapitalkrævende, kan det derfor ikke
overraske, at kornkrisen 1929 måtte ram
me selskabet hårdt, og man blev nødt til
at likvidere den 14. april 1930; proklama
udstedtes den 19. maj samme år.
Som likvidatorer fungerede overrets
sagfører Harald Mikkelsen, landsretssag
fører H. Zieler, købmand I. N. Løvschal,
bankdirektør N. C. Nielsen og købmand
Martin Petersen. Hovedkreditor var
Horsens Bank, der fik overdraget alle sel
skabets aktiver og dækkede de privilege
rede kreditorer fuldt ud, mens de uprivilegerede fik et udbytte på 45 °/o.
Selve møllen solgtes den 1. marts 1931
til købmand Anker Jensen i Horsens
(skøde af 11. marts); han videreførte
virksomheden i det gamle spor. Han ind
rettede nye kontorer og anskaffede nye

valsestole og et nyt stokerfyr. Han
bragte møllens døgnkapacitet op på for
maling af 750 tdr. korn.
Anker Jensen var kun eneejer af møl
len i godt tre år; i 1934 stiftedes et nyt
»A/S Horsens Dampmølle«, denne gang
med en kapital på 250.000 kr., fordelt
på aktier à 10.000, 1000 og 500 kr., ly
dende på ihændehaver eller navn. Ved
tægterne for selskabet er dateret 26. au
gust 1934, men møllen var dog over
taget allerede pr. 1. juli; og den 22. au
gust anmeldtes »Fa. Horsens Dampmølle
v/ Anker Jensen« som ophævet til firma
registeret for Horsens Købstad.
Anker Jensen fik sæde som formand i
det nye selskabs bestyrelse, foruden at
han fortsatte som administrerende direk
tør. I øvrigt bestod bestyrelsen af køb
mand Kresten Thomsen, samt af den ene
af møllens prokurister, Jens Chr. Jensen;
den anden prokurist var Poul G. Jennow.
Hvad møllen havde sat til under kri
sen, generobredes hurtigt under de for
bedrede konjunkturer under kornordnin
gen og i det ny selskabs regie. Efter 2.
verdenskrig er selskabets vedtægter ble
vet ændret to gange, 23. september 1947
og 26. oktober 1960. Bestyrelsens sam
mensætning har været uændret fra 1948
til 1965: direktør Helge Maare, bank
direktør J. Andersen, og møllens admini
strerende direktør, konsul Poul G. Jen
now.
Ved besættelsens afslutning fandtes i
Jylland ca. 30 handelsmøller; men den
almindelige, erhvervsøkonomiske udvik
ling, henimod stordrift og strukturratio
nalisering, toldede svært i dette tal, så
ledes at der i 1974 kun var 3 tilbage.
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Det må vistnok konstateres, at Horsens
Dampmølle forsømte at foretage de mo
derniseringer og rationaliseringer, der
ville have været nødvendige, hvis møllen
skulle have overlevet som selvstændig
virksomhed; men det er rimeligt at an
tage, at møllens relativt ugunstige belig
genhed i byen har været en medvirkende
årsag til, at sådanne investeringer ikke
kunne forekomme tillokkende.
Således kom det da til at hævne sig
efter 75 års forløb, at man genopbyggede
møllen på det gamle sted i 1899; den 5.
august 1974 blev Horsens Dampmølle
nemlig solgt til Havnemøllen i Fredericia
A/S, hvis administrerende direktør, hav
nemøller Aksel Petersen, erklærede, at
produktionen i Horsens var urentabel, og
at anlægget ville blive nedlagt som mølle.
Bygningerne på Mølletoften i Horsens
var det hensigten at udleje til lager eller
lignende, mens Havnemøllen i Fredericia
håbede at kunne overtage Dampmøllens
kundekreds.
Ved lukningen var Horsens Dampmøl
les formalingskapacitet på 3.500 kg mel
pr. time, hvilket omregnet på årsbasis
er ca. 5.000 tons; arbejdsstyrken var 15
mand. Til sammenligning nævnede Ak
sel Petersen over for Horsens Folkeblad,
at årskapaciteten i Fredericia var 50.000
tons med 40 mand; mens Horsens så
ledes producerede ca. 333 tons årligt pr.
beskæftiget, producerede Fredericia ca.
1250 tons, eller 3,7 gange så meget.
Horsens Dampmølles personale fik til
budt arbejde i Fredericia, men syntes
umiddelbart ikke at være interesseret i
at flytte; flertallet var omkring 60 år
gamle og ville helst blive i Horsens.
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Det er næppe overdrevet at sige, at
med Horsens Dampmølles lukning slutter
et kapitel i Horsens' erhvervslivs histo
rie. Møllen blev 187 år gammel, og
manglede således blot 13 år i at kunne
fejre sit 200-års jubilæum. Af ældre, end
nu eksisterende erhvervsvirksomheder i
byen findes kun et par stykker, Bygholm
Teglværk og Horsens Bly valse værk, der
kan føre deres aner lige så langt eller
endnu længere tilbage.
Horsens Dampmølle var endvidere
blandt de første virksomheder, der tog
dampkraften i anvendelse og dermed
indvarslede den industrielle tidsalder.
Vel blev møllen aldrig en arbejdsplads
af de helt store - som Crome & Gold
schmidt og Paasch & Larsen, Petersen,
der allerede før århundredskiftet talte de
res arbejdere i hundreder; men den hæv
dede en smuk position - både kvalitets
mæssigt og hvad angår omsætningens
størrelse - blandt danske handelsmøller;
og dens ledere har i flere perioder ud
øvet en stor og gavnlig indflydelse på
det samlede, horsensianske erhvervsliv.
Derfor fortjener denne virksomhed, der
i så bogstavelig forstand bidrog til at
sætte det daglige brød på bordet i hjem
mene i Horsens, at blive husket, ligesom
de andre industrivirksomheder, der ikke
mere er: Crome & Goldschmidt, Stall
knecht, Petersen & Sørensen.
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Bønder, brændevin og afholdsbevægelse
Der var voldsomme brydninger ud over
landet af åndelig og materiel art. Tilsva
rende eller måske endnu stærkere i et så
aflukket område, som Gjerrild sogn var
og delvis er.
Brændevinen var i min ungdom en for
bandelse for mange, og de ældre sagde, at
i deres ungdom havde det været endnu
værre. Enhver dansk kender det sørgmuntert levende billede, Holberg tegnede af
den gamle tids brændevinstørstende bon
de, Jeppe på Bjerget.
Omkring midten af forrige århundrede
anså man ikke en mand for umådeholden
de, selv om han derhjemme eller på ar
bejdspladsen tog 2-3 snapse til hvert ho
vedmåltid og stak nogle inden for vesten
ind imellem, hvis lejlighed bød sig.
Endnu i min ungdom havde mange
Gjerrild bønder den skik, at de på vejen
hjem fra Grenå stoppede op bestemte ste
der og styrkede sig ved en slurk af kluk
flasken. Sidste sted var ved det træ i Benzon skov, som endnu kaldes »brænde
vinstræet«. De havde brugt mange penge
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på beværtninger, stærkt omtågede eller
berusede kom de hjem. Huslige scener op
stod der med den hustru, som havde sid
det angst ventende.
Ved hjemmets fester skulle der brænde
vin til, også ved sørgefester som begra
velser. Drikkeri, fattigdom, uvidenhed og
sløvsind og umoral gik hånd i hånd.
Da jeg var en snes år, begyndte afholds
foreningerne for alvor at gøre sig gælden
de. Jeg blev total afholdsmand. Både for
min egen skyld, men også for at vise et
godt eksempel og for at vise, at man kun
ne være glad og holde fester, uden der
skulle en dram eller flere til at give kulør.
Mange flere, end jeg blev foreningsmed
lemmer, også et stort antal af dem, der
hidtil havde søgt deres fornøjelser på
Gjerrild kro.
Kroen var af ret ny dato. Det var ingen
landevejskro i egentlig forstand, men en
egnskro. Den har for så vidt en særpræget
historie: I 1831 kom Erik Mikkelsen Glee
rup hjem til sit fødesogn. Han havde haft
tjeneste hos grev Scheel på GI. Estrup.
Greven var blevet ham penge skyldig,
blev der sagt, og gav ham en lille gård i
fæste samt ret til at drive krohold og køb
mandshandel. Kroen fik en gunstig belig
genhed, der er lige langt til Gjerrild og
Stokkebro centre.

Der var mange, der fandt vej til kroens
døre. Den blev på forskellig vis sognets
centrum: i dens store stue kunne landsby
ernes mænd samles til drøftelse af det, der
drøftes skulle. Det var bekvemmere og ra
rere end at samles under åben himmel og
sidde på en kampesten ved bystævner og
lignende.
I skænkestuen kunne man få mad og
drikke efter behov og ønske, navnlig drik
ke. Den åbnede også sine døre for et for
lystelsesliv, hvor det til tider gik ikke ale
ne livligt, men også voldsomt til. Det kom
til slagsmål, og meget andet dårligt ud
løstes.
Købmandsforretningen gik godt. En tid
blev der tillige drevet skibsfart, varer blev
sejlet til og fra Gjerrild bugt, der var en
slags naturlig havn. Her blev bygget et
anseligt pakhus. En af ejerne byggede et
bageri ved købmandsboden; alt i alt blev
det et foretagende, der kunne konkurrere
med de største i vor nærmeste købstad,
Grenå.
Kroen, og hvad dertil hørte, var altså et
sted på både godt og ondt, men i mine
øjne mest det sidste. Meget afhang natur
ligvis af de skiftende kromænds egen ind
stilling.
Afholdsagitatorerne brugte ofte vold
somme ord. Ordene blev tit understøttet
af videnskabelige undersøgelser og trykte
tavler, som med billeder illustrerede det
sagte. Jeg skal søge at gengive et møde,
der satte sig fast i min hukommelse. Tale
ren talte om brændevinens navn og føl
gerne af dens nydelse:
»Brændevin hedder den drik, der er
manges store ulykke. Den bærer på uhyg
gelig måde sit navn med rette. Dens bræn

dende virkning er kraftig og mangesidig.
Her ser I et billede, der viser os, hvor
ledes en sund lever og nyre ser ud. Ne
denunder ser I en lever og nyre, som i en
ung alder fungerer dårligt; de er allerede
hærgede af brændevinens livsdræbende
væske. Den har svækket legemets kraft og
vil føre til en alt for tidlig alderdom og
død.
Hjernen er også medtaget hos nyderen,
og idioti er en frygtelig følge for mangt
et barn, avlet under rusen, dets forældre
sølede sig i.
Brændevin er en led drik, der undergra
ver jeres økonomi. Se på denne mands
bekymrede angsigtsudtryk, da han i en
ædru stund overvejer sin fattigdom og si
ne gældsforpligtelser. Se på hans kones
slappe kinder og håbløse øjne. Se på deres
og deres børns fattige klæder og deres lu
dende holdning.
Alt dette og meget mere er følger af
beruselsens korte lykke. Hvor snapsen og
drammen, kaffepunchen og tevandsknæg
ten præger hverdag og fest, går sundhed,
økonomi og hjemmets lykke til grunde i
brændevinens hærgende flammer.
Til jer unge skal der lyde et: Tag aldrig
den første snaps! Det ord har ret, der si
ger: »Manden tager det første glas, men
de følgende glas tager manden!« - Det er
bedre og lettere aldrig at nyde end bryde !
Til jer kvinder og mænd, der måske al
lerede er ved at rutche ned ad skråplanet,
siger jeg: Bryd af, mens tid er, nu i aften.
Tag jeres beslutning med det samme og
hold den fast! Før I i aften går i seng, tag
så brændevinstønden, bær den ud til ren
destenen, åben for spunsen, og lad bræn
devinsdjævelen forsvinde i det stinkende
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mudder, hvor han rettelig hører hjemme.
Knus derefter brændevinsflasken, at den
ikke mer skal friste. Det vil I aldrig for
tryde ! «
Der var folk, som bogstaveligt talt
fulgte disse og lignende råd.
Afholdsforeningen indbød til andet end
agitationsmøder. Man samledes til fore
drag af mange slags; den søgte at give
vidsyn og horisont for alt »skønt og stort
herneden«. Ind imellem samledes vi til
fornøjelige festers samvær, hvor det gik
muntert til, men hvor man ikke dagen ef
ter vågnede op med tømmermænd til en
grå mandag.

Afholdsbevægelsen blev efterhånden så
stærk i Gjerrild, at jeg vil mene, ca. halv
delen af alle hjem var tørlagte for spiritus
både i hverdage og til fester. Men en så
dan ændring i livsvaner gik naturligvis
ikke stille af. Der var solide folk, som
hævdede, at total afholdenhed var et brud
på god gammel sæd og skik. Ja, nogle
svang sig op til at påstå, at det var at
vrage en Guds oplivende gave !
Det hændte, at problemet gjorde ven
ner til uvenner, og at det satte dyb og va
rig splid i en slægt. I vor familie var vi i
det store og hele totalt afholdende.
En lille gruppe i sognet havde økonomi
ske og magt-interesser i at vedligeholde
spiritusforbruget på højt plan. Og der var
nogle, som var så bundne og sløvede af
lasten, at de simpelthen drak uden at lade
sig råbe op af hverken modstandere eller
tilhængere.
I provisorieårene kom afholdsbevægel
sen for alvor ind i dansk politik. I begyn
delsen var det vist mest for at få penge i
statskassen, at regeringen foreslog forhøj
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else af brændevinsskatten og en skat lagt
på stærkt øl. Men senere kom man også
med moralske begrundelser og talte om,
at drikkeriets skadelige følger derigennem
skulle bekæmpes.
Vi afholdsfolk kunne ikke umiddelbart
gå ind for de nævnte afgifter. Vi forlang
te, at vin skulle sambeskattes. Vi mente,
at også de såkaldt højere kredse trængte
til større afholdenhed, at netop de burde
gå foran med et godt eksempel - adel for
pligter - og at de, der havde evne dertil i
fuldt mål måtte være med at bære landets
økonomiske byrder. Byrderne måtte under
ingen omstændigheder lægges på »den
fattige mands snaps« alene, lige så lidt
som på den fattige i det hele taget.
Estrupstyret begyndte at røre ved be
skatningsforholdet. Da Venstre havde sid
det ved roret nogle år, kom der en bevær
terlov, som indskrænkede restaurationer
nes antal, og noget senere blev afgiften på
sprut forhøjet ganske betydeligt.
Jeg ved ikke rigtig, om jeg var glad for
disse love. Der var i dem noget, der bød
mig imod.
Hos mange afholdsfolk voksede den
tanke sig stærk, at der burde indføres et
spiritusforbud gældende for hele landet.
Dette skete ikke, men efter kommuneaf
stemninger er der mange sogne, hvor
man har forbudt salg og offentlig ud
skænkning af spiritus. Og hvorom alting
er: Vi kan med glæde sige, at spiritusfor
bruget er gået stærkt ned, og at det nu er
en sjældenhed at møde en beruset på vej
eller gade; det var det ikke i min barn
dom og ungdom, og endnu mindre forud
for denne.

Herremænd og bønder
(Det var solskin og hen under høst, en
dag far under en sygdomsperiode havde
det forholdsvis godt. Han spurgte, om jeg
ville køre ham en tur ud gennem marken.
Da vi kom til Skelvejen, sagde han: Jeg
kunne have lyst til at fortsætte til Benzon
og Gjerrild. Vi kørte i hans yndlingsvogn,
ponnyvognen, og havde et godt forspand.
Da vi kørte gennem hovmuren ved
Rødeled, hovmuren afgrænser på en ca. 2
km lang strækning det areal, hvor bøn

derne i sin tid ydede hoveritjeneste, be
gyndte far som så ofte i den tid at for
tælle) .
Ja, sagde han, for mig er det under
ligt at køre her, bedre end nogen herre
mand for blot nogle menneskealdre siden.
Vi bønder er nu løst fra stavnsbånd og
hoveri og megen anden herremandstvang.
På disse store agre har mine forfædre aset
og slidt. Digteren har vel ret, når han
synger om dem: »Helt tungt han efter sig
foden drog - han som før var så rap -

Sostrup. Opført 1599-1606 af Jacob Seefeld og Sophie Bille. Købtes 1960 af cistercienserordenen, der har
indrettet gården til nonnekloster og klosterpension. - Trap: Danmark 3. udg. 1901.
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højt lærken over hans hoved slog - men
han hørte det knap ! «
Endnu i min barndom vidste de gamle
at fortælle om trange hovdage. Men der
kunne også ind imellem komme et vist
præg af humor i deres historier. En af
dem lød:

De havde på den tid på Sostrup (= Benzon) en grov vigtig ridefoged, lidt af en
stabejs var han; han råbte op, men havde
vanskeligt ved at skaffe sig rigtig respekt.
En formiddag i høslættens tid, vognene
holdt som sædvanlig i række i laden, var
det nu helt galt. Han galede ustandseligt
op om, at de folk, der »ladede« hø på lof
tet (lagde det på plads og trådte det sam
men) skulle anderledes lægge kræfterne i.
»Træd til, så taget buler, og dets bindin
ger springer!« brølede han, og så kom der
grimme ord og trusler af hans mund.
I middagsstunden blev hoveribønderne
enige om at spille ridefogeden et puds,
hvis han også om eftermiddagen skabte
sig på lignende måde. Det gjorde han.
Bønderne skar på en gang en række bin
dinger over, og han så taget bule ud og
partier af det skride ned ad tagsiden, så
solen skinnede smilende ind.
Der blev sagt, at alle havde lovet at stå
sammen i den forventede »afregningens
time«. Men hvordan denne forløb, meldte
historien ikke.
Godsets historie kan føres tilbage til
begyndelsen af 1300-tallet. Nogle af den
danske adels fineste slægtsnavne har væ
ret knyttet til det. Et broget liv på godt og
ondt er blevet ført.
Gjerrild kirkes arkitektur og kostbare
prydelser vidner om kirkelig interesse.
Måske er det hændt, at »her knæled den
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stålklædte kæmpe og lærte ved messe og
ottesang den stolteste vrede at dæmpe«.
- I 1724 byggede godset en skole for al
muens børn. Muligt at det er sket »under
pres fra oven«. Men mangfoldige tråde
gik der mellem godsets sale og de lave
bindingsværks beboelser.
Mærkeligt nok sluttede Jens Hvass til
Sostrup sig til den bondehær, Skipper Ele
ment havde samlet for at befri Kristian
den anden og gøre ham til Danmarks kon
ge igen. Sammen med Klement blev han
henrettet efter nederlaget i Alborg. Hans
godser tilfaldt ved dommen i 1536 kro
nen, men det kom ikke til at gælde So
strup, der var hans kones arvegods.
Et lille hundrede år senere skal efter si
gende den lystige Hans Seefeld på én nat
have tabt både Sostrup og Skærvad ved
kortspil. Da han havde tabt den ene gård,
satte han den anden på spil med udbrud
det: »Lad dem følges ad!« Derfor har vi
her på egnen mundheldet: »Lad dem føl
ges ad ligesom Skærvad og Sostrup!«
Rigsmarsk Jørgen Skeel overtog de to
gårde med tilliggende i 1613. Slægten
havde godset et par hundrede år og gav
gården navneforandring til »Skeel«; siden
blev oprettet »grevskabet Skeel«, »Skeels
birk« og »Skeels tingsted«.
En mægtig og jordsamlende slægt var
det. En kaldtes »den rige Skeel«. Om en
anden fortælles, at han kunne ride på sine
egne marker fra Sostrup til Viborg. Han
var i hvert fald god for 2500 tdr. hart
korn. - I slutningen af glansperioden
skrev slægten sig iøvrigt Scheel.
Det var i 1829, at den kongelige kasse,
der havde overtaget Sostrup og Skærvad
som pant, stillede disse til auktion og

Skærvad. Antagelig opført af Jørgen Skeel ca. 1775. - Foto i Erhvervsarkivet.

solgte dem samt Ørbækgård til ritmester
Jacob Benzon for 230.000 rbdl. sølv. Stam
huset Benzon blev oprettet, slot og gods
fik navn efter besidderen.
Slottet, som det stod dengang og står
endnu, er opført i 1600-tallet. Det blev
aldrig fuldført i den oprindelig planlagte
firfløjede vælde. Men det regnes dog for
et af landets smukkeste herresæder. Dets
skønhed fremhæves af de omliggende
voldgrave og parkanlæg og af tilgrænsen
de skove.
Allerede efter ti års forløb måtte Jacob
Benzon lade tvangssælge de store gårde
Skærvad, Ørbækgård og Stensmark samt

en mængde tiende og gods. Et årstid efter
døde han, og den tolvårige Ernst August
arvede det forgældede stamhus. Men hans
energiske mor bragte som enke orden i
pengesagerne.
I 48 år var E. A. Benzon stamhusbesid
der. Om ham kunne der fortælles mangt
og meget. Siges må det, at han virkelig
søgte at have omsorg for sine bønder. Ja,
han mente netop, at de var hans bønder
og arbejdere, og han ville råde og regere
både gods, sogn og beboere som i stavns
båndets og hoveriets dage. Han forstod
ikke den ny tids tanker. Tværtimod.
Hos den vågne, jævne mand havde det
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vakt sorg og harme, at mænd, der havde
udført et stort arbejde for en fri grund
lovs gennemførelse og sunget nationalt
mod og håb ind i unge og ældre, ved
grundlovskampene kunne stille sig stejlt
på det standpunkt, at det var de begave
de, de dannede, de rige og fornemme, der
fremover skulle styre landet, og at de fik
støtte fra meget betydelig kirkelig og lit
terær side. Jeg tænker særligt på mænd
som Orla Lehmann, Carl Ploug, biskop
Mynster og Johan Ludvig Heiberg.
Fire år efter, at den reviderede grund
lov ved hjælp af »lodder og trisser« var
blevet en kendsgerning (1866), udarbej
dede Det forenede Venstre sit program i
25 punkter. Næsten halvdelen af dem
handlede om åndelige spørgsmål, om fri
hed, om kirke og skole. Det første punkt
er let at huske, men svært at praktisere,
viste det sig: »I henseende til borgerlig
og politisk lighed og frihed bør enhver
stilles lige uden hensyn til stand og for
mue«.
Nu blev der for alvor politisk kamp i
vort land - og i Gjerrild.
Ernst Benzon fandt det ret og rimeligt,
at frihedsideerne fra junigrundloven var
blevet kraftigt beskåret. Han glædede sig
især over godsejernes stadig stigende po
litiske magt og indflydelse, og han kæm
pede målbevidst og stærkt, både bag ku
lisserne og offentligt, for sine politiske og
sociale meninger. Men til stamhusbesidde
rens store fortrydelse sluttede fler og fler
af godsets bønder, håndværkere og arbej
dere sig til venstregrupper, der krævede
parlamentarisme og frihedstanker ført ud
i livet. »Intet over og intet ved siden af
folketinget,« blev et af tidens slagord, der
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krævede, at både kongemagt og landsting
anerkendte folkets vilje som øverste myn
dighed.
Ved valg til folketinget gik det hårdt
til, selv om stemmeprocenten ikke var
særlig høj.Valghandlingen foregik på Gre
nå torv ved håndsoprækning. Det hed sig
så smukt, at de valgte var folkets kårne
mænd; men valgmåden gjorde, at alle
kunne kontrollere, hvem der stemte på
hvem. Dette var meget uheldigt, for end
nu sad frygten for at gøre de magthaven
de imod mange i blodet, på landet specielt
en frygt for herremandsvældet.
Forud for folketingsvalget fik arbejde
re, håndværkere og andre under godset
meddelelse om, at alle, der ville stemme
på Højre, kunne komme ned på avlsgår
den og få gratis køring til Grenå (10 km)
og hjem igen. Befordringen skete i høst
vogne. Der blev endvidere fra godset gra
tis sørget for god beværtning med bræn
devin og kaffepunch.
Da en engang slap til at stemme »for
kert« ved valget, kunne han ikke age med
hjem. Om en anden forlød det, at han
først havde sagt til en venstremand, at
han ville stemme Venstre, men det kom
»godset« for øre. Herfra gjorde man ham
opmærksom på, at han i så fald ikke skul
le forvente at få sin ansøgning om fæste
på en ledig ejendom bevilget. Han stemte
højre, fik ejendommen, men var ugleset
af mange efter den tid. Og senere lød det
om vankelmodige og beregnende bange:
Han har det som Jens Peder, der ved fol
ketingsvalget besluttede at stemme på et
fæstebrev.
På og omkring valgstedet rørte der sig
et broget folkeliv: Søndagsklædte hånd

værkere og arbejdere samt vadmelsklædte
bønder stod i smågrupper eller blandede
sig op i folk af godsejertype og købsta
dens honoratiores. De opstillede kandida
ter holdt flammende valgtaler, og mer el
ler mindre benovede stillere tog ordet for
at anbefale netop ham, de støttede. Imens
dirrede luften af tilråb, der søgte at for
styrre og latterliggøre den talendes ord;
til tider måtte også hans person stå for
skud.
Der faldt meget kraftige udtalelser for
og imod partierne og de opstillede. Der
kunne også opleves små episoder, hvor
smilet eller latteren brød forsonende igen
nem. En sådan var denne: På torvet stod
en statue af kong Frederik VII. En bedug
get mand søgte at entre statuen. Da dette
mislykkedes, hagede han sig fast, stående
på dens sokkel, og råbte med en stemme,
der trængte igennem: Velærværdige ma
jestæt, du folkekære kong! Jeg kan ikke
nå at trykke et kys på din nådige hånd til
tak for den dyrebare junigrundlov, men
nu kysser jeg så dine støvede støvler!

Provisorieårene
Det er i min tid ofte drøftet, hvorledes
man som personlig kristen skal forholde
sig til politik. Grundtvig, den ene store
vækkerrøst og kirkefører i det 19. århun
dredes danske kirkeliv, var jo selv stærkt
aktiv i det politiske liv. Det samme gjaldt
adskillige af hans gode elever, for eksem
pel Frede Boj sen, Sofus Høgsbro, ja, og
mange flere.
Vilhelm Beck, den anden store vækker
røst, og i flere henseender tillige Grundt
vigs modpol, sagde engang, at politik

er djævelskab. Han hævdede, at mange
grundtvigianere havde taget skade på de
res kristendom, og at selve bevægelsen
havde gjort det ved at deltage i det poli
tiske liv. Selv undgik han - fraregnet en
kortere periode i ungdomsårene — enhver
form for politisk virksomhed, men mente
vel ikke sin drastiske udtalelse helt bog
stavret. I hvert fald overlod han med vel
vilje sine folk hestekøretøj, når de drog til
valg, og han havde Sønderjylland og søn
derjyderne som et fast led i sin kirkebøn.
Jeg erindrer ikke, hvornår min politi
ske interesse begyndte. Men allerede som
barn og ung lyttede jeg opmærksomt, når
politiske problemer drøftedes derhjemme,
og tidligt tog jeg del i politiske møder. På
højskolen fik jeg ny inspiration. Politik
blev for mig mer en ideernes brydning
end økonomisk interessekamp.
Dog noget af begge dele, indrømmer
Je3I det bevægede politiske år 1884 var
jeg for ung til at have stemmeret til Fol
ketinget, men det fyldte mig med glæde,
at valget blev en absolut sejr for parla
mentarismen (83 V., 19 H., 2 S.). Vi var
mange, som mente, at nu måtte Højre re
spektere folkets vilje. Det gik anderledes.
1885 blev for alvor et politisk kampår.
Det engang så mægtige nationalliberale
parti, godsejerne og de velhavende borge
re, blev mer og mer en enhed. Estrup var
den samlende skikkelse. Han var storgods
ejer, viljestærk og stod urokkelig fast på
den livsanskuelse, at kongen havde lov
at vælge sine rådgivere, dvs. ministre, på
trods af Folketingets flertal. Han støttedes
af Landstinget.
Venstre havde fået en lige så viljestærk
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fører i gårdmandssønnen Christen Berg
fra Vestjylland, der havde taget lærerek
samen, og som lærer erhvervede sig be
tegnelsen »kongen på Bogø«. Hans livs
syn var præget af grundtvigske tanker og
ideer. Hans lyse væsen, rige evner som
organisator og folketaler vakte bondestan
den til ivrigere deltagelse i det politiske
liv. Med sammenbidt energi bekæmpede
han Estrups provisoriske styre. Hans slag
ord blev: »Gå aldrig på akkord med uret
ten«.
Under hans ledelse blev finansloven
dette år og fremover beskåret og beklip
pet, så den fik navnet »den barberede
puddel«. Det viste sig i øvrigt, at det i
kommende år blev meget vanskeligt at
holde Venstre sammen om »visnepolitikken«.
Finansåret 1884-85 nærmede sig sin
slutning. Voldsomme, men nytteløse de
batter havde fundet sted på rigsdagen.
Ministeriet Es trup hjemsendte da denne
og udstedte den anden provisoriske fi
nanslov, der var langt mere vidtgående
end den første.
Det jævne folks harme var så stor her
over, at stemningen nærmede sig et koge
punkt, der truede med revolution. Der
dannedes »riffelforeninger«, og der faldt
bemærkninger om, at riflerne kunne bru
ges mod andre end udenlandske fjender både mand og mand imellem og mer of
fentligt.
Nogle nægtede at betale skat, da de hæv
dede, at finansloven var direkte grundlovs
stridig. Af samme grund ville adskillige
højskoleforstandere ikke modtage tilskud.
Regeringen søgte på forskellige måder at
knægte den fri tale- og skriveret, og der
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kom en række politisk prægede sagsanlæg
og afskedigelser.
Christen Berg skulle en dag tale ved et
møde i Holstebro. Han nægtede at gå på
talerstolen, hvis politimesteren blev sid
dende på den tribune, hvorpå talerstolen
stod. To mødeledere tog da »mester« un
der armen og førte ham lempeligt og fred
sommeligt ned på almindelig tilhørerplads.
Berg holdt sin tale under endnu stærkere
lydhørhed og tilslutning end sædvanlig.
Spændingen var høj, men der skete intet
lovstridigt ellers. Alligevel idømtes Berg
og de to mødeledere hver 6 måneders
fængsel på almindelig fangekost.
Under fangenskabet oprandt Bergs sølv
bryllupsdag. I fængslet modtog han og
hans kone et utal af deputationer og gra
tulanter og gaver. Tidens højskole- og
folkesanger, præsten Chr. Hostrup, over
rakte på 80.000 bidragyderes vegne kost
bart, gedigent sølvtøj og en stor kontant
sum i guldtyvekroner.
Ved fængselstidens udløb og i lang tid
derefter fejredes Berg som næppe nogen
dansk mand før ham. Mange tusinde sam
ledes til hyldestmøder. Det største var vel
det, der blev holdt i Kolding. Man anslog
deltagertallet til 40-50.000.
Det var også i 1885, at en mand rette
de to revolverskud mod Estrup uden at så
re ham. Dette benyttede regeringen som
påskud til at oprette et såkaldt gendarme
rikorps, et slags spionage- og politikorps
blev spredt over det ganske land. Korpset
bar lyseblå uniformer. Det blev rent ud
forhadt og chikaneret på enhver måde
ude i befolkningen.
Nogle steder kom det til bataljer mel
lem gendarmer og ellers fredelige bønder.

I Gjerrild indtraf en lille episode, da nog
le gendarmer en aften ville deltage i et bal
på kroen. Pigerne nægtede hånligt at
danse med dem. Karlene var ophidsede og
truende. Smædevisen »Dejlig er de lyse
blå« rungede i salen. Det trak op til slags
mål. Heldigvis fortrak »de lyseblå«. De
indså, at overmagten var for stor.
Stamhusbesidder Ernst Benzon gav fuld
tilslutning og støtte til Estrupstyret. Han
lagde ikke skjul på, at hans personlige
indstilling var ønske og forsøg på at få
udviklingen endnu længere til højre end
Højrepartiets officielle målsætning.
Mange i Gjerrild frygtede ham. Vi var
en del, som syntes, at nogle viste ligefrem
krybende adfærd og ærbødighed. Benzons
indflydelse viste sig blandt andet i, at så
længe han levede, tilførte Gjerrild sogn
Højre et meget betydeligt antal stemmer
ved folketingsvalgene. Ved første valg ef
ter hans død stemte næsten alle Gjerrildboerne på Venstres kandidat og bidrog
stærkt til partiets valgsejr.

Begivenhederne i 1885 tændte og fæn
gede i mit unge sind. De udløste noget,
som prægede mig for livstid. Berg var i
den periode mit politiske ideal, for jeg
syntes, at han med åben pande kæmpede
for sandhed og ret. Måske var det tillige
i denne tid, jeg fik nogle sanglinjer kær.
Jeg har ofte også senere nynnet dem for
mig selv og sagt dem til andre: »Ej oprør
jeg priser - nej, stop! Men ære den, der
rører op ! «
I sommeren 1888 døde stamhusbesid
deren. Kort tid efter fremkom den tanke,
at der skulle samles ind til en mindesten.
Dette fremkaldte røre i Gjerrild sogn, der
i skarphed afspejlede det storpolitiske på

lokalt plan. Mange lod sig besnære af
tanken og gav deres bidrag. Mange stille
de sig fuldstændig afvisende og fordømte
planen og dens ophavsmænd med stærke
ord.
Resultatet blev, at en mindesten kunne
rejses. Den skulle stå i Benzon skov ved
en vej, hvor hoveribønderne i sin tid fær
dedes til og fra deres hoveritjeneste. Det
rygtedes, at inskriptionen skulle være:
E. A. P. Benzon
Kammerherre Hofjægermester
Ridder af Dannebrog
født 25. juli 1827 død 10. juli 1888
Rejst i taknemlig Erindring af Godsets Beboere

Den sidste linje vakte voldsom harme. Vi
mente, at dette var falsk tale, ja spytslik
keri for det nye herskab, og vi var nogle,
der besluttede en åben demonstration, ik
ke mod en afdød mand, men mod vore
egne standsfællers optræden i denne sag.
Demonstrationen forløb således: Vi kør
te i passende tid til Veggerslev-Villersø
mose efter tørv. På hjemvejen mødtes vi
under »brændevinstræet«. Ikke for at skå
le med hverandre, men for at afvente det
tidspunkt, da afsløringshøjtideligheden
fandt sted, så kørte vi med god ind
byrdes afstand de jernbeslåede stærkt
rumlende vogne forbi.
Det kom ikke til særlige scener under
demonstrationen, men den var stående
samtaleemne længe derefter og vakte til
eftertanke.
Der hengik atter nogen tid. En morgen
fandt nogle skovarbejdere mindestenen
styrtet omkuld. Et hjørne var stødt af
den. En stor politimæssig undersøgelse
blev sat i gang for at finde frem til ger49

Ernst August Pyrmont von Benzon (1827-88).
Tegning af den århusianske maler og fotograf
A. Fritz 1852. - Danmarks Adels Arbog 1967.

ningsmændene, og flere mistænkte blev
arresterede, men de klarede alle frisag, og
senere har mindestenen stået urørt.
Det nye herskab fandt det bedst at ind
føre en ny kurs, og efterhånden mistede
Benzon helt sin politiske indflydelse i sog
net. Ved valgene nu er det Venstre, Radi
kale Venstre og Socialdemokratiet, som
får næsten alle Gjerrild-stemmer. Højres
stemmer kan tælles på en hånd eller to.
Personlig omtale af politikere
På landspolitisk plan fik vi jo endelig i
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1901 systemskifte. Det var parlamentaris
men, der langt om længe sejrede. Men
det var mer end dette. Det betød også, at
bonden var nået et betydeligt skridt frem
mod anerkendelse på lige fod med andre
samfundskredse, der tidligere ringeagtede
ham.
Bondesønnen og landsbylæreren J. C.
Christensen og gårdejer Ole Hansen fik
plads i kongens råd side om side med
godsejere og velhavere.
Rigtig mange var dybt rystede og for
argede. En hofdame udbrød om Ole Han
sen: Tænk, han går derhjemme i træsko
og passer køer og svin. Han vil bringe
stank af stald til højenloftssale!
Mange lignende anekdoter fortaltes med
humor mand og mand imellem i lavlofte
de bondestuer; en af dem lød:
Det er ganske vist ... I udlandet er
man dybt rystet over tingenes tilstand
herhjemme. Da man ved Wienerhoffet
fortalte den gamle østrigske kejser, at
kong Christian IX havde udnævnt en sko
lelærer til kultusminister, udbrød kejseren
bekymret: »Har der da været revolution
i Danmark?«
Da hofmanden fortsatte: »Der er end
nu værre ting at berette: En ganske al
mindelig bondemand er også blevet mini
ster,« sank kejseren besvimet om i tron
stolen.
Ud over landet var der stor begejstring
over systemskiftet, og vi var ca. 15.000
udsendinge, som gik i folketog til Ama
lienborg, hvor en deputation fik foretræde
for kongen og bragte hyldest og tak. Om
aftenen var der folkefest i »Kongens Ha
ve«. Der er noget betagende i at være
sammen og glædes sammen. Det skal si

ges. Men jeg - og mange flere - var nu
ikke helt tilfredse med, at ordførerne hav
de sagt tak for en handling, som det hav
de været kongens pligt at udføre for år
tier siden. Derimod glædede jeg mig over,
at der ligesom var givet håndslag på et
samarbejde mellem konge og folk i den
kommende tid.
Der var mange opgaver at tage fat på,
og det tør siges, at en virkelig reformperi
ode var indledt, men det skal jeg ikke
komme nærmere ind på.
Jeg har bevaret min interesse for poli
tik livet igennem. Det har givet mig ad
skillige skuffelser, men også mange glæ
der.
En del ledende politikere har jeg haft
personlig kontakt med som bestyrelses
medlem i Grenå-egnens Venstreforening,
som valgmand ved landstingsvalg, stiller
for kredsens folketingskandidat m. m.
Nogle af mændene skuffede mig ved
nærmere bekendtskab. Andre politikere -også inden for andre partier - var det mig
en berigelse at udvikle meninger med og
på visse områder være i samarbejde med.
Venstres fører ved systemskiftet og i
tiden derefter, J. C. Christensen, har ikke
stået så højt for mig som Christen Berg.
Men i hans kirkelovgivning var jeg, lige
fra starten, helt ud hans mand, og jeg
fulgte ham i 1905, da mange her på eg
nen, også i vor familie, brød med ham på
grund af han ændrede stillingtagen til
landets forsvarspolitik.Vi svogre tog nog
le hæftige debatter ved sammenkomster i
denne tid.
Efterhånden er jeg for resten kommet til
at holde mer og mer af J. C. Det skuffede
mig meget dybt, at han ikke kunne gen

nemskue Alberti; jeg ved, at det sved
ham selv i sindets indre hjerterod, og det
er blevet mig fortalt, at han i de svære
dage fandt sin kraft og hjælp i sit guds
forhold. Netop deri forstår jeg ham.
Det kristelige præg, der var over man
ge af de førende venstremænd i min ung
dom, og da også endnu, førte i øvrigt
til voldsomme brydninger, da Hørup star
tede dagbladet Politiken og gav det fri
tænkerisk præg, og da fritænkeren Edv.
Brandes blev valgt ind i Folketinget. De
Bergske blade blev Politikens modpol. Jeg
har ofte abonneret på Sorø Amtstidende
eller Aalborg Amtstidende foruden at væ
re konstant holder af vor stedlige Grenaa
Folketidende. Efterhånden blev Kristeligt
Dagblad ligeledes en stadig gæst i vort
hjem.
Af personlige venner blandt politikerne
nævner jeg to. Anders Nielsen, Tapdrup
ved Viborg, var en fattig husmandssøn og
sagde, at det var en stor dag i hans liv, da
han ombyttede sine trækstude med heste
forspand. Han var den første husmand,
som fik sæde i kongens råd (1908). Da vi,
ikke længe efter udnævnelsen til minister,
traf hinanden, sagde jeg: »Til lykke, det
glæder mig rigtig meget, men nu må jeg
vel sige De til dig?« På sin djærve elsk
værdige måde svarede han: »Hvad bilder
du dig ind, Niels. Er du blevet fin på det!«
Han kunne skrive bladartikler, der blev
læst med interesse og eftertanke, og han
havde det talte ord i sin magt. Hans korte
sætninger virkede ofte med næsten fyndords-kraft.
Grenåegnens mangeårige folketings
mand, Niels Pedersen-Nyskov, var alde
les ikke veltalende, og hans stemmeføring
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kom til kort i de højrøstede politiske de
batter efter valgmøderne. Ved et sådant
talte en aften som repræsentant for de fire
partier, godsejer Juel, Mejlgård (H), re
daktør Josiassen, Grenå (S), gårdejer Fre
derik Møller, Karlby (R) og Pedersen-Nyskov (V).
Proprietær og hestehandler Jacob Hejdenheim, Holmegård, havde fortalt mig,
at han aldrig havde overværet et vælger
møde, og jeg fik ham overtalt til at være
med ved dette. Da vi kørte hjem, spurgte
jeg: Nå, hvem af de fire havde så ret?
Ja, sagde han, hvem der havde ret, er
nu ikke så lige at sige. Da den første stod
på talerstolen, tænkte jeg: Det er da ind
lysende rigtigt, det han siger, men det
tænkte jeg også siden, når en af de andre
stod der. Det var noget forvirrende noget.
De havde jo ret allesammen. Men han, du
er stiller for, var den ringeste til at snak
ke for sig, og socialisten var den sjoveste,
sikke han kunne bruge mundtøjet! Ja, han
kunne - bedre end nogen hestepranger en
markedsdag.
Niels Pedersen-Nyskov tabte tilsynela
dende ved alle valgmøder, men han sejre
de solidt eller stort ved alle folketings
valg. Det skete, at vi ind mod valg arran
gerede større politiske møder med en af
de store kanoner som taler. Nogle gange
var det den kendte politiker og friskole
mand Klaus Berntsen. Han kunne ikke
blot debattere sagligt og dygtigt, men og
så få latteren på sin side. Dette ophidsede
engang din Ras Gissel morbror, der var
blevet radikal venstre, så meget, at han iv
rigt gestikulerende og imod-råbende krav
lede op i et af hotellets høje vinduer for
derfra bedre at skaffe sig ørenlyd, men
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Niels Pedersen-Nyskov (1950-1922). Repræsente
rede Randers amt i Folketinget 1895-1922. Victor Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem
hundrede år 1848-1948 II (1950).

denne position virkede absolut ikke latter
dæmpende.
På tinge og mange andre steder nød
min stilfærdige, klart- og rettænkende ven
og partifælle Pedersen-Nyskov stor re
spekt og anseelse. De sidste ti år af sit liv
var han folketingets formand. Ved gen
foreningsfesten på Dybbøl i 1920 var det
ham, der på rigsdagens vegne bragte søn
derjyderne en tak for deres trofasthed mod
Danmark og sluttede med at sige: »En be
givenhed som denne må virke, at vort
folk bliver et bedre folk«.
På sin hjemegn og ud over landet ar

bejdede han især med husmandssagen.
Det kunne jeg lide ham for. Der er alt for
ofte øvet uret mod de små i samfundet.
Jeg er egentlig spændt på, hvad det nu så
stærke Socialdemokrati vil komme til at
betyde for Danmark. Meget godt har par
tiet gjort i social og økonomisk henseende
for arbejderne. De trængte til det, og de
trænger til det den dag i dag.
Jeg må lige nævne Peter Sabroe. Han
kom til at give de politisk-sociale bryd
ninger i Gjerrild sogn et slags efterspil.
Et yderst særpræget menneske var han.
Han lærte skomagerfaget, men viste hur
tigt store evner som journalist; som sådan
og senere som redaktør førte han en me
get skarp pen. Den var frygtet af såvel
politiske modstandere som socialdemo
kratiske partifæller. Som folketingsmand
kunne han ikke indordne sig under parti
disciplinen, og flere gange søgte ledende
skikkelser at få ham lempet eller smidt ud
af partiet, men hans popularitet i brede
kredse gjorde, at disse anslag strandede.
Sabroe var især forhutlede og mishand
lede børns glødende ven og forkæmper,
men også andre under elendige kår tog
han sig af med hensynsløs hjertevarme.
Hans besøg på børnehjem, fattiggårde, ar
bejdspladser og arbejderboliger gav anled
ning til drastiske scener og avisfejder.
Han gik sine egne veje. Da han en dag
stod på folketingets talerstol, trak han en
pakke frem, løste den op, bad formanden
og de nærmest siddende lugte til indhol
det og se på det. Noget ildelugtende og
underligt udseende ruskom-snusk var det.
Så råbte han ud over salen: Dette er en
prøve på middagsmad, der for lidt siden
serveredes på en offentlig kommunal fat

tiggård. Maden er halvrådden, ingen ville
fodre svin med den, men man sulter fat
tigfolk til at sluge den! Hvad siger de
højtærede folketingsmedlemmer til sådan
offentlig forsorg? - Stort røre i salen . . .
Der kom - som på mange andre herre
gårde - polske arbejdere til Benzon. Sa
broe hørte noget om, at de fik elendig
kost, havde elendige boligforhold, dårlige
arbejdsforhold og ringe løn. Han tog sig
for at undersøge forholdene, og så skal
jeg love for, at hans ånd kom i oprør, og
hans pen spyede glødende blæk - om så
dant findes.
Fra godsets side tog man til genmæle
og talte og skrev om uforskammet og
hensynsløs indtrængen på privat område
og i private anliggender.
Sagen vakte stærkt røre på egnen og i
større dele af landet. Stamhusbesidderen
var yderst forbitret, og forbitrelsen vokse
de, da præsten i Gjerrild, min ven J. P. J.
Mynster, offentligt gav Sabroe ret i, at
polakkerne levede under helt umoralske
forhold: Kvinder og mænd, gifte og ugif
te i flæng var stuvet sammen. Deres bo
ligforhold var ikke menneskeværdige.
Sognekirken i Gjerrild ejedes af Benzon
og var en slags slotskirke. Fra godsets si
de besluttede man en hævnakt mod den
formastelige præst. Herremandsånden i
dårligste forstand trådte i aktion: I umin
delige tider havde der været fri gennem
kørsel fra Gjerrild forbi slottet og gen
nem avlsgården. Herved sparedes nogle
kilometers vejlængde til flere nabobyer
og bl. a. til annekspastoratet Hemmed.
Nu satte man skilt op, der forbød gen
nemkørsel. Sognepræsten fik forlænget en
i forvejen lang vej til sine kirkelige hand-
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linger i annekset; og han måtte respektere
forbudet.
Det varede ikke så længe, inden man
så noget igennem fingrene med alminde
lig gennemkørsel for andre, især lettere
kørsel.

Da det »polske oprør« opstod, havde vi
købt gård i Skindbjerg og var altså flyttet
fra Gjerrild. Men nogle år senere opleve
de jeg et slags efterspil til denne Sabroeske saga.
Fjerkræavl var dengang særdeles al
mindelig på landet, men navnlig hønsene
var ringeagtede af de fleste landmænd og
måtte leve under kummerlige vilkår. Ud
byttet var derefter. Mange følte, at her
måtte der sættes ind, og der blev på lands
basis oprettet fjerkræavlerforeninger og
andelsægeksport.
Jeg begyndte at arbejde med racehøns.
I »plantagen« blev hegnet tre løbegårde
for hver sin nytterace, æglægningen kon
trolleredes stammevis. Mine dyr hentede
præmier hjem fra udstillinger, og der blev
solgt rugeæg ud over hele landet. Desu
den var der jo et lille anneks for dværg
høns eller prydhøns, for at I børn kunne
sysle med dem. Her var to løbegårde.
Af og til kom der folk, som ville se
hønseriet. Søndag formiddag den 27. juli
1913 skulle vi have besøg af statshusmænd med koner fra den udstykkede gård
Kristiansminde og andre husmænd fra
omegnen. Det var bagende varmt og tin
drende solskin, da disse småjordbrugere
næsten mand af huse kom cyklende i flok
og følge. Det så kønt og festligt ud, men
der lå et tryk over forsamlingen. Dagen i
forvejen indtraf den frygtelige jernbane
ulykke ved Bramminge. Mange kom til
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skade, og flere mennesker mistede livet.
Peter Sabroe var blandt de omkomne.
Ulykken optog alles sind. Men stærkest
og voldsomst dette ubegribelige, at denne
livssprudlende småfolkenes ven og for
kæmper nu lå lig.
Også i denne kreds havde han i leven
de live ofte været forkætret. Men lyttede
man nu til smågruppers samtale, fremgik
det tydeligt, at disse mennesker allerede
dagen derpå var begyndt at binde en laur
bærkrans til hans minde. En helteglorie
gav mange ham ofte siden.
Da vi sad ved middagsbordet, kaldte te
lefonen, og en stemme spurgte, om stam
husbesidder Mylius de Benzon med frue
og to gæster måtte se indenfor kl. ca. 4
om eftermiddagen. Herskabet havde be
søg af en fjerkræinteresseret dame og hen
des mand. Man ville køre en tur i omeg
nen og udbad sig tilladelse til at dreje ind
for at se mine udstillingsdyr i naturlige
omgivelser.
Svaret var naturligvis: Det vil være mig
en glæde.
Til aftalt tid rullede en herskabsvogn
ind på gårdspladsen. Der var en liberi
klædt kusk på bukken, og vognen var
prydet med våbenskjolde på siderne. Un
der de halvt nedslåede kalecher sad her
skaberne i delvis skygge.
Det viste sig hurtigt, at vedkommende
dame især var interesseret i løbegården
med tværstribede Plymouth Rocks. Hun
arbejdede selv med samme race og havde
fået at vide, at statskonsulent Koch havde
hentet fjer fra min hønsebestand til affo
tografering og kliche til sin bog om fjer
kræracer. Dette var hun meget optaget af.
Samtalen gik utvungen og ret fornøje

lig derude i hønsegården og haven, indtil
fruens gemal drejede den ind på Bramminge-katastrofen og nævnede navnet Sa
broe. Da udbrød stamhusbesidderen højt
og hårdt: En meget beklagelig og trist be
givenhed - javel, men nu kom vi da af
med ham!

Den gode stemning forsvandt, og der
blev taget en noget brat afsked.
Lidt efter sad din mor og jeg ganske
stille og snakkede om, hvor forskelligt
mennesker dog dømmer og bedømmer
hverandre, og hvor viseligt det er, at den
endelige dom er lagt i en Højeres hånd.
Fortsættes i næste årbog.
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C. T. Engelstofts beskrivelse af
Århus domkirke
med H. H. Blaches kommentarer
Ved Helge Søgaard
Chr. Thorning Engelstoft (1805-1889)
hørte til en gammel præstesiægt, hvis
mest bekendte medlem er historikeren L.
Engelstoft, der var hans morbroder, og
hos hvem han voksede op, da hans far
allerede døde 1813. Allerede i barndom
men var således theologi og historie for
enet hos ham, og i hele sit liv arbejdede
han på begge felter. På universitetet var
kirkehistorien hans fag, og fra 1852 var
han biskop i Odense. I denne stilling for
blev han til sin død bortset fra nogle få
måneder som medlem af D. G. Monrads
skæbnesvangre ministerium 1863-64.
Som biskop glemte han ikke sine histo
riske interesser, men fortsatte dem til
gavn for fynsk lokalhistorie. Bedst kendt
er vel hans skildring af Odenses historie.
Det var dengang ikke almindeligt, at en
kirkehistoriker også var optaget af den
del af arkitekturen, der faldt inden for
hans fag, men biskop Engelstoft var ble
vet inspireret af sin forgænger Jacob
Madsens visitatsbog og benyttede sine
egne besøg hos præsterne i stiftet til at
gentage hans arbejde. Det blev udført
i årene 1853-86. Hans optegnelser er nu
af mindre værdi, fordi der siden hans
tid er sket så store fremskridt inden for
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den kirkelige arkæologi, og han havde
ikke andre forbilleder, hvor han kunne
søge oplysning, end Jacob Madsens gamle
beskrivelser1. Hans fortjeneste ligger i,
at han var blandt de første, som havde
øjet åbent for den værdi, kirkerne ejede
som mindesmærker, og det fortæller om
hans interesser ud over de snævert
kirkelige.
Det er næppe almindeligt kendt, at
C. T. Engelstoft også var optaget af
kirkearkæologiske undersøgelser uden for
Fyns stift. I brevene fra biskop Gerhard
Peter Brammer (1801-1884) nævnes en
afhandling af ham om Århus domkirke,
som dog næppe har interesseret biskop
Brammer meget2. Han lod den imidler
tid gå videre til kathedralskoléns rektor
H. H. Blache (1787-1871), og den var
dermed kommet i de rette hænder. H. H.
Blache kendte domkirken lige fra sine
drengeår og kunne føje en række enkelt
heder til den fynske biskops skildring3.
De blev sammen med selve afhandlingen
sendt tilbage til Odense tillige med 3
tegninger af rektorens søn, maleren Chr.
Vigilius Blache (1838-1920). Disse teg
ninger er uheldigvis gået tabt, men både
biskoppens afhandling og rektorens noter
er bevaret i den førstes privatarkiv i Rigs
arkivet, der velvilligt har tilladt offentlig

gøreisen. C. T. Engelstofts afhandling
fylder 7 blade, beskrevet på begge sider,
H. H. Blaches bemærkninger hertil 5
blade, udfyldt på samme måde. De før
ste har i marginen 3 primitive tegninger
af domkirkens ydre. De yder ikke hjælp
til forståelse af teksten og er udeladt.
Nu har C. T. Engelstofts skildring kun
historisk betydning, efter at der senere er
fremkommet flere redegørelser om dom
kirken og dens historie, blandt hvilke der
kan nævnes Francis Becketts i bogen om
Århus fra 1905, der igen er gjort over
flødig af den indgående skildring i Dan
marks Kirker, der er under udgivelse,
mens dette skrives. C. T. Engelstoft be
klager selv i indledningen, at han ikke
har tidligere arbejder at støtte sig til, men
i 1857 fremkom N. L. Høyens artikel,
som han anfører i en senere tilføjet note.
Den blev optrykt i Kirkehistoriske Sam
linger 2,1 (1857-59), p. 161-84.
De nærmeste hjælpemidler var K.
Schytte: Kortfattet Beskrivelse over Aarhuus Domkirke, 18354, der igen som
grundlag har Christian Vest Hertel: For
søg til en antiqvarisk-historisk Beskrivel
se over Aarhuus Dom- og CathedralKirke I—II, 1809-105. Det sidste om
fangsrige værk kunne dog ikke give me
get udbytte med sine talrige, mere eller
mindre uvedkommende digressioner, og
havde et helt andet mål end det, C. T.
Engelstoft sigtede efter.
Den foreliggende skildring er kun et
fragment, som skulle fortsættes, når tid
og lejlighed tilbød sig. Det vides derfor
ikke, hvilken brug C. T. Engelstoft ville
gøre af Erik Pontoppidans Marmora Da
nica I—II, 1739-41, og det kan ikke ses,

om han har kendt Hans Rhumanns ma
nuskript om domkirken0 eller noget eks
emplar af Chr. Cramers beskrivelse1, der
begge især har betydning for den perso
nalhistorie, der er knyttet til domkirken
og dens gravstene, og ville have fået
værdi, hvis C. T. Engelstoft ville behandle
de mange indskrifter. I Illustreret Alma
nak for 1855 har A. Fabricius p. 81-89
givet en kort redegørelse for domkirken,
men den har han tilsyneladende ikke
kendt, og nogen hjælp har den heller
ikke kunnet bringe.
Hvis man i enkeltheder ville påvise,
hvor C. T. Engelstoft har skønnet rig
tigt, og hvor han har taget fejl, ville det
kun være at gentage, hvad der er med
delt i bindene om domkirken i Danmarks
Kirker. Det skal derfor ikke forsøges,
men for at belyse arbejdsmåden kan et
enkelt led fremdrages.

Den nordre korsarms portal har beva
ret en tympanon af granit, der i sit halv
runde felt viser et stort georgskors, der
på hver side foroven ledsages af et
mandshovede, der helt udfylder rummet
mellem korsarmene, og forneden ses to
firfodede dyr, hvis bageste dele vender
mod korset, mens hals og hovede i en
lidt tvungen stilling bøjer sig tilbage mod
korset. Det hele forekommer gådefuldt
og er i hvert fald ikke umiddelbart gen
nemskueligt, så det kan forstås, hvad
man har villet udtrykke, selv om date
ringen er sikker, idet man har at gøre
med et arbejde i den senromanske stil,
der hører hjemme i Østjylland. Hvis
man fra begyndelsen har vidst, hvad det
te relief skulle fremstille, og det må man
vel antage, er denne tradition gået tabt.
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Hans Rhumann forklarer fremstillingen
som to hunde eller dyr, som gør mod
månen. Chr. V. Hertel gentager denne
forklaring og tilføjer, at »denne Afbild
ning skal betegne Misundelse«8. K.
Schytte oplyser, at »det skal betegne den
christelige Kirkes Sejr over Hedenskabet.
Maanen, som Intet kan skade eller for
styrre i sin Gang, betyder nemlig den
christelige Religion; Korset, Christi Kors;
og Hundene, Forfølgelsen«9. Det er for
ståeligt, at C. T. Engelstoft ikke kunne
godkende disse ældre udtydninger, og at
han ud fra den tid, da den gamle tym
panon blev udført, forsøger at lægge et
andet indhold i de symbolske figurer,
som det nærmere ses i hans skildring
nedenfor.

Francis Beckett er klar over, at dyrene
er løver, og mener ved sammenligning
med andre fremstillinger, at relieffet skal
forklares således: »Løverne er Synden,
Verdsligheden, der bestandig truer med
at opsluge Menneskene; Korset betyder
den kristne Kirke. I Læ af den kan Syn
den ikke skade, ikke naa Mennesket«10.
Denne forklaring tiltrædes af Peter Holm
i hans vejledning for domkirken11.
Også Grethe Foss bestemmer de to
dyr som løver og henfører dem til den
jyske granitskulptur. Hun bestemmer re
lieffet som et dekorativt symbol: »Lø
verne står for det onde, og han [billed
huggeren] henviser menneskene til at
søge frelse under korset«12.
Endelig samler Danmarks Kirker hele
udviklingen ved at henvise til M. Mackeprangs iagttagelser og indordne relieffet
under Århus-egnens romanske skulptur.
De to mandshoveder kan enten opfattes
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som fremstillinger af mennesker eller
snarere som symboler for sol og måne1,3.
En nærmere redegørelse for, hvad det i
sin helhed skal vise, gives dog ikke og
kan vel heller ikke gives med sikkerhed,
fordi det middelalderlige symbolsprog i
sig selv er uklart og yderligere kan have
fået et kejtet udtryk af billedhuggeren.
Den ovenstående gennemgang af for
søgene på at forstå det gamle relief vi
ser, hvor vanskeligt det kan være at klare
sig tankegangen hos fortidens mennesker,
og at det kan tage århundreder, før man
kan sige, hvor meget man forstår, og
hvad man må lade ligge til en bedre ud
rustet eftertid. Her er det dog hoved
sagen at fastslå, at C. T. Engelstoft er
den første, der bryder med den gamle
opfattelse af relieffets indhold, og hans
metode at søge forklaringen i relieffets
egen samtid er i sig selv rigtig, kun
kunne han ikke vide, at det var sam
tidens symbolverden og det stedlige ma
teriale, der skulle benyttes til sammen
ligning. Som det er gået ham på dette
punkt, er det gået mange andre steder
i skildringen, hvor hans kundskaber ikke
har været tilstrækkelige, men i sine for
søg i den kirkelige arkæologi bryder han
alligevel en ny vej ved at optage de
materielle kilder til kirkehistorien, skønt
han hidtil havde arbejdet med det litte
rære stof, idet man vist kan være sikker
på, at i denne afhandling er det den tid
ligere professor i kirkehistorie, der fører
ordet, ikke biskoppen over Fyns stift.

C. T. Engelstofts beskrivelse og H. H.
Blaches supplerende tilføjelser er neden
for gengivet ordret. Af marginalnoterne

er de, der må skønnes at være tænkt ind
føjet i den færdige tekst, indsat mellem
( ), og udgiverens indskud markeret
ved [ ].
C. T. Engelstofts noter er angivet
ved *, udgiverens ved tal.
Det kan undertiden være usikkert, om
en marginalnote er et tekstindskud eller
ikke, men mulige fejl vil næppe få større
betydning for forståelsen.
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C.T. Engelstoft:
Arhus domkirke*
Saa skjønt et Hele, som Aarhuus Dom
kirke nu frembyder, saa vilde man dog
tage meget feil, dersom man vilde ansee
den for at være fremgaaet af een Plan

eller fra een Bygmesters Haand. Ikke blot
ymter Historien om enkelte Partiers sil
digere Tilføielse, saasom Taarnets og Sacristiets, samt om Standsninger i Arbei
det og dets Fortsættelse igjennem trende
Aarhundreder; men Murene selv ere
uimodsigelig tause Vidner, naar de hist
og her bære Spor af forskjellige Tidsaldre
og af Omdannelser efter forskjellig Maal
og Bygningsstiil, og skjønt mangt et Spor
af denne Slags er udslettet eller endog
borttaget ved Nedbrydelser, er der dog
endnu saameget tilbage, at en ret indholdsriig Historie kan udbringes deraf.
Det er denne, jeg her vil forsøge, saa
meget hellere som de Traditioner, der
endnu ere tilbage og kunne give Lys,
snart vilde være tabte i den nærværende
Tids ringe Interesse for Fortiden; skulde
derfor end en og anden Anskuelse i min
Opfattelse ikke holde Prøve for Kunst
historiens Dom, vil dog mit Arbeide have
den Fortjeneste at have samlet, hvad der
haves til denne mærkelige Bygnings Hi
storie, som architechtonisk Kunstværk.

Som den nu staaer, en Korskirke, med
næsten Ugelange og ualmindelig høie
Fløie, har den allerede i det Ydre havt
et væsentligt forskjelligt Udseende, selv
efterat den i Hovedformerne havde mod
taget sin nærværende Skikkelse: den
vestlige Kirke, det egentlige Skib, som
bestaaer i en Høikirke med en bred Lav
kirke i Rundbuestilen paa begge Sider,
var engang uden det høie Taarn, som
slutter sig til Høikirkens vestlige Ende,
og fattedes der ligeledes begge de Til
bygninger, som nu staae ved Siderne af
Taarnet og udfylde Vinklerne mellem
dette og Lavkirken. Istedetfor hele dette
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vestligste Partie stod formodentlig en
Portalbygning alene paa Taarnets Plads,
indvendig hvelvet omtrent til Lavkirkens
eller Sidegangenes Høide og øverst oppe
mulig bærende Kirkens Klokker, men ikke
hævet over Høikirkens Tag. (Sidefløienes
Vestside reiste sig simpel og frit i Høi
kirkens Høide uden Prydelser, med Vin
duer i Høide af Høikirkens Vinduer, dog
paa det nordlige Fløi gik de længere ned
paa Muren, og der reiste sig ogsaa for
Øiet en paa Piller hvilende Gang, der for
bandt Kirken med Biskoppens Residents.
Saaledes var Kirkens vestlige Partie, ind
til det 14de Aarh., da Biskop [Jens Iver
sen Lange] hævede Taarnet og opsatte et
mægtigt Spiir, som rakte 340 Alen i
Væiret; Andre tilføiede de tvende Til
bygninger i Taarnets Vinkler, som altid
have den Fortjeneste at have givet Si
derne tvende Gavle, som afbryde Linien
af den eensformige Lavkirke. Men som
vi her have skildret den, var den ingen
lunde oprindelig; vi skulle nedenfor for
søge at oplyse, hvorledes den naaede den
ne Skikkelse, som er det Nuværendes
Grundform).
Den østlige Deel af Kirken, Choret og
Sidefløienes Østside, var og er Kirkens
skjønneste Partie; her hæver Choret sig
i hele Kirkens Bræde i een Mur til Høi
kirkens Høide, lange Vinduer i en Over
gangsstiil mellem Rundbuen og Spids
buen strække sig fra nederst til øverst
mellem de lette Stræbere, som svare til
de indvendige Buer; Muren er ziret med
indmurede hugne Steen i stor Mængde
og i stor Mangfoldighed af Farve og
Form, saa kunstnerisk fordeelte, at Øiet
intetsted finder Hvile i nogen symme

trisk Parallelisme; enkelte af Vinduerne
sidde ikke i Midten, men ere trukne til
den ene Side, og de inderste ved Sidefløiene ere forkortede. Sidernes Stiil fort
sætter sig om Kirkens østlige Ende; i
tvende skraanende og een østlig Plan af
samme Bygning afrundes Choret, og
tvende smaa runde Taarne hæve sig ved
den sidstnævntes Side, bærende Spiir,
som indtil 1822 vare af en anseelig slank
Reisning. Men enhver af disse, i alt 11
Muurplaner, ender foroven i en Gavlmur,
spids og høi af Reisning, glat uden Muurtinder, siret med Skjolde (undtagen den
østligste) og alle forbundne med Kirke
taget ved deres høie Tvertage, der række
paa [ ] Alen nær til Kirketagets Ryg
ning**. Saaledes see vi endnu denne
skjønne Deel af Kirken; men den har for
hen endnu været pragtfuldere: Sidefløie
nes Østsider staae nu som uanseelige
Partier; til deres høie vinduesløse Muure
støtte sig tvende lave Udbygninger ved
hver, med skraa Tegltage og uden nogen
architechtonisk Stiil; de høre imidlertid
til Kirkens gamle, tildeels allerældste Be
standdele, thi for deres Skyld ere de før
ste Vinduer paa Choret forkortede; men
de have ogsaa engang staaet i Samklang
med Choret: paa den sydlige Fløi er umis
kendelige Spor af, at de have havt tvende
Spidsgavle i deres Tags nuværende Høide;
de dannede da et lavere Gjenbillede til
Chorets Sider, og midt imellem deres
fremløbende Tage aabnede sig et Vin
due, som gav Lys ind i det høie Sidefløi, hvortil de støtte sig. Paa det nord
lige Fløis østlige Side beretter Sagnet, at
der ligeledes skal have været tvende
Spidsgavle paa de lave Tilbygninger: for
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een finder man let Plads, men vanske
ligere for den anden, thi det er vist, at
der foruden disse Tilbygninger har staaet
et fiirkantet Taarn ved dette Fløis nord
østlige Hjørne, som først blev nedbrudt
1744; dersom dette Taarn enten stod paa
Grundvolden af den Bygning, som nu er
den yderste (det Lindenovske Capel),
hvilket dog det i den høie Muur synlige
Vindue ikke let tilsteder, eller det stod
foran i dette Capel øst for det, synes
der ikke at blive Plads for mere end een
Spidsgavl nærmest ved Choret; thi nord
ligere ud for disse Tilbygninger kan Taarnet vanskelig tænkes, da det saa vilde
spærre den ved Collonaden under Bi
skoppens Løngang betegnede Passage.
Men i ethvert Tilfælde have vi paa Nord
siden et ei mindre skjønt Hele end paa
Sydsiden af Choret: de fire høie Spids
gavle paa dette slutter sig (under en ret
Vinkel) til en eller to lave fremspringende
Gavle i østlig Retning under den høie
Sidefløis Muur, og Øiet hæves atter ved
at følge et Taarn, som reiser sig som
Slutpunct ved Sidefløienes nordligste
Kant, medens der over Spidsgavlen og
bag Taarnet viser sig en Række af Vin
duer i Sidefløiets øverste Muur, liig Høikirkens Vinduer i den vestlige Kirke.
(Det kunde unægtelig være allerrimeligst,
at Taarnet havde staaet inde i Vinklen
mellem Choret og Sidefløien, altsaa over
det Capel, som kaldes det Sehestedske;
men ligesom intet Spor dertil forefindes,
saaledes modsiger ogsaa Beretningen det.
En gammel Tegning af Bygningen paa
Raadstuen viser ogsaa??).
Hvorlænge Kirkens østlige Partie af
gav dette skjønne Skue, kan ikke siges,
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(dets Værd turde have været saa meget
større, som Kirken formodentlig laa aaben
mod Søen; Biskop [Jens Iversen Langes]
høie Spiir paa det store Kirketaarn var
mulig beregnet paa at fuldstændiggjøre
Kirkens Skjønhed fra denne Side. Dens
Helgen var de Søfarendes Patron. Men i
Tidens Løb er Udsigten til Søen lukket,
det store Spiir sunket [ ] Alen; det nord
lige Fløis Taarn er nedbrudt 1744, Spids
gavlene paa Tilbygningerne ere nedtagne
formodentlig lidt senere, da man fandt
det for kostbart at holde de mange Tage
vedlige med Blye og derfor hellere udjevnede dem i een Flade, som kunde
teglhænges med Fald til Øst. Hvad der
er tilbage, er imidlertid alligevel et af de
skjønneste Partier paa nogen Kirke i
Danmark, kun maa det beklages, at de
høie slanke Spiir paa de to smalle runde
Taarne, der staae i de østlige Skraasider
af Choret (eller Sacristiet), ere ombyttede
med baade lave Hætter, der danne en
uheldig Contrast til Murenes kjække
Spidsgavle, som omgive dem; selv den
ganske simple Idee om Chorspiir kræver
en fiin opadstræbende Form for saadanne
Prydelser ved en Kirkes østlige Ende; Re
stitutionen af disse Spiir og af de nær
meste Spidsgavle vilde være en stor
Prydelse for Kirken. Det er Historiens
Pligt at minde om, hvad der har været,
ogsaa for at bidrage til, at det gode, som
er bortkastet, kan blive ført tilbage: Øst
siden er denne Kirkes Hovedparti.
Ved at betragte Kirkens Hoveddele,
den vestlige og den østlige, have vi kun
seet de store Sidefløie fra Siderne; be
tragtede i og for sig frembyde de mod
Syd og Nord tvende anseelige Gavle:

den sydlige Fløis Gavl har en Indgangs
dør, hvis nuværende Portal hidrører fra
Christian den Sjettes Tid; men over den
hæver sig et meget stort Vindue, ind
fattet i en viid Spændbue, som løber
ved Udkanterne op i eet stort Bueslag
under Gavlen***. Skjønt denne Gavl er
ziret med Skjolde (som er en forher
skende Decoration paa den hele Kirke)
og Blændinger som andre Partier, og det
store Vindue ikke sidder lige i Muurens
Midte, turde den dog være yngre i sin
Oprindelse og navnlig hidrøre fra den
Tid, da de mange andre Vinduer paa
begge Sider af Fløien bleve tilmurede;
men den tilhører vistnok endnu den Tid,
da Kirken væsentlig fik sin nuværende
Skikkelse! I den nordlige Fløi er derimod
Kirkens ældste Indgang endnu synlig;
kun at Portalen er tilsat paa samme Tid
som nysnævnte Portal ligeoverfor. Over
denne Indgang hviler paa en ældgammel
Steenkarm en lang trekantet Steen med
et Relief, der udtydes symbolisk som
Christendommens Triumph over Heden
skabet****, men snarere turde være et
Vaaben eller dog indeholde et Vaaben
ved Siden af Hedenskabets Underkastelse
under Korset*****. I Øvrigt har Gavlen
intet Mærkværdigt udentil; Fløiens Sider
ere, som ovenfor berørt, fulde af Antyd
ninger af Vinduer og Aabninger, som
ikke ere mere; Østsiden har dem kun
øverst oppe, som om denne Side stedse
har været tilbygget forneden; det inder
ste Capel (det Sehestedske) er ogsaa ved
ældgamle Piller forbundet med Kirke
murens Bygning; paa Vestsiden er en
Mangfoldighed af Vinduer og Former i
forskjellig Stiil og i forskjellig Høide;

een er Udgangen til Biskoppens Løngang;
en anden er nu skjult af Lavkirkens Tag
og kun synlig indenfra, hidrører altsaa
fra en Tid, da denne Fløi stod frit lige
til Høikirken eller med andre Ord, da
Lavkirken endnu ikke var bygget. Det
er alt tilmuret nu, saa at denne Fløi
laaner sit Lys fra den øvrige Kirke,
skjønt den stundom har havt det saa
rigeligen, og jeg skal ikke forsøge lige
som at aabne den igjen for at lytte til
de forvirrede Røster, der lyde ud fra
disse talløse Forandringer, men jeg vil
kun bemærke, at denne Fløi afgiver et
af de riigholdigste Beviser for store Om
dannelser i Tidernes Løb og dermed og
saa for sin egen Ælde; det meste afgiver
det søndre Fløi. Kirkens øvrige Bestand
dele stadfæste kun ved deres Indre det
samme Resultat i en indskrænket Grad.
Men inden vi træde ind i Kirken, ville
vi kaste et historisk Blik på dens Om
givelser.
At St. Clemens Kirke nu ligger dybt
under Jorden, uden at være sunket, er
en Skjæbne, den deler med saamange
Kirker, men det er for Tilfældet i en ual
mindelig Grad: mod Nordsiden, hvor
Bispegaarden laa nær, indtil den i for
rige Aarhundrede, paa dens Ringmure
nær, blev nedbrudt og Stiftsprovstens
Embedsbolig sat istedet, er dog Jorden
voxet mindst, omtrent kun IV2 Alen;
Pladsen var der saa snever, at der mulig
ikke begraves Mange der, og de Byg
ninger, som stode der, bleve ikke for
styrrede. Mod Vest er den nuværende
Hovedindgang gjennem Taarnet ligeledes
et Par Alen under Jorden, men mod Syd
er Opfyldningen stærkest og tildeels i
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den seneste Tid forøget for at forandre
Vandløbet; dets søndre Fløis Indgang
fører 6 Alen ned, og Kirkens Grundvold
er ganske skjult. Mod Øst er det samme
Tilfældet. Det er ikke Kirkegaardes al
mindelige Vext, der er Aarsag i disse
Forhold, men det er skeet i Aarhuus,
som i andre Byer, at Terrainet er voxet
betydeligt ved Ødelæggelser og ved Øde
liggen og ved Ansamling af Affald og
Skarn, saa at man ogsaa der hyppig
finder Steenbro under Steenbro i IV2
Alens Afstand, saa at Kirkegaarden
ikkun er voxet med Byen og deler
Skjæbne med andre gamle Bygninger,
saasom dens Cannikegaard, den nuvæ
rende Bispegaard. Kirkegaarden findes nu
ikke mere; Steenbroen ligger paa alle
Sider umiddelbar op til Kirken; men
Ældre iblandt os ville endnu erindre, at
tvende Ringmure aflukkede Pladsen i
Øst og i Vest, medens Huse paa Kirke
gaarden dannede de tvende andre
Grændser******.
Om dette var den gamle Kirkegaards
sande Størrelse, synes meget tvivlsomt;
Skolen og Rectorboligen, som ligge lige
Øst for Kirken i den Gade, som afska
res ved Kirkegaardsmuren, have uden
tvivl engang ligget paa Kirkegaarden og
dannet dens Grænse mod Øst, saasnart
Havet tillod at bygge der; Byens Tilvæxt
ud imod Havet har da krævet en Gade
udlagt af Kirkegaarden. Maaskee har St.
Nicolaus hævet sig, altsom St. Clemens
fjernedes fra Havet; denne Helgen fik sin
Helligdom, hvor et Minde endnu staaer,
umiddelbart ved Havet nord for Dom
kirken. Dog Kirkegaardens Historie hø
rer til den nyeste Tid; Forfatteren af
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disse Linier har seet den som indelukket
Kirkegaard, som Veie med smaae Ha
ver og nu som Gade eller Torv, og alle
dens Forandringer kaste intet Lys paa
Kirkens Historie; men baade forhen og
nu haves al Anledning til at ønske den
skjønne Kirkebygnings Befrielse fra alt
for nær Naboskab navnlig paa hele den
sydlige og vestlige Side: til det Sidste
aabnes Udsigt ved en ny Raadstues Op
førelse paa en Deel af Provsteresidentsens Grund, da den uheldig placerede
store Raadstue foran Taarnet saaledes kan
borttages.
Kirkens Indre giver ved første Øiekast
mindre Anledning til at tænke paa en
successive Tilblivelse eller Omdannelse.
Fra Hovedindgangen under Taarnet, som
ligeledes har en Portal fra Christian den
Sjettes Tid, kommer man ind i en Vesti
bule, der har en høi let Hvelving, som
nu tildeels er optaget af Orgelet; fra
denne aabner sig den skjønne Kirke i en
ualmindelig Længde og Høide, lige bred
og lige høi til den østligste Ende, hvor
et Vindue viser sig over Alteret og tven
de andre ved Siden af det. Choret hæver
sig flere Trin og er aflukket med et tæt
Gitter, men som dog ikke er høit. Et
stærkt Lys er udbredt over Choret, og
man bemærker snart Grunden dertil, de
lange Vinduer og de fritstaaende Søiler,
som bære Hvelvingerne (og adskille
Midterpartiet, Choret, fra de tvende ligesaa høie Sidegange, Omgangene i Cho
ret) ; de inderste 4 ere navnlig ottekantede
murede Piller af en let og skjøn Byg
ning; de 4 næste ere vel lige saa frit
staaende, men ere deels rectangulaire
Muure, deels ufuldkomment afhuggede

til Ottekant. Dette turde være den første
Iagttagelse, der vækker Tanken om foregaaende Forandringer i Kirkens Indre.
Et svagere Lys opfylder Skibet: Midter
gangen imponerer meest ved sin Høide,
og skjønt Hvelvingerne ere lette og høie,
er der noget Tungt og Trykkende i de
svære Sidemure, som hæve sig over
Buerne ud til Sidegangene op til Høikirkens Vinduer. Hvelvingernes Understøt
telse er nemlig ikkun paa tvende Steder
ført ned ad disse Vægge, idet en halv
rund Pille løber ned eller bærer hver an
den Hvelvings Knude; ved hver anden
Hvelving bliver Hvelvingens Baand i
Samlingspunctet, og Øiet maa gaae ned
over en bred Muurflade for at finde den
Pille, som mellem tvende af Lavkirkens
Buer svarer til Hvelvingen. Disse Piller
adskille sig da heller ikke anderledes fra
Murene, end at de ere de Mellemstyk
ker, der bære Buespændingen. I den ne
derste Deel af Kirken aabner nemlig
Væggen sig i store Buer ind til Lav
kirken; to af disse Buer staae paa begge
Sider af de Piller, som løbe op til Hvel
vingen, og det falder i Øinene, at der
over hvert Par af disse Buer er slaaet en
større Bue i Muuren, som hviler paa de
tvende aabne Buers Toppunkt: er det for
at styrke den Pille, der staaer mellem
Buerne, og gjennem hvilken disse Bue
slag gaae? eller ere de Levninger af en
anden Gjennemskjæring, som gik høiere
op og spændte videre, saa at hvad der
nu er en Pille og to halve Buer, havde
engang været een stor Bue? Disse
Spørgsmaal paatrænger sig atter med Bi
tanke om en mulig Forandring, da Lav
kirken kom til. Endelig er det paafal

dende, at medens samtlige Hvelvinger i
Høikirken have et let og siirligt Udse
ende, ere de store Sidemure for Største
delen af plumpere Arbeide og navnlig
over Buerne og i Nærheden af de om
talte Bueslag frembyde de parallelløbende
Rande og Fremspring, ganske som om de
vare afglattede ved Afhugning og ikke
oprindelig vare murede til at staae frit
i den Høide. Atter herved vækkes Spørgsmaalet, om den store Midtergang oprin
delig har havt sin hele Høide og de
Sidegange, som nu slutte sig til den?
eller om den engang har havt Hvelvinger
i Høide af de indmurede Bueslag og
disse i saa Fald betegne de Partier i
Murene, i hvilke Vinduerne have siddet?
Sidegangene frembyde intet Mærkeligt,
men hvor de standse mod Korskirkens
høie Væg, der er aabnet efter Lavkir
kens Høide, seer man paa dets nordre
Fløies Muur Spor af en stor Hvelving,
der ved en Rand i Muren kan antyde
Korskirkens Hvelvinger paa den Tid, da
Hovedskibet stod uden Lavkirke og hav
de Hvelvinger i Høide af de omtalte Bue
slag. Korskirkens Fløie give iøvrigt in
gen nærmere Anledning til at tillægge
dem forskjellig Høide til forskjellige Ti
der: kun indvendigen seer man paa den
søndre Fløis vestlige Side tvende Vin
duer i byzantisk Stiil, som passe for en
indvendig Høide af det Halve af den nu
værende, og det nordre Fløis Vestside
giver som ovenfor bemærket Vinduer i
alle Høider og enhver Stiil; kun maa
det tilstaaes, at begge Fløies ranke Mure
ikke have bevaret noget Spor af Forhøielse eller (med Undtagelse af den
nysnævnte Hvelvingsrand) af Afhug65
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ning. De allerældste Mindesmærker i det
nordre Fløi forbigaae vi ved denne Be
tragtning, da de ikke høre til denne
Tankegang, som nærmest er fremkaldt af
Høikirkens Ejendommelighed.
Men naar vi fra Høikirken træde ind
i Choret med det Spørgsmaal, om ogsaa
der findes Noget, som svarer til en æl
dre Kirke uden Lavkirken, da er det strax
paafaldende, at de to første Par Piller
aldeles ligne dem i Høikirken, kun at de
ere udhuggede af deres Muur til det
Øverste for at give en Choromgang af
samme Høide som Choret: men naar
det da derhos sees, at Chorets Idee først
med Frihed er gjennemført fra det tredie
Par af, opstaaer naturligen den Formod
ning, at den, som byggede Choret - det
fuldendte Led af Kirken - har forefundet
en tidligere Bygning, hvis Vægge maatte
tjene saa godt de kunde til den nye Idees
Udførelse; denne Bygning kunde da an
tages kun at have havt den halve Læng
de af det nye Chor, mulig en Rundbue
for Alteret, som er blevet nedbrudt, og
Hvelvinger i Høikirkens Høide, thi det
sees, at de udhuggede Piller, have havt
deres hele Høide, før de bleve fritstaaende. Da vi imidlertid i det Foregaaende
have antaget, at Høikirken havde lavere
Hvelvinger, før den fik Lavkirke, og vi
her finde, at Choret havde sin hele
Høide, før det fik sin nuværende Skik
kelse, maa det antages, at Choret, som
det var oprindelig nemlig uden Omgang
og uden fritstaaende Piller, er blevet forhøiet tilligemed Høikirken og først af en
senere Haand er blevet forlænget og ud
videt med Omgangen og forskjønnet med
de herlige Piller.
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I disse Tanker indeholdes derfor Fore
stillingen om tre store Epocher i Kirkens
Historie: den første, da en smal Kors
kirke blev opført, saa bred som Midter
skibet og det egentlige Chor og de tven
de Sidefløie, men ikke høiere end til de
murede Bueslag i Midterskibet; en an
den, da denne Kirke blev reist i Høiden
og Høikirkens Skib udvidet og styrket
med Lavkirken ved begge Sider; denne
Forhøining omfattede ogsaa Choret, som
endnu var kort, og begge Sidefløiene,
som staae endnu som Vidnesbyrd om en
saadan Forhøielse uden Stytning ved
Sidegange; og endelig en tredie Epoche,
da Choret, som alt var forhøiet, blev for
længet og omgivet med sin skjønne Om
gang og Ydermurene; til denne Epoche
maatte ogsaa Spidsgavlene paa Sidefløienes Tilbygninger henføres, om end disse
selv maa antages for betydelig ældre.
Med disse Grundtræk for Øie skulde
vi nu nærmere efterspore Kirkens Histo
rie fra dens Begyndelse af, og stræbe at
henvise enhver Forandring og dens Spor
til dens Ophavsmand og Tidsalder.

H. H. Blache: Nogle Bemærkninger om
Aarhuus Domkirkes Bygninger.
1.
Taarnbygningens nederste Deel er uden
tvivl samtidig med Kirkebygningen i dens
ældste Skikkelse, i det de mægtige Piller,
hvoraf dens inderste Sidemur bæres, ere
saa nøie forbundne med Muren i Kirken
selv, at intet Spor til en sildigere iværk
sat Forbindelse derved kan opdages. (Pil
lerne og Muren ere desuden af en saa
dan Tykkelse og Styrke, at de fra Be

gyndelsen af maa have været bestemte
til at bære den Taarnbygning, som siden
derpaa blev opført). Sandsynligviis er
dog ikke blot Spiret, men ogsaa den Deel
af Taarnmurene, der nu rager op over
Høikirkens Tag, siden tilføiet. Man kan
vel antage, at Midlerne til Kirkens Fuld
endelse i mange Aar ikke have været
tilstede, og det opførte Stykke af Taarnmuren har da vel været forsynet med
et midlertidigt Tag.
2.
Det nuværende Sacristie saavel som den
østlige Ende af Choret tillige med de to
smaa Spire skulde efter Hertel være op
førte mellem Aarene 1388 og 1394, altsaa henved 200 Aar efter at Kirkebyg
ningen var begyndt, ligesom Stilen i dette
Parti aabenbart henviser til en sildigere
Tid end det Øvrige. Kun i Ydermuren
af dette Parti findes en stor Mængde
mindre og større tilhugne Kampestene
indmurede. Det forekommer mig sand
synligt, at de ere anbragte der, fordi man
derved troede at give Muren større Styr
ke. Rimeligviis have disse hugne Stene
hørt til en ældre Bygning, som maaskee
til samme Tid er nedbrudt. Nogle af disse
Stene have nemlig denne Form |
__ |
og saadanne skulle nok i den ældste Tid
istedet for murede Rundbuer have været
anvendte over de høie og smale Vinduer
i Kirker og andre Bygninger. Enkelte ere
endog lagte i omvendt Stilling saaledes
I 'o' I , hvilket synes at vise, at de
ikke ere lagte der til Prydelse.
(Jeg er dog siden bleven opmærksom
paa, at saadanne hugne Steen ogsaa ere
anbragte længere frem i Ydermurene af
Choromgangene over Capellerne, kunde

man ikke heraf slutte, at hele Kirkens
Forhøielse er samtidig med Sacristiets og
hele det østlige Parties Opførelse?).
I den Muurflade, som vender ud imod
Cathedralskolen, er ogsaa tæt over Sok
kelstenene anbragt nogle langagtige til
huggede Kampestene, paa hvilke der ere
Figurer. Saavel deres Form som Figurerne
synes at vise, at de ikke oprindelig have
været bestemte til at ligge her, men at
de rimeligviis ere ældre Ligstene, der
havde Ligkistens Form. I det mindste er
den Steen, som i Choret bedækker Biskop
Peder Vogensens Grav, at samme Form.
(En Tegning af disse Steen vedlægges)2.
3.
De tvende Chorspire, af hvilke det
ene nedfaldt i Aaret 1822, havde en
meget slank Reisning og vare een af
Kirkens fornemmeste Prydelser, ihvorvel
de ikke stode i noget passende Forhold
til den temmelig klodsede Hat, der siden
1775 bedækker det store Taarn. De 6
Søiler af Egetømmer, hvorpaa det egent
lige Spiir hvilede, gik ned i Muurværket,
der efterhaanden ved de gientagne Ry
stelser i Stormveir løsnedes, indtil det en
delig den 11. Marts 1822 styrtede ned,
hvorved Jernstangen med Fløiet gik ind
giennem et Vindue i Cathedralskolen.
Frygten for, at det andet Spiir ogsaa
skulde styrte ned, var vel ikke ganske
ubegrundet; men at man lod en Skibs
bygmester efter egen Tegning opføre de
nye, var en uheldig Idee, som ingenlunde
kan undskyldes ved den Omstændighed,
at Byen dengang endnu neppe havde
nogen Tømmermester, der kunne giøre
det saa godt som han3.
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4.
Det Sehestedske tæt op til den nordlige
Choromgang liggende Capel saavelsom
det dertil svarende ved den sydlige Side,
synes at høre til Kirkens ældste Partie.
Piller og Mure ere meget massive, Aabningen ind til Kirken saavelsom Hvæl
vingerne ere i Rundbuestil og Hvælvin
gerne have en Tykkelse af en Steens
Længde. Det Sehestedske Capel er, da
det blev indrettet til Begravelsessted,
aabenbart forkortet, i det den østlige
Muur langt fra ikke har de øvrige Mu
res Tykkelse, og desuden aabenbart er
flyttet flere Alen ind. Dette sees især der
af, at Stræbepillerne ved Høikirkens Muur
gaae ned igjennem Capellet, og ligesom
Mellemrummene mellem disse Piller inde
i Capellet ere udfyldte med Muur, saa
ledes strækker sig ogsaa denne Udfyld
ning udenfor til den nærmeste Stræbe
pille, hvortil udentvivl Capellet i sin op
rindelige Skikkelse har naaet. Det ved
Siden af liggende Lindenovske Capel har,
som Muren udviser, sin oprindelige Stør
relse, er nogle Alen mindre end det Sehe
stedske, har kun een Hvælving med
Spidsbuer af en lettere Construction, men
er i det Hele mindre sirligt og henhører
vistnok til en sildigere Tid. Paa Sydsiden
ligge to til de paa Nordsiden svarende
Capeiler, det inderste og største, det nu
værende Materialhuus, det yderste og
mindste det nuværende Lighuus. Da jeg
for nogle Aar siden i et andet Øiemeed
giennembladede Liber Aarhusiensis i
Langebecks Script, rer. dan. stødte jeg
der paa nogle Actstykker (Tom. VI, p.
376), der tilkjendegive, at Kirken har
havt mere end eet Chor, ventelig foruden
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Høichoret et nordre og søndre Chor. Saa
ledes hedder det S. 409 i »Institutio
cantoria per Tychonem Episc. Arhusiensem« Cantor in choro australi proximus
erit post Archidiaconum og S. 444 i
»Statuta Vicariorum choralium«: Cæteris
Vicariis recedentibus, remaneant duo ad
minus in qvolibet choro« og samme
Sted: »Qvicunqve risum emiserit, ita
qvod (sic) de uno choro in alium audia
tur, solvat unum Sterlingum«. Disse Sta
tuer ere fra 1380.
(Hertel, der ogsaa har anført denne
Straffelov, forklarer Udtrykket med »fra
den ene Side af Choret over til den an
den - thi hver Side udgjorde et Chor«,
men hvad Hjemmel han herfor har, veed
jeg ikke. Choret er desuden kun 18 Alen
bredt. Ved Chorus forstodes vel i det
Mindste ikke altid det syngende Perso
nale, men saaledes som det aabenbart
fremgaaer af de anførte Steder det Rum,
hvori det sang; og det er usandsynligt,
at man skulde have kaldt den sydlige
Side af Høichoret chorus australis).
Har Kirken altsaa foruden Høichoret
havt tvende Sidechore, synes disse ikke
at kunne søges andet Sted end i de tven
de inderste og ældste Capelier, der begge
vare aabne ind til Kirkens Korsgang og
laae nogle Trin høiere end dennes Gulv.
Saadanne Sidechore fandtes, efter Brunius, ogsaa i Lunds Domkirke, skjøndt
af noget større Dimensioner og nærmere
forbundne med Høichoret. Hvad Hertel
i sin Beskrivelse af Domkirken 1ste D.,
16. Cap. § 1, siger, at det Sehestedske
og det Lindenovske Capel under Catholicismen havde havt Indgang udenfor og
været isolerede fra Kirken, er aabenbart

urigtigt, ligesom han ogsaa i 17de Capitel, naar han omtaler de sydøstlige Ca
peiler, modsiger sig selv.
5.
Det Taarn, der omtales som nedbrudt
1744, har uden Tvivl staaet op til den
nordre Gavlmur af Lavkirken, hvor en
bred Stribe af nyere Muur fra øverst til
nederst viser dets Plads lige ud til Kan
ten af Muren, uden at det har berørt
noget af Capelierne. Det har strakt sig
lige op til det Øverste af Gavlen, men
kun havt en ringe Vidde, vel omtrent
1/ô Deel af Gavlmurens, saa der var god
Plads for den Løngang, som gik fra Bispegaarden over til Kirken. (En Tegning,
der viser, hvorledes jeg forestiller mig
dette Taarn, vedlægges4). Formodentlig
har det været bedækket med et Spir eller
et andet Tag. Jeg finder det høist sand
synligt, at dette Taarn ikke har indeholdt
andet end en Vindeltrappe op til Hvæl
vingerne, svarende til den der findes i
Korskirkens sydøstlige Hjørne, med den
Forskjel, at den sidste er anbragt inde
i Kirken, formodentlig fordi der var min
dre Plads udenfor. Da det nedbrudte
Taarn var sammenbygget med Kirken,
maatte nødvendigvis den Deel af Muren,
hvor det havde staaet, af Nyt opføres.
Hvad Hertel anfører om dette Taarn, er
i flere Maader uklart og usammenhæn
gende.
6.
Den Formodning, at Kirken oprindelig
har været lavere end nu, eller i det mind
ste efter sin første Plan bestemt til at
være det, støtter sig til adskillige Om
stændigheder. Først er Vidden mellem

Hovedskibets Ydermure usædvanlig liden
i Forhold til Høiden og Længden, og der
næst findes der over alt paa Pillerne og
tildels paa Murene selv umiskjendelige
Tegn til, at der fra et vist Punct af, om
trent i de nuværende Mures halve Høide,
er arbeidet i en anden Stiil, og med et
andet Maal for Øie. Paa mange Piller er
der i denne Høide en liden Afsats og
paa mange ere Lister, der begynde fra
Gulvet af, der afbrudte. Paa Korskirkens
nordvestlige Muur findes en endnu frem
ragende Hvælvingsbue, der tilkj endegiver
en lavere Hvælving end den nærværende,
men dog høiere end i det Sehestedske
Capel. I Omgangen ved Choret ere de
indvendige Pilastre forneden uregelmæs
sige og tildeels skjæve, men fra det an
givne Punkt af hæve de sig regelmæs
sigt og sirligt til den nuværende Hvæl
ving. (Ogsaa dette synes at bestyrke den
forhen ytrede Formening, at hele Kirken
er bleven forhøiet paa samme Tid, da
Sacristiet blev opført).
Imidlertid var det dog muligt, at
Bygningen under urolige Tider eller af
Mangel paa Midler i mange Aar har
staaet stille, og at andre Bygmestere da
igien have fortsat Arbeidet efter en større
Plan. Lavkirken paa den sydlige og nord
lige Side af Mellemskibet er aabenbart
senere tilføiet, thi det er aldeles tyde
ligt, at de brede Piller, der adskille dem
fra dette, ere dannede ved at giennembryde Sidemurene, i det de derved frem
bragte Aabninger indvendig ikke ere mu
rede med ordentlige Skifter; men paa
Yderkanterne nær dannede af den sæd
vanlige Fyldning af Muurbrokker, Kalk
etc. og saaledes frembyde en ei aldeles
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jevn Overflade. Kun hveranden af disse
Piller eller rettere Muurflader ere for
stærkede med halvrunde i Kirken fremstaaende Stræbere, hvilket til en lavere
Høide kunde være tilstrækkeligt, derimod
har man ved Bygningens Forhøielse fun
det det nødvendigt øverst under Hvæl
vingen lige over hveranden Pille at an
bringe Jernstænger mellem Ydermurene,
for at disse ikke ved Hvælvingens Tryk
skulde bringes ud af Retning. At Lav
kirken senere er tilføiet, sees iøvrigt og
saa deraf, at der i Korsgangen findes et
tilmuret Vindue, som nu vender ind til
Hvælvingerne over Lavkirken.

7.
Om Udvidelsen af Kirkegaarden er det
vanskeligt at giøre sig en bestemt Fore
stilling. I liber Aarh., Langeb. VI Tom,
409 hedder det: Ericus D. G. Danorum
Rex Johanni Episcopo Arusiensi totique
Capitulo - liberam damus licentiam loco
cujusdam platee ecclesiæ beate Clementis
contiguo, qvæ a foro Arhusiensi juxta
cimiterium ipsius ecclesiæ ad occidentem
tendet versus aqvilonem ad ornatum et
decorum ipsius ecclesiæ dictum cimite
rium ampliandi. Der maa altsaa have
været en Gade vesten for Kirken endskjøndt der, endog naar man tænker sig
Raadhuset borte, dertil kun har været
liden Plads. Denne Gade har tillige strakt
sig mod Nord, altsaa tillige indtaget den
Grund, hvorpaa nu Banken ligger, ved
hvis Opførelse der ogsaa i Grunden
fandtes Menneskebeen, ja endog Ligkister
fra en senere Tid. Raadhuset saavelsom
det forrige Sprøitehus maa altsaa sildigere
være opført paa Kirkegaardens Grund.
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8.
Med det Pulpitur tvers over Indgangen
til Choret, der beskrives af Hertel, og
som blev nedbrudt 1775, tog det om
sider en sørgelig Ende. De 4 smukke
Søileskafter af Granit laae i min Skole
tid i den nordlige Choromgang. For en
Deel Aar siden, jeg husker ikke hvor
mange, bleve de flyttede ud paa Kirke
gaarden, hvor de i nogle Aar laae i en
Krog ved det Sehestedske Capel, men
herfra forsvandt de igien, og jeg vidste
længe ikke, hvor de vare bievne af. Ende
lig opdagede jeg for nogle Aar siden, at
de vare overhuggede i mindre Dele og
brugte til Støtter under Ligstene. To saa
danne Stykker sees endnu under en Liigsteen paa St. Olufs Kirkegaard. Een af
Capitælerne paraderede længe som Sol
skive i den lille Have, der var anlagt
paa den sydlige Side af Kirken. Hvor de
øvrige ere bievne af, vides ikke.

* C. T. Engelstoft har ikke givet sin
artikel nogen titel, men over den anført:
Skrevet 1856 i Corsøer. Ved siden har
han noteret: Høyen har omsider beskre
vet Domkirkens Bygning i Fædrelandets
Feuilleton 1857 No. 229-32 for 5.-7.
Oct. 1857.

** Her har H. H. Blache tilføjet: Det
synes at Kirketagets Rygning er Vs høiere
en[d] Tvertagenes.
*** Her har C. T. Engelstoft tilføjet: er
der to smale med Muur imellem?
**** Her har C. T. Engels toft sat en
note: To Dyr, som ligge under et bredt

Kors, bøie Hovedet ud ad og op forbi
Korsets Sidearme imod to ovale Skiver,
der ligge mellem de øverste Arme og
have tre Fordybninger heri; det skal væ
re to Hunde, der gjøe ad Maanen (Maanerne?) saa frugtesløst, som Hedningen?
rasede mod Christendommen. Schytte S.
[14] og Hertel S. [53]. Det passer lidet
med det 13de Aarh., fra hvilket Kirken
skal have sin første Oprindelse, ligesaalidt med Kirkens Idee, der var den tre
die (?) i Byen og skulde være Domkirke.
Skal de have en lignende Betydning, laae
det nærmere at tænke paa Valdemars og
Absalons Korstog til fremmede Lande.
***** Her har C. T. Engelstoft sat en
note: Kunde det ikke være en Haand og
en Due ved Siden af Korset over
Diævelen? Peder Vagensens Vaaben?

****** Her har C. T. Engelstoft sat en
note: Stiftsprovsteboligen og vest for den
[
] paa den nordre Side; Bispegaarden og et privat Huus og en stor Kjøbmandsgaard paa den søndre. I Vest staaer
Raadhuset ligefor Taarnet.
Noter
1. Tilføjet af H. H. Blache.
2. Denne tegning er nu forsvundet.
3. Her har H. H. Blache sat en note:
»Af disse Spire vedlægges en Tegning,
der vel ikke er efter Maal men dog
Copie af en Tegning, der blev giort
medens det endnu stod«. Tegningen
findes nu ikke. Om spirets nedstyrten
se Aarhuus Stiftstidende 12/3 1822 og
Rasmus Nielsen: Fra det gamle Aar
hus, 1902, p. 5-9.
4. Denne tegning er nu forsvundet.
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En prolefardrengs erindringer

Af Adolf Rasmussen
Det første, jeg husker fra min barndom,
er fra tiden i Nygade. Det er mærkeligt
så mange ting, der står levende i erin
dringen: En meget lille lejlighed, en stue,
soveværelse og et ganske lille køkken,
i alt, vil jeg tro, dækkede lejligheden
højst 20 m2.
Vi var syv børn og min mor, som var
ene. Jeg var den yngste med mine tre år.
Men hvor sov vi da om natten? Det
kunne da ikke lade sig gøre, men det
kunne det altså. I stuen var der et fyrre
træsbord og fire stole og en slagbænk.
Det var en stor kasse med låg, som en
ligkiste. Om dagen var låget slået ned,
og det blev brugt som en bænk. Om nat
ten sov vi fire i slagbænken, to lå i fod
enden og to i hovedenden. Mor og vi
tre yngste lå i en stor seng på samme
måde.
Om dagen var mine ældre søskende i
skole, og jeg var ene det meste af tiden,
indtil de kom hjem igen. Mor vaskede
for folk, og hun var sjældent hjemme før
om aftenen.
Senere fik jeg at vide, hvorledes sådan
en vaskedag forløb. Aftenen før vaske
dagen skulle mor lægge tøj i blød hos
herskabet, og nu må vi huske på, at
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dengang blev der kun vasket storvask en
gang om måneden. Så der var mange
baljer tøj. Vaskedagen begyndte klokken
6. Der skulle fyres under gruekedlen, flere
hold tøj skulle koges og bagefter skylles
i iskoldt vand. De fleste steder blev der
kun budt på en sjat opvarmet kaffe med
gammelt brød til, til middag var det her
skabets levninger og om aftenen en pakke
smørrebrød, som mor som regel tog med
hjem til os sultne børn.
De fleste steder skulle det våde tøj
bæres på loftet til tørring. Betalingen for
hele vaskedagen var 1 kr. Selvfølgelig
var der også venlige herskaber, hvor mor
fik aflagt tøj samt mad med hjem. Jeg
husker, at det første nye tøj, jeg nogen
sinde fik, var til min konfirmation.
I Nygade husker jeg min første store
sorg. En af gadens store drenge havde
to duer. Bag ved de små huse var der
en lille have, hvor han havde sine fugle.
Jeg tilbragte mange timer med at se på
og »tale« med hans duer. Mor må have
vidst, hvor glad jeg var for disse duer,
og en dag, da hun skulle på torvet for
at købe kartofler, det var på Store Torv,
lovede hun i et letsindigt øjeblik, at hun
ville købe en due til mig på torvet.
Jeg var ellevild af glæde. Jeg fandt
noget hønsenet og gik hele formiddagen

og lavede et bur, så godt som jeg nu
kunne, og jeg husker, at de store drenge
i gaden hjalp mig. Men mor havde ingen
due til mig! Der var ingen, sagde hun.
Senere forstod jeg, at hun ingen penge
havde, men min sorg var stor, og der
gik lang tid, før jeg glemte det.
På den tid, det var omkring 1902,
var der grisetorv på Vesterbro Torv. Dér
kom bønderne, vistnok om mandagen,
ind fra landet med deres månedsgrise,
som opkøberne købte. De store drenge
tog mig somme tider med derhen. De
kendte en fidus. Når bønder og op
købere var optaget af at handle, så
drengene deres snit til at åbne et par
kasser med grise. Bagefter gik den vilde

jagt efter dyrene, og drengene var de
ivrigste og hurtigste. De fik nemlig 5
eller 10 øre for hver gris, de fangede.
Så gik turen til bager Holle i Vester
gade, hvor vi fik hatten fyldt med rug
brødsknolde og kagesmuld for en fem
øre. Vi stak hovedet ned i hatten og
gnaskede i os på samme måde som heste
i en mulepose.
I dag er det på mode at bo i et kollek
tiv. Men det er en gammel historie og
slet ikke noget nyt, når man holder sig
til problemer som husholdning og børne
pasning.
I Nygade var alle lige fattige. Gaden
var som et stort kollektiv. Alle vidste
alt om alle. Var nogen syg i gaden, eller

Vesterbro Torv med grisemarked omkring århundredskiftet. - Foto i Erhvervsarkivet.

skulle en kone føde, ja, så var hjælpen
der omgående. Der kunne altid und
væres lidt af ens egen fattigdom til dem,
der var endnu fattigere.
Alt dette var jo ikke noget, jeg havde
forstand på dengang, men noget, min
mor fortalte mig, da jeg blev voksen.
Mor var plaget af gigt og iskias. Jeg
har siddet mange nætter ved hendes seng
og hjulpet hende med varme omslag, og
så fortalte hun mig om hendes liv.
Det var ingen solstrålefortælling. Om
min fødsel fortalte hun, at to dage efter,
at jeg var kommet til verden, måtte hun
op og i vaskebaljen. Det var en storvask
for et herskab. Hun havde mig med, og
jeg blev lagt i en balje med snavsetøj, og
så passede hun mig samtidig med sit ar
bejde. Der var ikke noget, der hed bar
selsferie eller barselshjælp - dengang.
Det, min mor fortalte mig i disse søvn
løse nætter, var en eneste stor tragedie
om sult, fattigdom, slid, drukkenskab og om flugt fra den ene herregård til
den anden som husfolk. Ikke ret tit var
nogen mere end ét år på samme sted.
Det vil føre for vidt at fortælle alt om
det, min mor betroede mig i de lange
nætter, hvor hun gav sine tanker og li
delser frit løb. Men på den måde fik hun
måske lidt lindring for alt, hvad hun
havde været igennem af uretfærdigheder
og misbrug.
Minderne fra min tidligste barndom
og hvad jeg hørte som voksen, hører
sammen, for hvad jeg ikke selv vidste og
havde oplevet, fik jeg fortalt af mor.
Hun opfordrede mig mange gange til at
skrive det hele ned. Hun vidste, at det
engang ville blive historie, men glemt,
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hvis ingen forsøgte at bevare det. I det
allerfattigste lag, vi levede i, var der
ingen, der havde evner eller vilje til at
skrive, også fordi en meget stor del af
disse mennesker overhovedet aldrig havde
lært at skrive eller læse ordentligt. I øv
rigt var deres tid optaget af hårdt ar
bejde for blot at skaffe det allernødvendigste til livets opretholdelse for familien.
Vi flyttede fra Nygade omkring 1904
til Garvergyde (nu Møllegade). Miljøet
var det samme som i Nygade. Beboerne
var det nederste lag af arbejdere, flest
gifte og med mange børn. Husene og
lejlighederne var også af samme beskaf
fenhed, de var små og dårligt vedlige
holdte. På venstre side fra Vestergade
var ejendommene med en stuelejlighed
og kvist. På den anden side lå der en
stor ejendom, jeg husker ikke, om det
var en fabrik. På det sidste stykke af
gaden var der et højt plankeværk ind
mod møller Weis' have, eller det var
nærmest en park.
Jeg kan huske, at de store drenge gik
på æbleskud over plankeværket om afte
nen om efteråret, men det var en selv
følgelighed, at vi små fik vores part.
Der var megen drukkenskab i gaden.
I gården, hvor vi boede, var der et skur,
hvor de hjemløse holdt til. Om sommeren
gik de på landevejen, men om vinteren
var der altid fem eller seks, der sov i
skuret. Jeg husker især et par, der blev
kaldt Hjalmar og Hulda. De var sven
skere. Han var skærsliber. De vandrede
sammen, drak sammen og delte deres
sørgelige liv med hinanden. Vi havde
forbindelse med dem mange år efter, at
vi var flyttet fra Garvergyde. Parrets død

var ligeså tragisk som deres liv. Han
døde i en vejgrøft. Efter hans død blev
Hulda i Arhus og levede som tigger.
Hvor hun boede, ved jeg ikke, men det
varede ikke længe. En morgen fandt vi
hende død, liggende i vores trappeop
gang. - Men hvem ved, måske har de på
deres vis haft det godt sammen og haft
glæder, som vi ikke har kunnet forstå.
På den tid havde møller Weis et stort
pakhus ud mod Vester Allé, så vidt jeg
kan huske, var det et bindingsværkshus
med et hejseværk på midten. Ned mod
åen var haven med træer og buskads.
Om foråret voksede der et væld af lilje
konvaller, og hvis vi børn gav arbejde
ren, der passede hejseværket, 5 øre hver,
fik vi lov til at plukke liljekonvaller, så
mange som vi ville. Vi bundtede blom
sterne i buketter og solgte dem på gaden
for 10 øre, og selvfølgelig fik mor alle
pengene. Vi lærte tidligt, at vi måtte
hjælpe, så godt vi kunne.
En ting, som har bidt sig fast i min
erindring, var at se, hvorledes de større
børn klarede sig. De skulkede meget fra
skolen. Så lejede de en trækvogn for 1520 øre for et par timer og drog ud til en
skraldemødding for at samle ben, klude
og jern, og hvad de ellers kunne få fat i.
Der var altid krig mellem drengene og
opsynsmanden, som jo mente, at det hele
tilhørte ham, men som regel gik dren
gene af med sejren. De delte sig nemlig
i flere hold, og opsynsmanden kunne
kun være ét sted ad gangen.
Gevinsten blev kørt hjem, og det
blev sorteret. Jeg fulgte nøje med i det
hele. Der var altid lidt, som blev smidt
til side til mig. Bagefter gik turen hen

til Marcus Bech i Borgporten. Han købte
alt, og jeg var stolt, når jeg fik min 10
øre for min part og kunne aflevere den
til mor. Så fik jeg selv to øre til bryst
sukker.
Det hændte også, at jeg med min lille
part selv gik hen i Vestergade, jeg tror,
det var i nr. 48 i sidebygningen. Der
boede en kludekræmmer, der købte alt
affald. Når jeg gik til ham, skyldtes det,
at han af og til fik et stort parti bolschedåser fra en fabrik. I nogle af dåserne
var bolscherne brændt fast til en stor
klump, og når vi så kom med vort af
fald, hakkede manden med et stykke jern
en stor luns af det sammenbrændte suk
kerstads løs. Så skiftedes vi til at gnave
og sutte på det et par timer. Det skulle
jo gå retfærdigt til. At vi ikke blev for
givet i en ung alder, er nærmest et
mirakel.
De løsgængere, som boede i skure og
vaskehuse om vinteren, var et særligt
folkefærd. De sloges somme tider, når de
var fulde, mest om deres piger, og det
var med knive. Jeg husker en episode,
der gjorde et dybt indtryk på os børn.
Det var en sen aften. Vi blev vækket
af et mægtigt spektakel i gården ved
siden af. Det havde været snestorm, og
der lå et tykt lag sne. Vi kunne høre
nogle dumpe slag og eder og forbandel
ser. Vi krøb tæt sammen, vi var klar over,
at der skete noget alvorligt. Det var ikke
et almindeligt slagsmål. Om morgenen
kunne vi se aftrykket af et menneske i
sneen, fuldstændigt som om det var taget
i gips, og det hele var farvet rødt af
blod. Der blev sagt, at vedkommende
offer var død, men vi fik ikke at vide,

77

hvad der var hændt. Alt blev dysset ned,
ingen vidste noget, enhver havde nok i
sit eget.
I Møllestien, der gik vinkelret på Gar
vergyde, boede en mor med to børn, en
dreng og en pige, de var 10-11 år.
Moderen rejste meget ud, og de to børn
var overladt til sig selv i flere dage uden
penge eller mad. Børnene var meget sky
og holdt sig for sig selv. Beboerne i ga
den ville gerne hjælpe dem, men de var
vanskelige at komme i kontakt med.
Min ældre søster har fortalt mig, at
når det var regnvejr og fugtigt i luften,
samlede de to børn regnorme og frøer,
som de skyllede og rensede. Frøerne dyp
pede de i mel og stegte dem og spiste
dem - simpelt hen af sult. Mange vil
måske sige, at det er løgn, men min sø
ster har set det mange gange. Det har
været omkring 1904. Der er sikkert in
gen, som ikke selv har levet i det miljø,
der ved, hvor elendigt mennesker levede
dengang. Drukkenskab, vold og sult var
for mange en daglig tilværelse. Den en
gelske syge havde vel hvert andet barn,
og mange børn døde som spæde af man
gelsygdomme. Vi børn var dengang for
trolige med døden, vi så den jo så tit.
Men selvfølgelig var der også lyse ti
mer. Der var nogle arbejdere, som ar
bejdede ved Hvide Sande, og det, jeg nu
vil fortælle, har jeg selv set. Jeg har vel
været fem år dengang. Disse arbejdere
var nogle hårde gutter. De var ualminde
lig dygtige jordarbejdere, som var be
skæftiget med høfdearbejde. Arbejds
dagen var på 12-14 timer, og også om
søndagen sled de i det.
Når de ikke arbejdede, sov de, og så
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ledes kunne de på en 6-8 uger samle
en god skilling sammen. Så rejste de
hjem i nogle dage, og så var der høj
vande i de små hjem, når fatter kom og
havde penge på lommen. Men lad mig
sige det straks. De sørgede for, at kone
og børn blev klædt på, og at spisekam
meret og saltkarret blev forsynet. Men
når så det var gjort, slog de sig løs
og tog revanche for den tid, de havde
knoklet i Hvide Sande.
De rejste som regel en halv snes styk
ker sammen hjem og samledes så om
aftenen i Garvergyde og opførte et skue
spil uden lige. Mændene stillede sig op
i to rækker. I forvejen var det aftalt,
at halvdelen af dem skulle agere piger,
og så begyndte dansen. Forspillet var en
slags menuet. Herrerne bukkede pænt
for »damerne«, og »damerne« kniksede
for herrerne. Prøv i fantasien at se disse
store, stærke og robuste mandfolk op
føre sig meget dannede og høflige over
for ligeså store og kraftige »damer«, som
i øvrigt opførte sig som generte og ko
kette piger, og tænk på, at det var uden
forklædning. Alle var i deres arbejdstøj
og med træsko på. Der var altid én, der
spillede på harmonika eller måske kun
på mundharpe, og så sang de, delvis på
svensk:
Vil inte du så får vel jag danse med Ulla Hulle-Hulle-Hulle-Heja.
Til de første strofer bukkede og nejede
de, så tog de hverandre i hånden og byt
tede plads et par gange. Når de kom til
Hulle-Hulle-Hulle-Heja, tog de hinanden
om livet og svingede hurtigt rundt. Tek

sten ændrede de selv ved at digte nyt.
Det kunne f. eks. være om begivenheder
på arbejdspladsen. Om en, der var faldet
i vandet, om en anden, som var kørt af
planken med sin trillebør, eller som
havde været fuld og dummet sig. Det
hele mindede om Færødans eller grøn
landsk trommesang og dans. Melodien
kan jeg endnu.
Hvorledes dansen og sangen var ble
vet til, fik jeg forklaret flere år senere.
Det var gået således til: Hvide Sande
var dengang et meget øde sted og tyndt
befolket. Folk på egnen holdt sig mest
på lang afstand af disse i deres øjne
halvvilde arbejdere, som aldrig så kvin
der. Det var altså en stor samling ro
buste mandfolk, som kun havde hårdt
arbejde i 12-14, ja op til 16 timer om
dagen alle ugens dage at se hen til.
Imellem dem var der svenskere, finner,
polakker og tyskere.
Så kunne det hænde, at de pludselig
brækkéde ned en dag og blev enige om
at tage en fridag eller to, som regel lør
dag og søndag. Polakkerne fandt på at
danse nogle af deres folkedanse, og sven
skerne fandt på musikken. Men da de jo
aldrig så damer på pladsen, måtte nogle
af mændene give den som »damer«. Det
hele var blot en uskyldig afslapning.
Om mandagen var de klar til at gå på
arbejde igen.
Hvordan går det nu til, at man kan
huske så meget, som er foregået for op
til 70 år siden? Det sidst beskrevne fører
en anden oplevelse frem i min hukom
melse. Jeg var med en af mine søskende
i cirkus. Det lå på Bispetoften, som
pladsen hed, hvor nu Kunstbygningen

og Kreditforeningen ligger. Jeg husker
ikke, om Tinghuset og Frimurerlogen
var bygget dengang, men jeg tror det
ikke. Pladsen var nærmest en grusgrav.
Det eneste fra cirkus, jeg tydeligt kan
huske, var klovnene. Det, der morede de
andre, havde den modsatte virkning på
mig. Jeg græd mine modige tårer og
måtte trøstes af min søster. Jeg syntes,
det var så synd for den stakkels god
troende klovn, at andre gjorde grin med
ham og morede sig over hans godtroen
hed.
Hvor Frimurernes Stiftelse nu er, lå
Blegdammen. Her var det hele en mark.
Åen var uden bolværk, man kunne gå
helt ned til vandet, hvor vi kunne soppe
og det i rent vand. Åen var fuld af
fisk, der var ål, aborrer, laks og ørreder.
Det ved jeg, fordi jeg så de voksne
fiske, og jeg har også senere mange
gange set masser af laks springe ved
Slusebroen.
Vi flyttede fra Garvergyden til Ve
sterbrogade. Folk flyttede tit dengang.
Der var overflod af lejligheder i de
gamle kvarterer, og husejerne så helst,
at lejlighederne var beboede, så det var
ofte således, at man kunne bo to, tre
måneder gratis, bare man ville flytte ind.
De fleste i vort miljø havde som regel
ikke mere bohave, end der kunne være
på en trækvogn. Småtingene slæbte bør
nene med til den nye lejlighed. Hus og
lejlighed i Vesterbrogade er der endnu,
og der er ingen forskel at se fra den
gang til i dag. Det var ind i en port,
til venstre i stuen, i højre side boede en
træskomand.
Nu begyndte min skolegang. Jeg kom
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i Søndre Skole (nu Brobjergskolen), men
dér gik jeg kun et halvt år, indtil vi
flyttede ud i en kælderlejlighed i Absalonsgade. Så kom jeg i Ingerslevs Boule
vards Skole.
Søndre Skole var dengang et sam
lingssted for børn fra de fattige hjem.
Det var lang tid, før Sandemose skrev
Janteloven, men den var en realitet i
denne skole. Du skal endelig ikke tro,
du er noget, og nogle af lærerne føjede
til, du skal heller ikke tro, at du nogen
sinde bliver til noget. Jeg fik det ind
tryk, at det var en pine for lærerne, at
de skulle undervise nogle beskidte, lu
sede og dumme proletarunger, som al
ligevel ikke blev andet end havnesjovere
eller bræddebisser eller højt regnet skraldemænd.

Vi drenge i Vesterbrogade havde et
privilegium, i hvert fald om sensomme
ren. Jeg tror, det var Hans Broge eller
direktør Rømer, der kom hjem fra deres
sommerresidens
omkring
september.
Drengene på Vesterbro vidste altid, hvil
ken dag det var. Så rendte de helt ud
til Abyhøj for at møde vognen med
kusk i uniform på bukken. Inde i dro
sken sad direktørfamilien. De havde en
stor kasse fyldt med æbler, som blev
smidt i grams ud til os forsultne unger.
Vi fulgte vognen hele vejen fra Abyhøj
til Vesterbro Torv. Så var det slut, men
så havde vi også bluse, lommer og næver
fulde af æbler. Dengang var et æble en
luksusting, og så var det altså den gode
direktør, som var god mod de fattige
arbejderbørn, men de par kasser æbler,
der blev kastet ud, kostede ikke direk
tøren noget. Det var derimod en billig

80

reklame for hans omdømme som en god
og gavmild mand.
Jeg oplevede også omkring den tid
mit første besøg på Fattiggården på Fat
tiggårdsbakken, som Vester Allé kaldtes
dengang. Det var sammen med min sto
resøster. Vi kom ind gennem en port,
hvor der var en trappe op til et vente
værelse, som altid var fyldt med menne
sker. I et stativ sad en stor, sort tavle,
hvorpå var malet med store bogstaver
det antal lemmer, der kunne ekspederes
denne dag. Når vi kom ind på kontoret
og havde sagt vores nr. og navn, kunne
bogholderen sige til kassereren: »88
fremmed 2 kr.« eller »39 egne 3 kr.«.
Der var en forklaring herpå. Mor var
således 88 fremmed og fik 2 kr. ugent
lig, og hun var »fremmed«, fordi vores
far var født i et andet sogn, som fortsat
havde underholdspligt for sine sognebørn
og i givet fald kunne forlange dem sendt
hjem.
39 egne fik derimod 3 kr., og »egne«
fik oven i købet et otte punds rugbrød
- uden papir om - stanget ud gennem
en kælderlem.
Vi kom bort fra at tale om skolen.
Jeg gik altså i Søndre Skole i et halvt
år. Jeg lærte meget i det halve år, ikke
boglig viden, men hvordan man klarede
sig bedst muligt i den fattige proletars
verden. I dag ville vi nok være blevet
betragtet som en flok rødder, her gjaldt
junglens lov, den stærkes ret til at be
stemme. I slagsmål var parolen: Slå først
og slå hårdt. Det var delvis efter lærer
nes recept. Vi tog hurtigt ved lære. Det
var vi nødt til, ellers var vi blevet trom
let ned.

På den gamle Søndre Kirkegård, hvor
nu Rådhuset og Rådhusparken er, lå
der en ejendommelig grav med et grav
mæle, der var bygget op ligesom en py
ramide. På øverste trin var der et kors.
Der knyttede sig den overtro hertil, at
hvis man løb rundt om alle lag af pyra
miden syv gange, så ville det øverste trin
åbne sig, og vedkommende falde i gra
ven. Kliken af rødder forlangte for at
blive nyt medlem, at man skulle løbe
turen på graven. Jeg ved, at mange
standsede op med betænkelighed, når de
skulle i gang med syvende omgang, men
jeg må indrømme, at vi små i første
klasse var nogenlunde fredede. Rødderne
var ikke feje og slog ikke på de små,
tværtimod beskyttede de os, hvis vi var
ude for overlast fra større drenge fra
andre skoler.
Jeg husker, der var en søndagsskole
på Skolebakken, som dengang virkelig
var en bakke fra Katedralskolen til Skt.
Olufs Gade. På gaden var der en række
træer ud mod havet, der var holdeplads
for hestedrosker. En pumpe var stillet op
med drikketrug til hestene.
Vi kom ind til søndagsskolen gennem
en låge i et plankeværk. Jeg kunne tænke
mig, at den har været i et baghus til
Mejlgade. Det første, vi bad om, når vi
var blevet samlet, var at få lov til at
synge »Der er solskin, sommersolskin«,
selv om det øsregnede eller sneede. Det
er faktisk det eneste, jeg husker fra den
søndagsskole. Resten af tiden dér, tror
jeg nok, de fleste sov.
Der var dengang flere originaler i
Århus. Jeg mindes især to. Den ene var
Gammel Ane. Vi mødte hende hver dag

i Frederiks Allé. Jeg tror nok, hun gik
lidt til hånde i infirmeriet i Valdemarsgade (hvor nu Socialkontoret er). Den
gang boede der en officer dér. Han hed
Soldath, eller måske var han militær
læge. Jeg kom der selv mange gange
senere, da jeg blev bydreng, men hans
navn og gerning gik ud i ét.
Gammel Ane var meget slikken, og
det var der nogle, der benyttede sig af.
De gav hende sukker, hvis hun ville for
rette sin nødtørft ud for den jødiske kir
kegård, og det må på en eller anden
måde have påvirket hende, for til sidst
gjorde hun det hver dag på samme sted,
selv om hun ikke fik noget for det. Vi
kunne se hende helt hen til omkring
1912-13.
På hjørnet af Fattiggårdsbakken og
Frederiks Allé var der en slikmand, som
hed Dam. Han holdt der hver dag med
sin flade trækvogn, der var fyldt op med
alt, hvad et barnehjerte kunne begære.
Der var Bismarcks-klumper til 1 øre.
Der var små flasker »Godt Humør«, men
de kostede 10 øre, og så var der gra
nater (i dag kaldes de slikpinde) til 2
øre. Vi havde også slikpinde dengang,
men de bestod af et kræmmerhus af pa
pir, der var fyldt med noget størknet
sirupstads. Man sagde, det var opfejning
fra borde og gulve på fabrikken, jeg ved
det ikke, men i hvert fald i den sidste
ende af kræmmerhuset fik vi altid sand
mellem tænderne !
Den anden original kaldte sig Kon
gernes Konge og Herrernes Herre. Det
var »Sølle Søren«. Han var lam i den
ene side og mindede meget om Klokke
ren fra Notre Dame. Han havde en
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masse ordner og medaljer på jakken, og
han var altid i godt humør. Hvis vi gav
ham en skilling, sang han for os, altid
det samme:

Har I ikke set min lille kon'
hun er så'en lille fiks person,
kan I hende finde,
giver jeg jer penge,
for min egen lille kone er væk.
Det var på en tid langt senere end
Gammel Ane. Jeg tror, jeg traf ham før
ste gang omkring 1920, og det er vist
kun et par år siden, han døde på fattig
gården i Odense.
Tilbage til Absalonsgade. Her boede
der i stuen en natmand. Han var af dem,
der kørte rundt om natten og tømte
lokumstønderne i gårdene. Hans arbejds
tøj hang i et lille skur i gården, det osede
slemt om sommeren, men det var en
flink familie, og natmanden kunne for
tælle mange sjove historier om sit ar
bejde, som jo var ringeagtet af de pæne
borgere, som han udrettede sit beskidte
arbejde for.
Når natteravne for at drille spurgte
ham, om de måtte få en køretur, sva
rede han, ja, kom I bare, en lort fra eller
til gør ikke noget.
Vi flyttede senere fra Absalonsgade til
Dannebrogsgade nr. 29-31. Jeg var be
gyndt i Ingerslevs Boulevards Skole. Det
var en stor forandring fra Søndre Skole.
Miljøet var helt anderledes. Vi var en
meget blandet flok. Der var os fra Dan
nebrogsgade, Kroghsgade, Absalonsgade
og de andre små sidegader, de fleste af
os var fra fattige arbejderhjem, og så
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Forfatterens mor Dorthea Marie Rasmussen, født
Jakobsen (1865-1943). - Foto ca. 1935.

var der dem fra funktionærhjem, fra
kvarteret omkring Hans Broges Gade,
Pauls Plads og gaderne deromkring.
Dengang gav det en vis prestige, hvis
ens far var på »Banen« eller fast på
»Værket«, altså kommunens værker. Det,
at ens far var disse steder, gjorde et skel
mellem os børn. Det var finere at kom
me fra disse hjem, og guderne skal vide,
at det ikke har forandret sig meget til
i dag. Der findes jo også arbejdere, der
gennem protektion bliver iklædt en uni
form fra stat eller kommune og for
langer, at man skal sige De til dem, og
de skifter også ofte parti. Det er ikke
mere fint at være socialdemokrat. Jeg
ved, at mange af dem på »Banen« blev

konservative. Vi havde vores våben over
for deres storsnudede drenge. Når de
pralede med, at deres far var på »Ba
nen«, spurgte vi, om det var på for
bryderbanen eller keglebanen, eller også
sagde vi, at deres far var gået ind til
den evige hvile.
Jeg må retfærdigvis nævne, at langt
de fleste af lærerne ikke favoriserede
nogen på bekostning af os fattige børn.
Flere lærere havde selv deres børn i
samme skole. Måske fik vi flere tæv end
andre, men vi var vel også mere aggres
sive og var mere på vagt over for uret
færdigheder. Vi havde vores krog i fri
kvartererne, hvor vi spiste vore klem
mer. De mere velhavende havde jo mad
kasser med pålægsmad og kager i. Vi
havde vores mad i et stykke avispapir,
og fast pålæg var puddersukker eller
kogte kartofler.
De næste par år var de værste i min
barndom, hvad angår fattigdom og yd
mygelser. Jeg var jo begyndt at tænke
selvstændigt og sammenligne. Hvorfor
var der den forskel mellem folk, i klæde
dragt, i mad, i alting? Selvfølgelig kunne
jeg ikke vurdere det eller forstå det.
Spurgte jeg min mor: Hvorfor? Så fik
jeg bare svaret: Sådan er det nu en
gang, vi kan ikke forandre noget. Du
skal lære noget, og når du bliver ældre,
vil du bedre forstå, hvorfor det er så
dan, og det vil sikkert forblive sådan
i vor tid.
Jeg ved godt, at bitterheden fra yd
mygelserne dengang ville løbe af med
mig. Jeg har været i syv sind, om jeg
i det hele taget skulle skrive om det;
jeg ved, at en stor del af ungdommen

ikke vil tro det, og andre vil for at be
vare deres samvittighed sige, at det pas
ser ikke eller sige, det var jeres egen
skyld. Sådan kan det ikke have været i
Danmark, og der er jo aldrig skrevet
om det af dem, der levede i elendig
heden. Andersen Nexø er vel den, der
kommer nærmest med Ditte Menneske
barn og Pelle Erobreren. Jeppe Aakjær
og Olesen Løkken har også været inde
på problemerne.
Men lad mig gå tilbage til det mest yd
mygende i min og min søsters barndom.
Vi var blevet så fattige, at vi blev sendt
ud med tiggerkurven. Kurven var en
spånkurv med et låg i hver ende. De
første ture var slemme, men efterhånden
lærte vi, hvilke steder de var venlige og
gav os levninger af brød og andre mad
varer. Vi holdt os til et bestemt kvar
ter, for tro endelig ikke, at vi var de
eneste, der var ude med tiggerkurven.
Vi kom i nogle villaer på Strandvejen,
og vi gav dem navne, f. eks. »Grønne
tag«, som er der endnu med grønne,
glasserede tagsten. Beboerne dér var væl
dig flinke. Så var der professor TageHansen på N. W. Gades Vej. Dér fik vi
af kokkepigen foruden megen god mad
10 øre, og tro ikke, at vi kunne komme
i tanker om at slikke for den, nej, den
kom hjem til mor. Endnu et sted hu
sker jeg tydeligt. Det var hos bageren
på hjørnet af Hans Broges Gade og Assensgade. Dér gik vi heller aldrig for
gæves. Forretningen er der den dag i
dag - som for 70 år siden.
Men det var lovfæstet, at vi kun måtte
tigge om fredagen. Resten af ugen var
det forbudt, og hvis vi blev hugget af
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en betjent en anden dag, så blev både
kurv, og hvad der var deri, konfiskeret,
og betjenten fik, hvad der var, som
dusør.
Om søndagen samlede vi træ på byg
gepladser til komfur og kakkelovn. Det
var de gode, gamle dage, som nogle ynder
at tro på. For nogle var det gode dage,
men ikke for arbejdere og slet ikke for
enlige mødre med børn.
Vi fik mad på skolen, hver anden dag
mælk og brød, hver anden dag middags
mad. Det var pedellen og hans kone, der
ordnede maden, og det skal de kun have
ros for. Vi fik virkelig god og nærende
mad, meget mere, end vi kunne få hjem
me. Vi fik udleveret et spisekort, og der
blev set meget nøje på, at det helst skulle
være lige så pænt ved periodens slutning,
som da vi fik det. Hvis en eller anden
var ligegyldig og gjorde kortet snavset
eller brækkede det, det var af svært pap,
eller tabte det, kunne vedkommende risi
kere at blive udelukket fra mad i flere
dage.
Der var den ordning, at hvis en var
syg, kunne moderen eller en anden hente
hans middagsmad i køkkenet, og hvor
har vi tit måttet blive hjemme, for at
mor kunne hente vores middagsmad. Jeg
tror godt, at pedellen vidste, at det var
for at få mad til hele familien, og de var
da også flinke i køkkenet og gav os rige
lig mad med hjem.
Den dag, vi fik frikadeller eller grøn
kål med flæsk, var det en selvfølge, at vi
gemte en frikadelle eller et stykke flæsk
under blusen. Det var strengt forbudt,
men vi gjorde det og tog det med hjem
til mor. Der var dengang en samhørig
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hed i familien, som nok i dag er gået
tabt i mange hjem.
Lærerne havde en træskokasse, hvor
fra særligt trængende kunne få et par
træsko gratis. Skoene skulle hentes hos
Wissing i Skolegade. Der var kun penge
til spidse træsko. De var formet som en
båd med ophøjet spids. Over vristen var
der en strimmel læder. Hvis vi ville have
franske træsko, skulle vi selv give 50 øre.
I øvrigt blev de spidse træsko benyttet
meget af murere og murerarbejdsmænd
og støberiarbejdere og mange andre, hvis
fødder var udsatte for at kunne blive
skadet. De var også meget brugt ved
landbruget. Derfor blev skoene kaldt
bondesko, og vi drenge var ked af at
have dem på i skole, for så vidste de
andre drenge, at vi havde fået dem fra
træskokassen. Men lærerne skal kun have
tak for offervilje over for de dårligst stil
lede drenge, og hjælpen blev givet diskret,
og lærerlønninger dengang var bestemt
ikke overdådige. I det hele taget havde
lærerne, i hvert fald de fleste, en meget
positiv og social forståelse for de fattige.
Jeg mindes mange af mine gamle lærere
med dyb taknemlighed. Og så havde vi
jo vores gode og retfærdige, usnobbede
og meget dygtige og for mange af os
drenge forgudede »Pist«, overlærer H. C.
Pedersen.
Er læserne trætte af at høre om fat
tigdom for mange år siden? I dag har vi
det jo godt, så hvorfor rippe op i gamle
sår. Jo - men min mor og mange andre
mødre døde i deres fattigdom. De fik
aldrig nutidens velfærd at mærke. Min
mor døde, fordi en ligegyldig læge
smurte vaseline på et sår på hendes hæl.

Hun havde på Socialkontoret fået et par
sko, der gnavede hul på hælen. »En ube
tydelighed«, sagde lægen, en pylret gam
mel kone. I løbet af et par måneder var
det blevet til koldbrand, og benet blev
fjernet, helt op til skridtet. Det andet ben
blev også angrebet og skulle have været
fjernet. Så fik hun hjerneblødning og
lungebetændelse og døde.
Det hændte, at nogle fra borgerskabet
blev bange for udviklingen, og der blev
oprettet en komité, der fik rugbrød og
sigtebrød fra brødfabrikkerne, margarine
fra margarinefabrikkerne og mælk fra
mejerierne. Så startede man Samaritanen.
I vintermånederne kunne børn og voksne
hver dag, dog ikke søndag, gå på Sama
ritanen. Der var indgang fra Telefon
smøgen, og lang tid, før dørene blev
åbnet, var der en lang kø af børn og
gamle, der ventede på at blive mæt af
varm mælk og tykke skiver rugbrød med
margarine på. Det hændte ikke så sjæl
dent, at både børn og gamle besvimede
i ventetiden af sult. I spisesalen var der
børn, der faldt om, simpelthen fordi de
slugte mælk og brød så hurtigt, at maven
ikke kunne tage det. Jeg har selv set og
oplevet det mange gange.
De »gode« borgere blev rost meget
for deres godhed mod de fattige, og det
kostede jo ikke de gode borgere en rød
øre af deres egne penge. Men formanden
for det hele blev belønnet for sin store
godhed med en biografbevilling, der
dengang betød en livsvarig indtægt. Of
fersind belønnes !
Hvordan min mor bar sig ad med det,
ved jeg ikke, men hun fik stablet et
pensionat på benene. Jeg tror nok, at en

isenkræmmer stillede køkkentøj, bestik og
spisestel til rådighed, og samtidig fik hun
kredit hos nogle handlende. Det varede
ikke længe, før hun havde 20-25 pen
sionærer. Langt de fleste af dem var bane
arbejdere. Der var dengang store bane
arbejder i gang i Arhus. Det var nogle
store, robuste karle, men godmodige, og
de var flinke mod os børn. Vi havde hele
huset. I stueetagen havde der været stald
og vel også karlekamre. Kostprisen var
5 kr. ugentlig. I stueetagen logerede en
tre, fire stykker, de betalte 6 kr. for kost

og logi.
Mor lavede god mad, og i dag kan
man jo ikke forstå, at det kunne gøres
for de penge. Jeg ved, hvad prisen var
for mange ting dengang, for jeg var bud
for mor. Sødmælk kostede 14 øre potten,
skummetmælk og kærnemælk 6 øre, kaffe
90 øre pundet, hvidtøl nr. 3 kostede 6
øre for en helflaske. Flæsk kostede 50 øre,
hestekød 40 øre, margarine 30 øre, smør
I kr., et stort sigtebrød 16 øre, mel 10
øre, alt pr. pund. Jeg ved også, hvad
pilsnere og brændevin kostede, en bajer
II øre og en hel flaske brændevin 29 øre,
Alborg dog 32 øre. Det gik godt med
pensionatet et par år, og vi havde det i
den tid godt efter tidens forhold.
I skolen gik det også bedre end i Søn
dre Skole. Vi var 36 børn i hver klasse.
Jeg holdt mig beskedent i tyverne de
første par år.
Det har ikke været helt klart, hvorfor
overlærer Pedersen fik navnet »Pist«, og
der var ikke noget nedsættende i det.
Det gik sådan for sig.
Overlærerboligen vendte ud mod nu
værende Vestergårds Gade, hvor der den85
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gang var kolonihaver. Mellem overlære
rens have og kolonihaverne var der en
lille sti, der førte ud til markerne og
videre til skoven. Vi drenge gik selv
følgelig den nærmeste vej til skoven med
vores stenskydere og måtte altså forbi
overlærerboligen. Der stod så mange
gange overlæreren bagved en busk i ha
ven, og hvis der nu var noget, han gerne
ville have lavet i sin have, råbte han til
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os, når vi intetanende gik forbi: »Hov,
pist, I der drenge, vil I ikke lige gøre
mig en glæde og grave lidt i min have,
så skal I få en flidsbelønning«.
Deraf kom navnet »Pist«, og han var
bestemt ikke nærig. Jeg har mange gange
været inde hos ham for at drikke kaffe
og har fået en 25 øre. Han var i det hele
taget meget god af sig. Jeg har kun én
gang set ham straffe en dreng alvorligt.
Det var, fordi drengen, hvis mor var enke
og sled på en fabrik hver dag, en dag i
arrigskab havde væltet en gryde med
grønkålssuppe til to dage på gulvet.
Hvordan overlæreren havde fået det at
vide, ved jeg ikke, men jeg har ikke før
eller siden set ham så rasende. Knægten
flæbede, og »Pist« hånede ham på føl
gende ironiske måde: »Så flæber han, så
tårerne triller ned ad hans kinder, som
fårelort på bjergets sider ved vintertid«.
Selvfølgelig kom knægten til at hedde
Fårelort herefter. »Pist« var forud for sin
tid i undervisning i dansk og skrivning.
Jeg har aldrig set så skøn en skrift, som
han havde. Han lagde megen vægt på,
at vi skrev korrekt.
Vi havde dengang i skolen en lille
bog, der hed Danske Vers. Den var fuld
af dejlige digte og sange, som jeg aldrig
glemmer. Overlæreren havde nogle yndlingsdigte, som han læste op for os i
dansktimerne. Jeg husker særlig Den en
gelske Kaptajn, Den jenarmed Sældaat,
Terje Vigen, Sven Dufva og andre. Men
han nøjedes ikke selv med at læse dem
for os. Somme tider tog han os med ud
i skoven. Han fandt et sted, hvor der
var en naturlig forhøjning eller en træ
stub. Så sad vi drenge i skovbunden, og

han læste først et digt for os. Han var
en glimrende fortolker af digtene og
samtidig noget af en skuespiller. Når
han var færdig, udpegede han en dreng,
udvalgte et digt, og så overtog drengen
overlærerens plads og skulle læse digtet.
Han afbrød ikke drengen under oplæs
ningen, men bagefter læste han selv dig
tet og fortalte, hvad forfatteren ville for
tælle med det. Han forklarede os, at når
vi læste et digt, skulle vi læse det flere
gange og sætte os i den persons sted,
digtet handlede om. Vi skulle ikke bryde
os om omgivelserne, men give vore fø
lelser frit løb.
På den måde lærte vi i et par timer
ude i skoven måske mere, end andre
hele livet.

Sønnen Hans Hartvig Seedorffs talent
har han ikke efter fremmede.
Måske kan det interessere nogen at
høre, hvordan Frederiksbjerg så ud den
gang. Mod syd hørte byen op ved hjør
net af Frederiksbjerg Torv og Frederiks
Allé. Hjørnehuset er det samme som den
gang, men der var hverken bank eller
posthus, derimod et værtshus, som hed
Alpekafeen. Det var særlig godt besøgt
om søndagen, for mændene skulle jo lige
ind og have øl på vej ud til koloni
haverne, der lå helt ud til Kongsvang.
På den modsatte side af torvet var
der en stejleplads for bundgarnsfiskerne.
Her bødede og tjærede de deres garn.
De Mezas Vej eksisterede ikke. Overalt,
hvor der nu er bygget øst, syd og vest
for Dannebrogsgade og Frederiksbjerg
Torv var der mark. Ved siden af vejen
mod syd stod der en milepæl, og her
lå en stor gård. Det må have været om

trent, hvor nu Marselisborg Hospital er.
Den havde en stor gårdsplads med et
mægtigt valnøddetræ i midten. Her var
også en stor kornmark, hvor der mellem
kornet var sået ærter, som vi drenge
var ude efter. Vi samlede også valnød
der om efteråret. Bag ved marken var der
kolonihaver omtrent ud til skoven. På
det sidste stykke inden skoven var der
en lille idrætsplads. Her græssede en
enlig ko, der tilhørte skovfogeden i Fri
heden.
Hvor nu Skt. Lukas Kirke og Vester
gårds Gade er, havde vi en kricketbane.
Vi spillede kricket i skolen, ikke fodbold.
Der er blevet kæmpet mange kampe mel
lem forskellige hold, og jeg husker flere
drenge, der blev ved med at dyrke denne
sport langt op i årene.
Bag ved Teknisk Skole havde nogle
lærere små haver, og længere nede var
AGF's klubhus og tennis- og fodbold
baner. På den anden side af Dalgas
Avenue var der fra Assensgade mark
helt ned til stranden. Her lå ved Hans
Broges Gade indgangen til Landsudstil
lingen i 1909, og hvor højhusene på
Marselis Boulevard ligger, var der under
udstillingen skiftende udstillinger for
landmænd, f. eks. af redskaber og ma
skiner.
Ved vejen langs Marselisborg Kost
skole lå en mergelgrav, og bag denne var
der kolonihaver. Haveejerne hentede vand
i mergelgraven. Også ved det nuværende
villakvarter fra Skovbrynet til Skanderborgvej var der kolonihaver og marker.
Og så var der Friheden. Da jeg var
dreng, var der, hvor nu teatersalen og
toiletterne er, en stor plads med borde og
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bænke. Her kunne folk sidde med deres
kaffe, brød og aftensmad og høre H. P.
Laursens orkester. Det var på 20 musi
kere. Ved en lem i restauranten kunne
folk købe »vand på kande« for 25 øre.
Somme tider slog to eller tre familier sig
sammen om et bord, for bordene var
meget eftertragtede. Vi børn blev sendt
af sted i forvejen med kurv og madsager
for at sikre os et bord.
Der har optrådt mange store kunstnere
i Friheden. Jeg har hørt Herold synge
der. Jeg husker også Sophus Erhardt, som
var uforlignelig. I Horsens var der et
stort orkester, som blev ledet af Marquard. Af og til blev dette og Frihedens
orkester slået sammen til et 40 mands
orkester. Der blev spillet både seriøs og
populær musik. Folk sang til og nyn
nede med, når der blev spillet melodier
fra Den glade Enke, Cornevilles Klokker,
Ridder Rap og Ridder Ro fra Molboerne.
H. P. Laursen var gammel regiments
musiker, så der blev spillet musik, folk
forstod. Det var en skøn tid i Friheden
dengang, og fredag, lørdag og søndag var
der fuldt hus både eftermiddag og aften.
Det var en fast regel, at når folk brød op
ved halv elleve - elleve tiden, løb vi,
både drenge og piger, rundt til de for
ladte borde for at tømme sukkerskålene.
Tit var der også levnet kager.
Der var ofte fyrværkeri på plænen. På
promenaden, der var en bred vej uden
om serveringspladsen, sværmede ung
dommen. Her stiftede de bekendtskaber,
og ungersvenden fulgte pigen hjem til
gadedøren. Mor og far sad ved vinduet
og kontrollerede, at det kun blev til et
godnatkys.
88

Et andet udflugtsmål var Fiskerhuset.
Man kunne leje en båd ved Ahuset og
sejle op ad åen dertil, eller man kunne
gå ad en vej over markerne, først til
Langenæs, som dengang var en lille høj
med træbevoksning, hvorfra der var en
herlig udsigt over haver og marker til
Marselisborg-skovene.
Ved Fiskerhuset var der en restaura
tion og en plads med lysthuse, hvor man
kunne sidde og spise sin medbragte mad.
Der var også en danseestrade. Foreninger
holdt udflugter hertil - med bal. Der var
som regel et par harmonikaspillere med.
Jeg ved ikke hvorfor, men festerne blev
kaldt rullekoneballer.
Her var også et keglespil, som jeg
aldrig har set andre steder. En stor træ
kugle var hængt op i et tov, der var
gjort fast i en galge. Neden for var der
en platform med ni kegler på. Kuglen
hang på højde med keglerne, men uden
for dem. Man måtte ikke svinge kuglen
direkte ind i keglerne, men i en bue
udenom og således, at den skulle ramme
keglerne bagfra. Det var gratis at be
nytte spillet, og her har masser af mænd
spillet om halve kaffe til 25 øre stykket.
Snapseflasken og romflasken stod på
bordet til fri afbenyttelse.
På engen ned mod åen var der skydetelte, og på engen legede både voksne og
børn »to mand frem for en enke«. De
legede også sanglege, f. eks. Tornerose
var et dejligt barn, eller panteleg. Man
stillede sig i en ring, og et pant, det
kunne være mange ting, en ring, en
mønt eller andet, havde man skjult i
hånden. Så sang man:

Den, som dette pant må eje,
den må nøje passe på,
hurtig pantet fra sig føje,
ellers pant de give må,
passe på, passe på,
ellers pant de give må.

Pantet skiftede hænder bagom til hin
anden, og når sangen var slut, skulle
den, der havde pantet i hånden, selv
give pant og gå ud af ringen. Når alle
var gået ud, skulle en blindebuk afgøre,
hvilken straf de forskellige panthavere
skulle have. For eksempel blev der holdt
en kniv og en blyant frem, og der blev
spurgt, hvad kniven skulle gøre mod
blyanten. Svaret kunne være, at den
skulle give blyanten et kys på munden.
Det kunne blive årsag til stor munter
hed, for det kunne være to drenge !
Der var dengang mange skovrestau
ranter, der alle havde borde til gratis af
benyttelse. Der var således Salonen og
Pavillonen i Riis Skov. Her var der kon
cert og underholdning af sangere og skue
spillere.
Vi flyttede fra Dannebrogsgade til Jæ
gergårdsgade. Mor fik for meget arbejde
med pensionatet. Efterhånden havde vi 32
pensionærer. Mor lavede for god og for
billig mad, og hun måtte have hjælp,
det blev for meget, og vi beholdt da kun
få faste gæster. Mine ældre søskende var
også efterhånden kommet ud at tjene, og
vi var kun fire tilbage.
Jeg husker, at man dengang kunne
købe suppe og kød én gang ugentlig på
Slagtehuset. Det var lavet af kreaturer,
som var kasserede, men som man mente
nok kunne spises, når blot kødet blev

kogt tilstrækkeligt længe. Der var rift
om denne kraftige suppe og det billige
kød. På den pågældende dag stillede vi
os i kø allerede ved fem-seks tiden. Klok
ken otte blev der udleveret messingskilte
til så mange, der var suppe og kød til.
Vi havde selv en spand med til suppen
og en skål til kødet.
Kødet blev kogt i store kedler. Jeg
kan endnu erindre duften af kogt kød
i dampen fra de store suppekedler. Jeg
husker ikke, hvad det kostede. Jeg ved
bare, at det var så billigt, at vi kunne
frådse i kød og suppe og biksemad i et
par dage, og det smagte udmærket.
Jeg var nu blevet så stor, at jeg skulle
have en budplads. Jeg var 10 år. Min
første plads var hos en købmand. Jeg var
i skole til klokken to og skulle møde
hos købmanden klokken halvtre. For
retningerne havde åben til otte om afte
nen, så det var sjældent, jeg var hjemme
før halvni. Fredag og lørdag var der åben
til ti aften. Så var klokken halvelleve,
inden jeg kom hjem. Søndag formiddag
skulle jeg feje gård og gade. For det hele
fik jeg en ugeløn på 1,25 kr. eller rundt
regnet 3 øre i timen.
Hvis jeg skulle ud med en stor ordre,
var det med trækvogn. Det var jeg ked
af, for vognen skulle jo med tilbage, så
mange gange forslæbte jeg mig hellere
på to kurve for at være fri på tilbage
vejen. Jeg er lidt skæv på højre skulder,
og det stammer fra dengang. Man slængte
den tunge kurv om på ryggen for ikke
at have hele vægten på armen.
Der var en kunde på N. W. Gades
Vej, der hver lørdag aften kl. ni ringede
efter et halvt pund chokolade. Jeg har
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hadet den kælling lige siden, jeg tror
ligefrem, det var ondskab fra hendes
side. Jeg fik så fri et kvarter før ti og
skulle tage det halve pund chokolade med
ud til kællingen. Strandvejen og N. W.
Gades Vej lå i mørke dengang om afte
nen, og jeg var bange for at gå turen
alene, så jeg gik først hjem og fik min
storesøster til at følge med derud.
Når der var pause med at gå ærinder,
blev jeg sendt over i kælderen for at tappe
petroleum på to-liters flasker og sætte
etiketter på. Der var to slags, Standard
White og Water White, der skulle blå
etiketter på Standard White og røde på
Water White. Eller jeg blev sat til at pille

rosiner, som vi dengang fik med stilk
på. Det lyder som en vittighed, men der
var købmænd, der forlangte af drengen,
at han skulle fløjte imens. For han kunne
jo ikke både fløjte og spise rosiner på
én gang.
Det er jo let at forstå, at der ikke
blev megen tid til lektier, men jeg fat
tede let og huskede godt, og i frikvar
tererne kunne jeg lige nå at gennemgå
det, vi havde for. Så jeg blev aldrig
oversidder.
Det er mærkeligt, men den første jule
aften, jeg kan huske, var fra Jægergårdsgade-tiden, og jeg var dog 10 år, men
måske havde vi aldrig holdt jul før. Jeg

Ingerslevs Boulevards Skoles 6. klasse 1910-11. Forfatteren ses i bageste række som den tredie elev fra
højre. Til venstre lærer frøken Marie Olesen og til højre lærer Niels Halskov. - Foto hos forfatteren.
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kan ikke lade være med at tænke på en
svinestreg, jeg en anden juleaften var
ude for. Det var en tre-fire år senere.
Jeg gik dengang i syvende klasse, men
kun i et halvt år. Så blev jeg træt af
skolen og tog en heldagsplads hos en
købmand. Det undrer mig den dag i dag,
at der ikke blev reageret fra skolens side.
Det kan lyde som pral, men skolen kunne
faktisk ikke lære mig mere. De vigtigste
fag for mig var dansk, historie og reg
ning. Jeg var den bedste til disse fag, og
de andre interesserede mig ikke synder
ligt. Jeg havde i de nævnte fag i de sidste
to år rene seks-taller. Jeg skriver dette
som en undskyldning for, at jeg blokkede
fra skolen i et halvt år.
Det var så uheldigt, at den købmand,
jeg fik en heldagsplads hos, havde vores
klasselærer som kunde, og selvfølgelig
måtte det gå galt. En dag, jeg kom med
varer til klasselæreren, oven i købet en
formiddag, tog han selv imod. Han så
på mig, og så sagde han tørt: Nå, har
du afbrudt dine studier, Adolf? Mere
sagde han ikke, og der skete som sagt
ikke mere. Men svinestregen, jeg aldrig
glemmer, var følgende:
Juleaften blev jeg sendt ned til et engros-firma efter fire flasker vin. Det
havde været et grimt snevejr, og ga
derne var ryddede. Jeg væltede med cyk
len, og der gik en flaske i stykker. Jeg
blev ikke bebrejdet noget af købmanden,
det var jo uforskyldt. Lærlingen og kommis'en havde fortalt mig, at vi fik en
ugeløn, 6 kr., i julegave, og jeg var
glad. Jeg var først færdig klokken halvotte juleaften. Jeg fik en konvolut med
min løn og julegave i. Vi havde den

gang sølvtokroner, og jeg kunne mærke
seks tokroner i konvolutten. Jeg kørte
glad hjem og afleverede min løn og jule
gaven til mor. Hun åbnede konvolutten
og græd. Der lå seks femører og en reg
ning på den knuste flaske vin. Jeg har
ikke ord for det, der skete den juleaften.
Jeg græd mig i søvn. Jeg var jo i den
alder, hvor jeg var både barn og vok
sen. Min tro på mennesker fik et knæk,
jeg aldrig senere forvandt. Efter den tid
har jeg efter fattig evne søgt at forsvare
de svage, somme tider med det resultat,
at jeg fra anden side selv er blevet ge
neret og forfulgt med ondskab af dem,
der har følt sig ramt.
Der var mange forlystelsessteder den
gang, og der var underholdning for en
hver smag. I Vennelyst var der sommer
revy og indendørs teater for omrejsende
selskaber. Så var der Valmuen. Det var
en træbarak, som lå øverst oppe i en
krog i Vennelystparken, ud mod Høegh
Guldbergs Gade. Dér var fem øres dans,
vel nærmest beregnet for soldater. Ba
rakken var pilrådden. Hvis mændene
trådte lidt hårdt i gulvet, risikerede de
at ryge igennem. Barakken brændte til
sidst.
I Høegh Guldbergs Gade var der
mange værtshuse. Et af dem var Vennelund. Det var dengang også logihuse.
Det største salg i beværtningerne var af
brændevin i karafler. En lille karaffel ko
stede 25 øre, en stor 40 øre. Længere
nede i gaden lå Post's Café, og endnu
længere nede var der en kælderbevært
ning. Så var der Nørrelyst på hjørnet
ved Nørregade.
I teatersalen i Vennelyst har jeg over
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været opførelsen af »Viktoria og hendes
husar« og masser af revyer på frilufts
scenen. Alle vi søskende var glade for
musik og sang. Vi havde selvfølgelig ikke
selv musikinstrumenter, men vi fandt på
en primitiv erstatning for musik. Vi satte
strikkepinde i klemme mellem bordpla
den og understellet, og ved at variere
længden på indstikket kunne vi faktisk
frembringe nogle lyde, der lignede mu
sik, i hvert fald i vore øren. Senere
brugte vi nedstrygerklinger, som vibre
rede bedre. Så blev det til mundharpe og
harmonika, og synge kunne vi. Vi havde
gehør og lærte hurtigt en melodi, når
vi blot havde hørt den to, tre gange.
I skolen sang jeg tenor, men kunne i

løbet af et par prøver synge alle tre
stemmer.
Vi var nogle drenge, der blev teater
interesserede. Det begyndte med, at vi i
en eller anden anledning blev inviteret
til en forestilling, jeg tror, den hed »En
helt fra 64«. Dengang kostede en billet
til amfiteatrets første og anden række
60 øre, til de andre rækker 40 øre. En
anden gang så vi »Den sorte Panter«
med Aage Garde i hovedrollen. »BjærgEjvind og hans hustru« så vi mange
gange. Vi havde fundet en fidus. Hvis
der var et skuespil, der havde vores sær
lige interesse, betalte vi første gang, så
ledes at vi også fik første akt at se.
Andre gange ventede vi til pausen, og

Banegårdsgade set mod Banegårdsplads ca. 1915. Bygningen til venstre for sporvognen er Hotel Kron
prinsen. - Foto Edv. Monsrud. Erhvervsarkivet.
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var den røde lygte ikke ude, gik vi bare
op med de andre tilskuere og ventede, til
alle havde taget plads. Så satte vi os på
de ledige stole. Jeg tror nu nok, at kon
trolløren på amfitten var klar over fidu
sen, for det gik efterhånden tit på, men
han sagde aldrig noget. Vi opførte os
pænt og tog jo ikke plads op for nogen.
På hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade lå Grand oppe på første sal.
Her var der koncert og optræden af
sangere og skuespillere. Max Hansen (den
lille Caruso) havde sin debut her, 18 år
gammel. I Banegårdsgade, omtrent hvor
nu Park Allé er, lå Hotel Kronprinsen.
Ved siden af var en tid Folketeatret.
Kronprinsen var for det mere løsslupne
publikum - med stort orkester og den
gang vovede viser.
Banegårdsgade var de lette pigers gade,
hvor de trak om aftenen. Der var billige
piger til dragonerne og dyrere til land
boerne og rejsende, som kom fra bane
gården. Priserne varierede fra tre til 20 kr.
Jeg kom til at kende flere af pigerne.
Vi boede en tid i Morten Børups Gade,
og et par af mine skolekammerater boede
i Banegårdsgade. Det var gode, rare og
meget hjælpsomme piger. De hjalp hver
andre, hvis nogen kom i nød. De var
dengang udsat for megen diskrimination,
også fra dem, der benyttede sig af dem,
men de var gode mod os drenge. Vi løb
ærinder for dem, og tro mig, de advarede
os og prøvede at forklare os, at vi skulle
holde os fri fra det liv, der blev levet i
deres miljø.
I kvarteret var der et billigt spise
sted, nærmest beregnet for soldater og
arbejdsløse. Det blev konstateret, at ma

den dér var af en meget tvivlsom ka
rakter, og der blev skrevet en vise om
det på 14 vers, et lød omtrent således:
Forleden døde der en hund
nede på Cafe Peter,
for der går vi glad
ned på Cafe Peter,
for der får vi vores mad,
o. s. V.

Hvor nu Mejerikontoret og Føtex har
til huse, lå nogle små huse med en lille
have foran. Det kan de fleste huske, de
var der også for 60 år siden. Dengang
blev husejerne enige om, at de ikke ville
holde gade og fortov rene, for begge dele
tilhørte kommunen. Kommunen derimod
holdt på, at det var husejernes pligt at
feje foran ejendommene. Sådan sloges de
to hold i lang tid. Så fandt kommunen
på at bygge et højt plankeværk foran de
små haver, for når nu beboerne holdt på,
at fortovet var kommunens, måtte den
jo gøre, hvad den ville. Plankeværket
blev stående længe, men hvem, der gik
af med sejren, husker jeg ikke.
Ved siden af min teaterinteresse kom
også filmteatrene til at interessere mig.
Mon ret mange husker det første Kosmorama, som lå på hjørnet af Kloster
gade og Guldsmedgade, hvor nu Føtex
er. Min søster tog mig med derind en
gang. Jeg var ikke ret gammel, og der
blev vist det, vi i dag ville kalde en
pornofilm. Filmen varede måske kun 10
minutter. Man så en pige stå på et gade
hjørne, en mand gik hen og talte med
hende, de stod lidt og lavede gebærder
og tegn, så fulgtes de ad hen ad gaden
og kom op på et værelse. Vi så manden
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give pigen penge, så klædte de af til
undertøjet, gik i seng og pustede petro
leumslampen ud. Det blev mørkt, og fil
men var forbi. Jeg husker, at når de
ældre skulle i Kosmorama, sagde de, at
de gik i Kosmirøv.
Folketeatret begyndte på hjørnet af
Jægergårdsgade og Bruuns Gade. Der var
dengang uafbrudt forestilling, det kostede
15 øre, og man kunne gå ind midt under
forestillingen, og endog se den to gange,
hvis man ville. Jeg husker særlig en
film. Det var »Den lille Hornblæser«.
Jeg og mine kammerater så den mange
gange. Var det småt med penge, splej
sede vi 10 øre sammen og købte en
rulle skrå, som vi gav den gamle, flinke
kontrollør. Så kom vi ind ad bagdøren.
En anden film, der blev spillet i Folke
teatret, da det var flyttet til Banegårds
plads, handlede om Titanics undergang
på sin jomfrurejse over Atlanterhavet.
Forliset blev vist nok optaget i Tang
krogen, og det gjorde et vældigt indtryk
på os drenge at se skibet gå under, og
menneskene kæmpe for livet. Vi havde
set statisterne gå på bunden ved strand
bredden og gøre svømmebevægelser med
armene.
Ikke langt fra Folketeatret lå der på
Banegårdsplads et missionshotel, og på
hjørnet ved Ryesgade lå Centralhotellet.
I kælderen var der en beværtning, som
mest blev besøgt af dragere og drosche
kuske samt arbejderne på banegården.
Stedet var berømt for sine romtoddyer til
25 øre. Det halve af kruset var rigtig
Jamaica-rom.
Havnen var min barndoms eventyr
land. Den bestod dengang af Søndre
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Mole, hvor statsbanerne havde kulgård,
og her lå kongeskibet, når kongen var
i Arhus. Hvor nu Sten- og Gruskom
pagniet er, var der en kulgård. Her los
sede damperne deres last. Losningen var
meget primitiv. Kullene blev skovlet i
tønder nede i lasten og hejst op. To
mand stod parat til at bære tønderne ud
til en åben banevogn, hvori kullene blev
hældt. Så gik turen tilbage efter en ny
tønde, og sådan gik det 12-14 timer
hver dag, indtil lasten var tom. Det var
et besværligt og strengt arbejde, og det
var som regel de samme folk hele tiden,
for den ene vidste nøjagtigt, hvorledes
den anden gik. De skulle nemlig, når de
bar tønderne, passe deres bevægelser
efter hinanden, ellers risikerede de at
styrte ned fra de smalle stilladser.
Det var et ringeagtet og dårligt betalt
arbejde, og når man tænker på, at hver
tønde kul kunne veje op til 100 kg, så
var det et umenneskeligt slæb.
Jeg har ofte som syv, otte års dreng
stået og beundret disse seje og stærke
mænds udholdenhed; og jeg tror nok, at
jeg allerede dengang tænkte, at det der
vil du aldrig selv være med til, når du
bliver voksen.
Søndre Mole var havnens begyndelse.
Mod øst og syd var der kun havet og
stranden. Gasværket og Slagtehuset var
kun skilt fra stranden ved et smalt bælte
med et par banespor på. Kloakrørene ud
i havet var så store, at vi drenge kunne
gå omtrent oprejst inde i dem. Det var
en sport for os at se, hvor langt vi
kunne komme ind i rørene. Vandet fra
Slagtehuset var altid varmt og fyldt med
blod fra de slagtede dyr samt alt muligt

Århus Havn 1924. Åhavnen og bassin 1. - Foto Riis Knudsen. Erhvervsarkivet.

affald. Vorherre må have holdt hånden
over os, siden vi ikke pådrog os alver
dens sygdomme af alt det skidt, vi va
dede igennem.
Efter Søndre Mole, som endte ved
åmundingen, lå et stykke kaj, hvor bå
dene til København havde deres faste
plads. En af dem var C. P. A. Kock, en
forfærdelig slingrekasse og møjbeskidt.
Ved samme kaj længere henne havde
Kalundborg-båden sin plads. Det var en

hjuldamper. Der blev jeg vidne til en
dramatisk ulykke engang. Lodsbåden
hentede en trosse ved båden og skulle
sejle den ind til kajen. Den dag lå lods
båden under hjulet for at samle trossen
op. Ved en fejltagelse blev hjulene sat i
gang og bogstavelig talt trykkede lods
båden under vandet, så den omgående
sank. Ved et mirakel blev alle tre om
bord reddet, men det var et frygteligt
syn at se.
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Ud for Toldboden var Midtermolen, på
den ene side havde eksportbådene til Eng
land deres plads. De lastede landbrugs
varer, og det gik helt anderledes til den
gang end nu. Æggene var i store kasser
og kom dertil i banevogne. To mand
bar forenden af en kasse på skuldrene,
bagved gik en mand og holdt bagenden
samtidig med, at han skulle sørge for at
holde balancen på kassen.
Flæskeballerne var i sækkelærred. Der
var to grise i hver, og de kunne veje op
til 175 kg. Sækken blev sat på højkant,
og bæreren gik ind under den, mens to
mand i vognen anbragte den således, at
bæreren fik ballen på tværs over begge
skuldre. Bæreren havde en tom sæk
lagt over skuldrene for at bøde lidt på
saltlagen. Men den første tid, en mand
gik med flæsket, var han hudløs på ryg
gen, og mange kunne ikke holde til det.
For det meste var det et fast sjak, der
havde dette arbejde.
På den anden side af kajen holdt Mols
bådene til. Der var fast forbindelse hver
dag til Nappedam, Knebel, Kongsgårde
og Skødshoved. Også der arbejdede som
regel et fast sjak. Ved Toldboden var der
plads til skovbådene om sommeren. Det
var en meget yndet udflugt at tage med
dem til Tangkrogen, Varna og Ørne
reden.
Fra midtermolen fortsatte kajen, og her
lå korn- og foderstofbådene. Losningen af
foderkager var kun for mænd af en sær
lig robust slags. Kagerne var i sække og
skulle pukles over i et pakhus op i seks,
syv meters højde. Bomuldsfrøkager vejede
ca. 125-150 kg, mens hørfrøkager vejede
op til 225 kg. Der blev losset på akkord,
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og efter den tids forhold tjente mændene
gode penge, men de var også hurtigt
slidt op. I 40-50 års alderen var de fær
dige. Ben og ryg var ødelagt.
For enden af denne kaj gik en anden
vinkelret ud. Den blev kaldt Sibirien, og
her blev der losset trælast. De fleste skibe
var rigtige sejlere, nærmest barksejlere,
uden maskinkraft. Der blev losset med
håndkraft, og det var noget af det dår
ligst betalte arbejde.
Videre lå Fiskerihavnen og Nordre
Mole, som var lystbådehavn. Jeg har
nu været hele havnen igennem, som den
var i årene 1907-09. Der var mere even
tyr over havnen dengang. Jeg har set
mange store fuldriggere, der lastede fire,
fem tusinde tons, komme for fulde sejl
ude på bugten. De havde måske været
på søen i flere måneder. De kom jo fra
de steder, vi drenge gik og drømte om:
Kina, Japan, Australien og Syd-Amerika.
Den store besætning på skibene var en
blanding fra det meste af verden. Vi
drenge stod og tog imod dem og så til
med blanke øjne. Så råbte vi i kor:
»English Biks, English Biks«. Vi vidste
ikke, hvad det betød, men besætningen
vidste, hvad vi mente, og de kom med
favnen fuld af store, runde beskøjter,
som de smed ned til os. Der var ingen
fare for, at de skulle gå i stykker, de
var hårde som granit, men vi havde gode,
stærke tænder, og jeg kan endnu mærke
smagen af de snehvide beskøjter, når
man gnavede løs på dem, og de blev
blandet med spyt og blev til en sød
masse, der mindede om sol og hav og
alverdens krydderier.
Jeg holdt meget af havnen og af hav-

nens folk. Jeg har gået der, jeg har fisket
der, siden jeg var seks år.
Den oprindelige havn var op ad åen.
Det første stykke af den indtil den gamle
Rullebro blev benyttet af pæreskuderne
fra Samsø om sommeren og om efter
året af kartoffelskuderne. Efter Rulle
broen var den oprindelige fiskerihavn.
Når de store bundgarnsbåde kom med
deres last af sild, makreller, torsk eller
ål, blev Rullebroen rullet tilbage, så
kutterne kunne sejle hen til bolværket,
hvor handelen med fisk foregik. Det var
mest gadehandlere og enkelte forretnings
fiskehandlere og fiskerøgerne, der fik
forsyninger her.
Når handelen var slut, gik fiskerne
og fiskehandlerne over i Pressejernet, en
beværtning i kælderen i hjørneejendom
men Agade/Skolegade.
Lidt længere oppe ad gaden lå det
gamle toldsted, hvis nabobygning under
første verdenskrig var folkekøkken, hvor
fattige kunne købe billig middagsmad.
Neden for toldstedet lå et par småhuse,
hvor sandmændene havde oplagsplads af
sand, som de kørte rundt i byen med.
Husmødrene købte sand til at skure gulve
og køkkenborde med, og gulvene i de
små værtshuse blev strøet med sand
hver morgen. Det blev så fejet sammen
igen om aftenen og var et probat rense
middel.
Jeg har i tankerne prøvet at tælle de
værtshuse, der var ved havnen for ca.
60 år siden i området ved Dynkarken,
Mindegade, Fredens Torv, Ågade, Skole
gade, Revet, Havnegade. Altså på et for
holdsvis lille område, og der var i alt 23.
De var alle godt besøgte. Man må

huske på, at dengang var skibenes be
sætninger meget store. Desuden, at ski
bene dengang lå længe i søen og også
lang tid i havn. Losningen kunne mange
gange vare op til to eller tre uger. Sø
folkene havde efter deres lange rejse op
til to eller tre måneders hyre til gode.
Nogle både gik på fast rute, f. eks. mel
lem Syd-Amerika og Arhus. De kom så
ledes til Arhus fire, fem gange årligt.
Mange søfolk havde en ordning med
et bestemt værtshus om, at de boede og
spiste der. Så administrerede værten de
res penge, og de havde også en fast pige
i den tid, de var her, som de levede sam
men med, indtil pengene slap op, og sø
manden måtte på søen igen. Mange af
disse par skrev sammen, og ikke sjældent
endte det med ægteskab, men som regel
på et sent tidspunkt, når sømanden var
blevet træt af livet på havet og pigen af
livet ved havnen.
Megen tid i barndommen tilbragte jeg
ved havnen, og jeg fik kontakt med ad
skillige på de både, der havde fast til
knytning til Århus. Jeg lyttede til deres
snak; og når vi drenge var om bord på
skibene, mest hos de skandinaviske sø
folk, var deres sprog dæmpet ned, og vi
lærte ikke noget dårligt af dem, men
tværtimod fik vi mange gode og nyttige
råd.
Søfolk fra en bestemt nation var tit
ude efter havnens katte og hunde. Når
disse folk var i havn, fik formændene
i pakhusene travlt med at holde dyrene
borte. Disse sømænd fiskede blåmuslin
ger fra træbolværket og spiste dyrene.
Vi brugte dem som madding, når vi
fiskede fra molen. Der var mange fisk
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i havnen, vi kunne med en mursnor
med tre, fire kroge på let fiske 30-40
isinger og torsk på et par timer.
Alt dette er om tiden i begyndelsen
af århundredet, men er forskellen på
dengang og nu så betydelig? Levefoden
for arbejderne har gennemgået en stor
forbedring, men til trods for alle goder,
der er tilkæmpet gennem 100 år, er for
skellen i løn og levefod jo lige så stor
i dag mellem akademikere og arbejdere
som dengang, og mulighederne for en
akademisk uddannelse for arbejderbørn
er ikke forbedret væsentligt de sidste
70 år.

Er det i øvrigt altid de mest intelligente
mennesker, der får de højeste stillinger
og bedste gager; og er det ikke dem i
toppen, der kæmper hårdest for at be
vare forskellen mellem dem, der kan
sætte et cand. foran deres stilling, og
arbejderne. Levestandarden er hævet for
alle, men stadigvæk med samme afstand
mellem akademikere og arbejdere.
Hvordan var det så i min barndom,
hvor mange børn fra den underste ar
bejderklasse fik da en højere uddannelse?
Ingen, eller højest kun ganske få, og det
var kun, hvis en eller anden forstående
lærer eller præst tog sig af dem og
hjalp dem frem.

Det er deprimerende at tænke på, hvor
mange børn, både drenge og piger, der
blev konfirmeret fra 4. eller 5. klasse.
Var det, fordi de var dumme? Nej, de
var underernærede, de var forslidte alle
rede i 12 års alderen. Forældrene var
lige så forslidte. Moderen fødte ofte 1012 børn, men som regel døde de halve,
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inden de fyldte 20 år. Det var kun de
stærkeste og mest robuste, der over
levede. Vi gik med bare ben indtil no
vember, der var ikke noget, der hed
underbukser eller undertrøje for os.
Der var også klasseforskel mellem
arbejderne. En arbejdsmand sagde De til
den faglærte. Vi fødte arbejdsmænd af
underste klasse var fra fødslen dømt til
at udføre det hårdeste, det mest beskidte
og dårligst betalte arbejde.
Lad mig illustrere det på min egen
måde. I skolen var vi inddelt i tre klas
ser. Der var os børn fra de fattigste
hjem, børn af enker og af løsarbejdere
med megen arbejdsløshed om vinteren.
Så var der børn fra hjem, hvor faderen
var fast ansat ved stat eller kommune
og med uniform. Det gav en vis prestige,
når »uniformen« mødte op på skolen for
at tale med læreren.
Den ydre forskel var påklædningen. Vi
gik i tøj, der for det meste var nådegaver
fra herskaber, hvor en af forældrene ar
bejdede. Tøjet var godt brugt, når det
blev givet væk. Om det passede, var af
mindre betydning. Vores skolemad be
stod af tykke skiver rugbrød med pud
dersukker på om vinteren. Om somme
ren var pålægget afsining fra rabarber
grød, kaldet rabarberkompot, eller et par
kartofler. Det hele var pakket ind i
avispapir.
Mellemklassens børn havde æg og ost
på maden, og overklassens børn havde
minsandten både rullepølse og æg på, og
for det meste også et stykke kage. Men
tro nu ikke, at de mest fremmelige af os
proletarbørn lod os nøje med vore »he
stens fødselsdags-klemmer«. I gården var

der en overdækket plads til os at gå ind
i i dårligt vejr. I en krog stod der en
kasse med en stor sprække i. Herigen
nem kunne de privilegerede drenge smide
den mad, som de ikke gad æde. Når vi
andre så havde siddet lidt i klassen, følte
vi ofte trang til at komme i gården (der
var jo gammeldags lokum dengang), men
vi skulle faktisk ikke på lokum. Nej,
turen gik hen til affaldskassen, hvor vi
samlede det brød op, der var kasseret.
Det sad vi så og åd med god appetit på
lokummet. Naturens orden bekræftedes på
den måde, de stærkeres vilje og uhæm
mede livsmod gav os overlevelsesmulig
heder. De forsagte og svage måtte bukke
under.
Jeg havde kun én skjorte, og når den
skulle vaskes, fik jeg en af mine søstres
særke på. Sådan en dag var jeg så uhel
dig, at vi skulle i bad på skolen. Det
var en pinlig sag for mig. Jeg skyndte
mig at klæde mig af og søgte at skjule
min søsters særk, men selvfølgelig var
der en, der så det og triumferende råbte:
»Nå-å, se ham, han går med særk!«
Jeg var bundulykkelig, men en lærer
havde set og hørt det. Han gik hen til
drengen, så nøje på ham og sagde: »Ja,
det er rigtigt nok, men den er ren, og det
kan jeg ikke sige om din skjorte«. Han
reddede mig ud af en pinlig situation, og
det hele bevirkede, at jeg fik en ny
skjorte. Men så måtte jeg også tage noget
ekstra arbejde om søndagen.
Der boede en gartner på østsiden af
Skanderborgvej. Han fik al latrinen fra
byens natvogne, og det var udmærket
gødning, der blev brugt til rabarber og
grønsager. Han havde også mange kar

tofler, og om efteråret kunne vi få et
job med at samle kartofler op. Vi fik
hver et afmålt stykke at samle i, og hver
syvende række var betaling for arbejdet.
Men den syvende række var altid min
dre end de andre.
Der boede også en gartner i Frederiks
Allé. Fra den gamle Frederiksbro til og
med Ewaldsgade tilhørte alt, der lå bag
ved, Webers gartneri.
Om formiddagen var der meget livligt
på gaderne. Der kørte mange fiskehand
lere om med deres trækvogne. De sang
deres tilbud ud om fisk: »Her er rød
spætter, her er levende torsk, sildegodt,
sildegodt er her«. Der var sandmanden,
der råbte med sand, og en grønthandler,
som stammede. Når han havde rabarber,
varede det længe med at få det sagt.
Han begyndte med: »Ra - Rar - Rar ba - ba - ba -« og så kom det til sidst
med et drøn: »Er her«. Der gik også en
gammel kone, som handlede med fisk.
Hun havde to kurve med. Hun kunne
ikke sige F og S, så hendes råb blev til:
»Her er priske pisk, piid er godt«. Jeg
havde nu en mistanke om, at hendes fisk
ikke altid var lige friske. Fisk blev ikke
vejet. Fem-seks rødspætter kostede 1 kr.
Sild blev solgt i snese for 50 øre pr. snes.
En stor kogetorsk på fem pund kunne
koste 1 kr.
Jeg var efterhånden kommet i den
alder, hvor jeg måtte ud og tjene noget
mere end den 1,25 kr. ugentligt, jeg den
gang fik. Jeg kom på et snedkerværk
sted, hvor lønnen var 3 kr. om ugen,
men jeg måtte også arbejde for pengene.
Jeg lærte nogle unge lærlinge at kende,
og de var såmænd lige så ringe stillet
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som jeg. Det første år havde de ikke så
meget i løn, som jeg havde.
Det med at skaffe tøj var stadig et
problem. Der eksisterede en institution,
hvor vi allerf artigste kunne søge om tøj.
Jeg ved ikke, om det var en privat eller
offentlig hjælp. Vi blev klædt ens på
hele bundtet. En rød- og blåstribet lær
redsbluse, et par stramme rørformede
bukser og et par gymnastiksko af lær
red med gule lædersnuder. Der skulle
ikke være noget at tage fejl af, her kom
det fattige slæng, der fik gratis tøj.
Jeg kan tydeligt huske de »fine« da
mer af borgerskabet, der delte tøjet ud.
Vi skulle give dem hånd og bukke og
takke for deres godhed, for de havde
jo spildt en hel dag i velgørenhedens
tjeneste. Det har de sikkert fået en masse
syndsforladelse for af deres præst. Hal
leluja. Jeg kan brække mig i dag, når
jeg tænker på de hykleriske damer, der
forsigtigt lagde en hånd på mit hoved
(jeg kunne jo have lus) og sagde: »Er
du nu ikke taknemlig for alt det fine
tøj, som gode mennesker har givet dig.
Vi håber rigtignok, at du påskønner det
og bliver en god dreng«. - Rend mig
i røven.
De unge arbejdere var ved at blive
kede af den »uniform«, deres søndags
tøj bestod af. Tøjet var ens for gamle
og unge. Det var en grå habit eller blåt
cheviot, sort kasket med blank skygge
af læder. Det var let at se forskel på
en arbejder og en ikke-arbejder. Bowler
hatten var for de etablerede, men de
unge begyndte at efterligne dem.
De gamle arbejdere gjorde nar af dem,
og der kunne opstå komiske situationer
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ved brugen af bowlere. Pulden var høj,
med en smal skygge, der i siden gik helt
hen til pulden. Den smalle skygge var
armeret med et stærkt stålbånd til at
holde den på plads. Når man så efter
lignede de fine med at tage hatten af
for venner og bekendte, tog man fat i
siden af skyggen, og svingede hatten
lidt til siden, men det skete ofte, at der
blev taget for hårdt fat i skyggen, og
fingrene kom i klemme mellem skygge
og puld. Det så sjovt ud, når folk skulle
vriste fingrene fri igen.
De unge begyndte også at efterligne
borgerskabet ved at gå med de bløde
filthatte. De gamle holdt derimod på
det en gang vedtagne og kaldte en filt
hat for en røvballehat. Da de unge be
gyndte at bruge sixpence, blev de kaldt
kasketdrenge eller cigaretdrenge.
I det hele taget begyndte de unge
arbejdere at vågne op. De kunne godt
se de skæve forhold mellem unge og
de ældre, som var så indgroede i de
gamle forhold og var bange for, at de
unge forlangte for meget. Jeg husker en
sang, som tobaksarbejderdrengene sang:

Vi skråspinder-drenge,
vi skråspinder-drenge
vi arbejder kun for det daglige brød,
vi vil ikke arbejde længe,
vi vil tjene flere penge,
vi vil solde, vi vil holde
på det bedste for os selv,
vi vil ikke ha' på tæven af en
skråspindersvend.
Sangen kunne digtes om til drenge på
andre arbejdspladser.

Jeg var selv kommet i den alder, da
jeg skulle konfirmeres. Jeg havde højt
flyvende planer om min fremtid. Jeg
ville ikke være arbejdsmand, men jeg
havde jo ingen til at vejlede mig. Jeg
var låst inde i et miljø, hvorfra det var
næsten umuligt at bryde ud.
Jeg var begyndt at læse meget, men
uden system. Da jeg en dag talte med
bibliotekaren på Statsbiblioteket og
spurgte, om jeg måtte låne nogle bøger
af Søren Kierkegaard og Paludan-Müller,
blev han mildest talt lidt chokeret og
anbefalede mig i stedet for Stevenson,
Blicher og Jeppe Aakjær. Men dem havde
jeg læst og gik derfor mine egne veje,
og det blev jo noget værre roderi. Jeg
smuglæste Adam Homo og Schillers Rø
verne. Jeg læste skuespil af Ibsen, og
jeg læste Herman Bang. Selvfølgelig hav
de jeg ingen som helst forudsætning for
at forstå disse bøger, men efterhånden
fandt jeg frem til de forfattere, der pas
sede til de forudsætninger, jeg var i be
siddelse af. Det var f. eks. Jack London,
Marshall, Upton Sinclair, Philip Gibbs,
Charles G. Roberts. Det var jo mest
underholdning, men noget blev alligevel
hængende og blev afgørende for mange
ting senere i livet.
Jeg blev konfirmeret i Skt. Pauls Kirke
i 1914 af pastor Wiese. Selvfølgelig
måtte mor søge fattigvæsenet om hjælp
til mit tøj. Hun fik så en henvisning til
en skrædder i Jægergårdsgade. Beløbet
var på 15 kr. Et jakkesæt kostede 13 kr.,
så der var 2 kr. til alt det andet. Jeg
fik en sort kasket med blank skygge, en
fåresaks eller klipfisk, som den også
kaldtes. Det var et stift lærredsbryst

med en påsyet stiv knækflip, altså lige
til at tage om halsen og knappe foran,
videre en sort sløjfe og et par løse man
chetter.
Hos en marskandiser købte mor et
par brugte fjederstøvler med elastik i si
derne, de var to, tre numre for store
og kostede 1,50 kr. Hos skrædderen fik
jeg en slipsnål med i købet. Der var
mange, der var klædt på denne måde
fra fattigvæsenet, og det vidste alle.
Nogle piger var i sorte kjoler, også det
var tydeligt, at de havde fået fattig
hjælp. På samme måde gik det også dem,
der blev begravet på fattigvæsenets reg
ning. De blev lagt i sorte kister, skønt
prisen var den samme som for hvide.
Der var en bevidst diskrimination af
fattige folk, børn som gamle, fra vugge
til grav.
Drengetøjet blev på fabrikken syet
over én læst. Tøjet var til fattiglemmer,
og drenge på 14 år var vel lige store,
mente man. Resultatet blev, at for nogle
var tøjet for stort og for andre for småt.
Mit tøj havde den skavank, at reverset
bagtil hang et stykke ned på skulderen,
så der blev et stykke med bart mellem
flippen og jakken. Det ordnede vi på
den måde, at vi satte en sikkerhedsnål
i nakkereverset og hæftede den i flippen.
Så blev jakken holdt oppe og flippen
nede. Men så stumpede jakken og blev
for kort bagtil. Så blev jakken kaldt en
røvforkøler. Det har været et komisk
syn, men jeg blev da konfirmeret.
Og så skulle fremtidsdrømmene reali
seres, og hvordan gik det så? Ja, det er
en hel anden historie. Nu, 60 år senere,
sidder jeg som folkepensionist, fhv. hav
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nearbejder, jord- og betonarbejder, bræddebisse, jernbanebørste. Invalid som 60årig - med hjerteforkalkning og over
gået til folkepensionist som 67-årig. De
må jo regne med, at når en invalide
pensionist fylder 67 år, bliver han rask.
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Det er ikke de glade tyvere, jeg haj
skrevet om, og det er heller ikke viden,
jeg har læst mig til på biblioteker. Det
er begivenheder, jeg selv har oplevet og
mærket på min egen krop.

Otto Bisgaard
1888-1974

Otto Bisgaard blev født i Silkeborg 1888
som søn af sagfører, bankdirektør A. M.
Bisgaard. Han blev student fra Horsens
Statsskole 1906 og juridisk kandidat fra
Københavns Universitet 1912. Allerede
som studerende begyndte Bisgaard at in
teressere sig for sin hjembys historie, og
han forlod hovedstaden med mange bø
ger og billeder til den samling Silkeborgiana, som siden kom til at danne
grundstammen for hans væsentligste fri
tidsinteresse. Det meste var erhvervet for
små penge, for, som han en gang sagde
i et interview: »Jeg havde til at begynde
med den fordel, at der ingen konkurrence
var«.
Efter sin eksamen var Otto Bisgaard
et års tid fuldmægtig hos faren og den
nes kompagnon, M. Grabow. Han tog
derefter til Viborg, hvor han 1914-17 ar

bejdede hos sagfører Asger Dahl. Sidst
nævnte år blev han overretssagfører, og
1918 etablerede han sig i Silkeborg, hvor
han drev forretning til 1958, fra 1939
med Chr. Alkjær som kompagnon.
Bisgaard blev Silkeborgs historiker
frem for nogen. Sin samling fortsatte han
gennem årene med personalhistoriske og
topografiske fotografier, malerier og stik
til belysning af Silkeborgs udvikling fra
ca. 1846 til nutiden. Hertil føjede han i
1930-erne og 40-erne tre værker, der
endnu står som centrale bidrag til den
unge købstads historie: »Fra Silkeborgs
Nybyggertid. H. C. Andersen og Mi
chael Drewsen« (1935), »Af Silkeborg
Hovedgårds Historie. Fra Hoff til Bindesbøll« (1937) og »Af Silkeborg Handels
plads' Historie 1860-1900. Den unge by«
(1942). Han havde oprindeligt tænkt sig
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og også bebudet et fjerde bind; men det
kom aldrig. 1944 forestod han udgaven
af justitiarius Adolf Ludvig Drewsens
dagbog under hans ophold på Silkeborg
16. juni til 25. juli 1850, og i Århus
Stifts Årbøger 1954 offentliggjorde han
»Civiletaterne i Silkeborg 1850-1900«.
Otto Bisgaard var medlem af lignings
kommissionen 1921-25 og derefter 192759 overligningskommissær. 1938-42 var
han medlem af bestyrelsen for 10. Sag
førerkreds. Med sin dybe interesse for
fødebyens historie, og med den udmønt

104

ning, han gav denne interesse, var det
naturligt, at Bisgaard i 1954 blev med
lem af bestyrelsen for Historisk Sam
fund for Århus Stift. Han kom her til at
yde en påskønnet indsats som juridisk
rådgiver for udvalget for Øm Kloster
Museum - netop i de år, da man ved
huskøb, museumslederskifte m. v. lang
somt begyndte at kunne skimte en ny
udvikling for institutionen.
Denne indsats skylder Historisk Sam
fund Otto Bisgaard megen tak for.

Peder Jensen
1918-1975

Peder Jensen var født i Århus som søn
af tømrer Jens Ole Jensen. Han var op
rindelig uddannet antikvarboghandler og
havde nogle år tanker om at etablere
egen forretning. På grund af de sløje ti
der for branchen opgav han det imidler
tid, og 1941 tog han ansættelse ved post
væsenet, hvor han virkede, til han i 1959
blev arkivar på dagbladet Demokraten.
Tidligt var Peder Jensen blevet inter
esseret i historie, især lokalhistorie, og
han blev en særdeles flittig skribent med
fortrinsvis jyske, folkelige emner som
speciale. Det blev i årenes løb til en ræk
ke velskrevne, levende afhandlinger i lo
kalhistoriske årbøger, til talrige avisartik
ler og bøger, de sidste dels selvstændige,
dels sammen med kolleger. Hans produk
tion tæller, alt taget med, mere end 700
numre. Meget viede han sin slægts hjem
egn Nordøstdjursland og endnu mere naturligt nok - Århus. Peder Jensen var
en grundig forsker, der til alt, hvad der
optog ham, ikke skyede omfattende stu
dier i originalkilder. Han elskede at sidde
med gamle protokoller og dokumenter og
suge viden til sig om fortidens menne
sker. De interesserede ham, og han yn
dede - lidt flot - at sige, at man for
ham måtte beholde herregårde og kirker,
hvis de ikke samtidig kunne fortælle ham

noget om dem, der havde levet og virket
i dem.
Meget af, hvad Peder Jensen fik skre
vet, var små ting; men selv i sådanne
evnede han med sin tidsfornemmelse i
et hastigt rids at give en stemning fra
fortiden. Han lagde selv megen vægt på
dette og filede ofte på sit sprog for at
opnå den virkning, han tilsigtede. Af
hans større arbejder bør nævnes »Mejlgade - en reel og nærsom gade« (1968,
sammen med bygningskonduktør N. J.
Israelsen)
og
»Marselisborgskovene«
(1974, sammen med broren, fhv. borg
mester Bernhardt Jensen), endvidere
»Edw. F. Rahr, en århusiansk storkøb
mand« (1965), »Bogbindere i Århus«
(1971), »Hist og her i Århus« (1972,
sammen med tegneren Bjarne Nielsen)
og »Det var dengang......... Arbejdere i
gamle dage, skildret i billeder om hjem
met, fritiden og dagens gerning« (1973).
I 1959 blev Peder Jensen medlem af
bestyrelsen for Historisk Samfund for År
hus Stift, medredaktør af Århus Stifts
Årbøger og medarrangør af møder og ud
flugter. Han kom her til at lægge en be
tragtelig del af sin fritid, afholdt som en
god kammerat, påskønnet som en ligeså
god kritiker og som en altid velinforme
ret turleder og foredragsholder. Peder
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Peder Jensen (til venstre) med bogtrykker Louis Werge og tegneren Bjarne Nielsen ved udgivelsen af
»Hist og her i Århus«. - Poto Preben Tolstoy.

Jensens indsats her lader sig vanskeligt
måle. Den var stor. Som personligt med
lem af Århus Kommunes byhistoriske
Udvalg deltog han med iver i udvalgets
arbejde. Han har bidraget med artikler
til mange af dets bøger og været redak
tør for andre, ligesom han har deltaget
i arrangementerne af de fleste af de større
og mindre udstillinger, der gennem årene
har været afholdt i rådhushallen og på
Folkebiblioteket.
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Privat og mellem fagfæller var Peder
Jensen et fornøjeligt menneske. Han hav
de en skarp iagttagelsesevne og ind i mel
lem en vis ironisk omgangsform, der dog
for vennerne aldrig blev mere end netop
en form. Han slappede af på udenlands
rejser, hvorfra han altid kom hjem rig
på nye indtryk.
Historisk Samfund har mistet en for
træffelig medarbejder og hans omgangs
fæller en god ven.

Øm Kloster Museum
1973

Af Holger G. Nielsen
I månederne februar-april herskede der
travlhed på museumsområdet, idet en ræk
ke arbejder, som delvis udførtes for Rigs
antikvarens Fortidsmindeforvaltning, nød
vendigvis skulle være afsluttet inden den
egentlige turistsæson satte ind.
I museets nye hovedkvarter blev der
lagt sidste hånd på tømrer- og malerar
bejdet, huset forårskalkedes udvendig, og
brolægningen langs facaden blev fornyet.
I kirkeruinen er alle gulvafsnit blevet
dækket af et lag knuste granitskærver (ca.
800 trillebørlæs!). De store lyse skærve
flader fremhæver stærkt ruinens konturer
og bidrager derved til forståelsen af det
vidtløftige bygningsværk. Der er tillige
foretaget mindre beplantninger af bøg og
timian. En kraftig gangbro over funda
mentet til kirkens kor er etableret og let
ter, sammen med en tilsvarende fra sidste
år, adgangen til ruinerne.
Samtidig satte Ry Kommune sin sane
ringsplan for klostertomtens nye udgrav
ningsfelt i værk. Fiskerens Hus og kam
pestensdiget langs søndre klostergård er
af et arbejdshold fra kommunens tekni
ske forvaltning blevet nedbrudt, ligesom
grunden er ryddet for en mængde træer,
buske og hække. Enkelte markante træ

grupper er dog foreløbig skånet, således
en gruppe blommetræer af sorten gul hav
reblomme, der som nævnt i sidste års rap
port oprindelig skal stamme fra Øm Klo
sters frugthaver. Også rækken af høje,
over hundredårige tjørne langs områdets
vestside står endnu tilbage. Det sidst er
hvervede hus (matr. 13 a og 12 b) blev
ved kommunens foranstaltning fjernet af
et nedbrydningsfirma. Alle bygninger på
udgravningsfeltet viste sig at være i høj
grad saneringsmodne, og først nu efter
rydningen er man i stand til at overse he-

De sidste bygninger på klostertomtens nye ud
gravningsfelt blev nedbrudt i februar 1973.
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le det store museumsterræn og at få et
indtryk af klosterruinens udstrækning.
Udgravningsfeltet er blevet afgrænset med
et let ståltrådshegn.
I efteråret er museets tjenestebolig ble
vet malet udvendig, og der er foretaget
ændring og isolering af rummene i husets
loftsetage.

☆

Ved publikumssæsonens begyndelse 1.
april har museet ladet fremstille en plakat
i en meget smuk typografi. Plakaten, hvis
motiv er et madonnabillede fra en gotisk
guldring fundet ved Øm Kloster, giver i
en kort tekst oplysning om billetpriser,
åbningstider og museets samlinger.
I juni måned udkom en ny vejledning
for museum og klosterruin, H. N. Garner:
Øm Kloster Museum, (40 s., pris 6,-), til
foreløbig afløsning af C. M. Smidts og
Kr. Isagers klassiske »Øm Kloster, Cara
insula«, der første gang udkom i 1924.
Den nye vejledning er forsynet med et
resumé på engelsk og hollandsk. Den
hollandske oversættelse er foretaget af
prior Frans van Haaren, Myrendal Klo
ster. Det er tanken at udgive Smidts og
Isagers værk igen, når de kommende
arkæologiske undersøgelser ad åre er til
endebragt, og da at medtage de derved
fremkomne udgravningsresultater.
Øm Kloster Museum har af Undervis
ningsministeriet fået tildelt et beløb på
5000 kr. af tipsmidlerne. Beløbet er an
vendt til to formål, hvoraf det ene er
udgivelsen af en folder, »Ekskursionsplan
for skolegrupper« (6 s.) indeholdende en
kort redegørelse for Øm Klosters historie,
museum og ruinpark samt et opgave
sæt. Brochuren er beregnet til brug for de
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mange lejrskoleklasser, som besøger mu
seet, og man har hermed imødekommet
et fra lærerside ofte fremsat ønske. Eks
kursionsplanen er udarbejdet af Øm Klo
sters Museums pædagogiske udvalg. For
uden til skolebrochuren medgik beløbet
fra Undervisningsministeriet til indkøb
af et båndudstyr. Benyttelsen af dette
har vist sig som en ubetinget succes.
Båndmaskinen betjenes fra museets billet
kontor, og via en højttaler i udstillings
hallen udsendes fem minutters foredrag
om Øm Klosters historie på dansk, en
gelsk og hollandsk, ligesom cisterciensernes liturgiske sang illustreres ved hjælp
af optagelser fra ét af ordenens nutidige,
franske klostre.

☆

Det i sidste rapport nævnte daterings
forsøg, som af Atomforsøgsstationen Risø
udførtes i klosterruinen, er afsluttet. For
søgets resultater vil blive publiceret af
Risø.
Det sjældne røgelseskar fra biskop
Svends grav i klosterkirken har været
udlånt til udstillingen »Potter og kander,
lertøj fra dansk middelalder« på For
historisk Museum, Moesgård.
Fra Johanne Grum, Rønningsvej, Kø
benhavn, har museet til sit håndbibliotek
modtaget en 1700-tals økonomisk hånd
bog med bl. a. medicinsk-historisk ind
hold.
Præstegårdsforpagter T. Beck, Sønder
Vissing, og politiassistent P. Porse, Klo
sterfælled, har overladt museet en række
jordfund stammende fra henholdsvis Gi.
Vissing Kloster og Øm.
Øm Kloster Museum har ved imøde
kommenhed fra Statsbiblioteket, Arhus,

opnået en status, så speciallitteratur til
brug ved museets arbejde direkte kan re
kvireres fra Statsbiblioteket.

☆

E. Bavngård Nielsen og H. Garner Niel
sen har i tiden 27. nov.-2. dec. i for
bindelse med den polsk-danske aftale om
kulturelt samarbejde været på studierejse
i Polen. Turen gik til Warszawa og
Gdansk, og dens hovedmål var den gamle
klosterkirke, nu katedral i Oliwa. Cistercienserklostret Oliwa var, som Øm Klo
ster, et »barnebarn« af Esrom Kloster.
Der blev tillige lejlighed til at besøge
cisterciensernes nutidige kloster i Oliwa
by, foruden en række museer og middel
alderlige bymiljøer i Gdansk og War
szawa. Museets medarbejdere vil gerne
hermed takke det polske og danske Kul
turministerium, Udenrigsministeriet og
den danske ambassade i Warszawa for
venlig hjælp ved gennemførelsen af stu
dierejsen.

☆

Øm Kloster Museum er i sæsonen 1973
blevet besøgt af i alt 25.182 gæster, heraf
voksne: 19.262, børn: 5.920 og studie
grupper og selskaber: 330.
Blandt de besøgende studiegrupper kan

nævnes: En ekskursion fra Dansk Kultur
historisk Museumsforening, ledet af pro
fessor Johan Lange, en ekskursion fra
Jysk Medicinsk-historisk Selskab under
ledelse af overlæge Hovesen, Grenå, og
med professor Vilh. Møller-Christensen
som gæst, samt Historisk Samfund for
Vejle Amt med 125 deltagere under
ledelse af formanden, amtmand Wam
berg, Vejle.
I september har museet haft besøg af
et hold fra skoleradioen, som lavede op
tagelser til en social-historisk udsendelse
med titlen: Fra tiggerstav til samfundspligt.

☆

Åbningstider:
April
kl. 9-17
Maj-aug. kl. 9-18
Sept.
kl. 9-17
Okt.
kl. 9-16
Mandag lukket

Billetpriser:
Voksne: 5,- kr.
Børn:
2,- kr.
Studiegrupper à 1,50 kr. p. p.
Selsk. o. 10 pers, à 2,50 kr. p. p.
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Historisk Samfund 1973-74

Historisk Samfunds arrangementer i 1973
-74 omfattede 5 udflugter og 4 aften
møder.
Sammen med Historisk Samfund for
Randers Amt og Østjysk Hjemstavnsfor
ening blev der lørdag den 28. april aflagt
besøg på Gammel Estrup. Formålet var
at præsentere det nytilflyttede landbrugs
museum, der er under indretning i avls
bygningerne. For at få spredning over
det var imidlertid også slottet inddraget.
Der var mange deltagere - også for man
ge, selv om det naturligvis var rart. Men
det kneb at holde programmet »glidende«.
- Lørdag den 19. maj var der, hvad der
var kaldt »en slentretur« gennem gamle
gader i Horsens. Museumsinspektør Bent
Ousager viste karakteristiske huse, og
man var på Helms' Apotek og i kloster
kirken. - Forsommerens sidste tur fandt
sted lørdag den 16. juni. I Hald kirke
nord for Randers gennemgik N. J. Israelsen den sengotiske altertavle fra ca. 1500,
der oprindelig har stået i Skt. Mortens
Kirke i Randers. Bagefter fortalte forman
den om en ejendommelig begivenhed, der
fandt sted i kirken i 1701 - en bandsættelse. Turen sluttede ved Udbyhøj,
hvor formanden fortalte om nogle for
svarsværker fra 1801, et skanseanlæg,
der dog kun vanskeligt lod sig spore i
terrænet.
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Heldagsturen fandt sted søndag den 9.
september. Den gik til Vendsyssel, og på
vejen op gjorde man holdt ved Lindholm
Høje, hvis spændende arkæologi blev gen
nemgået af Gunner Rasmussen. Efter fro
kost var man i Voer kirke med N. J. Israelsen som foredragsholder, og han fort
satte ved Voergård. Her var man også
indenfor for at se på Oberbeck-Clausens
omfattende samlinger. Dagen sluttede
med kaffebord på Hjallerup Kro, hvor
Peder Jensen berettede om de berømme
lige markeders historie.
Sæsonens sidste udflugt gik lørdag den
6. oktober til herregården Mattrup, der
blev præsenteret af N. J. Israelsen.
Første aftenmøde afholdtes onsdag den
12. december, hvor Gunner Rasmussen
viste »Ting og sager fra Den gamle By«
- eksempler på kuriøse museumsgenstan
de. - Den indsamlingskampagne for gam
le smalfilm, der fandt sted i Danmarks
Radios regie i april 1973, gav gode re
sultater for Arhusområdet. Torsdag den
17. januar vistes et par eksempler: en mi
litærparade ved Rytterstenen på Randersvej i Arhus fra begyndelsen af 1930'erne
og en kvindeudflugt til Vejle og Kolding,
foranstaltet af Århus Brugsforening. Den
sidste var i enestående bevarede farver.
Endelig vistes en handlingsfilm fra År
hus' »Hollywoodperiode« 1909-13, »En

hjemløs fugl« med Marie Niedermann.
Filmen er fundet som en såkaldt papir
kopi i USA og nu nedkopieret til 16 mm.
- Torsdag den 21. februar holdt overlæge
Ejnar Hovesen, Grenå, et foredrag om
»Overtro og trolddom i gamle dage«.
Hertil gav også forsamlingen på op
fordring flere bidrag. - På generalfor
samlingen torsdag den 28. marts blev be
retning og regnskab godkendt. De afgå
ende bestyrelsesmedlemmer arkivar Ib
Gejl, bygningskonduktør N. J. Israelsen,

gårdejer Nydam Jensen, arkivar Peder
Jensen og museumsleder Holger G. Niel
sen blev genvalgt. - Efter generalforsam
lingen viste forretningsfører Johs. Smed,
Horsens, lysbilleder fra danske herregårde
og slotte.
Historisk Samfund takker hjertelig for
modtagne tilskud og takker ligeledes alle,
der ved medlemskab støtter og deltager
i eller medvirker ved møder og udflug
ter.
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Historisk Samfund
for Århus Stift 1973-74

Driftsregnskab
Udgifter:
Porto og fragt ..................................
Brochure ..............................................
SLF ......................................................
Telefon ................................................
Stencilering ........................................
Hulkortarbejde ..................................
Kuverter ..............................................
Foredrag og møder ..........................
Kørsel ..................................................
Arhus Vejviser ..................................
Papir m. v.............................................

3.260,34
1.000,15
523,25
313,95
192,20
345,00
176,64
172,75
163,70
80,50
54,80

Overskud ............................................

6.283,28
15.283,84

Indtægter:
Kontingent ..........................................
Bogsalg ..............................................
Kulturministeriet................................
Arhus kommune ................................
Portorefusion ......................................
Turafgifter ..........................................
Renter..................................................

14.985,00
2.173,05
2.000,00
880,00
1.282,46
158,00
88,61

21.567,12

21.567,12
Formue 28/3 1973 ..............................
+ Overskud ......................................

2.058,10
15.283,84

Formue 28/3 1974 ..............................

17.341,94

Beholdning:
Bank ................................................
Giro ................................................
Kasse ..............................................

Regnskabet er revideret og godkendt;
beholdningerne er kontrolleret.
Århus, den 27. marts 1974.
Sven Lauge Jørgensen.

1.946,26
15.216,27
179,41
17.341,94

Øm Kloster Museum 1973

Driftsregnskab
Udgifter:
Løn .................................................... . .
Vedligeholdelse og anskaffelser . ....
Billetter, brochurer, kort og bøger . .
Provision .......................................... .
Telefon ..............................................
Forsikring, skat og renter ............ . .
Pension................................................
Moms ..................................................
ATP......................................................
Kreditforeningsafdrag .................... .
Boxleje ................................................
Lønmodtagernes garantifond ........

41.595,56
15.396,17
9.624,95
2.567,33
1.939,15
1.808,69
1.111,00
709,00
432,00
67,71
25,00
15,00

Indtægter:
Billetsalg ............................................
Bogsalg ..............................................
Tipsmidlerne ......................................
Husleje ..............................................
Renter:
Sparekasse ......................................
Obligationer....................................
Telefongodtgørelse ............................
Momsgodtgørelse ..............................
Pensionsgodtgørelse ..........................
ATP-godtgørelse ................................
Kreditforeningsafdrag........................
Underskud ..........................................

75.291,56

57.626,50
7.702,00
5.000,00
1.200,00

714,52
844,90
636.79
435,00
370,35
144,00
67,71
74.741,77
549.79
75.291,56

Status
Aktiver:
Obligationer ............................
Ejendomme................................
JHS A/S ....................................
Sparekassen Midtjylland:
901-02-32229 ........................
901-02-33196 ........................
901-02-72655 ........................
Kassebeholdning ......................

........ 13.500,00
........ 105.000,00
........
500,00
........
........
........
........

Passiver:
Jyllands Kreditforening
Kildeskattegæld ............
Formue 1/1 1973 ........
-4- Underskud ..............

14.203,21
1.017,30
296,66
2.352,20

2.284,30
272,00
134.313,07

136.869,37

136.869,37
Regnskabet er revideret og godkendt.

Århus, den 27. marts 1974.
Sven Lauge Jørgensen.
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Ibsen, Henrik, digter 101
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33, 36
Jesus 19, 21, 22
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21, 22
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Juel, godsejer 52
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Jørgensen, S. Lauge, lektor 6
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19, 20, 61, 62
- Johan, professor 109
Langebeck, Jacob, historiker 70, 72
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Søndre kirkegård (Arhus) 81
Søndre mole (Arhus) 94, 95
Søndre skole (Brobjergskolen, Arhus)
80, 82, 85

Tallinn 7, 8, 10, 11, 13-16, 21-26, 28
Tangkrogen (Arhus) 94, 96
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