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To østjyske knubskibe
- deres forudsætninger og baggrund
Af Helge Søgaard
I det tidlige efterår 1964 fremkom en
stammebåd eller knubskib, som den jyske
betegnelse lyder, i Årslevgårds enge, 2022 m nord for Lyngbygårds ås tidligere
løb. Den var blevet frigjort ved drænings
arbejde, men stod ellers urørt og blev er
hvervet af Forhistorisk Museum, Moesgård. Museumsinspektør H. J. Madsen,
til hvem der bringes en tak for tilladelsen
til at offentliggøre hans iagttagelser og
resultater, kan desuden meddele, at der
blandt de løse fund, som i øvrigt ikke
kunne bidrage til en datering, også var et
gennemboret bræt, der muligt har været
en tofte. På Nationalmuseet er båden ef
ter C14-metoden dateret til 1130 e. Chr. f.
+ /-H 100 år.
Stammebåden er af eg. Den måler 2,80
meter i længde og 70 cm i bredde. Som
det fremgår af billederne, har båden en
flad bund og en tydelig afsat, tilspidset
forstavn og danner et stort rum, hvorved
den adskiller sig fra den yngre type af
knubskibe, der omtrent på midten er ud
styret med en tværvæg, udsparet i selve
stammen. Den delte båden i to rum og
tjente til tofte. Også denne type er re
præsenteret i museet på Moesgård, men
er ikke stedfæstet. Der kan dog ikke være
tvivl om, at den er fra Midtjylland. Det

ses af billederne, at den er fladbundet
og efterligner den tømrede båds form
med en spidst tilløbende forstavn, mens
det medtagne agterparti har været fladt.
Den nævnes ikke i overinspektør, dr. phil.
Holger Rasmussens liste over danske
knubskibe. Længden er 250 cm, bredden
60 cm.
De to både giver et tydeligt indtryk af
den jyske stammebåd. Der er fundet ad
skillige af dem i årenes løb, og rundt om
kring i litteraturen og i dagspressen er
der givet mange oplysninger om dem. I
det følgende skal det forsøges at belyse
denne bådtype ud fra det danske mate
riale og derefter ud fra udlandets for at
vise, at de to både er repræsentanter for
en gammel og vidt udbredt form. Det er
nødvendigt at indskrænke sig til kun at
anføre de vigtigste af de skriftlige kilder,
da litteraturen om disse fartøjer er ganske
uoverskuelig, men de østjyske stammebåde må ses i sammenhæng med andre
inden for den europæisk-nærøstlige kul
turkreds, hvori de udgør et led. Forhå
bentlig vil denne forenkling ikke svække
klarheden.
Der er kun grund til lige at erindre om
stammebådene fra Hasselø, da Holger
Rasmussen har behandlet dem så udfør
ligt, at der kan henvises til hans afhand
ling 1. På denne lokalitet vedvarede bru

7

gen a£ disse både så længe, at Dansk
Folkemuseum i 1887 kunne erhverve en,
der var i brug. I modsætning hertil er alle
de nørrejyske knubskibe jordfund eller
fra søer og åer, enten det nu skyldes, at
museerne ikke tidligt nok har haft op
mærksomheden henvendt på dem, eller de
virkelig var forsvundet, før disse samlin
ger begyndte deres virksomhed.
Lige så længe som egnen ved Guldborgsund har Gudenå-søerne været kendt
som et reliktområde, men det ser ud til,
at et tredie også har eksisteret. Hvis man
undersøger kortet over jordfundne stammebåde i Holger Rasmussens artikel, er
det iøjnefaldende, at der er en koncentra
tion omkring Alssund og Sundeved, og en
spinkel tradition er her bevaret om dem,
idet museumsdirektør Raben har meddelt
professor Adam Afzelius, at knubskibe
ifølge mundtlig tradition har været i brug
endnu ved forrige århundredes begyndel
se 2. Det skyldes antagelig dette tidlige
ophør i forhold til Gudenå-egnens og
Hasseløs længere fastholden ved typen, at
denne egn er gledet ud af drøftelserne.
Det er tvivlsomt, om der på Sjælland
endnu 1771 har været brugt stammebåde,
som det nævnes af Holger Rasmussen
med en indberetning som kilde. De i den
ne nævnte eger har utvivlsomt været
tømrede både. Den samme betegnelse
bruges 1871 om små fiskerbåde fra Hals
næs, og her er det udelukket, at det kan
betyde stammebåde 3. Det samme gælder
om den ege, der omtales fra Sæby gård 4.
På Fyn synes forholdet at være det
samme. Her tales om »jollerne eller eger
ne«, der havde plads tæt ved Odense ka
nal 5, og Fyens Stiftstidende kunne 27.
8

maj 1828 fortælle om en drukneulykke,
hvor to kom af dage, da de med nogle
andre ville sætte over kanalen i »en liden
Eger«. Begge steder kan der ikke være
tale om stammebåde, men det må dreje
sig om tømrede fartøjer.
På det allerede nævnte kort over finde
steder for stammebåde ses det straks, at
Vestjylland kun kan opvise få fund, hvad
der er forståeligt, da denne egn mangler
træer af så store dimensioner, at en båd
kan udhules af dem; mere forbavsende er
det, at hverken Mors, Thy eller Vendsys
sel kan tælles blandt de egne, hvorfra der
kendes knubskibe, da det næppe er tæn
keligt, at Limfjorden på fartøjernes om
råde har dannet en kulturgrænse. Kortet
omfatter imidlertid kun de fund, der er
indgået til museerne, og nogle få andre
oplysninger, men hvis man også medta
ger meddelelserne fra litteraturen og dags
pressen, bliver billedet anderledes. I Sindrup Vejle mellem Thy og Thyholm er
der fundet en stammebåd, som dog kun
er bevaret i brudstykker 6, en anden er
fra Redsted Nor på Mors og findes nu i
øens museum i Nykøbing 7. I udkanten
af Store Vildmose er en stammebåd af eg
kommet for dagen 8, og i Hallund sogn
er der fundet et brudstykke af en anden 9.
Hvis man på samme måde ville gennem
gå, hvad der kendes af knubskibe fra
Vestjylland, ville man se, at heller ikke
denne egn er så fattig på disse fartøjer,
som kortet viser det, idet det dog må
fremhæves, at de kun litterært overleve
rede fund ikke fortæller noget om både
nes alder. Med båden fra Arslev er man
bedre stillet.
Selv om dateringen således må ude

lades, indtil nærmere oplysninger frem
kommer, kan man i hvert fald foreløbig
fastslå, at stammebåden har været kendt
over hele Danmark, også Bornholm 10,
og at brugen efterhånden topografisk er
indsnævret, indtil de ved forrige århun
dredes begyndelse var indskrænket til Als
og Sundeved, til Hasselø, hvor de endnu
blev benyttet i seklets sidste fjerdedel, og
til Midtjylland, hvor Gudenå-søernes om
råde blev det sidste tilflugtssted for dem.
Ud fra forskellige kilder kan det nemlig
ses, at det sidste distrikt fordum har væ
ret større. I Østjylland har man så langt
ned mod syd som Gårdslev sogn på syd
siden af Vejle fjord brugt knubskibe end
nu 1818 lx, og fra egnen mellem Hor
sens og Arhus kan det nævnes, at der er
fundet en stammebåd i Solbjerg sø, der
hører til Arhus ås vandløbsområde 12.

H. H. Blache kunne mellem sine erindrin
ger fra tiden som skoledreng ca. 1800 be
rette om, at latinskolens drenge fra byen
sejlede op til Aby og Brabrand i et knub
skib 1:i. Som et sidste eksempel fra denne
egn kan Årslev-båden nævnes.
J. P. Trap, der er født i Randers 1810,
nævner blandt sin barndoms erindringer
knubskibe som brugte på Randers fjord
og på Gudenå, fra hvis nedre løb de vist
er forsvundet allerede før 1850. De blev
efter hans beretning staget frem og brug
tes af fiskere og til jagt 14. Fra Himmer
land kendes bådtypen fra Helium herred
1636 15. 1755 meddeles det, at knubskibe
var i brug på Mariager fjord. De var ud
ført af bøg og benyttedes til fangst af ål
1G. Det må også omtales, at stammebåde
kendes fra indlandet; således nævnes et
fund fra en udtørret sø mellem Kalbygård

Knubskib fra Årslev enge. Fotograferet fra styrbords side. Forhistorisk Museum, Moesgård.
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og Bjarup 17. Dette terræn kan dog sna
rere henregnes til Gudenå-søernes om
råde.
Det er så heldigt, at der er bevaret en
mere udførlig skildring af knubskibet og
tildannelsen af det i det midtjyske relikt
område fra ikke mange år, før det gik af
brug. Det fremgår af den, at det var øko
nomiske hensyn, der havde bevaret dets
anvendelse på Mossø (bilag nr. 1). Man
forestiller sig uvilkårligt, at knubskibene
havde en lang varighed, men efter denne
beretning kunne de kun bruges en halv
snes år. Anvendelsen af knubskibe i Dørup omtales også af Evald Tang Kristen
sen 18. Landsbyen er måske det sidste
sted, hvor de var i brug.
Holger Rasmussen anfører i sin skil
dring, at stammebåden blev drevet frem
med en enbladet padleåre, der blev holdt
i hænderne, uden at der blev brugt åre
gaffel, og han støtter sig til Rasmus Hen
rik Kruses tegning og beskrivelse, som
anføres i sin helhed. Han meddeler lige
ledes, at bådene også blev staget frem,
hvad der bekræftes af J. P. Traps oven
nævnte beretning. Der har imidlertid og
så været en tredie fremgangsmåde, idet
man har benyttet en tobladet åre, som
kajakroeren bruger den. Det fremgår af
en meddelelse, der skildrer en udflugt fra
1819-20 (bilag nr. 2). Den forklarer til
stedeværelsen af de mange dobbeltårer,
der findes rundt om i de jyske museer,
men vist aldrig er fremdraget sammen
med en stammebåd, så tilhørsforholdet
til den kan bestemmes arkæologisk. Bru
gen af stage, padleåre og dobbeltåre kan
vist ikke indordnes i et kronologisk ske
ma. I første del af forrige århundrede er
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alle tre fremdrivningsmåder blevet brugt,
og valget mellem dem har været betinget
af, hvad der har været mest praktisk.
Dobbeltårerne kan selvfølgelig også have
været brugt på tømrede både af samme
størrelse som knubskibene, og de, der er
fundet, er påfaldende korte, men det kan
forklares ved, at knubskibene efter deres
bygning må have været smalle, og at
årerne derfor heller ikke skal være lange.

Alle de jordfundne stammebåde ser ved
deres optagelse meget oldtidsagtige ud, og
da de som oftest er i en meget miserabel
tilstand, er det ikke til at undre sig over,
at de fleste straks erklærer dem for min
der fra stenalderen. Det er derfor nød
vendigt at understrege, at der foreligger
en upåagtet litterær tradition om dem lige
fra middelalderen, der skulle have forhin
dret, at de alle blev tidsfæstet til så tid
ligt et tidsrum. Til denne overlevering
kan man vel næppe henregne Eriks sjæl
landske lov, der 111,62 nævner ordet ege,
da det ikke af teksten fremgår, om det er
en stammebåd eller et plankebygget far
tøj, der er tale om. Heller ikke Rimkrøni
kens omtale af de eger, hvorpå man under
misvæksten under Oluf Hunger sejlede
rundt på markerne for at bjærge den kar
rige høst 19, kan tages som bevis for
stammebådens tilværelse, da det er usik
kert, hvornår ordet ege fra kun at betyde
stammebåd gik over til også at bruges
om en båd i tømret udførelse, men af
nogenlunde samme størrelse og anven
delse. Når Christiern Pedersen derimod
skelner mellem »skib, bod eller ege«, er
det mere sandsynligt, at han ved sidste
betegnelse har tænkt på stammebåden 20.

I sin oversættelse af Saxo fra 1575
taler Anders Sørensen Vedel om »Eger oc
Baade« under skildringen af Oluf Hun
gers styre, og hvis vendingen ikke er en
genklang af Rimkrønikens ord, kan der
her foreligge et vidnesbyrd om stammebåden 21. Helt tydelig er derimod Poul
Coldings leksikon fra 1622, der oversæt
ter linter ved Ege, Kane, Knubskib (alle
med samme betydning) og scapha ved
Knubskib, Eger eller Fiskerkane, men gør
opmærksom på, at det sidste ord også
kan betyde en tømret båd, der hører til
et større skib 22.
Senere i samme århundrede taler Peder
Hansen Resen i Frederik den Andens krø
nike fra 1680 om eger og både 23, og fra
det 18. århundrede kan Rasmus Æreboe
(1685-1744) anføres, som i sin levneds
skildring omtaler »een liden Kane eller
Knubskib« under skildringen af sine op
levelser i Rusland 24, hvorfra der er man
ge oplysninger om stammebåde. I Val
mont de Bomare's naturhistorie, der blev
oversat til dansk, kaldes de sydamerikan
ske indianeres kanoer knubskibe 25.
Fra forrige århundrede skal nævnes Vi
denskabernes Selskabs ordbog (III, 1820),
som definerer knubskib som en stammebåd, men også angiver betydningen lille,
fladbundet skib, en ege. Chr. Olufsen
skildrer 1829 egerne fra Hasselø og sam
menligner dem med Stillehavets stamme
både 26. Chr. Molbech forklarer i sin
Dansk Ordbog fra 1835 et knubskib som
et lille, fladbundet skib udhulet af et helt
træ. C. Engelhardt meddeler kort, at
knubskibe stadig bruges på stille søer og
mølledamme 27, og endelig gjorde Sophus
Müller opmærksom på vanskeligheden

ved at tidsfæste stammebåde, fordi de har
været brugt gennem alle perioder lige til
nutiden 28.
Denne liste over forekomsten i littera
turen kunne uden større vanskelighed for
øges, men må være tilstrækkelig til at
vise, at alle, der har haft anledning til at
beskæftige sig med stammebåden filolo
gisk, topografisk eller på anden måde, har
været på det rene med, at de ikke var lev
ninger fra en fjern og ubestemmelig for
tid, men fartøjer fra deres egen samtid,
som ganske vist ved deres udførelse skilte
sig ud fra andre både, jævnsides med
hvilke de blev brugt, og de mere vidt
skuende var klare over, at de havde side
stykker hos primitive folk i fjerne egne.
Dagspressens forsøg i nutiden på straks
at datere de mange fund til en fjern sten
alder, hviler alene på manglende kund
skab.
Hvis man derefter vender sig til skøn
litteraturens mænd, bliver billedet mere
broget. St. St. Blicher (1782-1848) for
tæller i sin autobiografi om, hvorledes
han som ung nær var omkommet på Ran
ders fjord, da han i et knubskib var sejlet
ud for at gøre jagt på vildænder (bilag
nr. 3). Den samme episode blev senere
igen fortalt af hans elev Lauritz Foss
(1787-1875) i 1863, men med den be
tegnende ændring, at det nu var en ege,
den kommende digter benyttede, da han
som falstring måtte bruge sin hjemegns
navn på fartøjet, ikke det jyske (bilag
nr. 4). Vildandejagt må have optaget Bli
cher meget, siden han i Diana giver en
redegørelse for knubskibets brug ved
dette foretagende (bilag nr. 5). Den giver
også nogle vink til at forstå, hvorfor
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knubskibets brug kunne holde sig så
længe, idet Blicher fremhæver værdien
ved, at de kunne bruges på ganske lavt
vand og fremdrives næsten lydløst. En
skildring af en andejagt i »Ak! hvor for
andret« fra 1828 må ligeledes afgive staf
fage for knubskibets brug (bilag nr. 6).
Novellens handling er henlagt til Vend
syssel, men denne enkelthed skal man
ikke lægge for megen vægt på. Derimod
overholdes lokalfarven korrekt i »Him
melbjerget« fra 1833, hvor et knubskib
benyttes til en overfart over Gudenå (bi
lag nr. 7).
Anderledes forholder det sig med Jens
Chr. Hostrup (1818-92). Han var 1856
blevet sognepræst for Silkeborg og Linå
menigheder og oplevede her, at der blev
fundet et knubskib i Silkeborg Langsø.
For den københavnske akademiker var
båden et fund fra forhistorisk tid, men
han måtte lade sig belære om, at de end
nu i hans eget århundrede var blevet
brugt på egnen (bilag nr. 8). Det synes
at fremgå af hans skildring, at knubski
bene var gået af brug, før han kom til
Silkeborg, og da han 1862 kom til Hille
rød som sognepræst, skulle hans funk
tionstid i den midtjyske bebyggelse så
ledes kunne bidrage til dateringen af af
slutningen på de jyske stammebådes hi
storie.
Hverken for Blicher eller Hostrup var
det tænkeligt at lægge et udviklingshisto
risk syn ind i deres litterære produktion.
For Johannes V. Jensen (1873-1950) var
det nærmest en selvfølge, efter at han
havde lagt ungdomsårenes produktion
bag sig. I en artikel om Himmerlands
arkæologi omtaler han også stammebåden
22

Knubskib fra Årslev enge. Fotograferet mod for
stavnen, i bunden et toftebræt (?). Forhistorisk
Museum, Moesgård.

(bilag nr. 9). Det virker forbløffende, at
han bruger den østdanske betegnelse ege,
da han ikke alene var udviklingslærens
nidkære profet, men også betonede det
jyske og himmerlandske frem for alt an
det, så man føres til at tro, at hans ballast
af kundskaber ikke har været tilstrække
lig. Som anført i det foregående er stam
mebåden velkendt fra Himmerland fra hi
storisk tid, og Johannes V. Jensen kunne
på grundlag af disse oplysninger have
meddelt nogle tanker herom, der nok var
værd at kende. Også i udviklingslærens
epos Den lange Rejse kommer han ind
på sagen. Først ganske kort i Bræen fra

1908, senere mere udførligt i Norne-Gæst
fra 1919 (bilag nr. 10), men han har ikke
fået sit materiale fra egen hånd. Fra sin
hjemegn kendte han lægen W. Dreyer
(1853-1924), som var levende optaget af
arkæologien og i 1901 i »Frem«s Dan
marks Folk skrev en udførlig skildring af
Nordens oldtid, som dog kun omfattede
den danske forhistorie. Mellem illustra
tionerne i denne bog var også en serie
tegninger af Karl Jensen (1851-1933),
der viste livet i forhistoriens forskellige
afsnit, deriblandt også et fra en ubestem
melig del af stenalderen, visende frem
stillingen af en stammebåd, skønt teksten
korrekt anfører, at der dengang ikke
kendtes nogen, der kunne tidsfæstes til
denne periode. Det er dette billede, der er
kilden for skildringen i Norne-Gæst. Når
man trækker de ændringer fra, som Jo
hannes V. Jensen har foretaget af hensyn
til fortællingens gang, bliver det tilbage,
som han har kunnet udlæse af tegningen,
og at han har kendt den, fremgår af, at
han i sin ovennævnte artikel roser Karl
Jensens billeder, som han kalder »de bed
ste Rekonstruktioner af dansk Oldtidsliv
der har været forsøgt«. Afgørende er det,
at han taler om dobbeltåren. Den har han
vanskeligt kunne kende fra andre steder
end Karl Jensens tegning. Metodisk er det
interessant, at der her foreligger det sjæld
ne tilfælde, at en tegning, ikke en opteg
nelse, danner den primære kilde for den
sekundære i skriftlig form.
Karl Jensens billede er også vandret til
Fr. le Sage de Fontenay i Gyldendals illu
strerede Verdenshistorie I, 1919, p. 45, og
til udlandet, idet Jes Christensen i sin lille
bog Aus Schleswigscher Ur- und Vorzeit,

Schleswig 1934, ved siden af andre af
Karl Jensens illustrationer også har op
tegnet denne, og ligesom Johannes V. Jen
sen bygger han en fortælling op over den,
men det behøver næppe at tilføjes, hvil
ken der er den bedste. Her skal der dog
ikke anlægges nogen litterær vurdering,
men det er nødvendigt at understrege, at
Johannes V. Jensen på dette sted i sin
udviklingshistoriske romanserie er kom
met for let til sit stof. Hvis han havde
ofret lidt mere opmærksomhed på med
delelserne om stammebådens fortsatte
brug gennem århundrederne og ikke en
sidigt samlet sig om dens dengang ikke
beviste forekomst i stenalderen, ville han
være standset ved spørgsmålet om, hvor
for udviklingen ikke altid trænger fuld
stændigt igennem, men lader ældre for
mer trives jævnsides yngre, som hans jy
ske digterkollegas skildringer viser det,
men dette problem lader sig næppe løse
alene ud fra Johannes V. Jensens forud
sætninger.

Efter stammebådenes forsvinden og tabet
af erindringen om dem var det deres pri
mitive udseende, der fik almenheden til
at henføre dem til en fjern fortid, skønt
arkæologerne som omtalt var på det rene
med, at sagen forholdt sig anderledes, og
stammebådene lader sig indordne i en
anden sammenhæng, der gør dem mindre
usædvanlige. Det særegne for dem er, at
de er udført af en enkelt stamme, men
dette træk har de fælles med talrige andre
sager. Det ligger nært at erindre om den
ældre bronzealders kister med ubrændte
lig; både i dimensionerne og i fremstil
lingsmåden er ligheden iøjnefaldende, og
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ligesom stammebåden optræder ved siden
af de tømrede både, finder man i ege
kisternes tid også kister, der er samlet af
flere planker. De to arter af byggemåde
er løbet parallelt hinanden i et langt tids
rum.
Også blandt brøndene finder man
stamme-eksempler, holke eller holkebrønde. Bedst kendt er vel offerbrønden fra
Budsene på Møen, der har et sidestykke
i en anden fra Kirkesøby i Båg herred.
Begge er fra den yngre bronzealder 2;}.
Fra Elsemade på Samsø kendes en holk
af eg, som er C14-dateret til ca. 940 f.
Chr. f. 30. En holkebrønd, der formentlig
kan dateres til romersk jernalder, er fun
det ved Lundsgård i Asum herred 31. Fra
middelalderen skal mindes om den kendte
brønd fra det gamle Københavns slot 32,
og fra samme periode stammer det impo
nerende brøndrør fra Lund, der nu er ud
stillet i »Kulturen«. I sammenligning med
det er en holk i Herning Museum fra
Voldhøj eller Skavlkjær vold beskeden.
En anden brønd fra Ødegårds mark ved
Stidsholt i Vendsyssel synes at være af
en noget ubestemmelig alder 33. Fra nye
re tid kan der fra Jylland nævnes en hol
kebrønd fra Refshale i Kragelund sogn
34. Fra Nørre Vissing og Venge oplyses
det, at man til holkebrønde tog hele træ
stammer, savede dem af i ca. 2V2 alens
højde og gravede dem ca. 1 alen ned i et
vandhul 35. Fra Skivholme og Herskind
meddeles det, at der i hver by fandtes en
holk, hvorfra vandet løb i render ud af
byerne 36.
Efter meddelelse fra overinspektør Gun
ner Rasmussen ejer »Den gamle By« tre
holkebrønde, af hvilke den ene af eg blev
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optaget på Store Torv i Århus 1957. Af
de andre stammer den ene fra Stjær i
Framlev sogn og blev først optaget 1949;
den tredie er fra en mose ved Rosborg
gård i Mønsted sogn, Fjends herred. En
delig kan det anføres, at holkebrøndene 1
Sdr. Kongerslev i Helium herred kaldtes
trunder. Der menes vel trunter 37.
Også bohave kunne udføres på samme
måde. De lollandske præsters fællesarkiv
havde fra gammel tid sin plads i en knubkiste i Stokkemarke kirke, hvor den end
nu fandtes 1747 38. På lignende vis hav
de den forhen til Danmark hørende 0
Fehmern sine diplomer i »landsblokken«,
en knubkiste med tre låse. De kendes og
så fra Sverige 39.
Mindre, let flyttelige genstande blev
ofte udført af ét stykke træ. Fra forhisto
risk tid kan anføres de i bronzealderens
egekister fundne eksemplarer af småkar,
fra nyere tid drej er arbejder af alle slags,
der fremstilles og bruges den dag i dag,
kun vekslende i udseende efter de for
skellige stilformer. Slagternes bæretrug,
saltolde og vandingskar til kvæg er lige
ledes prøver på sager, udførte af en enkelt
blok.
Knubskibenes fremstillingsmåde kan
derfor ikke kaldes usædvanlig og har væ
ret brugt i århundreder jævnsides andre.
Årsagen til, at de har kunnet holde sig
så længe ved siden af andre sager, er der
imod et større problem. Der har sikkert
været flere. Som det fremgår af beretnin
gen fra Østjylland (bilag nr. 1), var det
økonomisk fordelagtigt at købe en bøge
stamme, sælge det, man ikke havde brug
for, og forme en stammebåd af resten,
mens underdelen først blev solgt, når bå-

Knubskib fra ukendt sted, Østjylland. Fotograferet fra styrbords side.
Forhistorisk Museum, Moesgård.
Den tilspidsede forstavn og fladt afskårne agterstavn kendes også fra den klinkbyggede, tømrede pram,
hvis forbindelse med stammebåden Bjørn Hougen mener at have påvist; se teksten under omtalen af den
norske stammebåd s. 16.

den blev uanvendelig. Endvidere møder
man atter og atter det træk i omtalen af
den, at den var velegnet til anvendelse
på lavt vand, hvor den kunne stages
frem, og det måtte virke bevarende på
brugen af denne bådtype, og endelig kun
ne stammebåden og andet, der ikke kræ
vede samlinger af flere stykker træ, ud
føres sammen med andre arbejder på ste
det uden at kræve en håndværkers hjælp.
Der har formodentlig været flere andre
motiver, der sikrede brugen af knubskibe
i Østjylland, men de anførte er vel de
tungest vejende. Netop husflidspræget,
der er et væsentligt træk ved knubskibet,
bevirker, at arbejdsmåden kan følges
langt tilbage i tiden. Vergil skrev ca. 30
f. Chr. f. sine Georgica og anfører her
blandt de landlige arbejder også udhulin
gen af kar (bilag nr. 11). Det anførte ord

er dobbelttydigt, fordi linter både kan be
tyde en stammebåd eller et kar eller trug,
udhulet af ét stykke træ. I citatet fra Ver
gil er den sidste betydning den rimeligste,
således som oversætteren anfører det.
Hvad den italienske bonde arbejdede med
for 2000 år siden, er det samme, som op
tog hans østjyske fælle siden hen. Til
hans huggehusarbejder hørte den samme
teknik.
Den største del af de fundne stammebåde
og flere af dem, hvorom der kendes efter
retninger, er ikke tidsfæstede. Det blev
derfor af værdi, at der i Amosen på Sjæl
land fremkom flere eksemplarer, som
kunne dateres til ca. 2000 f. Chr. f. 40.
Så langt tilbage i det mindste rækker bru
gen af dem i Danmark, og det er formo
dentlig kun manglen på ældre fund, der
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med sikkerhed kan henføres til Ertebøllekulturens tid eller endnu ældre perioder,
som lader stammebådens optræden her
hjemme stå hen i det uvisse. Andre ste
der er man mere tilbøjelig til at give båd
typen en højere alder og daterer den til
tidlig postglacial tid ca. 8000 f. Chr. f. 41.
En ege, der 1968 blev fundet i Bjergby
ved Holbæk, skal være fra ca. 3050 f.
Chr. f. ifølge C14-datering 42, og hvor
ledes det end forholder sig, er det givet,
at stammebåden repræsenterer en meget
gammel type. Det er en ethnologisk lov,
at der til et kulturelements store udbre
delse svarer en tilsvarende høj alder,
skønt lidt omtanke viser, at undtagelser
er almindelige. For stammebåden synes
den dog at passe. Den er udbredt over
store dele af kloden, undtagen hvor natu
ren har nægtet træerne at vokse, og er
heller ikke nået til kulturens yderkanter
i Australien, hvor den mangler i de egne,
hvortil den nyere påvirkning fra Polyne
sien ikke er nået. Heller ikke den sydlig
ste del af Sydamerika synes at have kendt
og at kende stammebåden. Det ligger dog
uden for opgaven for denne artikel at
gennemgå historien om, hvorledes denne
form for både har udbredt sig, men den
skal kun i korthed vise forholdet inden
for vor egen kulturkreds, hvor der findes
sidestykker til de østjyske både.
I Norge har stokkebåden, som den kal
des, en stor udbredelse på elve og søer
og har enkelte steder været i brug til
henimod forrige århundredes slutning. I
en søgen efter en forbindelse mellem
stammebåden og den tømrede båd er
Bjørn Hougen standset ved prammen, en
bådtype fra Skagerak-kysten, klinkbygget

16

med fladt afsluttet agterspejl og forstav
nen spidst tilløbende. Han antager, at den
er udviklet af den norske stammebåd, og
med støtte i et fund fra nærheden af
Utrecht antager han, at stammebåden i
Nederlandene, hvor den er kendt gennem
adskillige fund, er udviklet til en tømret
båd, idet stammebåden er blevet forhøjet
med tilsatte planker, og at man derefter
er gået over til at bygge båden over en
kerne af en buet planke i bunden, en re
miniscens af stammebåden, mens siderne
dannedes af brede planker, og en videre
udvikling fra dette trin skal have ført til
prammen i sin nuværende form, der der
på blev indført til Norge 43. Det kan til
føjes, at den også kendes fra den jyske
østkyst og øerne.
Også i Sverige har stammebåden været
brugt langt ned i forrige århundrede. Den
bar navnet ökstock eller ekstock 44. Fra
dette land kendes stammebåde med ud
liggere i form af træstammer, fæstet til
begge langsider med trænagler. De er
fundet i Småland og Västergötland 45.
Albert Eskeröd skelner mellem stamme
både, dannede af en egestamme eller af
fyr eller bøg og andre af asp, poppel eller
ask. De sidste blev udvidet ved at be
handle træet med varmt vand for dermed
at spile siderne fra hinanden, og han gør
opmærksom på, at der er en efterretning
fra det 18. århundrede fra Småland om,
at man brugte stammebåde, som kunne
rumme 20 personer 4G.
I Finland er stammebåden ligeledes
brugt til nutiden. Navnet er her äsping
47. En stammebåd, der 1950 blev fundet
i Helsingfors, er pollenanalytisk dateret
til ca. 2000 f. Chr. f. 48.

Stammebådenes forekomst i Rusland
er allerede berørt ved omtalen af Rasmus
Æreboes meddelelse. En stammebåd er
udgravet i et af Dons gamle lejer ca. 475
km nordvest for Stalingrad. Den var 7,5
m lang 49. De omtales også af Konstan
tin Porphyrogenetos som brugte af
varægerne. Han kalder dem monoxyler
50

Fra hele Tyskland er stammebåden
kendt, og ligesom i Jylland er der relikt
områder, hvor den længe blev anvendt.
Det er det sydlige Bayern, på Staffelsee
til ca. 1855, på Kochelsee til ca. 1870, på
Chiemsee til ca. 1885, og på Starnbergersee fandtes endnu 1901 enkelte af dem.
Ligesom i Jylland blev området for bru
gen lidt efter lidt indsnævret for sluttelig
helt at ophøre. I Pflegersee er der fundet
en stammebåd med lige afskåret hæk og
spids udformet forstavn, svarende til den
anden af de her omtalte knubskibe fra
Østjylland, uden at man dog kan tænke
sig en forbindelse mellem de to vidt for
skellige og langt fra hinanden liggende
områder 51. I Alpe-egnene varede brugen
længere end i Østjylland. På Zugersee i
Schweiz kunne stammebåden endnu ses
1922 52. Endnu senere kendes den fra
Mondsee i det østrigske Salzkammergut
53

Fra Federsee i Schwaben kendes ikke
mindre end 25, der dateres fra stenalder
til nutiden, men disse tidsfæsteiser må
tages med forbehold, da Oscar Paret, der
har beskrevet fundene, må indrømme, at
der er modsætninger mellem den arkæo
logiske og pollenanalytiske tidsfæstelse af
bådene. Han har også forsøgt at give en
oversigt over de europæiske fund, men

erkender, at det mangelfulde materiale,
som har stået til rådighed, ikke har tilladt
en blot nogenlunde udførlig liste. Fra hele
Frankrig har han således kun en opreg
ning af 27 fund, men så meget fremgår
dog, at stammebåden har været kendt
over hele Europa 54.
Fra de britiske øer kendes stammebåden
overalt. Det ville føre for vidt at opregne
dem, men en efterretning fortjener at
nævnes. Da Knud den Store og Edmund
Jernside skulle mødes på øen Olney i
Severn 1016, ankom de begge i stammebåde. Deres navn var trabariæ 55.

Efterretningerne om stammebåden går
langt tilbage. Da Xenophon skildrede det
berømte tilbagetog af de 10.000, kom han
også ind på en omtale af disse fartøjer.
Tilbagetoget fandt sted efter slaget ved
Kunaxa 401 f. Chr. f., og på denne tid
har de været almindelige i Lilleasien. De
har åbenbart ikke været ret store, siden
det meddeles, at der kun var tre mand om
bord på hvert fartøj, så der skulle mange
til, når et større antal mand skulle trans
porteres (bilag nr. 12).
Arrianus levede under Hadrian og har
skildret Alexander den Stores bedrifter.
Mellem disse omtaler han også kongens
overgang over Istros (nu Donau), og
stammebådene må også på det nedre løb
af denne flod være almindelige, siden han
kunne overføre så mange soldater og ryt
tere på dem (bilag nr. 13).
Polyb, der levede i 2. århundrede f.
Chr. f., har givet en skildring af Hanni
bals overgang over Rhone, hvortil han
også benyttede stammebåde. Her som hos
de foregående forfattere undrer man sig
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over, at så mange af dem stod til rådig
hed. Det synes at fremgå af Polybs skil
dring, at en stammebåd hurtigt kunne til
dannes, hvis han da ikke har misforstået
sin kilde. Også Livius har skildret Han
nibals overgang over Rhône (XXI, 26) og
anfører det samme træk, uden at man dog
skal lægge vægt herpå, da han formo
dentlig har haft Polyb som sin kilde (bi
lag nr. 14).
C. Velleius Paterculus har beskrevet
kampene i Germanien under de juliske
kejsere. Herunder omtaler han også en
stammebåd, idet han tilføjer, at det var
et almindeligt fartøj i disse egne. Den
skildrede scene udspilles på Elben, og det
er antagelig den hos de klassiske forfat
tere, der i sted ligger nærmest egnen for
de jyske knubskibe (bilag nr. 15).
Også Plinius den Ældre (d. 79 e. Chr.
f.) taler om stammebåde i Germanien i
samme århundrede som Velleius Patercu
lus. Efter hans oplysninger skal de stør
ste have været meget anselige, modsat
hvad der ellers meddeles (bilag nr. 16).
Også fra oldtidens sidste århundreder
foreligger der meddelelser om stammebådenes almindelige brug. Ammianus Marcellinus i det 4. århundrede e. Chr. f. be
retter om deres anvendelse i Forasien 56.
Mærkelig er Flavius Vegetius Renatus'
oplysninger i hans bog om militærvæse
net, at det var sædvanligt at medføre
stammebåde som brotræn. Vegetius me
nes at have levet i 5. århundrede 57.
Endelig meddeler Isidor fra Sevilla, der
døde 636, en række navne på knubskibe;
de mange betegnelser viser, at de må have
været almindelige (bilag nr. 17).
Afsluttende kan det anføres, at en dri
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stig mand skal være sejlet over Atlanter
havet i en stammebåd. Den var dog for
synet med en udligger og havde to ma
ster med sejl foruden en hjælpemotor 58.
I øvrigt skal en kaptajn Voss allerede
1901 have foretaget en jordomsejling i en
indiansk stammebåd. Den varede knap tre
år 59. Hermed er der dog ikke givet no
get bevis på stammebådens sødygtighed,
og særlig må det fremhæves, at ingen æl
dre eller nyere beretning omtaler, at stammebådene i den europæiske kulturkreds
har ført sejl. Under sidste verdenskrig var
i tysk soldatersprog Einbaum navnet på
»Kleines U-boot für Küsteneinsatz« 60.
Med denne galgenhumor ender den tyske
stammebåds saga.
I det foregående er der gjort forsøg på
at vise, at knubskibet i den europæiske
kulturkreds har været et almindeligt brugt
fartøj, som det kendes fra Østjylland, og
at det har haft en historie på årtusinder.
Så langt tilbage, som de historiske kilder
rækker, bliver det omtalt, og når historien
tier, fortsætter arkæologiens vidnesbyrd.
Men denne historie er ejendommelig,
fordi den viser en primitiv forms mod
standsdygtighed over for de mere kulti
verede kulturtrin, og det gælder ikke blot
for knubskibe, men også for andre sager,
der er fremstillet af en træblok. Hvis man
udvider synskredsen, ses det let, at det
samme kan iagttages på andre sider af
kulturen. Heller ikke åndslivet kan und
tages; man behøver kun at sammenligne
den moderne astronomi med den blom
strende astrologi. Man fristes til at op
stille den etnologiske lov, at en udvikling
af et kulturelement ikke kan fortrænge de
ældre stadier fuldstændigt, men at de ved-

Kmibskib fra ukendt sted, Østjylland. Fotograferet fra bagbords side mod forstavnen.
Forhistorisk Museum, Moesgård.

bliver urørlige, selv om det kan være
svært at beskrive i detaljer, hvad der i
det enkelte tilfælde har bevirket, at ældre
kulturtrin er vedligeholdt. Det medfører,
at det er vanskeligt at datere ud fra form
og udførelse alene, men denne uændrede
fortsættelse af et ældre trin er forskellig
fra den kendte vedbliven af ældre stil
arter, som den må holdes udefra.
Knubskibene rejser desuden et andet
spørgsmål om, hvorledes menneskene har
lært sig at færdes på vandet. Begyndelsen
ligger uden for den viden, arkæologi og
historie kan byde til problemets løsning.
Først når der foreligger et materiale, bli
ver det muligt at diskutere problemet. Fil.
dr. Albert Eskeröd har inddelt fartøjerne
i de nordlige egne i fem grupper, hvoraf
den første dannes af tømmerflåden, som

den næste nævner han stammebåden, som
han atter skiller i stammebåden i den fra
Danmark kendte form og den anden type,
hvis sider er udspilet ved behandling med
varmt vand og efterfølgende indsætning
af tværstykker til bevaring af formen.
Denne type synes ikke kendt fra Dan
mark. Han nævner ligeledes stammebå
den, der er samlet af to eller flere stam
mer, men synes her at have forladt det
karakteristiske ved stammebåden i dens
udførelse af én stamme, mens båden af
flere danner overgangen til det tømrede
fartøj. Endvidere opregner Albert Eskeröd
barkbåden og båden, som er dannet af
skind eller huder over et skelet af træ,
samt som den sidste type den tømrede
båd 61.
Hvis man vil undersøge, hvilke af disse
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der kan have været brugt jævnsides med
knubskibet i Jylland, er skindbåden den
eneste, hvis forekomst det synes nødven
digt at omtale. En tømmerflåde har altid
kunnet dannes, barkbåde findes der ikke
oplysninger om, og kun om skindbåden
synes det muligt at danne sig nogle fore
stillinger. Det kan i øvrigt bemærkes, at
Albert Eskeröd hælder til den opfattelse,
at stammebåden i sin oprindelse er poly
genetisk, opstået på flere steder uden gen
sidig påvirkning.
Som et sidestykke til Xenophons om
tale af stammebåde fortæller Herodot om
runde både af skind over et stel af træ i
Mesopotamien. Typen har holdt sig til i
dag, og et moderne eksemplar er indlem
met i den etnografiske samling på Moesgård G2 (bilag nr. 18). Det er ganske
usikkert, om der har været nogen forbin
delse mellem disse runde skindbåde og de
fartøjer, der omtales på Po i Norditalien
af Lucan. Han døde 65 e. Chr. f. og kom
i sit epos Pharsalia ind på mange ting,
bl. a. også skindbåde (bilag nr. 19). Efter
hans oplysninger skal de have været
brugt af veneterne; de var efter de ikke
mange bevarede indskrifter et folk, som
talte et nu uddødt indoeuropæisk sprog
og boede fra det østlige Norditalien til de
tilgrænsende egne på Balkanhalvøen. Det
er muligt, at veneterne har lært brugen
af skindbåde af kelterne i egnene omkring
Po, da det ser ud til, at skindbåde har
været mere almindelige i Vesteuropa. Det
ældste vidne om deres anvendelse her er
ingen ringere end Julius Cæsar. Under
kampene i Nordspanien under borgerkri
gen benyttede han dem til at føre tropper
over en flod og bemærker udtrykkeligt,
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at han har lært deres konstruktion og
brug under sine togter til Britannien (bi
lag nr. 20). Fra denne kant af Europa har
den ældre Plinius i sin naturhistorie flere
meddelelser om dem. Han støtter sig til
den græske historiker Timaios fra 4. år
hundrede f. Chr. f., men anfører også, at
de blev brugt på hans egen tid (bilag nr.
21-22). Man må af hans bemærkninger
få det indtryk, at skindbåde var ganske
almindelige, og det bekræftes af Solinus
fra det 3. århundrede e. Chr. f., ifølge
hvilken skindbåde var irernes fartøjer (bi
lag nr. 23). Avienus fra det 4. århundrede
e. Chr. f. bekræfter ligeledes brugen af
skindbåde, og det kan ikke skrives på den
digteriske friheds regning, at han lader
disse fartøjer befolke Atlanterhavet (bilag
nr. 24). Endelig giver polyhistoren bisp
Isidor af Sevilla (d. 636) en række udfyl
dende enkeltheder, idet han har overleve
ret navnene på skindbåden og meddeler,
at denne type både også har været kendt
af germanerne (bilag nr. 25).
Som det fremgår af de anførte kilder,
er skindbåden kendt fra de samme egne
som stammebåden, men især fra Vest
europa, hvor brugen af den længst er be
varet, og man kunne derfor tænke sig, at
man havde at gøre med et keltisk kultur
element. Det er dog ikke tilfældet, da den
var i brug, før den første store folkevan
dring bragte kelterne til de egne, de sad
inde med i tiden ved vor tidsregnings be
gyndelse. Det gælder også de britiske øer.
»Die vorkeltischen Urbewohner heissen
Fir Bolg, 'Hautbootleute', nach dem den
Kelten ursprünglich unbekannten Ge
brauch von Haut- und Fellboten«, siger
J. Pokorny fyndigt ö3. Det kan tilføjes, at

heller ikke stammebåden kan betragtes
som særligt knyttet til indoeuropæerne,
der har brugt den sammen med mange
andre folk. Derimod har skindbåden fun
det sit reliktområde hos en keltisk talen
de befolkning. På de små Aran øer ud for
Galway på Irlands vestkyst er de stadig
benyttet, dog med sejldug i stedet for
skind over træskelettet G4. Skønt irernes
skindbåde tilsyneladende var skrøbelige,
var det dog med disse fartøjer, de sejlede
ud på det åbne hav, som allerede Avienus
beretter om det et andet sted (bilag nr.
24), og deres besøg på Færøerne og Is
land blev muliggjort med disse for et nu
tidsøje uanvendelige både. Ligesom man
har forsøgt langturssejlads over havet
med stammebåde, har man kunnet læse
om en mand, der var overbevist om, at
irerne tidligt havde besøgt Nordamerika
og nu ville gentage deres færd i en mo
derne skindbåd 65.
Det irske navn på denne bådtype er
curragh, og den opfattes nu som en na
tional type. Man kan købe byggesæt,
hvormed der kan fremstilles modeller af
båden.
Også i Wales brugtes disse fartøjer.
Her er navnet coracle, og der anvendes
ligeledes sejldug i stedet for skind. Båden
bruges til fiskeri på floderne, hvortil dens
lethed gør den egnet, da den bekvemt kan
bæres fra det ene fiskevand til det andet.
Gutorm Gjessing har peget på den cicumpolare brug af umiak'en, konebåden
66, men det er ikke nødvendigt her at
drøfte det sammensatte spørgsmål om den
arktiske fangstkulturs oprindelse og mu
lige sammenhæng med den forhistoriske
kultur i Europa. Under alle omstændig

heder er skindbådens forekomst i denne
verdensdel meget gammel, og det rejser
spørgsmålet, om den også har været
kendt i Danmark. Mens fund af knubskibe er almindelige, og der er så mange
oplysninger om dem, at det kan fastslås,
at de har været kendt gennem et meget
langt tidsrum, forholder det sig omvendt
for skindbådene. Ingen litterær kilde taler
om dem, og noget fund er ikke fremkom
met. Ganske vist kunne dagspressen for
en halv snes år siden meddele, at rester
af en skindbåd var fundet i Emmersbæk
ved Hirtshals, men nogle dage efter måtte
det dementeres 67. Det vil dog være ejen
dommeligt, at man i Danmark ikke skulle
have kendt skindbåden i forhistorisk tid,
når den var brugt på de britiske øer, hvor
med der var forbindelse, og fraværelsen
af fund kan forklares ved, at skindbådens
skrøbelige og spinkle materiale enten er
blevet ødelagt af tiden, eller at deres re
ster ikke har kunnet bestemmes som dele
af et fartøj og derfor overset, mens en
stammebåd er så massiv, at den ikke kan
unddrage sig opmærksomheden.
Der findes imidlertid i helleristningerne
billeder af skibe fra forhistorisk tid, og
det er blevet foreslået, at man her har at
gøre med gengivelser af skindbåde 68.
Vurderingen af helleristningerne har skif
tet i tidens løb. Først antog man, at de
var profane og skildrede tidens begiven
heder i en pictografi, men nu er der vist
enighed om, at de står i nøje forbindelse
med tidens kultus, selv om det på grund
af den mangelfulde kendskab til dens gudeverden og myter er vanskeligt at be
stemme, hvad de er udtryk for, men det
udelukker ikke, at helleristningernes kult21

W. Dreyer: Nordens Oldtid (Danmarks Folk, 1901). Billede sp. 47-48 med tekst: Optrin fra den yngre
stenalder. En kano udhules af en træstamme ved hjælp af gløder. Tegnet af Karl Jensen. Jfr. s. 13.

skibe har været skindbåde. I en diskus
sion herom må båden fra Hjortespring
inddrages. Det er givet, at den viser træk,
der peger tilbage til bronzealderens både,
men det er et spørgsmål, om den er en
videre udvikling af stammebåden eller
skindbåden fra helleristningerne omsat i
træ. Problemet skal ikke forsøges løst her,
hvor det er vigtigere at fremhæve, at bå
den fra Hjortespring aflægger bevis for,
at allerede i den tidlige jernalder fandtes
den tømrede båd ved siden af stammebå
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den, uden at den sidste mistede sin livs
kraft, men tværtimod blev brugt endnu et
par tusinde år derefter, skønt den på så
mange måder måtte være uegnet, når den
sammenlignes med den tømrede båd og
dens mange fortrin.
Mellem de mange ting, som stadig kun
ne fremdrages, skal det til slut fremhæ
ves, at stammebådens historie viser, at
skellet mellem forhistorie og historie er
kunstigt, forstået således, at det er de
skriftlige kilder, der trækker et skel op,

mens sammenhængen er tydelig, når tin
gene selv er kilden. Umiddelbart fremgår
det af knubskibets historie, fordi konti
nuiteten her ikke brydes af udviklingen,
men også hvor der er foregået ændringer,
kan en forbindelse gennem årtusinder på
vises. Derfor har de to knubskibe fra Øst
jylland betydning som vidner om en fast
holden ved det engang skabte, og de viser
dansk kulturs forbindelse med hele Euro
pas fællesliv.
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Bilag
Nr. 1.
J. C. Schythe: Skanderborg Amt. Beskrevet efter
Opfordring af det Kgl. Landhuusholdnings-Selskab. 1843, p. 638. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende. Syttende Stykke, Skanderborg
Amt).
De Baade, som bruges, ere enten »Knobskibe«
eller »Fjællebaade«, men at bestemme deres Priis
nøie, er umuligt. De anskaffedes paa følgende
Maade: i Rye-Skov kjøbtes den bedste Bøg, som
kunde faaes; tilforn kostede en saadan 17 à 18
Rbd., men nu, da Brændepriserne ere stegne,
koste de meget mere. Af Rodenden afsavedes 8
Alen, og dette Stykke udhuledes og tildannedes
saaledes, at Kjøberne kunde roe det hjem, me
dens det Øvrige af Bøgen, der vel kunde udgjøre
4 à 5 Favne, deels hjemkjørtes og solgtes til Træ
skomanden i Byen, deels sattes i Favntræ og
kjørtes til Kjøbstaden. Da dette Træ kunde ud
bringes til omtrent 30 Rbd., havde Interessent
skabet - thi der vare altid flere Deeltagere i
Kjøbet - 11 à 12 Rbd. og Knobskibet ovenikjøbet
for dets Arbeide og Kjørseler. Efterat disse »Ski
be« vare bragte til Dørrup-Land, udhuledes de
endnu mere, og skrabedes tilsidst glatte og jævne
overalt, for ikke at ødelægge Garnene. Et saadant Fartøi kan da vare en halv Snees Aar, men,
naar Overdelen er blevet raadden, sælges Bunden
til derpaa at bygge en Fjællebaad, og en saadan
kommer da til at koste 10 à 12 Rbd. - Da Lan
dingen mange Steder er saa grund, maae Baadene
være fladbundede, og, for at sikkre dem mod
Isen, trækkes de op paa Landjorden om Vinteren,
naar Søen begynder at lægge til.
Nr. 2.
E. Bodenhoff: Svundne Tider. Uddrag af Gene
ralmajor Frederik Gotthold v. Müllers Papirer.
Kbh. 1912, p. 237.
Friis og jeg indskibede os i en Baad for at
skyde Ænder i Guden-Aaen og paa Mossø. Jeg
burde hellere have kaldt det for en Kano, thi
Baadene her, som Bønderne rigtignok kalde for
»Skibe«, bestaa af en udhulet Træstamme. Tre-

fire Mennesker kan være deri. Dog ere de af for
skjellig Størrelse. Styrmanden, der tillige roer
Baaden, sidder i Midten og har kun een, kort
Aare, som er bred i begge Ender og tynd paa
Midten; med denne roer han ligesom en Vild,
snart paa den ene Side af Baaden, snart paa den
anden.
Nr. 3.
Steen Steensen Blicher: (Autobiografi). Brage og
Idun III. 1840. Steen Steensen Blichers Samlede
Skrifter. Femogtyvende Bind. Udgivet af Jeppe
Aakjær og Johs. Nørvig. 1929, p. 102-103.
Han var, ganske ene, i et Knubskib staget ned
ad Fjorden efter Vildænder. Han møder en stor
Galease, der kommer for fulde Sejl, og da han
endnu ikke var saa indøvet i Stagningen, og ikke
aner Faren, før Skibet er ham paa nogle faa
Favne nær, saa var han uundgaaeligt kantret el
ler sejlet isænk, hvis Galeasen ikke i rette Tid
havde løbet fast paa en Muddergrund, der netop
paa dette Sted befandt sig mellem det store og
det lille Skib.

Nr. 4.
Personalhistorisk Tidsskrift III, 1882, p. 370.
Nogle Erindringer om min uforglemmelige Ven
Steen Steensen Blicher, nedskrevne i Marts 1863
af Lauritz Foss.
Som fuldstændig jagtkyndig - hvad B(licher)
efter hans eget Sigende var bleven, deels ved
Omgang med Skytten paa Aunsberg, medens han
endnu var hjemme, i en meget ung Alder, deels
ved at pleie Jagt paa Hederne, naar han efter at
være kommen i Randers lærde Skole kom hjem
i Ferierne, deels endeligen ved at drive Andejagt
om Søndagen og andre Fridage i Randers Fjord,
ved der at pjaske om i en Ege mellem Siv og
Rør - lærte han mig at søge Vildt, . . .
Nr. 5.
Steen Steensen Blicher: Vildandejagten. E. Red
skaber. Diana. Et Tidsskrivt for Jagtelskere II.
1836, p. 243.
Baade. Eftersom Terrainet er til, maa haves
een eller flere Baade; og næmlig af det Slags,
som Fiskere i Almindelighed bruge, fladbundede,
spidse til begge Ender, og til at stage frem;
næmlig de saakaldte Knubskibe. I Midten er en
Slags Kiste eller Beholdning, hvorpaa Jægeren
kan sidde; ellers staaer han i Forenden. Flere
end To bør ikke være paa saadan en Baad. Er
den rigtig construeret, stikker den kun 3 til 4
Tommer under Midten, og kan altsaa glide hen

paa meget grunde Vande, og naar Styreren er
øvet, kan han uden Larm stage den frem med
stor Hurtighed. Er Bunden dyndet, bør han have
endnu een Stage med en bred Trille for Enden.
Nr. 6.
Steen Steensen Blicher: Ak! hvor forandret!
Nordlyset VIII. 1828. Steen Steensen Blichers
Samlede Skrifter. Trettende Bind. Udgivet af Jep
pe Aakjær og Georg Christensen. 1924, p. 140.
»Andejagten, min Kjere! er en farlig Jagt pas paa, hvor De skyder! ikke undtagen herud i
Glimen; og vogt os, som ere i Baaden, naar vi
komme lige ud for dem; og, for Himlens Skyld!
skyd ingen af Hundene!« Jeg gjorde med fuld
Stemme de helligste Løvter. »Hys! hys!« sagde
han sagte, men lidt vrippen og slog med Haan
den - »ikke tale højt paa Deres Post!« Dermed
ilede han bort, for at bestige det Knubskib, som
laae ved den anden Ende af Søen. Der blev en
Taushed af et stivt Quarteer.

Nr. 7.
Steen Steensen Blicher: Himmelbjerget. Samlede
Noveller I, 1833. Steen Steensen Blichers Sam
lede Skrifter. Attende Bind. Udgivet af Jeppe Aa
kjær og Georg Christensen. 1927, p. 159.
Imidlertid naaede vi Aaen — Gudenaae - der
her allerede er temmelig bred, og har et næsten
umærkeligt Løb, da den egentlig er kun et Stræ
de, som forbinder tvende Søer. - I et Knubskib
satte vi over, og vare nu i en ganske anden
Egn: her begynder Lyngen, hvis mørke Farve
danner en fuldkommen Modsætning til det mun
tre Grønne øster for Aaen.
Nr. 8.
C. Hostrup: Senere Livserindringer. 1893, p. 9.
Da jeg havde boet i Silkeborg en tre-fire Aar,
fandt nogle Mænd, der optog Mergel fra Lang
søens Bund, en Baad, som ikke var andet end en
udhulet Træstamme. Vi troede, den maatte være
en Levning fra Oldtiden; men Folk fra Egnen
paastod, at man endnu i dette Aarhundrede hav
de brugt saadanne selvlavede Kanoer paa Silkeborg-Søerne.

Nr. 9.
Johannes V. Jensen: Himmerlands Arkæologi.
Fra Danmarks Ungtid. Arkæologiske Studier til
Johannes Brøndsted paa 50-Aarsdagen 5. Okto
ber 1940. 1940, p. 17.
Andre Fund er man stødt paa som ikke er
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bleven bevaret, til Skade for Arkæologien. Saaledes har en Mand en Gang meget levende for
talt mig om hvordan han fandt en Ege i Mosen,
saa vel bevaret at han brugte den til Vandings
trug i sin Gaard. I Egen laa der hvad han be
skrev som en Skinddragt, fæstet sammen med
Øle, tynde Læderstrimler, raaden og ikke til an
det end at smide væk. Manden har haft gode
Øjne, men desværre ikke for Skinddragtens
Værdi. Maaske kommer saadan et Fund aldrig
igen.

Nr. 10.
Johannes V. Jensen: Norne-Gæst. 1919, p. 62-63.
Et lille Stykke til Side fra Bopladsen stod der
en Eg i Skovbrynet ud mod Bugten, Stranden
ganske nær, et højt lige Træ med en fuldkom
men lydefri Stamme, hvori man ligefrem kunde
se at der stak et Fartøj. For Aar tilbage havde
Gæst udset sig dette Træ og mere og mere drømt
sig ind i Forestillingen om den udmærkede Ege
der kunde blive deraf. Stammen var af et Par
Mands Drøjde og havde større Længde end for
nødent, Fartøjet vilde ikke blive bredt, til Gen
gæld kunde man gøre det usædvanlig langt, det
vilde blive smækkert og hurtigsejlende og med
Lethed kunde bære to Personer. Træet stod
yderst i Skoven lige ud mod Søen, som om det
selv var gaaet saa langt det kunde komme og
bare længtes efter at rejse videre. Nu Øksen var
i Stand ønskede Gæst at gaa i Gang med at
fælde Træet for endelig at faa sig en rigtig stor
udhulet Ege saadan som de Voksne havde dem.
P. 64. Det var ingen ringe Foretagende af en
Dreng ganske ene at ville fælde den store Eg og
tænke paa at forme den, men det var ikke en
Gang den største Vanskelighed, andre og sværere
Hindringer lagde sig i Vejen. For det første
maatte man naturligvis slet ikke fælde Træet,
det var et Overgreb paa Skoven som ikke kunde
tillades uden at gøre den store Tjenester igen.
For det andet maatte man aldeles ikke tage Ild
fra Baalene paa Bopladsen, det var de Voksnes
Baal, de var hellige, og det maatte man ikke.
Men uden Ild var Arbejdet jo haabløst.
P. 74-75. Han er i Færd med at tildanne Egen
udvendig, efter at Træet er styrtet, gaar som en
lille Jætte omkring det vældige Træ og angriber
det med sin Flinttand af en Økse, en haabløs
ulige Kamp at se til, Træbullen ligger bare og er
tung, runger drægtig gennem hele den uhyre
Vedmasse, hvoraf Størsteparten skal fjernes, men
Gæst gnaver sig stædig ind paa den, er som syg
efter at blive færdig.
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P. 76-77. Uden et Minuts Tøven begynder han
paa Udhulingen, som han saa længe utaalmodig
har glædet sig til. Først skal den øverste Run
ding af Træbullen tages af til noget nær Stam
mens Bredde, det Arbejde økser han sig igennem,
i mange Dage, med Vabler i Hænderne som bli
ver til Saar og læges igen; saa lægger han hede
Sten paa og begynder selve Udhulingen, trøstet,
nu kan Enden ses, men nu er det om at være
varsom og agte nøje paa hvordan Stenene bræn
der sig ned, hele Tiden staa paa Vagt med Vand
og slukke i Tide. Det udbrændte og forkullede
gaar han efter med Øksen, brænder igen og hug
ger rent efter Ilden, og saadan bliver han ved
til Egen er hul helt ned i Bunden som et langt
smalt Trug. Der er nu ingen Ting i Vejen for
at den kan sejle.
P. 80. Men Gæst har snappet Dobbeltaaren,
som han forlængst har spaltet ud af en Gren og
hugget til, springende er han i Egen, der mod
tager ham med en hul og skøn Tømmerklang og
klapper Vandskorpen under ham, den ligger ma
geløst paa Vandet, ytrer sit Væsen som Fartøj
med det samme, og lidt efter kan Gæst ses sej
lende ude paa Bugten med sin nye lyse Ege og
Aaren spaserende vekselvis saa til den ene Side,
saa til den anden.
Nr. 11.
P. Vergilius Maro: Georgicon I, v. 259-263.
P. Vergili Maronis opera. Post Ribbeckium tertium recognovit Gualtherus Ianell. MCMXXX,
p. 36-37.
Frigidus agricolam si quando continet imber,
multa forent quale post caelo properanda sereno,
maturare datur: durum procudit arator
vomeris obtunsi dentem, cavat arbore lintres,
aut pecori signum aut numéros impressit acervis.

Jens Frechland: Publius Virgilius Maro om Land
brug. 1813, p. 55.
Skulde den kolde Regn holde Agerdyrkeren
inde, gives der meget at færdiggjøre, hvorved
der ellers maatte overiles, naar Himlen er klar.
Plovmanden skjærpe da det butte Skjærs haarde
Tand, udhule af Stammen Kar, paatrykke Qvæget
Mærke og Sædbunkeme Tal; . ..
Note p. 58. Cavat arbore lintres, kan enten
være han udhuler Træstammen til Eger eller,
som man og benævner saadanne Joller, til Knubskibe, men rettere er det nok her ogsaa at tænke
især paa Trækar i Almindelighed, saaledes bety
der Ordet Lintres ofte. F. E. Tibullus's 2den
Elegi, V. 23 i Prof. Guldbergs Udgave.

Nr. 12.
Xenophon: Anabasis. 5. bog, cap. IV, 11.
Xenophon Anabasis. Books IV-VII with an Eng
lish Translation by Carleton L. Brownson. 1961,
p. 120-122. (The Loeb Classical Library).
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’EîTI TOUTOiÇ TTlffTa SÔPTCÇ KO.I XdßovreS (fyoVTO.
Kai yKov ry varepala ayovres rptaxoata irXola
povol-vXa Kai èv Ikdary rpeîs avSpas, d)v ol peu

Svo exßdtvres els Ta'f/p cBcvto rà oirXa, 6 Sc els
12 evepevc.1 Kal ol pev Xaßüvies rà irXoîa iiTréirXevaav, ol Se pévovres è^erdÇavro wSc.
• ivtfifvt Gem., following Brcilcnbach : Xpert MSS., Mar.

Xenofon Anabasis, oversat af Karl Hude. 1929,
p. 150. (Selskabet til historiske Kildeskrifters
Oversættelse).
Efter at have udvexlet Troskabsløfter herom
drog de bort. Næste Dag kom de med 300 Far
tøjer, lavede af hver een Træstamme og beman
dede hver med 3 Mand, af hvilke de to gik i
Land og opstillede sig, medens den tredie blev
ombord. De sidste tog Fartøjerne og sejlede til
bage, medens de andre blev og ordnede sig saaledes.
Nr. 13.
Arrianos: Anabasis, I, 5-6.
Arrian: Anabasis Alexandri I-IV. 1954, p. 14.
(The Loeb Classical Library).
vEp#u 8y ’AXégavbpos dirayaycov ras vavs
eyvco 8iaßalvetv rov “larpov eirl rovs réras rovs
rrépav rov 'larpov (pKiapévovs, orc re avveiXeypévovs eiàpa ttoXXovs eirl ry 6^6y rov “larpov,
(os eip^ovras, el 8caßaivoc (yaav yàp lirrveïs pèv
es rerpaKiaxiXlovs, ireÇol 8è rrXelovs row pvpltov),
Kal, àpa rrodos eXaßev avrov ehr* CKelva rov
“larpov èXdeïv. Tæp pév 8y vecov erreßy avros'
ras 8é &i(j)Øépas v(p' als éaxyvovv rys xdptpys
irXypcoaas, Kai da a povôgvXa irXoîa ck rys
)(ü)pas ÇvvayaytJùu (77p Se xal rovrwv eviropia
iroXXy, ort rovrots xpéovrac ol irpôaoiKOL râ>
“larpty è(j> âXteia re ry ck rov “larpov, xal eïrrcre
rrap àXXyXovs àvà rov irorapov aréXXotvro, Kal
Xyarevovres air* avrcov ol iroXXol) ravra <wç
irXeîara Çi'vayayàiv dießlßa^ev èir avréov rys
arpariâs oaovs drvarov yv ev râ> ToiâSe rpoiro).
Kal yiyvovrac ol dcaßdvres àpa ’AXeÇdvdpry
lirireïs pev es ^tXlovs Kal irevraKoalovs» ireÇol
8e es rerpaKia^iXlovs.

Arrianos: Alexandros' Bedrifter, oversat af M. C.
Gertz, 1913-15, p. 11-12. (Selskabet til histori
ske Kildeskrifters Oversættelse).

Alexandros førte da Skibene bort derfra og be
sluttede sig til at gaa over Istros imod Geterne,
som boede hinsides Floden; thi dels saa han, at
de havde samlet sig i store Skarer paa Istros'
Bred med den Bestemmelse at holde ham borte,
hvis han skulde prøve paa Overgangen (de hav
de nemlig henved 4000 Ryttere og over 10.000
Mand Fodfolk), dels havde han ogsaa faaet stor
Lyst til at komme over til Egnene paa den anden
Side af Istros. Paa Skibene gik han da selv om
Bord; men de Huder, som de brugte til Dække
over Lejrteltene, lod han stoppe fulde med Halm,
som man plejer, og sammendrog desuden alle de
Kanoer, som det var muligt at faa der fra Egnen
(- og der var ogsaa rig Overflod paa disse, saasom Folkene, som bor ved Istros, bruger disse
Baade af en Træstamme saavel til Fiskefangst
paa Istros, som naar de stundom drager hen og
besøger hverandre ad Flodvejen, foruden at og
saa de fleste driver Røverfærd fra dem -); og da
han saa havde faaet sammendraget saa mange
som muligt af disse Overfartsmidler, lod han paa
dem saa mange Folk af sin Hær sætte over, som
det lod sig gøre at faa med paa den her angivne
Maade. Antallet af dem, der gik over sammen
med Alexandros, beløb sig til omtrent 1500 Ryt
tere og henved 4000 Mand Fodfolk.
Nr. 14.
Polybios: Historien, 3. bog, 42. cap., 1-4.
Polybius The Histories. With an English trans
lation by W. R. Paton. II. 1960, p. 98.
*Avvlßas Sc rrpoapl^as rols irepl rov irorapov
rdirocs, evBécos eve^etpec iroietaBac ryv 8tdßaaiv
Kara ryv airXyv pvatv, a%e8ov ypepœv rerrapcov
2 oSop anexcov arparo7ré8u) rys BaXarrys- Kal (f>tXo~
irocyadpevos iravrl rponcy rovs irapoiKOVvras rov
irorapov èÇyyopaae irap* avrcov rd re povoÇvXa
irXoZa rravra Kal rovs Xepßovs, ovras iKavovs rôt
irXyBec Stà to raïs èx rys BaXarrys èpiroplats iroX~
3 Xovs xpya^aL tûv 7rapoiKovvrcüv rov ‘PoSapop. cti
8c ryv àppoÇovaav ÇvXetav egeXaße irpos ryv KaraaKcvyv rœv povoÇvXœv- e£ d>v èv 8valv ypepats
irXyBos àvaptBpyroi' èyevero iropBpelcov, exdarov
(nrevSovros py irpoaZeZaBac rov irèXas, èv avrtp 8*
4 exeiv ras rys diaßaaeajs èXirldas.
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Polybs historie. Første til tredie bog, oversat af
Erik Fox Maule. 1958, p. 222. (Selskabet til hi
storiske Kildeskrifters Oversættelse).

Såsnart Hannibal var nået frem til Rhodanusfloden, tog han straks fat på at iværksætte over
gangen med sin hær i en afstand af næsten fire
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dagsmarcher fra havet, på et sted, hvor floden
ikke var delt i flere arme. Han gjorde sit bedste
for at blive gode venner med dem, der boede
ved floden og afkøbte dem så alle de både, der
var lavet af een træstamme, samt de større både,
som der var en betydelig mængde af, fordi man
ge af dem, der bor ved Rhodanus, driver handel
ad søvejen. Desuden fik han af dem tømmer,
som egnede sig til at hules ud til både; deraf
lavedes i løbet af et par dage en utallig mængde
transportbåde, da hver enkelt soldat satte en ære
i ikke at behøve bistand fra kammeraterne, men
helst ville over ved egen hjælp.

Nr. 15.
C. Velleius Paterculus: Ex historiae Romanae li
bris duobus, II, cap. 107.
C. Vellei Paterculi ex historiae Romanae libris
duobus, quae supersunt. Iterum edidit C. Stegmann de Pritzwald. MCMXXXIII, p. 108-109.
Cum citeriorem ripam praedicti fluminis castris occupassemus et ulterior armata hostium
iuventute fulgeret, sub omnem motum conatumque nostrarum navium protinus refugientium,
unus e barbaris aetate senior, corpore excellens,
dignitate, quantum ostendebat cultus, eminens,
cavatum, ut illis mos est, ex materia conscendit
alveum solusque id navigii genus temperans ad
medium processit fluminis et petiit, liceret sibi
sine periculo in earn, quam armis tenebamus,
egredi ripam ac videre Caesarem. Data petenti
facultas. Tum adpulso lintre et diu tacitus con
templates Caesarem . . .

Det Overblevne af C. Vellej us Paterculus's Ro
merske Historie. Oversat af A. Winding Brorson.
1804, p. 236-237.
Da vi havde slaaet vor Leir paa denne Side
af nys nævnte Flod, og den anden Side glimrede
af Fiendens bevæbnede Ungdom, som strax ved
enhver Bevægelse, vore Skibe gjorde, toge Flug
ten, steeg een af Barbarerne, en aldrende Mand,
anseelig af Legemsdannelse, og saavidt hans
Dragt lod formode, at udmærket borgerlig An
seelse, ombord paa et Skib, som efter deres Skik
var udhulet af en Træbul. Ene styrede han dette
Slags Fartøi, og lagde ud til midt i Floden og
bad, at det maatte tillades ham uden Fare at
stige i Land paa den Flodbred, vor Armee havde
inde, og see Cæsar. Man tilstædte ham hans Begiering. Han stagede nu sit Knubskib til, og da
han længe taus havde betragtet Cæsar. . .
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Nr. 16.
C. Plinius Secundus: Naturalis historia. XVI, § 76
C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII.
Edidit Carolus Mayhoff. 3. bd. 1892, p. 52-53.
Germaniae praedones singulis arboribus cavatis
navigant, quarum quaedam et XXX homines ferunt.
Oversættelse: Røvere i Tyskland sejler i ud
hulede stammebåde, af hvilke nogle rummer 30
mand.
Nr. 17.
Isidorus: Etymologiae sive origines. XIX bog,
cap. 1.
Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive
originum libri XX. Recognovit W. M. Lindsay.
1911.
Trabariae amnicae naves quae ex singulis trabibus cavantur, quae alio nomine litorariae dicuntur. Haec et caudicae, ex uno ligno cavato
factae; et inde caudicae quia a quattuor usque
ad decern homines capiunt.

Oversættelse:
Trabariae kaldes fartøjer på
hules hver af en træstamme,
andet navn kaldes litorariae.
caudicae, udført af en udhulet
dicae fordi de rummer fra fire

floder, som ud
og som med et
De kaldes også
træblok; og cau
lige til ti mand.

Nr. 18.
Herodotus: Historie. 1. bog, cap. 194.
Herodotus with an English Translation by A. D.
Godley. Books I and IL MCMLX, p. 244-246.
(The Loeb Classical Library).
194. To 3e dirâvrtùv 0<opa péytarôv pot earl
rœv ravrrj perd ye avrijv rijv iroXtv, ep^opat
(ppaaæv Ta rrXota avroîat earl Ta xraTa top
rrorapbv rropeuôpeva eç rrjv ^>aßvXö)va, eovra
KUKXorepea, rravra a Kurtva. èireàv yàp èv rotat
*Appeviotat rotat KarvirepØe ' Aaavptæv otKrjpevotat vopéas tre^s rapopevot irottfaævrat, ireptretvovat rovrotat bitfiØépas areyaarptbas e^wØev
-ebdcfieos rpoirov, oure TTpupinjv anoKpivovres ovre
irpajp-qv avvdyovres, àXX* àa7ri8oç rpônov kvkXorepéa iroi-qaavres Kal KaXap-rjs rrXrjaavres ttclv ro
rrXotov roûro dirtetat Kara rov irorapbv (frépeaØai,
(jtoprtcûv rrXr>aavres’ pdXtara 3è ßtKovs <f>otvtKTjtovs Kardyouat otvov 7rXéous. tØuverat
V7TO re 3uo rrXjjKrpæv Kal buo àvbpæv bpØæv
eareæræv, Kal b pev eaæ cXkci to rrXrjKrpov b be
e^to æØéei. rroiéerat be Kal Kapra peydXa r aur a
rà rrXota Kal èXdaaæ' rà be péytara auræv Kal
rrevraKia^tXtæv raXavræv yopov €%et. ev CKaartp
be rrXotæ ovos Çcooç eveart, ev be roîat péÇoat

TrXeûveç. eireav œv aTrücœvrai irXéovres cç ttjv
BcßuXtüva Kal ZiadétùVTat rov <f>ôp7ov, vopéas
fiÈv tov irKolov /cal tt]v KaXdp.rjv ircujav air* o>v
€Krjpv^avt tûç 8è SttfiØepas e7ricrdl~av7es cttI tovç
ovouç âireXavvovai, eç touç ’Ap^eviouç. âvà rov
irorapov yàp Sy ovk old Te cari TrXéetv oùùevl
TpOTTti) VTTO rd)(eos 7OV 7T07ap.0V‘ Blà ydp 7aV7CL
Kal ovk €K ÇvKaiv 7T0tevv7at, 7CL TrXoïa àXX’ €k
üicpûepécùv. €7reàv 3è touç orouç eXavpo^Tcç airiKü)V7ai ottlctü) eç Touç ’Ap/iept'o vç, aXXa 7pâir<ù 7Ô>
av7(p TTOi€vv7ai 7rXo?a.
Herodots Historie. Første Bind. I-II Bog, oversat
af Karl Hude. 1935, p. 108-109. (Selskabet til
historiske Kildeskrifters Oversættelse).

Men hvad der efter min Mening er det mær
keligste der i Landet, næstefter selve Byen, skal
jeg nu fortælle. Deres Fartøjer som sejler nedad
Floden til Babylon er runde og alle af Læder;
efterat de nemlig i det Nord for Assyrien lig
gende Armenien har udskaaret og lavet Krumholter af Pil, spænder de om disse udvendig
dækkende Huder ligesom et Loft, saaledes at de
hverken udskiller Bagstavn eller indsnævrer en
Forstavn, men gør dem runde ligesom et Skjold;
saa fylder de hele dette Fartøj med Halm og
lader det løbe ned ad Floden, lastet med Varer;
mest fører de Fade fulde af Palmevin. Det styres
ved to Aarer og to Mænd, der staar oprejst: den
ene trækker Aaren ind, den anden støder den ud.
Disse Fartøjer bygges baade meget store og min
dre; de største af dem har en Last paa hele 5000
Talenter. Paa hvert Fartøj er der et levende Æsel,
paa de større flere. Naar de altsaa er kommet
sejlende til Babylon og har solgt Ladningen, saa
sælger de Fartøjets Krumholter og al Halmen;
Huderne lægger de paa Æslerne og driver dem
tilbage til Armenien. Opad Floden er det nemlig
ganske umuligt at sejle paa Grund af Flodens
Fart; det er nemlig ogsaa af den Grund at de
ikke laver Fartøjerne af Træ, men af Huder. Naar
de saa med Æslerne er kommet tilbage til Ar
menien, laver de andre Fartøjer paa samme
Maade.
Nr. 19.
M. Annæus Lucanus: Pharsalia. IV, 131-136.
M. Annaei Lucani Pharsalia edited with English
notes by C. E. Haskins. 1887, p. 120.
Primum cana salix madefacto uimine paruam
texitur in puppim, caesoque inducta iuuenco
uectoris patiens tumidum superenatat amnem.
sic Venetus stagnante Pado fusoque Britannus
navigat oceano: sic cum tenet omnia Nilus
conseritur bibula Memphitis cumba papyro.

Oversættelse: Først flettes den grålige pil til
en lille båd med våde vidjer, og beklædt med
skindet af en dræbt okse bærer den en sejlende
og flyder oven på den svulmende flod. Således
sejler veneteren på Po med dens stille strøm og
britanneren på det udstrakte verdenshav, og når
Nilen dækker alt, bygges i Memphis både af den
vandsugende papyrus.
Nr. 20.
C. Julius Cæsar: Commentarii de bello civili. I,
54.
C. Iuli Caesaris belli civilis libri III. Recognovit
Bernardus Dinter. MCMXV, p. 29.
Lilli. Cum in his angustiis res esset atque
omnes viae ab Afranianis militibus equitibusque
obsiderentur nec pontes perfici possent, imperat
militibus Caesar, ut naves faciant, cuius generis
eum superioribus annis usus Britanniae docuerat.
Carinae ac prima statumina levi materia fiebant;
reliquum corpus navium viminibus contextum
coriis integebatur. Has perfectas carris iunctis
devehit noctu milia passuum a castris XXII militesque his navibus flumen transportat continentemque ripae collem improviso occupât. Hune
celeriter, prius quam ab adversariis sentiatus,
communit. Hue legionem postea traicit atque ex
utraque parte pontem instituit, biduo perficit.

Caius Julius Cæsar: Borgerkrigen. Oversat af
Joh. B. Koch. 1925, p. 62-63. (Selskabet for hi
storiske Kildeskrifters Oversættelse).
54. Under disse vanskelige Forhold, og da alle
Veje var besatte af Afranius's Fodfolk og Ryt
tere, og Broerne ikke kunde istandsættes, gav
Cæsar Ordre til, at Soldaterne skulde bygge
Baade af en Konstruktion, som han havde lært
at kende nogle Aar i Forvejen under sit Ophold
i Britannien. Kølen og Ribberne blev forfærdiget
af let Træ, medens Baadenes Sider forøvrigt var
flettede af Vidier og overtrukne med Skind. Da
de var færdige, lod han dem paa sammenbundne
Vogne føre toogtyve Mil bort fra Lejren og satte
dem med Soldater over paa den anden Side af
Floden, hvor han uformodet tog en Høj, der
strakte sig ned til Floden, i Besiddelse og for
skansede den i al Hast, inden Fjenderne mærkede
det. Senere satte han saa en hel Legion over og
byggede, idet han begyndte fra begge Sider, en
Bro i Løbet af to Dage.
Nr. 21.
C. Plinius Secundus: Naturalis historia. IV, § 30.
C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII.
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Edidit Carolus Mayhoff. 1. bd. 1906, p. 349.
Timaeus historicus a Britannia introrsus sex
dierum navigatione abesse dicit insulam Ictim,
in qua candidum plumbum proveniat; ad earn
Britannos vitilibus navigiis corio circumsutis
navigare.
Oversættelse: Historikeren Timæus udtaler, at
øen letis ligger seks dages sejlads fra Britannien,
den hvorfra det hvide bly [tin] fremkommer; og
at britannerne sejler hertil i både af vidjer,
rundtom beklædte med skind.

Samme værk, VII, § 57. 2. bd. 1909, p. 73.
Edidit Carolus Mayhoff. 2. bd. 1909, p. 73.
etiam nunc in Britannico oceano vitiles corio
circumsutae fiunt, in Nilo ex papyro ac scirpo
et harundine.
Oversættelse: Endnu bygges ved det britiske
ocean vidjebåde, rundtom beklædte med skind
og på Nilen både af papyrus og siv og rør.
Nr. 22.
Samme værk, L.XXXIV, cap. 47.
Sequitur natura plumbi. Cuius duo genera,
nigrum atque candidum. Pretiosissimum can
didum, a Græcis appellatum cassiteron fabuloseque narratum in insulas Atlantici maris peti
vitilibusque navigiis circumsutis corio advehi.
Oversættelse: Nu følger om beskaffenheden af
bly. Der er to slags, det sorte og det hvide.
Dyrest er det hvide, af grækerne kaldet cassite
ron, og det fortælles som et sagn, at det hentes
på øerne i Atlanterhavet og hidføres i fartøjer
af fletværk, overtrukne med dyrehud.
Nr. 23.
C. Julius Solinus: Collectanea. Cap. 22, § 7.
C. Julii Solini collectanea rerum memorabilium.
Iterum recensuit Th. Mommsen. 1958, p. 218.
[De incolis Hiberniae:] navigant autem vimineis alveis, quos circumdant ambitione tergorum
bubulorum.
Oversættelse: [Om Irlands indbyggere:] De
sejler i både af vidjer, som de beklæder rundtom
med et overtræk af oksehud.

Nr. 24.
Rufus Festus Avienus: Ora maritima.
Ed. A. Berthelot. Paris 1934. Vers 100-107.

Negociandi cura iugis omnibus:
Notisque eumbis turbidum late fretum,
Et beluosi gurgitem Oceani secant.
Non hi carinas quippe pinu texere,
Face re norunt; non abiete, ut usus est,
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Curuant faselos; sed rei ad miraculum,
Nauigia iunetis semper aptant pellibus,
Corioque uastum saepe percurrunt salum.

Oversættelse :
Alle er stedse ivrige for at drive handel, og
med de kendte både gennemfarer de vidt og
bredt det oprørte hav og verdenshavets svælg
med dets uhyrer. De kender ikke til at sammen
føje både af fyr og at bygge dem; de bøjer ikke
både af grantræ, som det er almindeligt, men til
forundren bygger de altid fartøjer af sammen
syede skind og gennemfarer ofte det vide hav pa
en dyrehud.
Nr. 25.
Isidorus: Etymologiae sive origines. XIX bog,
cap. 1.
Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive
originum libri XX. Recognovit W. M. Lindsay.
1911.
Mioparo quasi minimus paro. Est enim scapha
ex vimine facta, quae contecta erudo coreo genus
navigi præbet; quales utuntur Germanorum pi
ratae in Oceani litoribus vel paludibus ob agilitatem. De qualibus Historia 'Gens' inquit, 'Saxonum mioparonibus, non viribus ninuntur, fugae
potius quam bello parati'.

Oversættelse:
Mioparo betyder så meget som en lille paro
[en bådtype]. Det er nemlig en båd udført af
vidjefletning, som er dækket med ugarvet hud
og danner en skibstype; sådanne bruger germa
nernes sørøvere ved verdenshavets kyster eller i
sumpene, fordi de er letbevægelige. Om sådanne
siger Historia: »Sakserfolket kæmper med mioparo'er, ikke med deres iboende kraft, snarere
rede til flugt end til kamp«.

Ibidem.
Lembus navicula brevis, qui alia appellatione
dicitur et eumba et caupulus, sicut et lintris, id
est carabus, quem in Pado paludibusque utuntur.
Carabus parva scapha ex vimine facta, quae con
tecta erudo coreo genus navigii praebet.

Oversættelse :
Lembus er en kort båd, som med et andet
navn kaldes eumba og caupulus såvel som lintris,
d. v. s. carabus, som man bruger på Po og dens
sumpe. Carabus er en lille båd, udført af vidje
fletning, og som overtrukket med ugarvet hud
danner en skibstype.

En baron, der ville duellere
Af Bernhardt Jensen
I Fullings gæstgivergård, der lå syd for
Århus Domkirke ud mod Sankt Clemens
Torv, indfandt sig en dag i foråret 1818
en gæst med en noget særpræget adfærd,
en 42-årig tysktalende baron ved navn
Wilhelm Ludvig Gersdorff. Navnet Gersdorff var ikke ukendt i Arhus. Flere af
denne slægt havde været ejere af godset
Marselisborg. Den seneste af dem, gene
ralmajor Chr. C. N. Gersdorff, havde
imidlertid fået baroniet ophævet og i ste
det dannet et familie-fideikommis, der
havde en kapital på 100.000 rigsdaler
stående i godset, som generalen i 1805
solgte til stiftamtmand, baron Frederik J.
Chr. Gyldencrone.
Den nu opdukkede Wilhelm Gersdorff
lod enhver, som ville høre på ham i Ful
lings skænkestue, forstå, at han var kom
met til Arhus fra sit gods i Slesvig for at
gøre et regnskab op med Marselisborgs
nye ejer, hos hvem han påstod at have et
større tilgodehavende. Sagen var nemlig
den, at hans bror generalen, der for nogle
år siden var død, havde meddelt sine
brødre, at han for deres samtykke til sal
get af Marselisborg ville tildele dem en
årlig appanage af renterne af 40.000 rigs
daler, at udrede af en obligation med
pant i Marselisborg. Wilhelm Gersdorff
skulle have renter af 10.000 rdl., men da

Frederik Julius Christian lensbaron Güldencrone
(1765-1824). Via udenrigstjenesten og det vestindisk-guineiske rentekammer blev Güldencrone
1799 amtmand over Randers amt - et embede,
han allerede to år senere måtte forlade på grund
af svagelighed. Hans helbred bedredes imidlertid
så hurtigt, at han 1804 kunne genoptage karrie
ren, nu som stiftamtmand i Århus til 1820. Gül
dencrone var en afholdt embedsmand, og på sine
tre godser: Wilhelmsborg (overtaget efter faren
1788), Moesgård (købt 1789) og Marselisborg
(købt 1805) udfoldede han en rastløs virksom
hed - bl. a. med forbedringer, der i mange hen
seender var forud for deres tid - og han kom
efterhånden i en så vanskelig økonomisk stilling,
at han blev sat under administration og 1822
mistede Moesgård ved dom og udlæg. Han blev
dog boende på gården sine sidste par år som for
pagter. Efter Danmarks Adels Årbog 1935.
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han i seks år ingen penge havde fået,
ville han nu have fat i hr. Gyldencrone.
Han indfandt sig da også personligt
hos stiftamtmanden. Det foregik under
megen larm - og særdeles højrøstet for
langte han sin appanage udbetalt. Stift
amtmanden erklærede, at han ikke kunne
opfylde kravet. Obligationen bar den af
døde generals navn, og da hans bo endnu
var under behandling, måtte han henvise
til kommissærerne i boet. Ellers kunne
Gersdorff jo anlægge sag. Rasende vendte
Gersdorff tilbage til Fullings gård, hvor
han engagerede en købmand Anders Bjer
get som »sekretær« til efter diktat at skri
ve et brev - på tysk - til stiftamtmanden.
Gersdorff udtrykte heri sin skuffelse
over, at han efter syv års venten på sine
penge blev henvist til en retssag og beto
nede, at han jo allerede den 12. april
havde erklæret, at »en baron Gylden
crone, herre til Marselisborg etc., og en
baron Wilhelm Gersdorff, arveherre til
Fahrenshof, kunne afgøre enhver mellem
dem opkommende sag uden vidtløftighe
der...«. Og brevet fortsatte: »Thi hel
lere må Djævelen i Helvede have de hos
Dem retmæssigen tilgodehavende renter
til 2912 rdl. leveret, end at jeg nogen
sinde forlanger at få dem, og hellere
skænker jeg dem til de fattige på baroniet
Marselisborg, end at jeg smæder min
stand og adelige rettigheder og kaster
mig i støvet for Dem. Skulle mine første
og mine sidste ord ikke finde Deres bi
fald, hr. baron, så beder jeg til grev Carl
Fædder som overbringer af dette mig af
Dem påtvungne brev kun mundtligt at
sige, på hvilken måde, sted og tid det er
Dem behageligt at give den af mig her
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ved anbudne pligtskyldigste satisfaktion«.
Denne utvetydige udfordring til duel
blev bragt til stiftamtmanden af den i
Århus boende grev Carl Fædder, efter at
Gersdorff først forgæves havde prøvet at
få grevens bror, grev Ambrosius Fædder
på Constantinsborg, til at agere sendebud.
Begge var klar over brevets indhold, og
Carl Fædder beholdt det derfor i lommen,
mens han refererede for Gyldencrone,
hvad det drejede sig om.
Da Gersdorff fik sit forseglede brev
uåbnet tilbage, steg hans raseri til nye
højder. I gæstgivergården slyngede han
om sig med eder og forbandelser mod
Gyldencrone. Et af de uærbødige - og i
dansk oversættelse lidt mærkelige udtryk
- var: »Jeg skider en hund i Excellencen.
Det er løgn, hvad han har sagt«. Senere
erklærede han, at når Hans Excellence
ikke ville møde ham på pistoler, skulle
han trakteres med pisk!
Foreløbig blev grev Fædder dog sendt
afsted med en forespørgsel til stiftamt
manden, om denne kunne tænke sig, at
der blev fundet en standsfælle til at
mægle i deres strid. Gyldencrone svarede,
at kunne Gersdorff formå grev Fædder,
grev Frijs eller baron Krag-Juel-VindArenfeldt til at indlade sig i Gersdorffs
anliggende, så var han villig til at vise
dem sine papirer og give dem besked om
sagen, så de kunne afgøre, om han eller
Gersdorff havde uret. Noget beroliget be
sluttede den vrede baron at vælge grev
Arenfeldt på Stensballegård ved Skander
borg som mægler. Af en aller anden år
sag havde han åbenbart regnet med, at
mødet hos Arenfeldt straks skulle finde
sted, men da den anden part ikke gjorde

skridt hertil, kom der ret snart et nyt
brev til Gyldencrone, spækket med for
nærmelser og udfordringer. Excellencen
på Marselisborg, Moesgård og Wilhelmsborg måtte ikke tro, skrev Gersdorff, »at
en baron Gersdorff, der lige så vel er fri
mand på sit gods som arve- og retsherre
på samme, lader sig af Dem behandle som
en bonde eller som en dum dreng lader
sig jage rundt i verden på sin egen bekost
ning. En mand af ære, som jeg har anset
Dem for at være, vil være overbevist om,
at han ikke tør understå sig i at føre en
mand, der tilforn har tjent kongen som
major og nu har afsked som oberstløjt
nant, omkring ved næsen og på en infam
og gemen måde lade ham sprælle af s ted«
osv.
Og så dukker duel-tanken op igen:
»Men satisfaktion kan De få i mødet på
Stensballegård, på hvilken art og måde
det er Dem behageligt, eller på en nær
liggende grænse, ifald De skulle finde ud
landet mere passende . . .«. Og Gersdorff
mente, at man nok også til dette formål
kunne få bistand af herren til Stensballe
gård. Da Gyldencrone modtog dette brev,
havde han allerede fra flere sider hørt om
Gersdorffs mundtlige proklamationer og
kunne således gætte sig til indholdet,
hvorfor han returnerede det uåbnet. Snart
efter fandt han det dog bekvemt at være
i besiddelse af et håndgribeligt bevis for
sin modparts trusler og fik derfor en eller
anden i gæstgiveriet - hvem det var blev
ikke oplyst - til at fjerne det fra Gers
dorffs værelse og overgive det til ham.
Den 30. april rejste stiftamtmanden til
København - som det sagdes »i embeds
forretninger«, men sikkert lige så meget

for at slippe bort fra den uligevægtige ba
ron, hvis adfærd var blevet livsfarlig for
ham. Gersdorff på sin side troede, da han
fik nys om Gyldencrones afrejse, at han
nu var taget til Stensballegård til opgøret
dér. Gersdorff satte derfor omgående kur
sen mod Arenfeldts hjem. Han havde el
lers samme morgen fået forkyndt en til
sigelse til at møde i retten i Arhus næste
dag, idet politiet havde indledt en under
søgelse i anledning af hans fornærmelser,
trusler og undsigelser mod stedets højeste
øvrighedsperson.
I forhørene, der altså foregik uden den
tiltalte, fremkom forskellige vidner med
oplysninger om den fremmede barons
ejendommeligheder. Gæstgiver Fulling
karakteriserede ham som værende »af et
hidsigt og opfarende gemyt«. En urma
ger, der havde haft en kontrovers med
Gersdorff, sagde, at denne forekom ham
at have, »hvad man kalder en raptus«.
Grev Ambrosius Fædder kunne fortælle,
at Gersdorff, som altid havde været op
farende og fremfusende, i militæret ofte
trodsede sine foresatte. Engang i Rends
borg - hans fødeby - fandt han på at
klæde sig ud som en derværende gammel
officer af højere rang; denne havde nem
lig irettesat Gersdorff for hans uregle
menterede påklædning. Men hævnakten
bragte baronen i arrest.
At Gersdorff virkelig syntes at have
rustet sig til duel tydede en oberstløjt
nant Kellermanns vidneforklaring på.
Han, der længe havde kendt Wilhelm
Gersdorff, havde fået besøg af ham i sit
hjem den dag, Gersdorff rejste til Stens
ballegård. Gæsten bad om at låne en sa
bel, som han lovede snart igen at levere
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tilbage. Kellermann, som troede, baronen
ville i uniform og dertil manglede den
vigtige rekvisit, lod ham få sin sabel, som
han endnu ved afhøringen den 16. maj
ikke havde fået tilbage. Dette havde sin
forklaring i, at dramaets skueplads nu var
forlagt til København. Da nemlig Gers
dorff opdagede, at hans fjende ikke var
på Stensballegård, men i hovedstaden,
satte han straks efter ham. Ankommen
til København begyndte han lige som i
Arhus »på flere offentlige steder« - for
mentlig værtshuse - at råbe op om, at
hvis Gyldencrone ikke opfyldte hans pe
kuniære fordring eller gav ham satisfak
tion (altså duellerede), ville han gennem
banke ham med en pisk.
Da dette kom stiftamtmanden for øre,
gik han med baronens hidtil uåbnede
brev, som han havde taget med sig, til
geheime-statsministeren. Brevet blev åb
net i kancellikollegiet, og det resulterede
i, at Gersdorff blev anholdt og sat under
tiltale bl. a. for overtrædelse af en for
ordning af 1741, som forbød udfordring
til duel.
Under forhørene i København oplystes,
at den tidligere officer var straffet for
hård behandling af sine undergivne, og at
han havde truet med at slå Gyldencrone
med sin hundepisk. Retten fandt, at Gyl
dencrone ikke havde kunnet være i sik
kerhed for ham.
Sagen blev behandlet først ved Hof- og
Stadsretten og senere ved Højesteret, hvis
dom faldt den 25. august 1818. Den lød
på, at Gersdorff skulle have sin ære for
brudt samt betale sagens omkostninger.
At blive fradømt sin ære var for en ade
lig person en hård og ydmygende straf,
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der lukkede ham ude fra omgang med
hans standsfæller. En æreløs mand var
én, hvis ord ikke stod til troende; han
kunne f. eks. ikke være vidne i en rets
sag.
Men ovre i Århus sad Gyldencrone og
rystede for, hvad der kunne ske, når den
kamplystne baron atter kom på fri fod.
Det var under sagens behandling for
Højesteret blevet anført af anklageren, at
kongen nok burde idømme Gersdorff en
arbitrær straf. Men kongen kunne jo også
formilde dommen. I et brev til majestæ
ten af 1. september 1818 skrev Gylden
crone, at han samme dag havde modtaget
meddelelsen om højesteretsdommen og
gerne så, at den blev formildet, men at
der ved formildelsen blev taget »hensyn
til min så hårdt truede personlige sikker
hed og roligheds betryggelse«. »I min
stilling at savne den«, fortsatte Gylden
crone, »ville være mere, end jeg kunne
tåle at bære. Jeg har intet, absolut intet,
at bebrejde mig i mit forhold til baron
Gersdorff, og jeg attrår ingen hævn over
ham; jeg ønsker derfor og at undgå at
sagsøge ham yderligere«. Stiftamtmanden
henviste også til, at bevislighederne i sa
gen vidnede om Gersdorffs »tænkemåde
og sindelag«.
Samme dag afgik der også et brev til
Gersdorffs forsvarer, advokat Treschow,
hvori Gyldencrone udtalte ønsket om, at
en eventuel kongelig resolution måtte ta
ge hensyn til hans sikkerhed, og at baro
nen ikke måtte blive sat på fri fod, før
Gyldencrone var underrettet om resolu
tionens indhold og havde kunnet tage
stilling til situationen.
Der gik flere måneder, inden Gersdorff

slap ud. Den 9. december kunne Gylden
crone imidlertid takke Treschow for de
anstrengelser, denne havde udfoldet for
at betrygge hans sikkerhed. Han udbeder
sig en bekræftet genpart af den højtide
lige deklaration, der er blevet affattet,
formentlig sigtende til at binde Gersdorff
til at holde sig i ro i det slesvigske og
ikke oftere opsøge Marselisborgs ejer.
Det stod vel nok de fleste, der havde
beskæftiget sig med sagen, klart, at Gers
dorff faktisk var sindssyg. Han endte da
også på sindssygeanstalten i Slesvig, hvor
han døde i 1833 i en alder af 57 år.
For Gyldencrone blev tilværelsen nu
ikke meget lettere. Et brev til kongen i
marts 1819 røber, at ikke blot har den
ulykkelige sag mod Gersdorff taget på
hans og hans kones helbred, men yder
ligere har en række familiesorger og
navnlig økonomiske vanskeligheder pla
get ham.
Selv om Højesteret fastslog, at det øko
nomiske mellemværende mellem de to
mænd var duelsagen og retten uvedkom

mende, fremgår det af andre breve i Gyldencrones arkiv, at han i hvert fald var
bag ud med renter og afdrag til det Gersdorff'ske bo og fideikommis. Til hans
mange bekymringer kom også, at han ud
over sine normale embedspligter blev på
lagt en række ubehagelige særopgaver.
En af dem var at opgøre hans vens, den
fallerede og umyndiggjorte grev Jørgen
Scheels bo.
Scheel blev langt fra det eneste promi
nente offer for den store pengekrise, der
i de år rystede hele det danske samfund.
I 1821 blev også Gyldencrones ejendom
me sat under administration, og deres
ejer kom aldrig på fode igen. I 1824 døde
Gyldencrone, knap 60 år gammel, på
Moesgård.
Kilder
Politiprotokol for Arhus Købstad 1818-20, B 56
nr. 183, Landsarkivet for Nørrejylland. - Høje
sterets dom- og voteringsprotokoller 1818, li
tra A sag 156, Rigsarkivet. - Dansk Adels År
bog 1943 II s. 359. - Baron F. J. Chr. Gylden
crones arkiv i Moesgård godsarkiv, Erhvervs
arkivet.
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Fortalt af gårdejer Niels Kaag,
født 1863, død 1927

- gengivet af Laurits Kaag
I parentes er indsat gengiverens supplement.

To nabokommuner - hver sit særpræg
Da det led mod udløbet af præstegårds
forpagtningen, viste det sig, at jeg frem
deles hverken kunne få gård i fæste eller
til købs hos Benzon. Jeg havde ikke lyst
til at fortsætte som forpagter, og efter at
vi havde set på forskellige ejendomme i
omegnen, købte jeg gård i Skindbjerg,
Rimsø-Kastbjerg kommune og pastorat.
Det er ofte og med rette blevet sagt, at
de store skove og marker, der var direkte
inde under Benzon, dannede skarpt skel
og isolerede Gjerrild-Stokkebro fra de til
stødende sogne. Det var meget vanske
ligt for udensogns at blive godtaget bag
skovene; det skete dog, at sligt fandt sted
ved giftermål. Men vedkommende skulle
først ses an, og det var ildeset af de fle
ste. Man var vant til indgifte. De Gjerrild
piger og de Gjerrild karle var at fore
trække ved ægteskabs indgåelse. Det
hændte hyppigere, at en og anden måtte
forlade Gjerrild sogn og søge andetsteds
hen. Der var et vist befolkningsoverskud.
De fleste af os, der måtte fraflytte af en
eller anden grund, led egentlig af en form
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for hjemve, en slags ulykkelig kærlighed
og dragen mod det sted, hvor vi havde
vore slægtsrødder. Noget lignende som
mangen udvandrer har oplevet det, når
han eller hun drog til det frie Amerika
eller andre fjerne lande.
Vi kendte noget til forholdene i Skind
bjerg på forhånd. Vi vidste, at der også
her var et lukket bondesamfund med dets
fordele og mangler, at alle jordbrugere
var selvejere, at der til gårdene hørte
større jordarealer end gennemsnitligt i
Gjerrild, og at markernes dårligere boni
tet i nogen grad opvejedes af store enge
og kær med tørveskær, hvor der var
græsning til kvæget, når græsset blev
svedet på markerne i tørre somre. Og så
vidste vi tillige, at der næppe var et ene
ste hjem i landsbyen, der ikke på en eller
anden måde var berørt af den kristelige
vækkelse, der var gået hen over pastora
tet i pastor Wilhjelms præstetid og årene
derefter. Wilhjelm havde også på anden
måde nydt stor anseelse i sognet. Han
blev sognerådsformand to år efter sin
kaldelse og bestred hvervet til sin bort
rejse i 1891. Vækkelsen havde især gre
bet de unge og yngre, der nu for en stor
del var de bosiddende i gårde og huse.
Vækkelsens folk var som helhed stærkt
pietistisk prægede, og de viste ikke særlig

Kort over Grenå-Gjerrild-egnen. Skindbjerg ses mod vest ud for kortets midtpunkt (ca. Thorsø).
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interesse for folkelige eller politiske pro
blemer. Lidt ondskabsfuldt kunne der
med nogen ret siges, at de interesserede
sig for møddingen, det vil sige deres land
brug og erhverv, og for Himmerig, det
vil sige deres egen og andres sjæls evige
frelse. Der taltes stærke ord om at være
nøjsom i det jordiske og om lykken ved
at høre Herren til i tid og evighed, og
især om den synlige omvendelses nød
vendighed. Der skelnedes klart og stærkt

mellem dem, som var »indenfor«, og
dem, der var »udenfor«.
Det var en sangens tid, både i Gjer
rild og Skindbjerg. I Gjerrild benyttede
grundtvigske vækkelsesfolk Højskole
sangbogen og Kirkesalmebogen. I Skind
bjerg benyttede man Indre Missions
»Hjemlandstoner«, hyppigt de til dansk
oversatte engelske og amerikanske væk
kelsessange, samt Kirkesalmebogen. Beg
ge steder var man tro mod folkekirken.
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Træk fra landsbyliv og landsbyfolk
i Skindbjerg
To gårdmandsfamilier
Vi overtog vort nye hjem den 1. de
cember 1897, men lad mig, inden jeg for
tæller nærmere om dette, give en lille
skildring af landsbysamfundet, sådan
som det tegnede sig for os dengang og
i årene lige efter århundredskiftet.
Kom man kørende fra Gjerrild mod
Skindbjerg, passerede man på Skindbjerg
Mark to gårde og fire smålandbrug.
Landsbyens første gård på højre hånd
ejedes af Søren Nielsen, i daglig tale kal
det Mols, og hans kone Mine. Han var
af den flittige, noget forsigtige type. Hun
var en sat gårdmandskone, gæstfri og
hjertelig. Begge var de meget nøjsomme
over for sig selv. Der fortælles af en af
deres piger, at Mine en dag var på loftet.
Her lå den nedplukkede frugt, og Søren
spurgte fra loftstrappens fod: »Tager du
en pære med ned?« Mine svarede venligt:
»Nu skal jeg se, om der er en, som er
begyndt at rådne«. Intet måtte bruges før
tiden, og intet måtte gå til spilde.
I næste gård, på samme side af vejen,
boede Bodil og Valdemar Fogh. Her gik
nøjsomheden nok til tider over stregen.
I hvert fald klagede gårdens karle og pi
ger jævnligt over den daglige kostforplej
ning. Når Bodil Fogh sammen med sine
piger lavede middagsmad eller smurte
mellemmad, brugte hun hyppigt vendin
gen: »Husk, at kød kan strækkes!« Suppe
og anden søbemad blev også strakt! Om
vinteren blev der sparet på ildebrændslet,
selv når der blev indbudt til gæstebud,
frøs man, og gæsterne tog forud ekstra
tøj på. I hjemmet voksede en flok dyg
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tige og kvikke børn op, men næsten alle
fik tuberkulose, den snigende sygdom,
der også her for flere blev årsag til død
i en ung alder. Valdemar Fogh var en
dygtig og energisk mand. I mangfoldige
år sad han som sognerådsformand og
styrede myndigt sognets anliggender efter
samme sparsommeligheds principper som
sine egne. Hårdfør var han. På sine ældre
dage brækkede han benet ved træfæld
ning. Han var alene, det viste sig senere
at være et stort og alvorligt brud, men
han bed tænderne sammen og bevægede
sig ved egen kraft flere hundrede meter
ned til offentlig vej. Han kom i avisen
for den bedrift.
Lige ud for Valdemar Foghs gårdsport
var der en lille trekantet plads. Her drej
ede en vej fra, der førte ud til GrenåRanders landevej. Pladsen kaldtes »Tre
kanten« eller »Tallepladsen« i daglig
tale. Det sidste navn hentyder sandsyn
ligvis til, at den i sin tid har været stedet,
hvor man holdt bystævne.

Arbejdsmænd - fattigpleje - »klog kone«
med spøgelseshistorier
Ved siden af gården lå et bindings
værkshus. Det ejedes af Marius Balle og
hans kone Marie. I husets østlige ende
var der plads til et par køer og lidt anden
besætning. Så kom familiens beboelse j
midten, og i den vestlige ende boede Pe'
Hansen og Mæt Mari'. Hun lå næsten
altid til sengs. De var inde under en slags
byfattigpleje. Det gik på omgang med at
skikke dem middagsmad. Et par rare men
nesker var de. Når Pe' Hansen modtog
madspanden og hældte sødsuppe over i

deres egen gryde talte Mæt Mari' plum
pene. Hvert af dem betød, at der faldt en
sveske eller andet godt af! Hun glædede
sig som et barn, hvis der var »overflod«,
men »mustrede« slemt, dersom det sjæl
dent sagde plask. Var overbringeren et
barn, kunne der falde en brun sukker
knald af. Den havde somme tider været
i andres mund før uden at være blevet
helt slidt op og var derfor lagt tilbage i
sukkerskålen til senere brug. Huset havde
i sin tid været stuehus for en gård, der i
1885 var solgt ved tvangsauktion. Ho
vedparcellen af jorden deltes mellem kø
berne, gårdejerne Søren Rasmussen,
Skindbjerg mark, og Anders Stigsen Bil
de, Skindbjerg. Marius Balle var en fir
skåren, kraftig bygget mand. Han sup
plerede sine landbrugsindtægter ved tør
veskær og daglejerarbejde. I folkemunde
hed det sig, at han i vinterhalvåret levede
af at »spille på harpe«. Dag efter dag stod
han i »Grusgraven« og harpede sten og
grus.
Dernæst lå der et lignende stuehus og
to gårde. Der var udgravet plads til dem
i sydskrænten af en bakke. På bakkens
skråning havde Anders Stigsen Bilde ny
bygget sin gård. Den, vi nu ejer. I går
dens gamle stuehus boede Mikkel Søren
sen og hans kone Bertha. I daglig tale
bar de kendingsnavnet Maasen. En meget
stor del af året havde han arbejde hos os.
Tillige var han meget håndsnild og stod
vinteren igennem på sit værksted og for
arbejdede tøjrepæle, tøjrekøller, river,
kratter, svingler og hamler m. m. Han
lavede præcisionsarbejde og kunne som
regel let afsætte det forarbejdede til eg
nens landmænd.

I en lillebitte stue med nordvendt vin
due boede en rynket »bedste«. Hun syede
kludesko til næsten alle landsbyens børn.
Også hun lavede præcisionsarbejde. Hun
var Mikkels mor og hed Nikoline. Men i
daglig tale kaldtes hun Bedste også i vort
hjem. Især af jer børn. Bedste spillede
kort sammen med en anden gammel kone,
en søns svigermor fra Villersø kær. De
trak gardinerne for, når kortene kom
frem. I omtale benævntes de: »De tou
gammel Maasekuener«.
Bedste var dygtigere til at »sætte i led«
end mangen læge og havde søgning fra
fjern og nær. Hun var også »klog kone«
og havde gode råd samt salver og olier
mod smerter. Nogle sagde, at hun kunne
læse livsskæbner i kaffegrums eller hånd
flader. Hun troede på genfærd og spøgel
ser og beskrev til tider i aftenskumringen
disse så livagtigt for jer børn, at jeres
fantasi ophidsedes så voldsomt, at en og
anden tissede i bukserne under spændin
gen. Mørkeangsten vaktes, og det hændte,
at I kom styrtende hjem, holdende hver
andre i hænderne.

Flere gårdmandsfamilier
Der var kun en ganske smal smøge
mellem Mikkel Maasens og gårdejer Sø
ren Peder Pedersens og Mettes stuehus.
Søren Peder var en stout skikkelse, men
noget grovkornet kunne han være både i
snak og væremåde. De var begge noget
ældre end Petrine og mig, men hans ven
lige og ejegode kone tog så godt imod os,
at der blev sluttet et sandt og livsvarigt
venskab mellem de to nabokoner. Gården
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havde kun to udlænger og syntes dog at
være en lukket gård, idet naboens stald
længe og ladegavl lå så tæt på, at de
dannede fjerde side. På tilsvarende måde
havde udhusene til Marius Balles og Mik
kel Maasens stuehuse ligget.
Den sidste af gårdene på denne side af
vejen ejedes af Søren og Sine Møller.
Gården var firelænget. Den havde stue
huset liggende parallelt med gaden, ad
skilt fra denne ved en lille have, der helt
domineredes af et kæmpemæssigt pære
træ, der kunne bugne af herlige, saftige
sommerpærer, en stor fristelse for lands
byens børn. Søren Møller var lige så høj
og knoglet af vækst, som hans kone var
buttet og trind. Han havde skarpt skårne
ansigtstræk. Hans speciale som landmand
var hesteopdræt. Tunge røde heste med
lys hale og manke havde han i stort tal.
Jysk race. Mange præmiedyr blev det til
efterhånden. Det var dog ikke som heste
opdrætter, Søren Møller var mest kendt.
Han var en særpræget og nidkær Indre
Missions mand. Over en af dørene i går
dens daglige opholdsstue hang en væg
tavle, sådan som det var meget alminde
ligt. På denne tavle var indbrændt: »Jeg
og mit hus vil tjene Herren«. Han var lidt
af en sognekonge inden for Indre Mission
i pastoratet, arrangerede møder både indensogns og i nabosognene og var flittig
deltager i bevægelsens landsmøder m. m.
I stuehusets vestgavl stod et par stuer
møbleret. Søren Møllers far, Jens Møller,
havde en lejlighed i Grenå, men kom
hyppigt kørende til sin gamle gård og
boede nogle dage i disse stuer. Om som
meren sad han så ved gavlen og slikkede
solskin, ventede på lidt bysnak, var util
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freds med næsten alt både i hjemmet,
landsbyen og den store verden. Han var
veteran fra 64 og stolt derover. Soldater
nes og navnlig hans egen indsats var
glorværdig og blev det mer og mer for
hver gang, han fortalte om det samme:
Kampene om Dybbøl og Als. Det var
hans faste overbevisning, at der ved over
gangen af Alssund var dansk landsfor
ræderi med i spillet. Han havde et hid
sigt gemyt og blev tit udsat for drilleri
af legende børn, der havde morskab af at
støje særlig stærkt, når han var der. De
vidste, at han kunne fare op og forsøge
at slå dem med sin stok, mens han ud
stødte drøje eder, trusler og forbandelser
over tidens uvorne unger.
På modsat side af vejen lå en lille ube
boet aftægtsbolig, dernæst et udhus. De
tilhørte begge Søren Peder.
Næste ejendom på denne side af vejen
var Søren Lauersens gård. Han og hans
kone hørte til de ældste i landsbyen, hun
hed Maren; de to satte en ære i at holde
fast ved det overleverede, det gammel
dagsprægede både i klædedragt, levevis
og opdragelse. Til opsætsige tjenestedren
ge og egne børn sagde han: »Din vilje
sidder i min vestlomme«. Det var det
eneste sted i landsbyen, hvor børnene
sagde »I« til deres forældre, men der var
dette højtidelige til trods et godt forhold
mellem de to generationer, og efterhån
den blev der i sognet flere solide gård
mandsfamilier, som var udgået fra hjem
met. Her vedblev man længst muligt at
spise af samme fad, havde fælles ølkrus
stående på langbænken og var meget
skeptisk over for en sådan foreteelse som
et juletræ med dets glimmer og pynt.

Skrædderi - trylleri - det mislykkes
at stifte ægteskab
Efter at have passeret denne gård drejer
vi ved Tallepladsen mod nord ad GrenåRanders landevej til. Umiddelbart efter
svinget lå et lille hus. Det var i sin tid
bolig for byhyrden, nu rummede det en
fælles byrulle. Den havde afløst hjemme
nes manglebrætter, og det var i sin tid
betragtet som en betydelig arbejdslettelse
for byens kvinder. Kort efter vor tilflyt
ning opløstes dette fællesskab, og skræd
der Bech fik byggegrunden overdraget.
Han opførte et hvidkalket hus med den
ene stue som værksted. Arbejdet kunne
knapt give dagligt brød, men når han sad
på bordet i skrædderstilling med benene
over kors, lod han ofte sin kraftige sang
stemme lyde. En gemytlig mand var han
og ferm på hænderne. Nogle sagde, at

han var dygtigere som tryllekunstner end
som skrædder.
Næst efter, også på højre side af vejen,
boede arbejdsmand Anders Mogensen,
der var far til nogle viltre knægte. Han
rejste efter kort tids forløb. Skrædder
Bech boede her, mens han byggede hus,
og derefter flyttede Sine Jensen ind. Hun
var ugift syerske og specialist i drenge
tøj. Helst matrosbluser med store kraver,
pyntet med blåhvide striber - benklæder
med bukselommer i. Sine Jensen havde
forskellige navne. Til tider hed hun i dag
lig tale »Sine Faster«. Sådan lærte folk at
sige af naboens børn, for hvem hun vir
kelig var faster, og der var noget faster
ligt eller moderligt over hele hendes op
træden, når hun med værdig mine tog
mål til tøj. Hun var meget snakkelysten
og interesseret i at modtage og videre-

»Elmely«, Niels Kaags ejendom i Skindbjerg. Foto fra antagelig kort efter århundredskiftet
ved Axel Jørgensen, Grenå.
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bringe byens nyt. Derfor havde hun også
navnet »Byavisen«. Det første navn, fa
sternavnet, måtte børn meget gerne bru
ge, når de snakkede med hende, derimod
indskærpedes stærkt, at de ikke måtte
lade hende høre de øvrige. Hun var en
varmhjertet kvinde og god af sig - selv
var hun ikke kommet ind i ægteskabets
havn, men hun undte gerne andre den
lykke, og derfor sagde man om hende, at
hun var en »Sine Giftekniv«. Hendes be
stræbelser på at få andre smedet i Hy
mens lænker bar nok af og til frugt; en
gang smilte man dog højlydt af et yderst
mislykket forsøg:
Der var to unge, der holdt af hinan
den, men ikke kunne få det sagt, mente
hun. Jeg giver dem navnene Anders og
Anna. Sådan hed de ikke. Sine indbød
dem til en kop søndagseftermiddagskaffe
i sine stuer. Hun syntes, samtalen gik ret
godt, tog kaffekopperne af bordet og lod,
som hun ville vaske op, men listede i ste
det ud af huset, lukkede døren efter sig,
og så sikker var hun på, at hendes krigs
list ville lykkes, og så glad i forventnin
gen, at hun måtte dele dette med andre
og gik hen til en familie og fortalte, at
nu var det egentlig afgjort og ganske vist,
at Anna og Anders fik hinanden! Men
forventningen brast som en sæbeboble,
og de to blev meget vrede på hende og
fortrydelige over kammeraters stiklerier i
den anledning. Nå, Sine var nu god nok.
Vi er mange, som holdt af hende.

Fragtmand - bysmed - træskomand
På modsat side af landsbygaden boede
Anders Peder Jensen og Trine. De ejede
et mindre jordbrug, men til dette hørte
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den førnævnte grusgrav og en forholds
vis stor mose med godt tørveskær. Om
vinteren tog han penge ind ved salg af
grus og sten, og om sommeren ved salg
af tørv. Han havde et par store, stærke
heste og drev fragtmandskørsel med sine
produkter. Trine var svagelig af helbred,
men i hjemmet voksede en god og ret
stor børneflok op. Jeg nævner dette, fordi
vi fik tre af sønnerne som karle. De to af
dem var vi vel tjente med ved landbrugs
arbejdet, den tredie drømte kun om at
komme til søs. Han fulgte sin lyst og blev
major i USA efter flere eventyrlige ople
velser. Anders Peder var en af lederne
ved ynglingemøderne, han krydrede sine
indlæg i bibelsamtalerne med selvoplevel
ser. Han var bror til Sine, og også han
ville gerne snakke og diskutere; ofte kom
han om vinteren ind i vor lune kostald,
hvor jeg gik og striglede og børstede dy
rene, mens han sad på en malkestol. Sam
talerne drejede hyppigt ind på åndelige
spørgsmål, til tider med lidt godmodigt
drilleri som islæt. Det skete f. eks. en dag,
at jeg sagde: »Du synes vel, at min kone
og jeg syndede groft ved i forgårs at gå
i teater?« - Sligt kunne en Indre Mis
sions-mand ikke gøre med god samvit
tighed, ej heller for sit kristelige omdøm
mes skyld. Anders Peder vred sig lidt un
der mine ord og mit smil, og så fik vi
forøvrigt en god samtale om de såkaldte
»mellemting«, inden samtalen gled ind
på mere livsvigtige kristelige spørgsmål.
Lidt bagved Anders Peders ejendom
boede landsbysmeden, Marentius Søren
sen og hans kone. Han var en høj, kraftig
og besindig mand, ret en stout type for
det ansete håndværk. Hans kone var af

en mere ilter natur og noget højrøstet ind
imellem. Hun var tilflytter og talte en for
Skindbjerg øren ejendommelig dialekt.
Engang de gik på aftenvisit, hørtes hun
udbryde: »Marænus, Marænus, de æ reint
galt fat; do jæsser å jæsser, å jauer å
jauer, å lig let hjælpe're«. (Marentius,
Marentius, det er rent galt fat; du aser
og aser, og jager og jager, og lige lidt
hjælper det). Ingen kunne rigtig tænke
sig den rolige smed fare forjaget om
kring, men hendes udbrud blev en slags
mundheld, brugt om og sagt til forjagede
personer.
Ved siden af smedien boede byens træ
skomand. En stilfærdig og trofast slider,
men han måtte give op efter nogle års
forløb og solgte huset til arbejdsmand
Chresten Sørensen (Maasen), en bror til
forannævnte Mikkel Sørensen (Maasen).

Landbrugspriser og løsøre m. m. 1897
To markveje førte dengang som nu til
den gård, vi havde købt. Den mest be
nyttede, »Sandvejen«, umiddelbart vest
for Søren Møllers gård, havde sit navn,
fordi den som regel var fyldt med sand,
der skyllede ned i den fra den hulvej, der
fortsatte ud i gårdens agerjord, ca. 88 tdr.
land. Den offentlige vej gennem lands
byen benyttedes, når vi skulle til eng og
kær, ca. 20 tdr. land, en del af kæret
havde godt tørveskær.
Den firelængede gård var nybygget for
en halv snes år siden. Den var opført af
røde teglsten med stråtag på udhusene,
det rummelige stuehus havde skifertag. I
modsætning til landsbyens øvrige gårde,
var gården ikke lukket med porte, og den
adskilte sig også fra de fleste af disse ved

ikke at have nogen vejrhane eller vejrhest
på tagrygningen. Frit liggende lå en ældre
ladebygning, der hvor vi nu har kroket
plads. Der var nogen have. Denne karak
teriseredes af den 7-årige Peder i en sam
tale med hans bedstemor med ordene: Det
er vel nok en dejlig have, vi har fået. Jeg
må grave og rode i den, lige hvor jeg vil,
det gør ikke noget, om jeg laver huler i
den. Sådan måtte jeg ikke i Gjerrild. Går
den var skyldsat under 2 matrikelnumre
for hartkorn 7 tønder 4 fjerdingkar og 3Ai
album. Købekontrakt blev underskrevet i
sommeren 1897. Købesummen var 42.000
kr. Der blev udbetalt 4.000 kr. kontant.
8.000 kr. forfaldt til betaling i den kom
mende december termin. Der blev udstedt
en obligation til sælgeren på 30.000 kr.
Lånet forrentedes med 4 °/o p. a. Det var
uopsigeligt fra hans side i 10 og fra min
side i 3 år. Obligationen blev i øvrigt
klausuleret som forskrivninger for umyn
diges midler. Af købesummen regnedes
30.000 for den faste ejendom og 12.000
for løsøret.
Gårdens besætning bestod af: 4 heste
i alderen 2-7 år, 2 plage, 1 føl og en
hoppe på 22 år, der kun måtte sælges til
en slagter. Der var 17 køer, hvoraf 1 var
trepattet, 2 sortbrogede tyre, 3 kvier og
4 kalve, 18 får med 8 lam, 1 so i far og
27 store grisepolte, 25 høns og 1 hane.
Redskaber og inventar m. v. blev opgjort
til: 2 fjedervogne, 4 arbejdsvogne, 1 slæ
de, 1 hakkelseskærer, 1 såmaskine, tørveredskaber, 3 hjulbører, 1 møgbør, 1 svinebur, 1 tærskemaskine med hestegang,
1 rensemaskine, 1 kartoffelharpe, 1 skæp
pemål, plejle, river, forke, grebe, skovle,
spader, hesterive, 6 kornsække, 2 sæt se
43

letøj, 4 hestedækkener, 1 folkeseng, 3
kar, 1 balje, 2 gryder, 2 pander, 2 kær
ner, tøjr og grimer, 1 kobberkedel, 1
huggeknot, 3 plove, 1 dobbeltplov, 1 sæd
dækker, 3 svenskharver, 1 foldharve, 1
ringtromle, 1 radrenser, stiger, mulepo
ser, hundehus, 2 øltønder, de hjembjær
gede tørv samt 20.000 stk. i mosen, 2
slibesten, 3 transportspande, 2 blikmalke
spande, 1 flødespand. Pris og opgørelser
er gengivet direkte fra købekontrakten,
underskrevet 19. juli 1897. Denne giver
en nøjere beskrivelse af hver enkelt hest
og ko.

Andelstanker og samarbejde realiseres
Smørtilberedning i hjem og mejeri
Jeg har før fortalt, at andelstanken optog
mig stærkt, allerede før jeg satte bo, og
var med til at spænde ben for gårdfæste
under Benzon. Her i landet kan man vel
sige, at den i mange henseender kom som
en fornyelse af det gamle landsbyfælles
skab, hvor bystævnet planlagde driften
af marker m. m. Engang en nyttig og
god foranstaltning, senere en hæmsko,
der afskaffedes - og efterlod et vist savn.
Andelstanken havde et større vinge
fang, samlede flere sogne til samarbejde
om f. eks. mejerier, slagterier, ægeksport,
foderstofleverancer, brugsforeninger m.
m. I løbet af forbløffende kort tid blev
der tale om vidt omspændende samar
bejde. »At løfte i flok« blev et slagord
i disse åndelige og økonomiske bryd
ningstider. Jeg var med i adskilligt inden
for andelsbevægelsen, men det formede
sig sådan, at det især blev andelsmejeriet
Aagaard, jeg gav min interesse, ja, jeg
kan måske sige kærlighed.
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Tilberedning og salg af smør var gen
nem århundreder en indtægtskilde for så
vel mindre landbrug med kun ganske få
malkekøer som for herremanden med må
ske 100 på stald. Men prisforskellen ved
salg var stor for »bondesmør«, af sømænd til tider benævnt »mastesmør«, og
»herregårdssmør«. Renlighed og frisk luft
ved opbevaring af mælk er afgørende for
smørrets kvalitet. I lavloftede bondestuer
var der hylder på bjælkerne. Her blev den
nymalkede mælk hensat i fade og kruk
ker for at bære fløden op. Ofte var det
hjemmets eneste opholdsstue til daglig.
Der blev strøet sand på gulvet. Det hvirv
ledes trods eventuel omhyggelighed rundt
ved udstrøning og rengøring. Her mødtes
man til dagens måltider. Her blev små
børnene puslede og bragt til ro. Her var
legestue for de større. Her sad manden
og røg sin aftenpibe, mens konen kartede
og spandt uld til garn. Hyppigt var der
reder for fjerkræ under langbænken. Når
aftensædet om tællelyset, eller noget se
nere om petroleumslampen, var slut, fun
gerede stuen som soveværelse for fami
liens medlemmer. Mand, kone og nogle
af den tit talrige børneflok gik til ro i
alkovesengen med de tykke dyner og sen
gehalmen som underlag. Når konen i hu
set blæste fløden sammen ved fadets kant,
måske efter flere dages opbevaring, havde
det i sig optaget mange slags uddunst
ninger, der gav smørret en dårlig smag
og producenten en dårlig betaling, men
dog nogle kontanter, og dem var det el
lers småt med i landbohjemmene.
Som sagt havde herregårdene og f. eks.
også brændevinsbrænderierne i byerne
meget bedre opbevarings- og tilbered-

ningsforhold og særlig for herregårdene
en bedre kvalitet. Brændevinsbrænderier
ne fodrede hovedsagelig med mask. Der
var i det hele taget en del kohold i byen,
ret uhygiejnisk med snavs på de snævre
gader om sommeren og stank fra mød
dinger året rundt. Den jævne mand be
nyttede samme slags kærner som i år
hundreder. Når jeg om søndagen som
barn var med mor og far i Gjerrild kirke,
fangedes mit blik ofte af kalkmalerierne
i kirkerummet, især af det, hvor en kone
stod og kærnede smør i en trækærne ma
gen til mors derhjemme. Nogle drilagtige
smådjævle forstyrrede kalkmaleriets kone
på en rigtig næsvis måde. Jeg forstod
godt, om hun ikke kunne lave ordentligt
smør, og jeg forstod hendes vrede der
over. Efter hvad jeg har ladet mig for
tælle, findes lignende kalkmalerier i an
dre af landets kirker, samme slags små
djævle og samme slags kærner. (De findes
i hvert fald i Tuse, Sjælland, og Tirsted,
Lolland. I Gjerrild ville djævlene tisse i
kærnen). Mon min interesse for mejeri
drift stammer fra dette kalkmaleri?

Andelsmejeri
Før vi flyttede til Skindbjerg, var der
rejst et andelsmejeri i Gjerrild. Så snart
vi var faldet lidt til i de ny omgivelser,
kom jeg med i arbejdet for at samle små
og større landbrugere om oprettelsen af
et tilsvarende i Kirial. I 1892, 10-året for
det første andelsmejeris oprettelse i Hjedding, havde nuværende mejeribestyrer A.
M. Andersen her oprettet et privat ejet
mejeri. Han var villig til at sælge meje
riet, og vi indledte et indtil nu varende

særdeles godt samarbejde. Andersen fik
et pantebrev på 7.000 kr. Af proprietær
A. Vester, Asgård, lånte vi yderligere en
startkapital på 11.000 kr. Ved overtagel
sen d. 1. april 1899 underskrev den sam
lede bestyrelse pantebrevene og overtog
driften med A. M. Andersen som besty
rer. Bestyrelsen bestod af Søren Pedersen,
Jens Andersen, Søren Nielsen, Peter Lind
berg, Anton Petersen og mig. Jeg var for
mand. Andelsselskabet gennemførte en
udvidelse og modernisering af det bestå
ende mejeri, som nu kom til at hedde
Aagaard Andelsmejeri. Tidssvarende og
større centrifuge og dampmaskine blev
indsat, for det skal jo ikke glemmes, at
den nødvendige forudsætning for de i lø
bet af få år flere hundrede mejeriers op
rettelse var teknikkens rivende udvikling
og videnskabelige undersøgelser og bereg
ninger.
Men så mener jeg altså, som flere an
dre, at andelsbevægelsen havde en historisk-åndelig baggrund i de gamle og ikke
uddøde landsbyfællesskabsfølelser, sådan
som de stadig kommer frem ved stadier
på livets vej: barnefødsler, bryllupper og
andre festlige lejligheder, og i sorgens ti
mer ved begravelser eller gensidig hjælp
ved ulykkestilfælde af alle arter. Vi kom
mer hinanden ved i en landsby. Der er
dem, som siger, at andelsbevægelsen har
højskolen som mor. Det tør jeg ikke helt
påstå, men det er en kendsgerning, at der
er en nøje sammenhæng de to imellem,
og at rigtig mange af dens skabende
mænd havde rod og livsfylde fra tidens
kristelige og folkelige vækkelser.
Vi havde den glæde, at de større gårde,
der lå i et naturligt opland, også blev til45

AAGAARD ANDELSMEJERI
Postadresse: Grenaa. — Jernbanestation: Grenaa (5.x km). — Telefon: Kcrial 12.
Mejerikreds : Randers Amt.

War før Fællesmejeri, men blev Andelsmejeri 1899. — Omændret 1900. —
V Beboelsen i Mejeribygningen rummer 4 Værelser. — 166 Leverandører
med (1200?) Køer. — I Mælkebedømmelsesforening. — 5 m dyb Brønd. —
De 3 Medarbejdere lønnes med 1625 Kr. — Afregning efter Vægt. — Syre fra
Snejbjerg. — Der ostes af pasteuriseret Mælk. — Firkantet 16 m høj Skorsten.
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pormand: N. Kaag, Elme*
ly, Skindbjerg, Grenaa,
siden Oprettelsen. Medl. af
Menighedsraadet. I Bestyr,
for Sygeplejeforeningen og
Arbejdet adler. — Bestyrer:
M. Andersen, født 3. Fe*
bruar 1865. Begyndte
Mejerigerningen 1883 paa
Mesinge Fællesmejeri. Blev
1. Maj 1884 Bestyrer paa
N. Kaag,
M. Andersen,
Nimtofte.
Fra Juli 1892 til
Mejeriets Formand.
Bestyrer.
April 1899 Bestyrer ogMed*
ejer af Aagaard Mejeri og siden da Bestyrer af Andelsmejeriet. Medlem af
Skolekommissionen og Menighedsraadet samt kommunal Revisor.
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4.44
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9 Regnskabsaaret gaar fra Maj til Maj.

»Sinus«, »Fix« og Balancevægt. — Regenerativ og Ringkølere fra P. &.
L. P. — 2 Alfa Laval Centrifuger. — Kærneælteren »Silkeborg«. — Kedel fra
Houmøller og Caroc & Leth Maskine. — Kulsyre*Kølemaskine fra Th. Th.
Sabroe. — Træostekar. — Flødebassin. — Lux*Lys. — Kul, Brænde og Tørv.
Ågård Andelsmejeri, som det præsenteres i »Danske Mejerier. III. håndbog for mejeribruget i Danmark«
bd. 3 (1917).

meldt som andelshavere på lige vilkår
med de små husmandsbrug: mælken blev
afhentet hver morgen hos leverandøren
og 1 stemme for hver andelshaver ved
generalforsamlinger. Det var ikke uden
brydninger, at bevægelsen her som ud
over landet fastholdt ordene: »Vi stem
mer efter hoveder og ikke efter høveder«.
Men efterhånden føltes det som noget na
turligt og helt rigtigt.
Større vanskelighed voldte det os at
finde en tilfredsstillende ordning for alle
over for begrebet »søndagshvile«. Det
delte leverandørerne i tre grupper: Fler
tallet sagde: Naturligvis skal mejeriet
skumme mælken også om søndagen. Et
ret stort mindretal med tilknytning til In
dre Mission sagde: Det 3. bud: »Kom
hviledagen i hu, at du holder den hellig«,
må gælde også for vort mejeri. Et andet
mindretal, deriblandt jeg selv, stod I. M.s
synspunkt nær, men mente, at det i reali
teten gav flere helligdags arbejdstimer og dertil uvægerligt dårligere mejeripro
dukt - om andelshaverne selv skulle af
køle og opbevare den nu stærkt forøgede
mælkemængde. Parterne mødtes i følgen
de ordning: Mejeriet blev ikke søndags
hvilende, men i den sommervarme tid
kørte det lørdag aften såvel som søndag
morgen. Det var almindeligt med malk
ning morgen, middag og aften. De, der
ønskede det, kunne sende middags- og
aftenmælken om lørdagen og fik søndag
morgen mælken ekstra til afkøling der
hjemme. I den kolde tid stod mejeriet
stille lørdag aften. De, der ikke leverede
mælk om søndagen, sendte to dages pro
duktion om mandagen. Ad forhandlin
gens vej fandt vi frem til en ordning, der

sikrede den enkeltes samvittighedsfrihed
og gav et samarbejdsgrundlag for fælles
interesser. Det har stået sin prøve nu
gennem et par årtier.

Andelssvineslagteri - andelsægeksport
To andre andelsbevægelser optog mig
også stærkt: Andelssvineslagterierne og
Andelsægeksporten. Peter Bojsen, søn af
Budstikke-Bojsen, var den drivende kraft
ved oprettelsen af Danmarks første an
delssvineslagteri i Horsens. Han havde
en højskole i Gedved, knyttede dertil et
friseminarium, var en meget benyttet fol
kelig taler ved grundtvigske møder, den
driftige ejer af en herregård, i perioder en
aktiv og indflydelsesrig politiker med sæ
de i folketing eller landsting. Det i 1887
oprettede Horsens Andelssvineslagteri
slog godt an og stod model for det ene
andelsslagteri efter det andet. Leverandø
rerne producerede slagtesvin efter det en
gelske markeds ønsker og krav. Her på
egnen kunne vi i 1904 åbne Grenå An
delssvineslagteri. Jeg var medlem af be
styrelsen.
Tidligere har jeg fortalt, at de fleste
landmænd eller rettere sagt landmands
koner drev hønseavl og også ægsalg efter
tilfældighedernes princip. De løsgående
høns fandt ofte gode redepladser, der var
skjulte for ejerinden en tid. Hun glædede
sig, når en sådan blev fundet med en
mængde æg, men så ofte stort på, at æg
gene var gamle. De blev afleveret til køb
manden og solgt videre uden kontrol. Der
var adskillige eksempler på, at brugeren
af dem endog fandt mer eller mindre ud
viklede kyllinger, når æg blev slået i
stykker for bagning eller serveredes som
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kogte æg. Denne metode kunne ikke
længere bruges. Men fjerkræavlerne fik
god og dygtig hjælp til en ændring. Så
ledes anmodede Det kgl. danske Land
husholdningsselskab den kyndige og so
lide pennefører inden for fjerkræavlen,
J. Pedersen-Bjergaard, om med støtte fra
Det Raben-Levetzauske Fond at forfatte
en bog om fjerkræavlen og dens rentabi
litet som nr. 8 af selskabets landboskrif
ter. Dette skete i 1896. Allerede et par år
efter udkom - til glædelig overraskelse
for mange - anden udgave af hans popu
lære og dygtige bog »Hønsegaarden. Vej
ledning i Fjerkræavl og Æggehandel«.
Det glædede og opmuntrede mig, at jeg
kort tid efter overtagelsen af Elmely fik
tilsendt et eksemplar fra forfatteren, der
på forsiden havde skrevet: »Til Hr.
Gaardejer Niels Kaag, med erkendtligst
Tak for hidtil udvist Interesse og haabende paa vedblivende Nidkærhed for
Fjerkræsagen - J. Pedersen-Bjergaard«.
I 1903 blev W. A. Koch ansat son kon
sulent for Foreningen for landøkonomisk
Fjerkræavl. Han havde såvel det skrevne
som det talte ord i sin magt og arbejdede
energisk ud over det ganske land. Der
foreligger flere bøger fra hans hånd, for
uden en mængde faglige artikler.
På Grenåegnen fik vi oprettet flere
kredse under andelsægeksporten. Æggene
skulle - for holdbarhedens skyld - afleve
res uvaskede, men dog rene og stemplede
med leverandørens stempel hos »ægge
manden«, der en gang om ugen holdt for
døren med sin lille vogn. Med bismervægtens balanceren som kontrol udbetal
tes et kontant beløb, der som regel kunne
suppleres med et kærkomment overskuds
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efterbelaiing ved regnskabsårets slutning.
Producenten garanterede ved sit stempel
for hvert ægs friske tilstand og gode kva
litet.
En sammenslutningens tid blev det.
Landmændene erfarede, at løftede vi enigt
i flok, var vi stærke og kunne nå større
mål. Derfor dannede vi landboforeninger,
hesteavlsforeninger, avlsdyrforeninger; vi
sluttede os sammen og købte transpor
table tærskeværker. Ved kontrolforenin
ger aflæste vi den enkelte kos mælke
ydelse i vægt- og fedtprocent, og dermed
koens rentabilitet. Ved forsikringsprin
cippet sikrede de fleste sig mod store
uforudsete udgifter som brandskade eller
tab ved uheld og død, især i hestebestan
den.
Jernbanerejser i de »gode, gamle dage«
Inden for andelsbevægelsen søgte vi at
lære af hinanden både ved at komme
sammen til drøftelse ved større møder og
ved at rejse ud og studere andre egnes
virksomheder. Det gjaldt for os om at
drage advarsel af begåede fejl og tage ved
lære om heldige indkøb og foranstaltnin
ger. Jeg rejste ret hyppigt med jernbane
i den tid, da konduktøren balancerede på
trinbrættet og billetterede gennem kupe
ens vinduer. Var det godt vejr, havde han
tid til en hyggelig passiar, var vejret ube
hageligt, faldt hans kaldesignal med bil
letsaksen på ruden hårdt og stærkt. I vin
terkulde knagfrøs vi i den ene ende af
kupeen og blev nærmest stegt i den an
den, dér hvor ovnen stod! Nå, det var
endnu en begivenhed at rejse med jern
bane. I ventesalene kunne vi købe to
stykker smørrebrød med pålæg for i alt

25 øre, men den slags udgifter sparede
jeg hyppigst. Jeg havde madpakke med.
Der var både 1., 2. og 3. klasses kupeer.
Vi fik rejsegodtgørelse til 2. klasse, men
var jeg alene af sted, benyttede jeg som
regel 3. klasse.
Det blev for mit vedkommende en tid
med et ret nært samarbejde med den vel
uddannede og initiativrige andelsmand
Anders Nielsen, Svejstrup Ostergaard. I
en lang årrække var han igangsættende
og bærende kraft inden for andelsbevæ
gelsens mangesidede område. Fuldblods
andelsmand blev jeg dog aldrig. Der kom
en vis angst op i mig. Det var en glæde
at være med i det meste af det fællesliv,
som her rørte sig, og se mangen småmand få mere åndelig rejsning, men af
og til forekom det også, at foreningslivet
tog noget af den personlige ansvarsfølelse
fra mennesker og udviklede uheldig flok
mentalitet eller dårlig ærgerrighed. Hertil
kom, at handelsstanden og andre virk
somheder gik ind i en mere fri og sund
konkurrence til gavn for kunder og af
tagere.

Landboere på lørdagsindkøb
i købstaden
Vor forsyning med kolonialvarer deltes
nogenlunde ligelig mellem Emmelev
brugsforening og købmand A. S. Søren
sen, Grenå. Sidstnævnte fik tillige alle
vore indkøb af foderstoffer og kunstgød
ning. Købmand Sørensen havde en stor
handel med landboerne, særlig om lør
dagen. Da rullede den ene vogn efter
den anden ind i købmandsgården. De
tunge jyske heste blev båsede spand efter

spand i stalden, vognene skubbet ind i
snorlige rækker. En bestillingsseddel blev
indleveret i butikken. Kommis'erne hav
de travlt og skulle dog tillige helst have
tid til nogle venlige eller skæmtende be
mærkninger. Mændene hængte kørekap
pen i skænkestuen og fik en gratis snaps
eller anden forfriskning, konerne blev
budt ind til madam Sørensen, der med
stille værdighed serverede sine berømte
kommenskringler til skoldhed kaffe, af
sluttende med en sukkerknald.
Derefter gik man på bytur. Måske be
søgte man Vogels jævne manufaktur- og
ekviperingshandel og fik udleveret pak
ker med påtryk: »Er De tilfreds, sig det
til andre - Er De utilfreds, sig det til os!«
Vi havde som manufakturhandler Johan
nes Jørgensen i Storegade, en i bedste
forstand fin og nobel mand og en for
nøjelig børneven. Ud på eftermiddagen
samledes man i smågrupper til en snak
og en forfriskning. De, der ønskede lidt
stærkere varer, søgte en af gæstgivergår
dene. Honoratiores gik på Hotel Dagmar.
Afholdshotellet havde stor servering af
kaffe med brød. Og så var der Brødrene
Lassens konditori. Den ene af brødrene
var en meget fin bager, den anden en jo
vial og populær vært i serveringslokaler
ne. Han holdt orden og justits på sin egen
facon. En dag sad fire ved et bord. De
havde optrådt noget provokerende. Ved
betalingen lavede én vrøvl over priserne
og tømte derpå sukkerskålens indhold i
sin yderlomme, råbende: »Det er vel og
så med i betalingen!« Med et stort jovial
ironisk smil tog værten flødekanden,
hældte indholdet ned til sukkeret og sag
de med en stemme, så alle i lokalet med
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undtagelse af de fire jublede: »Ja, og flø
den er også Deres!«.

Dyrskuer
Det forekommer mig, at det politiske sy
stemskifte også befordrede et sindelags
skifte land og by imellem. At der også
her mærkedes større samarbejdsvilje og
samkvemsvilje under forskellige former.
Det slog igennem for eksempel ved dyr
skuerne, der startede i begyndelsen af
1800-tallet (1810 i Randers), voksede sig
større og større især efter 1864 og tog
rivende udvikling i indeværende århun
drede. I Grenå stillede borgerne den
smukke festplads ved pavillonen og åen
til rådighed. Skuet var altid på en lørdag.
Tidligt om morgenen drog udstillerne
hjemmefra med deres bedste avlsdyr for
at lade dem fremstille side om side med
eliten af egnens heste, køer, får, svin og
fjerkræ. Kritiske dommerhold brugte for
middagen til bedømmelse med påfølgende
præmiering. Flagene vajede på dyrskue
pladsen og i byens gader. Vogn efter vogn
fyldte op i købmandsgårdene. Det gav
klingende mønt til de handlende og bro
get folkeliv. Ved middagstid samledes
dommerne og andre interesserede, der
iblandt repræsentanter fra byråd og byens
handlende, til fællesspisning. Her blev der
holdt taler og sagt smukke ord og tak til
høj og lav. Det var altsammen i sin orden
og havde trods alt sin betydning. Aften
aviserne bragte referater. Engang kom der
dog lidt uorden i sagerne. En smart re
daktør tænkte om fredagen: »Jeg ved jo
forud, hvem der skal holde de betydnings
fulde taler for konge og fædreland, for
samarbejde mellem bybo og landbo, for
50

kvinden i hjemmet og manden bag ploven
osv. Jeg skriver referatet i dag, går til
fest i morgen og lader avisen trykke om
formiddagen, så også trykkeripersonalet
kan få en glad eftermiddag«.
Som tænkt så gjort. Men den nyhed,
at avisen var færdigtrykt, sivede ud til
byens bladuddelere, også de ville gerne
have tidligt fri, og mens festmiddagen
var på sit højeste og hurraråbene gjaldede
efter de velvalgte ord, kunne den jævne
borger og hans kone så at sige følge fe
stens gang i middagspausens stilhed og
døsige ro! Forargelse!? Skandale!? Nå, ja
nogle brugte ord i den retning. Andre
sagde vittigheder med jysk lune, der fik
smilet og latteren frem. Sikkert og vist er
det, at redaktøren i de nærmeste dage
hellere søgte dækning i sin stue end pro
menerede på gaden. Dyrskuernes betyd
ning? Jo, det kan med rette siges, at det
er godt og initiativgivende at mødes til
sund konkurrence og se, hvad andre har
opnået i forhold til en selv, og så bag
efter hænge præmieskiltene op i forstuen
derhjemme, hvor der jo efterhånden hos
os blev en anselig samling, omfattende
alle kategorier fra de lave grader til de
fine ærespræmier, der hyppigst gav sølv
tøj fra institutioner eller større forret
ningsfolk i Grenå, også en slags bindeled
mellem land og by. Den næsten nyopret
tede biograf lod et år optage en film fra
skuet. Den viste blandt andet, hvorledes
en dreng gled omkuld og faldt i en »ko
kasse«, da et kobbel får, han trak med,
ikke ville standse op ved den flagsmyk
kede tribune, hvor den højtidelige overrækning af præmiebeløbet fandt sted, men
også, at han med jysk koldsindighed og

stædig ro fik hold på sine undersåtter!
Sceneriet var nok det, der vakte mest ju
bel ved forestillingerne.
De bedste dyr fra de lokale skuer sam
ledes til skarpere konkurrence på lands
delsskuerne. Her blev det yderligere fast
slået, hvilke fælles bygningstræk ledende
opdrættere ønskede fremmet inden for de
forskellige racer. Vi havde en tyr, en
samling kvier samt en vædder med ved
ungskuet i Århus i forbindelse med
Landsudstillingen i 1909. Der blev talt
og skrevet en del om Landsudstillingen,
for og imod. De fleste vil nok gå med til
at sige, at den var et storslået fremmøde
og repræsentation af formåen for såvel
industri og handel som landbrug. Et sam
arbejde tillige dem imellem.

De store og de små bønder
Især efter systemskiftet kom der inden
for nogle landboorganisationer et vist
samarbejde i gang mellem »de store og de
små bønder«, selv om det kunne knibe
med det naturlige tonefald. Der sad lidt
af »hovbonden« i os, lidt af »herreman
den« i dem. Godsejer, kammerherre, hof
jægermester Dinesen til Katholm var
kommet i en bestyrelse, hvor alle vi an
dre var jævne folk. Han indbød engang
til et bestyrelsesmøde på slottet. Vi kørte
dertil i vor lille røde charabanc, 6 mand
stærk - vognen havde røde plyshynder
og ryglæn - og sad undervejs og drøftede
i skæmtende alvor, hvorledes dette ville
gå. Især om vi for eksempel nu ville kun
ne bære os rigtigt og fint nok ad ved
bordet, og om det var til godsejeren eller
tjeneren, jeg skulle sige, at nu ville vi
gerne have spændt for til hjemturen. Ved

velkomstkaffen forløb alt uden større
vanskeligheder. Forhandlingerne gik og
så hæderligt. Ved middagsbordet kom en
af os lidt galt af sted. Han var blevet tør
stig, og da han så en skål vand ved sin
kuvert, tog han en slurk heraf, men kom
så straks i tanker om, at han havde hørt
noget om skylleskåle. Det skal siges, at
alle nøjedes med et dulgt smil og ellers
tog situationen i stiv arm, også vært
inden. Med hensyn til det med at få he
stene spændt for, løste problemet sig selv.
På et vist tidspunkt stod tjeneren buk
kende i stuen og meldte, at vognen holdt
forspændt for døren. Velfornøjede og
enige om, at det havde været en interes
sant eftermiddag, sad vi bønder snart
muntert og alvorligt snakkende i vognen.
Kan hænde, noget lignende fandt sted på
slottet.

Nye impulser: Skoler - gymnastik
- foredrag
Skoleforholdene i sognet var ikke gode.
Læreren i Kastbjerg kommuneskole var
enelærer. Børnetallet var alt for stort til,
at han kunne give alle en virkelig god
undervisning, og til den ikke særlig store,
lavloftede skolestue. Der var lang skole
vej. En skole- og kirkesti forkortede vel
afstanden noget, men den benyttedes søg
nedage kun af børnene, og de små kom
ofte hjem og fortalte, at de blev terrorise
rede af de større. En undersøgelse viste,
at det fortalte ikke var overdrevet. Tvært
imod. Der kom en bevægelse i gang for
at oprette en friskole i Skindbjerg. Tan
kerne vandt gehør. Et udvalg blev nedsat,
og man overdrog mig formandsposten.
Så fulgte naturligvis forhandlinger med
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myndighederne osv. Men efter kort tids
forløb havde vi i Skindbjerg en friskole,
der var godkendt af myndighederne og
godtaget af alle skolesøgende børns hjem
på nær ét, Søren Møllers. Vi lejede os
ind i Søren Peder Pedersens aftægtsbolig.
Den var så vist ikke komfortabel. Lærer
inde og børn havde fælles forstue. Fra
denne førte en trappe op til et loftsvæ
relse. Døren til højre åbnede sig til skole
stuen, døren til venstre til lærerindeboli
gen. En lille stump have, en lille trekantet
og stærkt skrånende legeplads og et
yderst beskedent udhus med et par små
brændselsrum og et par »das«, det var alt.
Ja, der var da også køkken og baggang.
(Huset står endnu. Grundfladen er ca.
64 m2).

Lønnen var lille, men skolens økonomi
var meget anspændt; vi søgte at bøde på
forholdene ved at lade lærerinderne for
stå, at de måtte betragte sig som hørende
hjemme hos os, og mangen godbid gik fra
vort spisekammer og køkken til lærer
indens. Alligevel måtte vi opleve og for
stod, at lærerinderne søgte til »bedre em
beder«. Med de tre først ansatte, Trine
Christensen, Maren Jensen og Kirstine
Jensen, var vi særdeles heldige. Så for
skellige de var, havde de alle den rette
skoleånd og dygtighed til at undervise.
Navnlig Kirstine Jensen var i høj grad
inspirerende, når hun fortalte bibelhisto
rie eller danmarkshistorie. Ofte tonede
sange og salmer ud gennem de åbent
stående vinduer. Skolemyndighederne ud-

Skindbjerg Friskole uden for Søren Peder Pedersens aftægtsbolig. Foto formentlig fra slutningen
af 1890'erne ved Axel Jørgensen, Grenå.
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talte tilfredshed ved de ordinære prøver.
Mindst en gang årlig samledes forældre
og børn til samvær. Det var ved jule
festen. Da var hver tomme gulvplads i
skolestue og lejlighed optaget. Så mange
som muligt gik syngende omkring det
slanke juletræ. Godter blev uddelt til bør
nene, og kaffe serveret for os ældre. Det
var i materiel henseende et sammenskuds
gilde; vi følte, at noget større knyttede os
sammen på tværs af mange forskellig
heder. Ved hver julefest indtraf den be
givenhed, der på grund af gentagelsen
trak smilebåndene lange: Når juletræet
måtte sættes til side for at skaffe plads
til sanglege, trak Chresten Maasen sin
mundharpe frem og forsøgte, uopfordret,
at støtte og lede legene, og det hændte
usvigelig sikkert, at hans kone var parat
i forstuen til at stikke et højst forundret
ansigt gennem døråbningen, udbrydende
med gennemtrængende stemme: »Ih, men
endda! a troue såmænd, de æ Chresten,
de speller!«.
Med den fjerde ansatte lærerinde var
vi ikke heldige. Men det gjorde nu ikke
så meget. En ny kommunal skoleordning
var parat. En forskole stod færdigbygget
i Kastbjerg i 1906, og en dygtig og god
lærerinde, Caroline Nielsen, blev ansat.
Hun og lærer A. P. Jørgensen fik et godt
og langvarigt samarbejde, og friskole
kredsen betroede dem sine børn. Vi Skind
bjergfolk havde i næsten fuld enighed
løst en opgave. Vi havde samarbejdet på
tværs af forskellige skillelinjer af mere
åndelig art. Ikke at disse skillelinjer var
slettede. Snarere måske tværtimod i de
følgende år.
Som en aflægger af friskolen i Skind

bjerg kom en gymnastikforening. Den
samlede en overgang et betydeligt antal
unge til øvelser i vor langlo. Ja, det var
primitive forhold at arbejde under, men
der var klang og kraft i sangens toner og
de unge mandsskikkelser, når de marche
rede ind på cementgulvet i takt til »Vi fik
ej under tidernes tryk et bøjet mod, en
ludende ryg . . .«. Idealisme tillige. Lærer
inde Maren Jensen ledede myndigt et hold
unge pigers mere yndefulde øvelser. Både
karle og piger gav opvisninger i laden,
men deltog også i egnsopvisninger for
ligesindede. Ved folkeskifte søgte vi at
finde frem til unge med delingsførerud
dannelse og interesse for aktivt ungdoms
arbejde. Engang var vi særdeles heldige:
Knud Vestergaard fra Holing ved Her
ning blev forkarl, gymnastiklærer og se
nere vor trofaste ven. Han blev også ven
med Mette Thorsen (altid kaldet Stue
Met), der - kun afbrudt af et højskole
ophold - var os en god hushjælp gennem
ca. 13 år. Deres hjem blev en af støtterne
for valgmenigheden i Herning, da han
overtog fødegården. Knuds søster Larsine
(kælenavn: Bette Laus) kom i vort hjem
som pige og ledede med strålende humør
folkedans i loen.
Der blev også indbudt til foredrag i
vore stuer. Tit var det en af omegnens
præster, der førte ordet. Engang var em
net noget om det personlige kristenlivs
kår. Taleren foreslog at begynde samvæ
ret med salmen »Op dog Zion . . .«, men,
sagde han, når vi kommer til linjen:
»Kæmpeskridt vi gør opad til den hellige
Guds stad«, så synger vi »dværgeskridt«,
for mer når vi dog ikke. Han stemte i
som forsanger - og glemte selv »refor53

De yndefulde pigegymnaster, fotograferet uden for Niels Kaags langlo. Marie Jensen står til højre og
ser ganske rigtigt myndig ud.

men« af salmen, hvilket bemærkedes
med et smil af nogle. Vi fik forøvrigt en
god aften sammen. Gennem en af vore
forkarle, Karl Rovsing, fik vi samarbejde
ved Villersø Ungdomsforening. (K. R.
blev mangeårig sognerådsformand i Vil
lersø og medlem af amtsrådet). Vi kom
også i venskabsforhold og samarbejde
med gårdejer Rudolf Sloth i Voldby og
den dynamiske Aalsø møller J. P. Ras
mussen, og ikke at glemme min svoger
Jacob Møller i Gjerrild.
I vort hjem kom der naturligvis også
højskolefolk som talere. Især holdt jeg af
den stilfærdige, i stærk og dyb kristentro
forankrede, N. P. Simonsen, der i 38 år
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drev højskole i Hesselballe nord for År
hus. Han gjorde et godt arbejde, men
blev ikke bannerfører for ideer som Lars
Bjørnbak i Viby eller Jens Nørregaard i
Testrup blev det. Sidstnævnte var jævn
ligt taler ved møder i Grenå, der blev ar
rangeret af egnens foredragsforeninger
og de efterhånden mange kredse inden for
Kirkeligt Samfund, hvor min samtaleven,
provst Algreen-Petersen, Ålsø, var den
samlende kraft.
Et møde med Bjørnstjerne Bjørnson
Ja, tiden, jeg har fået lov at leve i, var
en tid med livssyn, lyssyn og gærende,
opbyggende kræfter - men også med

skuffelser. Som en udløber af mit hjem
sogns medvirken i foredragsvirksomhed
var jeg med i tilrettelæggelsen af et møde
på Himmelbjerget med Bjørnstjerne
Bjørnson som taler. I sin tid betog han
grundtvigsk og anden god ungdom med
sine digte og bondefortællinger. Det blev
os fortalt, at han stod på troens og kir
kens grund. Han søgte nær forbindelse
med grundtvigsk højskoleliv både i Nor
ge og Danmark, han ildnede vore sind
med sine friske ungdomssange. Da Georg
Brandes og halvfjerdsernes mænd doce
rede lære og liv om en såkaldt ny moral,
var han vel den, der stod dem stærkest
imod med sit berømte foredrag: Engifte
eller Mangegifte. Det blev holdt med glø
dende kraft ud over Danmark og Norge
og siden læst af mange, da det udkom i
bogform. Men vi, der læste Bjørnsons ar
tikler og bøger, måtte erkende, at han i
kristelig henseende skiftede indstilling.
Det fortælles, at han engang sad som til
hører på en norsk højskole og lyttede til
en tale om det evige liv. Han sad uroligt
på sædet, som hans skik var, når noget
optog ham. Men da man efter talen sang
Grundtvigs mægtige digt »I kvæld blev
der banket på Helvedes port«, sprang
Bjørnson op, rystede sin løvemanke og
råbte: »Det er løgn! Der er intet Helvede,
og hvis de kristne selv troede det, ville
de leve deres liv anderledes!«. Siden førte
han en heftig polemik mod anderledes
troende, den såkaldte Helvedesstrid.
Det blev et mærkeligt møde på Him
melbjerget. I tusindvis var mennesker
stævnede sammen, hovedparten vel fra
grundtvigske kredse. Der var et noget,
som betog både taler og tilhørere. Måske

lighed ruster ikke«. Da opbruddet og
et noget i retning af dette »gammel kærhjemsejlingen fandt sted, kom jeg med
samme skib som Bjørnson. Jeg hjem
bragte en personlig erindring, der brænd
te sig ind i mit sind: Vort skib var et af
de sidste, der lagde fra kaj. De mange
småskibe dannede et slags espalier langt
fremad. Mens vi langsomt sejlede dem
forbi, gjaldede hans ungdomssange ham
i møde som en storslået hyldest og tak.
Digteren gik op og ned ad dækket, urolig
i sind. Han standsede i nærheden af det
sted, jeg sad, og sagde eksplosivt med
dirrende stemme: »Ja, det er nok allige
vel så, at blandt slige folk har jeg haft
mit livs rigeste stunder!«. Det forekom
mig, at noget fugtigt glinsede i hans øjne.
Indenrigspolitisk dryppede der malurt
i mit bæger ved sprængningen af Ven
stre de få år efter systemskiftet, men i
og for sig var det vel naturnødvendigt, at
delingen kom. Udenrigspolitisk virkede
verdenskrigen chokerende ved sit udbrud
i 1914. Trods alle onde advarsler var vi
mere eller mindre hildede i den tanke
gang, at en krig vel kunne føres blandt
og mellem barbarer og halvt civiliserede
lande som Japan-Rusland, Balkanlandene
og i Nordafrika, men mellem folkene i
vort fremskridts Vesteuropa måtte den
være næsten en umulighed.
Landbrugsmaskiner
- nye arbejdsvilkår
Som landmand modstår jeg ikke fristel
sen til også at fremdrage eksempler på
nye impulser og ændrede arbejdsvilkår
m. m., især i høsttid og under tærskning.
Da vi kom til Skindbjerg, fandtes der
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ikke en eneste cykel i byen, men sadel
og andet ridetøj på gårdene. Nu hænger
ridetøjet til stads eller er smidt på mergel
gravens losseplads. Bilen var et ukendt
køretøj, flyvemaskinen en drøm for fan
taster, jernbane blev snart en ønskedrøm
også for vor egn. Men tilbage til land
bruget specielt, nogle få eksempler kun,
og man skal nok selv have oplevet ud
viklingen for at forstå, hvor stort det sy
nes for min generation:
Når midsommeren var nær, og græs
set skulle slås for at blive til hø, blev
leerne hentet frem og skærpet. Mænd,
karle og drenge gik i rad og række og
lagde græsset på skår til solens og vin
dens tørring. Når kornhøsten stod for dø
ren, tog man atter leerne frem; der blev
sat en stråsamler på hver, og skuespillet
med mænd på række »under leers klang«
fik forøget romantik ved, at en negbinderske fulgte hver mand, der svang en
le og med stråsamleren lagde de afhugne
strå sirligt og pænt ind mod de endnu
ikke afhugne, der stod for tur. Når leen
blev sløv ved brugen, eller endnu værre
og flovere ved at en uøvet huggede i jor
den, blev lebladet skærpet med en stryge
spån. Det klang festligt, og man rettede
de krummede rygge og fik derved en
hvilepause. Ved mellemmadstid var den
ne på en halv time. Den fælles madkasse,
kaldet »skræppen«, kom frem; første
pigen delte rundtenommer ud til de sult
ne; forkarlen gravede den fælles øldunk
frem fra nogle neg eller jordens svale
gemme. Drikketuden blev tørret mere el
ler mindre grundigt af, når dunken skif
tede fra mund til mund, eller måske en
helt lod være at tørre, hvis han eller hun
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fik den fra sin hemmelige hjertenskær.
Det smagte da altid af fugl, som man si
ger. Når mætheden havde meldt sig, og
trætheden fortaget sig, sluttedes ofte med
lidt kåd ungdomsleg.
Seglen og leen havde været generatio
ners internationale »høstmaskine« i år
tusinder. Det var den også i min ung
dom. Så kom græsslåmaskinen frem, et
spand heste og en karl kunne nu uden
synderlig besvær på en enkelt dag udføre
det arbejde, der havde været flere mænds
hårde slid i længere tid. Opfindsomme
hoveder fandt ud af, at der på slåmaski
nen i kornhøstens tid kunne sættes et
primitivt aflæggerapparat, der udløstes
med foden af den kørende. Så lå der en
dynge strå lige til at binde i neg. Det
varede ikke længe, så fik man en særlig
aflægger, der udløste det ubundne neg
automatisk og endda lagde stråene pænere
og regelmæssigere på plads. Men maski
nen kunne give arbejde med at binde neg
til en gårds kvindelige og mandlige med
arbejdere.
Straks vi kom til Elmely, købte vi næ
ste led i udviklingen, en »selvbinder«. En
sådan var ikke før set på Skindbjergs
marker. Nu er den hver gårdmands eje.
Efterhånden som gården blev drevet stær
kere, fik vi 6-8 arbejdsheste. Var høsten
travl, brugte vi skiftehold. En selvbinder,
6 heste og en karl eller to kunne meje og
samtidig binde til neg 7 tdr. land daglig.
Det vil vel sige nogenlunde det samme
som 7 lesvingere og lige så mange negbindersker. Høstens poesi lyder efter min
mening også i en god selvbinders maskinmæssige rytme - og så er de ømme ryg
ges dage formindskede !

Selvbinder fra midten af 1890'erne. Landmandsbogen 1. bd. (1890'erne).

Det andet eksempel: plejlen og kaste
skovlen var århundreders tærskemaskine
og kornrenser. Vinterens faste og daglige
arbejde for en gårds mandlige medlem
mer. Det blev afløst af en tærskemaskine,
trukket af to heste, drevet frem af en en
som, frysende dreng i kolde vinterdage.
Men dog et stort fremskridt. Så kom tær
skemaskine med halmryster, og derefter
for vort vedkommende: Medlemskab i et
konsortium, der købte tærskeværk med
dampkraft, selvrenser og halmpresser. I
løbet af få dage kunne Elmelys kornavl
tærskes. Men det gav vanskeligheder med
at få samlet mandskab og især med op
bevaring af sæd og halm. Nu står tilsva
rende maskiner, i mindre format og en
lidt anden form for trækkraft, petrole
umsmotor eller elmotor, i enhver nogen
lunde stor og veldrevet bondegård. De
kan benyttes efter tid og behov.
Der er ikke brug for så mange karle
og piger på gårdene som engang. Lands
byhåndværkere og daglejere har fået tran
gere kår. Adskillige er flyttet til købstæ
der og stationsbyer og er blevet industri
arbejdere. Flugten fra land til by er søgt
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modvirket ved udstykning af større gårde
til husmandsbrug, oftest med statsstøtte.
Blot disse småbrug er store nok til at er
nære en familie, er de udmærkede som
arnesteder for gode hjems samliv mellem
mand, kone og børn, både i hverdag og
fest.
Da telefonen kom frem, sad vi en aften
i et Skindbjerghjem og hyggede os over
en kop kaffe. Samtalen gled ind på
spørgsmålet, om et andelsselskab som
Ågård mejeri skulle lade en telefon in
stallere, den kunne så benyttes også af
andelshaverne. En gamling blev mere og
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mere irriteret og udbrød heftigt: »Den
udgift kan i hvert fald spares. Der er vel
intet fornuftigt menneske, som vil tro, ar
man ved hjælp af en ståltråd kan høre i
København, hvad en mand siger i Ågård«.
Kort efter hang et telefonapparat på meje
riet, fælles for et stort opland. Kun brugt
af enkelte. Men få år senere var dannet
et konsortium i Skindbjerg, der havde
fælles telefon i den gamle friskole, hvor
en fynsk urmager havde slået sig ned.
Nu hænger et apparat i de fleste af lands
byens hjem.
Fortsættes i næste årbog.

Gamle veje og fortidsminder
i Saltenådalen

Af M. R. Mikkelsen
Saltenådalen har sit navn efter Salten å,
der udspringer NV for Ansø Mølle og
slutter ved sit udløb i Gudenåen umiddel
bart øst for Ry Bro. Når Saltenådalen er
blevet så kendt, som tilfældet er, er det
ikke først og fremmest for åens skyld,
det er selve dalen og dens omgivelser,
der er så forskelligartede. Enge, marker,
lyngbakker, skovbakker, dybe dale og
slugter veksler uafbrudt i hele dalens
længde - og i dalens bund åen og en
række større og mindre søer med næs og
øer. Alt dette skaber en af de smukkeste
egne i Danmark. Når den ikke i turist
brochurer er meget omtalt, skyldes det,
at den i en menneskealder har været »luk
ket land«. Nu kan man færdes her til fods
ad hundredårige veje, og det er om en af
disse veje, her skal berettes.

Ry vej en
Den kaldtes tidligere Ryvejen eller Dal
vejen. Helt inde fra Hejnæs ved Gudensøen i øst gik den langs Gudenåen forbi
Emborg Bro og Ry Bro til Hjarsbæk, hvor
den mødtes med vejen fra Ry. Kun et kort
stykke fulgtes de, så fortsatte Ryvejen nu som bivej - mod Salten, medens Dal
vejen ved Skjeldal atter søgte ned mod

søen. Desværre er det smukkeste stykke
af den gamle hulvej nu opfyldt af affald
fra savværket.
Gennem skov, lyng og dyrkede marker
snoede vejen sig langs søen til Mølbækgård. Et stykke nærmest gården er beva
ret og fortsætter nu til Salten, medens
hovedvejen tidligere fortsatte langs søen
til Næsgård, hvor den skærer HorsensSilkeborg landevej, og videre mod vest.
Strækningen mellem de to gårde er nu
helt tilgroede hulveje. Selve vejen er flyt
tet højere op under bakkerne. Det er ikke
så underligt, for i engene mellem bakker
ne og søen - Kajesø - var der store kilde
væld, der løb som små stride bække ned
mod søen. Over disse vandløb var der
træbroer, og de var vanskelige at holde,
da der blev hentet meget træ i skovene
mod øst. Det gav jævnligt anledning til
vanskeligheder, når et tungt læs træ
stammer kørte broen i kvas. Fra Næsgård
til Kathrinedal er vejen helt intakt i et
spor, stedvis med dybe hulveje. Den har
tidligere været benyttet som »mælkevej«
fra Løndal Næsgård til Kathrinedals
mejeri. Fra Kathrinedal fortsætter vejen
som bivej mod vest gennem Vorret-Fogstrup og Ansø Mølle til Vrads med Hær
vejen og de gamle veje til Ringkøbing og
Holstebro.
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Ry-vejen øst for Mølbækgård

Den gamle vejstrækning mellem Næsgård
og Kathrinedal

Mølbækgård

Landevejsbroen over Salten Å

Vejen fra Mølbækgård til Salten

Pælerester fra den gamle bro over Salten Å
- fremdraget ved åens oprensning 1973

Den gamle - nu helt tilgroede hulvej - langs
Kajesø mellem Mølbækgård og Næsgård

Saitenprofilen, »Slusen«. Fot. 1921.
Nu meget sammensunket og tilgroet.

Kortskitse over Saltenådalen. A. Grundet. B. Flåskjær Banke. Gårde: 1. Engetved. 2. Pårup. 3. Næsgård.
4. Mølbækgård. 5. Skjeldal. 6. Klostermølle.

Broer
Fra denne vej langs åen snoede sig med
mellemrum gamle hulveje mellem bak
kerne ind i landet - eller rettere måske -fra landet ned mod åen og søerne. De
vigtigste af disse veje havde - og har
endnu - tilknytning til de gamle broer
og vadesteder over åen og færdselslinier
ne syd for denne. Der er kun få kendte.
Emborg Bro og Ry Bro er allerede nævnt.
De er rent historisk de mest kendte gen
nem deres tilknytning til færdselen mel
lem Ry-klostrene og Skanderborg. For
uden disse findes Salten Bro, Nørremølle
eller Kathrinedals Bro og Ansø Møllebro.
Ved disse overgangssteder samledes færd
selen fra nord og syd. Et meget ejendom
meligt, muligvis meget gammelt vadested,

er »æ Pæl« fra Salten Næs til Ryvejen,
men om dette sted vides ikke meget. Det
har op til vor tid været benyttet ved mili
tære øvelser i terrænet.
Salten Bro, hvor nu landevejen går
over åen mellem Salten og Løndal, er ikke
så gammel, idet både vej og bro blev flyt
tet ved Horsens-Silkeborg landevejens an
læggelse 1855-65. Den gamle overgang
findes nogle få hundrede meter længere
mod vest. Gamle kort - f. eks. Videnska
bernes Selskabs kort fra 1787 - viser, at
vejene fra de gamle byer Sdr. Vissing,
Addit og Vinding mødtes syd for Løndal
for samlet at gå over åen. Nord derfor
møder den Dalvejen fra Ry, og fra denne
går vejene ind i landet mod nord. Den
vigtigste gik mod Salten og Silkeborg 61

op gennem »Wissinghule«, en anden gik
til Pårup.
Resterne af dette gamle overgangssted
blev fremdraget ved åens oprensning i
1973. Svære firkantede, tilspidsede pæle
stykker blev gravet op af åens bund og
bredder. De viser, at her har været en ret
solid bro før 1860. Jordopfyldninger især på sydsiden - fortæller, at her har
været en lav dæmning hen til broen.
Nogle store sten på åens bund, ca. 10 me
ter længere mod vest, synes at tyde på, at
der tidligere har været et vadested her.
Desværre blev der - så vidt vides - ikke
foretaget sagkyndig undersøgelse af fun
det ved opgravningen.
Nørremøllebroen i Kathrinedal er et
meget kendt overgangssted fra ældre tid.
Der knytter sig mange minder hertil. Ikke
mindst i ufredstider var her et vigtigt
knudepunkt med vagtposter. Direkte
kamphandlinger er vistnok ikke foregået
her. Umiddelbart nord for broen findes
en mægtig bakke, nu helt tilgroet med
graner. Den hedder »Grundet« og hæver
sig højt over det omliggende landskab.
Den menes af sagkyndige at have været
en »folkeborg« eller tilflugtssted, hvor
egnens befolkning i ufredstider kunne
søge til med deres ejendele og husdyr.
Disse tilflugtsborge stammer sandsynlig
vis fra folkevandringstiden (o. 300-500
e. Kr. f.). De findes mange steder rundt
om i landet, især i Jylland og på Born
holm, hvor de er rene fæstninger. Mange
af disse har navnet »Borre« (dvs. forbor
gen - skjult - beskyttet). Mest kendt er
Borremose i Himmerland, mest nærlig
gende er Borres 0 i Silkeborgsøerne, der
har været benyttet som tilflugtssted for
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egnens beboere så sent som i svenske
krigene.
Et andet fund i nærheden vidner også
om tæt bebyggelse i ældre tid. Det er
fundet af den ejendommelige bronzesta
tue ude på Flåskjær Banke i Tømmerby
enge, 1730. Her har egnens helligdom måske et afgudstempel - været. Her er
i forrige århundrede gjort flere fund, som
ikke er bevarede.
De gamle hulveje, der fører til »Nørremølle«, ses flere steder nord og syd for
det gamle vadested. Her har tidligere væ
ret livlig færdsel. I nærheden ligger Engetved Gårde, hvor Frederik den 2. o.
1585 søgte at oprette et schæferi med
russiske får. Både Salten Langsø og Engetved Sø var kongens private fiskevand,
og et par bønder i Pårup fik en meget
stor bøde for at have fanget ål i Salten Ä.
Men mest benyttet og bedst kendt var
overgangen længst mod vest ved Ansø
Mølle. Her kom nemlig »Hærvejen« fra
Funder-Asklev mod Vrads over. Ned gen
nem en slugt går endnu den gamle vej,
nu asfalteret, men under asfalten og grus
belægningen er den regulært stenbrolagr.
Det var gennem århundreder en meget
befærdet vej, og sådanne stejle hulveje
var meget udsatte for ødelæggelse i stær
ke regn- og tøbrudsperioder. De gamle på
egnen omtalte altid dette vejstykke med
en vis ærbødighed.

Oldtidsfund
Det mest bemærkelsesværdige ved denne
vej i hele dalens længde er, at den mulig
vis har eksisteret i årtusinder. Ikke som
vej, men som samfærdselslinie. Allerede
for 5-6000 år siden fandtes der boplad-

ser her ved åen og søerne. Det er de så
kaldte »Gudenåbopladser« fra den ældre
stenalder. Befolkningen levede af jagt og
fiskeri. Deres flintredskaber - især de små
mikroliter og tværpile - findes i mængder
på bopladserne, hvorimod deres andre
redskaber af træ, ben og hjortetak for
længst er hensmuldrede. Smukke flint
redskaber: slebne økser, fint tilhuggede
pilespidser, spyd og dolke fra den yngre
stenalder er også fundet på flere af bo
pladserne. De viser, at disse bopladser
har været benyttet gennem årtusinder.
Det gælder især den boplads, der af Na
tionalmuseet benævnes »Kajesø« - en
banke ved søen på Næsgårds mark. Her

er fundet mængder af smukke stenred
skaber fra alle oldtidens perioder. Tæt
ved gården findes også en gravhøj fra
yngre stenalder, vist den eneste i hele
dalen.
Disse bopladser ligger ret tæt i hele
vejens længde. Nu er de vanskelige at
finde, da de er helt tilgroede. Kajesøbakken - eller Rødebakken, som den tidligere
kaldtes - med lyng, de fleste andre med
skov. Omkring århundredskiftet var en
stor del af dalen opdyrket. Hvert forår,
når vinterens regn- og snestorme havde
raset, lå flinteredskabeme oven på den
lette jord og viste ganske tydeligt, hvor
bopladserne var.
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Slusen
Af særlige naturskønheder bør nævnes
»Slusen« eller Saitenprofilen. Den tid
ligere meget store, smukke banke med de
sorte brunkulslag og hvide glimmersand
er kendt ud over Danmarks grænser som
en geologisk seværdighed. Den blev dan
net ved et jordskred o. 1765. Men på
grund af væld er den skredet mere og
mere ud i dalen, så bakken bliver mindre
og mindre. Dertil er den efterhånden ble
vet helt skov- og kratbevokset. Gensynet
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med den før så imponerende bakke var
ret vemodigt. Den var præget af »alder
dom og forfald«.
Det var lidt om den gamle vej i ådalen.
Omkring århundredskiftet var der megen
færdsel på den og søerne. Nu er det småt.
Lange strækninger af den er tilgroet, og
man skal vide, hvor de er, for at finde
dem. Men en vandring ad dens spor for
at genopleve »barndommens tabte land«
er en berigende oplevelse. Mindet om den
gamle vej fortjener at blive bevaret.

Bronzestatuetten fraTømmerby Enge
Kan det have været Salten-Adalbeboernes afgud?

Af M. R. Mikkelsen

På Nationalmuseet i København findes
en ret uanselig gammel bronzestatuette.
Den har imidlertid en meget interessant
historie:
Den 14. maj 1730 gik en fattig krøb
ling ved navn Jens Hansen og vogtede
kvæg i Tømmerby Enge i nærheden af
Salten Å, ikke langt fra det nuværende
Kathrinedal. Da han havde fået kvæget
til at falde til ro, søgte han op på Flaskholm - en stor høj ude i engene. Her
havde han overblik over sin hjord, og her
var god udsigt. Mod syd de store skov
klædte Velling og Vinding Bakker, mod
nord de nøgne græs- og lyngklædte Tøm
merby Bakker, hvor Tømmerby Bæk hav
de gravet sig ned og dannede det ret store
»vandfald«. I retningen øst-vest var hele
den lange Salten-Adal, men ellers var der
ikke megen afveksling i den ensomme
hyrdegerning. Derfor søgte han læ ved en
stor sten på nordsiden af højen, thi maj
vinden var kold. Bedst som han sad der,
opdagede han ved siden af stenen en
mærkelig genstand, der stak lidt frem.
Han skrabede noget jord fra for nærmere
at undersøge fundet. Han opdagede da, at
det var en figur af metal, den havde en
lang kjortel på og en strålekrans om ho
vedet.

Hvad nu Jens Hansen videre har fore
taget sig med fundet, vides ikke så nøje,
men figuren kom til Det Kongelige Kunst
kammer i København. Præsten, hr. Carl
Ermandinger i Kragelund, skrev en beret
ning om fundet. Den er indført i Kunst
kammerets gamle journal på tysk. Og så
er fundet vel nærmest gået i glemmebogen

»Gudebilledet« fra Tømmerby Enge. Fundet 1730.
(Nationalmuseet fot.)
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igen. Om Jens Hansen fik nogen findeløn,
vides ikke.
Godt 200 år senere tog historikeren
Mogens B. Mackeprang figuren frem på
ny og gav sig til at studere den nærmere.
Om sine resultater skrev han på dansk i
»Fra Nationalmuseets Arbejdsmark« 1938
og på tysk i »Acta archaeologica« samme
år. Disse afhandlinger er meget interes
sante, ikke alene fordi de omhandler en
sjælden statuette, men også, fordi de vi
ser, hvor grundigt forfatteren har arbej
det med sit emne og det opsigtsvækkende
resultat, han nåede til.
Statuetten er af bronze, ca. 50 cm høj,
og vejer 15^4 pund. Den er hul, hænder
og fødder savnes. Det, der falder mest i
øjnene, er en ejendommelig strålekrans
med 12 takker om hovedet og et lille
rundt smykke i panden. Klædningen be
står af en kjortel, der på højre skulder er
fæstnet med et stort smykke. På grundlag
af kjortelens form, strålekransen og
smykkerne kommer forfatteren, gennem
studiet af romerske mønter og kunstvær
ker, til det opsigtsvækkende resultat, at
statuetten sandsynligvis forestiller kejser
Konstantin den Store (død 337 e. Kr.).
I Konstantinopel, som Konstantin gjor
de til det romerske riges hovedstad i ste
det for Rom, står endnu på det gamle torv
en stor søjle, der engang har båret en sta
tue af kejseren. Gennem beretninger fra
disse tider ved man, at der ved denne
støtte af byens grundlægger og kristen
dommens beskytter hvert år på byens
fødselsdag den 11. maj holdtes store fe
ster. Ved disse fester skulle en statue af
Konstantin »køres frem med statelig
eskorte, og den daværende kejser skulle
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bevidne sin ærefrygt for den«. Denne
skik var bevaret endnu i det 6. århun
drede.
Intet under, om der er udført efterlig
ninger - større eller mindre - af denne
statue, og at de er solgt og udført til
andre lande. Man tidsfæster statuen til
omkring 400 år efter Kristi fødsel. Den er
muligvis kommet til Danmark ad datidens
sædvanlige handels veje sammen med an
dre romerske varer.
Men så kommer det næste - og mest
spændende: Hvad har figuren været be
nyttet til? Og hvorledes er den havnet på
dette i vor tid afsides sted ude midt i en
gene i hjertet af Jylland? Ja, det bliver der
vel aldrig skabt klarhed over - men der
for kan der jo godt fremsættes nogle tan
ker herom.
Fra romerske historieskrivere kender vi
en del til vore forfædres afgudsdyrkelse.
Odin var den øverste gud. Thor var den
stærkeste. Sagnene om dem og adskillige
andre guder kender vi fra børneskolen.
Men der var også andre guder, som ikke
er så kendte, men hvis dyrkelse vi ved ret
god og pålidelig besked med.
Den romerske historieskriver Tacitus,
der levede år 55-117 efter Kristi fødsel,
har skrevet et værk, der handler om vore
gamle forfædre. Her fortæller han om,
hvorledes de dyrkede deres guder. Om
Odin fortæller han, at til ham ofredes
mennesker til bestemte tider. Thor måtte
derimod nøjes med ofre af dyr. Ejendom
meligt er det, at offerstederne er i viede
lunde eller skove, så vidt man kan forstå
ikke i lukkede templer.
En anden form for gudsdyrkelse blandt
en del germanske stammer omtaler han

ret indgående. Det er dyrkelsen af gud
inden Nerthus. Hun var frugtbarhedens
gudinde. Hun boede i en lund »på en ø
i Oceanet«. Her står hendes tildækkede
vogn. Når præsten mærker, »at gudinden
er til stede«, kører vognen med et for
spand af okser rundt på egnen, og så
bliver der jubel blandt befolkningen. Det
var oftest om foråret, når sæden var lagt,
og livet vågnede efter vinterens dvale.
Man ventede nu efter gudindens besøg et
frugtbart år med rigt udbytte af planter
og dyr. Efter hjemkomsten blev vognen
vasket i en hellig sø eller kilde, og de
slaver, der udførte dette arbejde, så man
aldrig mere.
I 1909 fortalte en gammel mand i Tøm
merby om en ejendommelig begivenhed.
Der skulle »i gamle dage« være sket et
stort jordskred ved vandfaldet, som Tøm
merby Bæk danner. Ved denne lejlighed
skulle der i engene nedenfor være fundet

en ejendommelig vogn. I 1960, da jeg
spurgte en ældre mand, om han kendte
noget til dette fund, svarede han: »Nej,
men de gamle fortalte, at der skulle være
fundet et krucifiks eller sådan noget på
højen ude i engene, og der skal engang
have stået et afgudstempel«. Det synes
næsten utænkeligt, at en overlevering her
om skulle kunne leve i ca. 1500 år. Umu
ligt er det ikke, at fundet af figuren har
givet anledning til sagnet om templet.
Men ét er sikkert: Fundet af den 1500
år gamle billedstøtte fra Konstantinopel
ude på højen i Tømmerby Enge er i sig
selv meget interessant, og tanken om, at
denne figur - blankpudset bronze, skin
nende som solen - har været betragtet
som en gud og er tilbedt og dyrket af
den tids befolkning der på egnen melder
sig ganske uvilkårligt, så meget mere, som
der på markerne og i engene i nærheden
er gjort flere fund fra oldtiden.
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Øm Klosters grundlæggelse

Zf Jørgen Bjerg

På baggrund af »Øm Klosters Krønike«
kap. 1-21
Grunden til cistercienserordenen blev lagt,
da den franske benediktinerabbed Robert
i 1098 forlod sit hidtidige kloster for at
oprette et nyt, hvor man levede efter de
former, som man oprindelig havde til
tænkt klostervæsenet x. Hans tidligere
orden udgjorde ingen organiseret enhed.
Hvert kloster stod uafhængigt af den
mod til gengæld at være underlagt den
lokale bisps jurisdiktion. Det medførte f.
eks., at de enkelte klostre kom til at stå
svagt over for såvel kirkelige som verds
lige myndigheders angreb, og desuden
kom det med tiden til at virke svækkende
på disciplinen 2. De to forhold forsøgte
den ny orden at forebygge på følgende
måde: A) ved oprettelse af et general
kapitel bestående af abbeder fra alle klo
stre. Det havde fast sæde i Citeaux i Østfrankrig og besad lovgivende, administra
tiv og straffende myndighed 3. B) ved
mødepligt til det årlige generalkapitel 4.
C) ved pligt til af ydmyghedshensyn at
besøge moderklostret én gang årligt (der
ved forstås, at det for klostrene vigtige
ydmyghedskrav kunne understreges ved,
at man - ofte ikke langt borte - havde en
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overordnet). D) ved pligt til årligt at be
søge evt. datterklostre som visitator for
indgående at undersøge deres forhold. E)
ved generalkapitlets magt til at beordre
ethvert kloster visiteret i dets navn af
visita torer, valgt af det selv 5. Af oven
nævnte ser man, at cistercienserklostrene
stod som en enhed, der havde sit centrum
i Citeaux, og da de oftest havde et godt
forhold til paven, fik de større mulighed
for at hævde deres selvstændighed inden
for de lokale områder, end noget kloster
tidligere havde haft. Ved den stærke gen
sidige kontrol, som de førte med hinan
den, blev det også vanskeligere at bringe
disse i forfald.
Især efter oprettelsen af et aflægger
kloster i Clairvaux i distriktet Champagne
med adelsmanden Bernhard som abbed
kom der fremgang i ordenen. Og i 1144
blev det første danske cistercienserkloster
oprettet i Herisvad i Skåne på foranled
ning af ærkebisp Eskil 6. Derefter anlag
des hurtigt nye klostre - eventuelt dat
terklostre - og i 1165 kunne et munke
samfund drage ud fra Vitskøl for at an
lægge det første cistercienserkloster i Ar
hus Stift 7. Der gik dog lang tid, inden det
fik et blivende sted, hvilket ikke var
usædvanligt for netop den orden, det re
præsenterede. Man skulle imidlertid sy-

nes, at det var imod munkenes ønske så
ofte at skifte bopæl. Historikere er dog
efterhånden blevet af den opfattelse, at
det ikke behøvede at være tilfældet, idet
et kloster ofte forøgede sit jordegods og
forbedrede sin beliggenhed ved flytnin
ger. Desuden skaffede man sig ofte af
med konkurrerende benediktinersamfund
ved at flytte ind i deres klostre 8.
Først en redegørelse for, hvilke inter
esser der kunne gøre sig gældende fra
munkenes side angående klostrenes be
liggenhed. Ifølge ordenens grundskrifter
skulle de:
A) ligge »fjernt fra livets tummel«
B) være lavtliggende af hensyn til
ydmyghed
C) endelig var følgende ideelt: nært
liggende skove
D) dyrkelig jord
E) let adgang til vand (søer og
åer) 9a.
De tre sidstnævnte ting var af særlig af
gørende betydning i klostrets daglige
virksomhed, idet man kunne bruge sko
vene - foruden til græsning for svin som råvareleverandør til klostrets værk
steder og som byggemateriale ved dets
opførelse, selv om murværk har udgjort
hovedparten af bygningerne; endelig har
man hentet brændsel her (ØKK kap. 21,
side 18). Desuden har det været af be
tydning, at klostret har ligget på god,
opdyrket eller opdyrkelig jord, idet land
brug spillede en væsentlig rolle - i be
gyndelsen for at klostrene kunne være
selvforsynende, og senere, for at de kun
ne drive udstrakt handel. Søer og åer har
haft betydning som fiskesteder for de ikke
kødspisende cisterciensere.

Edw. Ortved antyder ligeledes, at:
F) det naturskønne kan have spillet en
rolle ved valg af beliggenhed, idet
det jo var rimeligt, at man trods alt
havde den fornøjelse, når der ellers
måtte gives afkald på de fleste an
dre af livets goder 9 b.
Et område, hvor både positive og nega
tive faktorer spiller ind, er:
G) interesse i at placere klostre cen
tralt i forhold til større byer og
veje.
Hvis man anser Århus for hovedhandels
plads i det her aktuelle område, må man
regne med, at afstanden dertil og til andre
østjyske byer er taget med i overvejelser
ne - ikke mindst, da det efter 1152 var
blevet bestemt, at klostrene ikke måtte
tage til handelspladserne mere end fire
dagsrejser borte 10. Dog kunne en cen
tral beliggenhed også være et minus, idet
klostrene var pligtige til at yde gæstfrihed
mod rejsende, hvilket godt kunne blive
belastende for deres økonomi, hvis de lå
for tæt op ad hovedfærdselsårer.
Et sidste punkt, der kunne spille en
rolle for placeringen, er allerede berørt nemlig om man havde mulighed for at:
H) udkonkurrere et benediktinersam
fund ved at flytte ind i dets klo
stre, hvilket var ønskeligt for at be
grænse stiftelser, der bejlede til vis
se velynderes gunst. Man skaffede
sig derved større chance for at blive
givet gods 11.

Det første sted, som var tiltænkt et cistercienserkloster i Århus Stift, var Sabro.
Af kap. 9 i Øm-bogen kan man udlede,
at man aldrig nåede at bygge et kloster
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der, inden man byttede sig til Småenge
(Sminge). Det fremgår ligeledes af kap. 1.
Imidlertid hævder F. Kerff, at bisp Eskil
af Århus skulle have anlagt et kloster i
Sabro, og at munkene skulle være kom
met dertil i 1160, for 5 år senere at flytte
til Småenge 12. Da det ikke har været
muligt at efterspore den oplysning, og
andre mere nutidige historikeres oplys
ninger strider imod dette, må den anses
for lidet troværdig. Derimod synes stor
politiske konflikter at have spillet en ikke
uvæsentlig rolle ved grundlæggelsen af
de første midlertidige cistercienserklostre
i midten og slutningen af 1160'eme. Ef
ter pave Hadrian IV's død i 1158 valgtes
kardinal Bandinelli til pave under navnet
Alexander III. Det tog den tyske kejser
Frederik Barbarossa ilde op, idet han lige
havde haft en indgående kontrovers med
ham i forbindelse med ærkebisp Eskils
frigivelse fra tysk fangenskab. Derfor ar
rangeredes af kardinaler på kejserens side
et andet valg, hvor kardinal Oktavian
valgtes som modpave under navn af Vic
tor IV. Herhjemme betød det et brud
mellem konge og ærkebiskop. Kongen var
mere eller mindre bundet af lensforhold
til de tyske kejsere. Det betød, at han vel
næsten var tvunget til at holde på Victor
IV's parti 13. Ærkebisp Eskil kunne p.g.a.
sit personlige forhold til Alexander III,
hele sin grundindstilling om kirkens for
hold til verdslig myndighed og desuden
af mistanke til den tyske kejser for at stå
bag hans tilfangetagelse få år tidligere,
ikke slutte sig til andre end den først
valgte pave, hvilket han og cisterciensermunkene var de eneste, der gjorde af kir
kefolk i Danmark 14. Ærkebisp Eskil
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flygtede i 1161 ud af landet og levede
det meste af landflygtighedstiden i Frank
rig. Efter modpavens død i 1164 begyndte
man at ane, hvem der skulle blive sejr
herre i striden. Hal Koch mener, at dette
er baggrunden for, at bisp Eskil af År
hus, der havde sluttet sig til modpaven,
netop i 1164 tilbød abbeden i Vitskøl at
grundlægge et kloster på et af ham over
draget jordstykke i Sabro. Han ønskede
»at vise sit bodfærdige sindelag over for
den »rigtige« pave, Alexander III« 15.
Her kommer Øm-bogen kap. 8, 9 og 10
ind ved, at abbed Henrik søger at opnå
godkendelse fra paven af at modtage jord
fra en »vildfaren« (bisp Eskil) og senere
mageskifte med denne. Der kunne jo op
stå tvivl, om det var en retskaffen hand
ling, da bispen en tid ikke havde været
den rette kirkens mand, ud fra nogles
synspunkt. Alexander godkendte dog na
turligvis. Det forøgede hans chancer for
at samle den katolske kirke omkring sig
at modtage en udstrakt hånd fra en fra
falden bisp.
Ser man nøjere på, hvem der har været
impliceret i overdragelsen af Sabro og det
dermed følgende mageskifte, får man en
liste af dette udseende: Abbed Henrik af
Vitskøl; bisp Eskil af Århus plus kon
gen; og pave Alexander plus ærkebisp
Eskil af Lund. Som giver står bisp Eskil,
og hans interesse i at støtte cistercienserordenen kan - foruden de allerede nævnte
grunde - være betinget af hans forhold
til kongen. Han har stået i stort af
hængighedsforhold til denne, idet kongen
mere eller mindre direkte valgte bisperne.
I 1158 ved Absalons valg til biskop i
Roskilde hører vi for første gang om, at

kongen officielt anerkender kanonisk ret
ved bispevalg. Oprindelig er bispevalg
blevet foretaget af kongen 16, men efter
hånden har denne villet overlade det til
den retsmæssige instans efter kanonisk
ret - nemlig domkapitlet. Men at kongen
uofficielt har haft det afgørende ord at
sige, er ubetvivleligt - i hvert fald i den
her omhandlede periode. Bisperne har fået
deres gods fra kongen, og til gengæld for
det har de måttet aflægge troskabsed og
måttet yde leding til denne. Dvs. de har
stået i lensforhold til ham og været hans
svorne mænd 17. Ført over på den aktu
elle sag kan det ikke afvises, at kongen
måske har benyttet bisp Eskil til at angive
de første toner for sin egen overgang til
Alexander Ill's parti og dermed forsoning
med ærkebisp Eskil. Ud fra de øvrige
grundlæggelseskapitler i Øm-bogen kan
den opfattelse bestyrkes. Her tænkes på
hans stærke imødekommenhed over for
cisterciensermunkene og bl. a. hans ønske
om stadfæstelsesbreve fra pave Alexan
der og ærkebisp Eskil på et vist tidspunkt.
At alle bisper fulgte kongen og ikke ærke
bisp Eskil, kan også tyde på et afhængig
hedsforhold. Bisp Eskils egen personlige
interesse i at få et cistercienserkloster til
sit stift kan på én side ikke have været
særlig stor, idet hans magtbeføjelser nær
mest blev begrænset derved. Cistercienserne krævede afkald på bispens jurisdik
tion for overhovedet at ville anlægge et
kloster i dennes stift. Pavens bulle i 1152
bød, at intet cistercienserkloster måtte
grundlægges i et stift, før biskoppen lo
vede at overholde Charta caritatis *).
*) Cistercienserordenens grundlov.

Konsekvensen deraf er, at ingen bisp må
visitere klostrene eller blande sig i deres
valg 18. Hal Koch fastslår, at senest i
1160'erne må ordenen reelt være blevet
løst fra al afhængighed af stiftsbiskop
pen 19.
Dog er der en sidste faktor, som nok
også har spillet en betydelig rolle for bl.a.
bisp og konge. Den skal søges i baggrun
den for hele munkevæsenet - nemlig op
fyldelsen af kristendommens krav om
»den absolutte forsagelse, opgivelse af al
egen vilje og al ejendom, et liv viet til
bøn og kontemplation«.
Kunne man ikke selv opfylde de krav,
kunne man i det mindste støtte dem, der
søgte at opfylde dem 20. Kongens inter
esse for klostervæsenet er bestemt af foruden det allerede nævnte - at han i
netop disse år arbejdede for at føre et
valgkongedømme over til at blive et arvekongedømme efter i 1157 at have op
nået at blive enekonge. Dermed er han
nødsaget til at opgive den hidtidige tan
kegang om kongemagtens oprindelse ud
gående fra folket for at finde en bedre
egnet til arvekongedømmesystemet. Hvad
er mere nærliggende end at henlede op
mærksomheden på landets vel nok mest
fasttømrede organisation - kirken. Den
nye tankegang bliver da, at kongen er
indsat af Gud som repræsentant for
verdslig magt ved siden af kirken med
dens åndelige magt. Udtrykket konge af
Guds nåde møder man første gang i kong
Niels' tid, men man regner med, at ud
trykket først får reel betydning fra 1160erne og fremefter. Den ny baggrund for
kongemagten gav ham en særlig forplig
telse til at tage sig af denne og inden for
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dens rammer i særdeleshed af dem, der
levede det mest fuldkomne liv, og som
stod som »kirkens egentlige pryd«, nem
lig munkene 21 - om ikke andet så for al
holde det klart i folks bevidsthed, hvorfra
hans magt stammede, og om endnu mere
vigtigt, hvorfra den i hvert fald ikke
stammede (fra folket). Både Hal Koch og
A. E. Christensen mener, at det har været
en indre nødvendighed at have et godt
samarbejde mellem kirke og kongemagt
for at sidstnævnte kunne blive stærk 22.
A. E. Christensen mener desuden at kun
ne påvise, at brud på dette samarbejde
har betydet opløsning i landet, og sam
mentømring af det har betydet opgang 23.
Praktisk betydning har klostrene også
haft, og det har været i en sådan grad, at
det er kommet hele landet til gode og der
med bevirket en styrkelse af magthaveren
- kongen. Foruden at de startede en kolo
nisation, har de givetvis også spillet en
rolle for opgangen i handelen netop i den
periode. Endelig har Hal Koch påpeget
den interesse, kongen kunne have i et
godt forhold til paven, hvilket bl. a. var
opnåeligt ved at støtte cistercienserne.
Tyskland var deres fælles fjende, og de
havde begge interesse i dets splittelse.
Den danske konge for at slippe af med
sit lensforhold til den tyske kejser, og pa
ven for lettere at få indført sine ideer om
kanonisk ret netop der 24.
Alle de positive forhold har for kongen
nok kunnet opveje, at han måtte finde sig
i, at klostrene stod uafhængigt af ham,
hvilket heller ikke har betydet noget, da
de aldrig er blevet en truende magtfaktor
25
Pavens indstilling til cistercienserorde-
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nen var absolut positiv. Efter Edw. Ortveds mening af to grunde: A) den gode
indre ånd, dvs. det dybe fromhedsliv,
hvilket ikke just karakteriserede den an
den store orden - benediktinerordenen idet den mange steder gik i forfald i sam
me periode. B) dens trofasthed under po
litiske storme 26. Desuden blev de en
kelte klostre rundt om i Europa en slags
celler, der faktisk repræsenterede pave
stolen. De var ikke undergivet lokalmyn
dighed, men direkte under ordenen og pa
ven, hvilket i den forbindelse kunne give
sidstnævnte større autoritet uden for Ita
liens grænser. Hans indflydelse har dog
været mere formel end reel. De mange
stadfæstelsesbreve, der blev skrevet ved
klostergrundlæggelser, har nok været me
re i klostrets egen interesse end i hans.
Som både Hal Koch og Sv. E. Green Pe
dersen mener, har de nærmest skullet be
nyttes som dokumentation for, at dette
havde sine besiddelser retmæssigt 27, hvis
nogle skulle komme at gøre krav gælden
de, hvad der ikke er utænkeligt, da klo
strene ofte blev misundte af udenforstå
ende p. gr. a. deres fortrinsstilling m. h. t.
immunitet 28.
Ærkebisp Eskils stilling er ganske klar.
Han var pioneren for cistercienserordenen
i Norden og har haft nær tilknytning til
Bernhard i Clairvaux. Han sørgede for, at
ordenen blev repræsenteret her, men helst
ikke i sit eget stift, dertil skaffede han sig
præmonstratenserordenen, der nemlig var
underlagt den lokale biskop modsat den
anden 29!
Abbed Henrik har ved overdragelsen
af jordegodset stået som repræsentant for
ordenen som helhed - han har offi

cielt skullet varetage dens interesser. Ved
grundlæggelse af datterklostre har moder
klostrets abbed dog haft en stor personlig
indflydelse, idet han skulle udvælge ab
bed, munke og konverser (lægbrødre) 30.
Det kunne, hvis han valgte »den rigtige«
til abbed, komme til at betyde, at datter
klostret blot blev en aflægger af det op
rindelige kloster, som evt. fortsat krævede
sine magtbeføjelser over munkesamfun
det, hvis den nye abbed ikke udviste for
stærk selvstændighed.
Vender vi nu tilbage til sagen omkring
Sabro-Småenge, ser det umiddelbart ud
til, at paven har spillet en væsentlig rolle.
Han har skullet afgøre, om der var gyl
digt grundlag for at overtage jordstykket
fra Arhusbispen. Hans rolle har dog nok
mest været af formel karakter. Sagen her
passer nøje ind i Hal Koch og Green Pe
dersens allerede nævnte teori om brevene,
brugt som dokumentation, idet man til
lagde pavens ord »en beviskraft, som vi
har vanskeligt ved at forstå« 31. I kap. 7
pointeres nemlig i overskriften »Hvordan
dette hus fra første færd ej blev grundet
uden gyldigt grundlag«. At paven dog
ikke har behandlet sagen helt formelt kan
følgende citat måske afspejle: »... har vi
nøje overlagt sagen« (kap. 8). Han har
måttet overveje de konsekvenser, det ville
kunne få for det nye kloster i fremtiden,
hvis han tillod det at modtage en gave
fra en person, der måske senere ville bli
ve betragtet som et ikke retsmæssigt med
lem af den katolske kirke, forudsat at
modpavens parti ville tabe, hvad det alle
rede på det tidspunkt bar i retning af.
Et sådant tilfælde ville senere kunne ud
nyttes af klostrets fjender. Selv om det er

paven, der har behandlet sagen, kan det
efter Øm-bogen tyde på, at det er Eskil,
der har haft det afgørende ord. Kap. 9
siger: »den (sagen) har vundet bemeldte
biskops (ærkebisp Eskils) bifald, og han
har nådigt samtykket deri«. Ærkebisp
Eskil og Alexander III opholdt sig da
netop samtidig i den nordfranske by Sens
32. At førstnævnte eventuelt har haft et
så stort ord i sagen, er vel ret naturligt,
da han var ærkebiskop (mere eller mindre
af gavn) i det land, hvor klostret skulle
ligge. Desuden har han været den, der
havde mest kendskab til forholdene. At
han har været interesseret i at få anlagt
et nyt cistercienserkloster, fremgår vel
næsten af den tidligere omtale af ham.
Af kap. 9 ses, at kongen har været bragt
ind i sagen. Abbed Henrik gav Sabro til
bage med kongens »råd og vilje«. Det ly
der usædvanligt ved et eximeret kloster,
men noget kunne tyde på, at germansk
ret dog stadig har sat sig visse spor inden
for den danske kirke.
Endelig kan man til sidst spørge, hvor
for man overhovedet ikke oprettede et
kloster i Sabro, som den overdragne jord
var beregnet til. Øm-bogen giver ikke
anden forklaring, end at den ikke egnede
sig dertil. Hvorfor den ikke gjorde det,
kan der være flere ukendte grunde til;
men hvis vi antager, at landskabet ikke
har ændret sig væsentligt indtil i dag, og
byen Sabro i dag ligger nøjagtig på det
samme sted som det her omtalte jord
stykke, kan man i hvert fald konstatere,
at det ikke har kunnet opfylde to af de
allerede nævnte krav til beliggenheden.
Det har ligget påfaldende højt i landska
bet (97 m) med to lave tunnel- og smel
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tevandsdale omkring sig, hvilket ikke
passede godt med ordenens ydmyghedskrav (A), for det andet har det ikke haft
åer eller søer i sin umiddelbare nærhed
(E) 33. De to krav har trods alt alle de
kommende områder kunnet opfylde.
I 1165 ankom det nye munkesam
fund til Småenge, men muligvis allerede
samme år rejser det igen 34. Som begrun
delse for det angiver Øm-bogen (kap. 1),
at stedet var fattigt og utilstrækkeligt.
Efter kap. 1 ser det ud, som om man har
benyttet sig af biskop Eskils pludselige
død til at optage forhandlinger med den
nye biskop om et andet sted. Man har
åbenbart ikke villet fornærme giveren af
Småenge ved at bede denne om et nyt
sted til klostret, mens han var i live. Af
kap. 1 fremgår det ligeledes, at den nye
biskop Sven ikke var positivt indstillet
over for munkene i begyndelsen. Grun
den dertil synes forfatteren selv at være
usikker overfor, idet han i sin begrun
delse indfletter ordet »vel« - »Den ud
valgte bisp havde vel i førstningen stået
brødrene imod for sin forgængers gavmildheds skyld« (kap. 1). Den forklaring
lyder nu ikke særlig troværdig, da Sven
selv senere kom til at give munkesam
fundet mere gods end sin forgænger. En
mulig grund til Svens tilbageholdenhed
kan have været, at han selv i kirkestriden
havde holdt på »den forkerte«, pave Vic
tor IV, og ikke turde slå om, hvad en
støtte til cistercienserne ville kunne op
fattes som, så længe forholdene var så
uafklarede. Imidlertid ændrede han stand
punkt, hvorpå Øm-bogen giver en lidt
tillempet forklaring (kap. 1), der nok er
mindre troværdig end den, historikeren
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G. von Buchwald senere référés for. I det
følgende oplyses, at abbed Henrik og
bisp Sven i fællesskab drog til kongen for
at få overdraget Veng Kloster. Hvis vi
sammenligner de implicerede personer her
med dem, der medvirkede ved de tidligere
overdragelser, ser vi for det første, at ab
beden af Vitskøl stadig handler på det ny
munkesamfunds vegne. Det kunne tyde
på, at det endnu står svagt, og underbyg
ger derved formodningen om, at mage
skiftet er sket kort efter ankomsten til
Småenge. Desuden må kongen her beteg
nes som den egentlige giver, i modsæt
ning til tidligere mageskifter, hvor han
kom ind i billedet på modtagerens side
(kap. 9), mens Arhus-bispen (dog ikke
samme person), der før var giver, nu stod
på modtagerens side. Grunden hertil var,
at situationen var en anden; cistercien
serne skulle bl. a. overtage et tidligere
benediktinerkloster.
De indviklede forhold i forbindelse med
overtagelsen af Veng Kloster har fået hi
storikerne Poul Rasmussen og Sv. E.
Green Pedersen til at fremkomme med to
temmelig modtsridende teorier desangå
ende. Problemets kerne er, hvordan man
skal få kongens og en vis Erik Greves
stilling i sagen til at stemme overens.
Kongen er ovenfor nævnt som giver,
hvilket begrundedes med: A) at det er til
ham, abbed Henrik og bisp Sven hen
vender sig for at få overdragelsen i stand,
B) af kap. 4 fremgår det, at han skriver
til paven for at få stadfæstelse af flytnin
gen - »Af indholdet af skrivelser fra dig
(kongen) godkender vi dette gærne og
stadfæster alt, hvad der i den sag skøn
nes at være anordnet af hin højhed« 35.

C) i pavens brev (kap. 4) siges også
direkte, at kongen har overdraget klostret
til cistercienserordenen. Det mærkvær
dige er da, at Erik Greve, der tilhører
kongeslægten 36, nævnes som en af
grundlæggerne af det ny cistercienserkloster, samtidig med, at han i en anden
forbindelse siges at være broder til en fru
Margareta, der siden kommer til at spille
en meget aktiv rolle ved munkesamfun
dets videre flytning (kap. 12). Poul Ras
mussen prøver at knytte trådene sammen
på følgende måde: Overensstemmende
med, at benediktinerklostret er grundlagt
af kong Valdemars forgænger på tronen,
og Erik Greve vides at være medlem af
kongeslægten, kan det tænkes, at jorden
omkring benediktinerklostret ikke har
været i dettes eje, men har været arve
gods fra en tidligere konge til Erik Greves
forfædre og derefter har fulgt hans fami
lie, indtil han selv har fået 2/3 af jorden,
mens søsteren har fået 1/3 af Veng-jorden. Det sidste passer udmærket med da
tidens regler for arv, døtre fik halvt så
store arvelodder som sønner. Erik Greve
kan da have overdraget sin arvedel til
klostret efter cistercienserordenens over
tagelse. Tidligere havde han haft tilknyt
ning til det som patron for benediktiner
ne. Poul Rasmussen forsøger at under
bygge sin teori ved at henvise til et af
klosterkirkens rum, som muligvis er be
slægtet med et i engelske klosterkirker
kendt rum, der menes at have været be
nyttet af adelsslægter, som har grundlagt
klostrene og fortsat har støttet dem. Han
siger, at hvis slægten har ejet hele Veng
og haft sin sædegård i den by, vil det
være let at forstå, hvorfor netop et så

dant rum er indrettet i Veng klosterkirke
37. Green Pedersen stiller sig imidlertid
tvivlende over for denne teori uden dog at
ville udelukke dens rigtighed. Han siger,
at teorien om at benediktinerne ikke har
ejet jord i Veng, må bero på den opfat
telse, at overdragelsen af gods til en kir
kelig institution har betydet fuld over
dragelse af ejerråde, hvilket har været
kanonisk rets krav, men næppe har væ
ret herskende retstilstand. Derefter kom
mer han med eksempler på, hvordan en
modtager ikke har opnået fuld dominium
(ejerråde) over sin donation 38. Det må
betyde, at mens han selv anser germansk
ret for at have spillet en rolle, vil han
udelukke, at Poul Rasmussen har taget
denne med i sin betragtning. Det fore
kommer at være en meget grov fortolk
ning af Poul Rasmussens synspunkt, idet
denne dog erkender, at Erik Greve har
været patron over benediktinerklostret,
hvilket officielt må betyde, at det ikke
har haft fuld dominium over sig selv, og
dermed forudsættes germansk ret at have
spillet en rolle også i dette tilfælde.
Et forhold er dog ikke løst særlig over
bevisende i Poul Rasmussens teori. Som
tidligere nævnt giver Øm-bogen indtryk
af, at kong Valdemar har spillet en meget
aktiv rolle i sagen. Det stemmer ikke sær
lig godt overens med hans teori, ifølge
hvilken der må sluttes, at Erik Greve
som patron sammen med Arhus-bispen,
der har haft jurisdiktion over klostret,
har været de øverste myndigheder. Hvor
for har bisp Sven så ikke haft større myn
dighed end til at fungere som en slags
formidler mellem abbed Henrik og kong
Valdemar? Og hvorfor har man da slet
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ikke henvendt sig til Erik Greve og dra
get ham med ind i overvejelserne? Ende
lig ser det lidt besynderligt ud, at han
pludselig giver sin arvelod til en konkur
rerende orden af sit »eget« klosters uden
- efter Øm-bogens tekst - at have haft
del i overdragelsen. At man har villet
søge kongens råd i sagen vil, da cistercienserordenen havde hørt til kongens
modstandere i den europæiske kirkestrid,
være forståelig i betragtning af, at bisper
trods alt var kongens mænd, men at lade
ham spille en så stor rolle, som tilfældet
er, havde vel ikke behøvedes.
Poul Rasmussen har især fordybet sig
i den ene af problemets parter (Erik Gre
ve), og ikke helt erkendt den andens
(kongens) rolle, hvilket derimod er til
fældet med Green Pedersen. Han går ud
fra den antagelse, at kongehuset har over
draget ejerråden til benediktinerklostret
ved dets grundlæggelse mod den klausul,
at den skulle gå tilbage til donator eller
arvinger ved klostrets eventuelle opløs
ning 30. Da dette netop er sket her, må de
nærmeste arvinger derefter have været Erik
Greve og fru Margareta, hvilke kongen har
overdraget Veng til deling efter forholdet
2/,3 til Erik Greve og V3 til fru Marga
reta. Dernæst har førstnævnte givet sin
part videre til cistercienserklostret 40. Nu
er både kongens fremtrædende rolle og
Erik Greves titel af grundlægger klarlagt.
Men hvis den tolkning skal holde stik,
må i hvert fald Erik Greve og sandsyn
ligvis også dennes søster have været mere
eller mindre under pres af kongen til at
lade arven gå videre, ellers ville det jo
være omsonst først at afsætte abbed Jens,
hvilket måtte ske, for at sagen kunne
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blive aktuel (henvisning til klausulen).
At fru Margareta har stået fast over for
eventuelt pres fra kongens side, kan lyde
sandsynligt i forhold til hendes senere
optræden over for munkene.
Af Øm-bogens tekst ses, at foruden de
allerede nævnte - abbed Henrik, bisp
Sven og kong Valdemar - har »nogle
andre af bisperne« (kap. 1) været draget
med ind i rådslagningen. Disse har nok
mest været med for »pænhedens skyld«.
Det er uden tvivl kongen, der har ført
ordet og stået for afgørelsen. Men ved
deres tilstedeværelse har man kunnet lade
skinne igennem, at en sådan kirkens sag
også måtte afgøres af kirkens folk, og
desuden har man kunnet fremvise en
samlet enhed, der stod bag beslutningen.
Situationen bærer noget præg af bispe
valget 1158 i Roskilde, hvor det ser ud,
som om det er kirkefolk, der foretager
valget, mens det reelt nærmest er kongen,
der gør det. Grunden til, at bisp Sven
blev draget ind i sagen, inden munkenes
henvendelse til kongen, kan være - for
uden hans vigtige beføjelser over for
VengKloster-at hans ord har haft større
vægt i kongens øren, end en ganske al
mindelig abbeds ville kunne få, idet bis
pen havde et helt stift bag sig.
Baggrunden for kongens afgørelse om
at lade cistercienserne overtage det tid
ligere benediktinerkloster er efter både
Hal Koch og Green Pedersens mening at
finde i den europæiske kirkestrid 41. De
mener begge, at afgørelsen er en politisk
indrømmelse til pave Alexanders parti og
i særdeleshed til ærkebisp Eskil, idet ci
stercienserne faktisk var at betragte som
modstandere, hvis man tilhørte Victor I Vs

parti. At kongen desuden personligt send
te brev til den førstnævnte pave, må op
fattes som et ønske om forsoning. Pave
Alexander opfattede da også straks de nyanslåede toner, hvilket vises ved, at han
i svarbrevet opfordrede kongen til at kal
de ærkebiskoppen hjem (kap. 8), og i
breve til de »udvalgte bisper«, Radulf af
Ribe og Sven af Arhus, opfordrer disse
til at henvende sig til ærkebisp Eskil for
at få deres indvielse af ham 42. Dvs. ar
paven ønsker, at Eskil straks skal gen
optage sit hverv som ærkebiskop over
Danmark.
Øm-bogen giver en lidt anden forkla
ring på udskiftningen i klostret. Den
nævner, at det var i forfald, hvilket også
er meget sandsynligt, idet man som tid
ligere nævnt har fundet andre eksempler
på noget sådant, men der har jo dog og
så ligget mere vægtige grunde bagved.
Interessant er det at se, at både Hal Koch
og Green Pedersen går ud fra som givet,
at abbed Jens blev afsat af bisp Sven 43,
men Øm-bogen giver indtryk af, at han
selv har afgivet abbedværdigheden p. gr.
a. et mellemværende med den kommende
cistercienserabbed Brian (kap. 13). Den
forklaring lyder dog ikke særlig overbe
visende og er nærmest brugt som et på
skud 44.
Nu er spørgsmålet, hvad munkesam
fundet har opnået ved flytningen. Det sy
nes ikke at være så lidt i forhold til Små
enge. For det første har de fået fjernet en
ubehagelig konkurrent (H). Desuden må
man formode, at der er blevet rådet bod
på de fejl, der var at finde i Småenge nemlig at det var fattigt og utilstrække
ligt. To tredjedele af Veng (kap. 12) ly

der trods alt også til at være mere dæk
kende end Småenges ene gård og grund
(kap. 1). Dertil synes det af kap. 2 at
fremgå, at et bol i Karlby allerede har til
hørt Veng ved overtagelsen 45. Green
Pedersen mener ligeledes at kunne påvise,
at kongens privilegium til benediktiner
klostret (kap. 6) er overtaget af cistercienserne 46. Kravet om et lavtliggende
sted er ligeledes blevet honoreret, idet
Veng ligger i en tunneldal (B) 47. Fort
sat har de også haft vand i deres nærhed
gennem Veng Sø (E). Klostret er desuden
kommet til at ligge mere centralt i for
hold til de østjyske byer (G).
Umiddelbart efter at cisterciensermunkene er flyttet til Veng, inddrages de i
de første mageskifter. Det begynder med
munkenes overdragelse af Småenge til
bisp Sven, hvilket sker for - som det står
i kap. 2 - »at vinde des større yndest hos
ham«. Buchwald har ifølge Green Peder
sen 48 a tolket dette som en art betaling
for hans hjælp ved overtagelsen af klo
stret, hvilket lyder meget rimeligt, idet
for det første, at tidspunktet for overdra
gelsen - umiddelbart efter ankomsten til
Veng - er meget påfaldende 48 b, og for
det andet, at bisp Svens pludselige om
vendelse ifølge Øm-bogen (kap. 1) - ly
der temmelig kunstig. Kort tid efter føl
ger dog endnu et mageskifte, hvor mun
kene får Småenge tilbage imod at give
et bol i Karlby til bisp Sven (kap. 2).
Hvem der har vundet ved dette, er van
skeligt at afgøre, bl. a. fordi der er uover
ensstemmelse mellem Green Pedersens ar
tikel og Øm-bogen om Karlbys beliggen
hed. Green Pedersen mener, det har ligget
i Låsby sogn 40, mens Øm-bogens note
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siger, det har ligget ved Grenå 50. Hvis
vi dog medregner oplysningen om, at
Småenge var fattigt og utilstrækkeligt,
vil det være forståeligt, om bisp Sven var
interesseret i at give det tilbage mod at
få et bol i Karlby, således at altså han
drog den økonomiske fordel. Godt nok
giver han også det tilbage, men det kan
jo være mange år efter (kapitlerne er
skrevet efter 1207), da han går ind i en
omfattende donationsgivning til klostret
(især kap. 22, 23, 24).
Efter at munkesamfundet har slået sig
ned i Veng, får det sin første abbed ved
navn Brian, og han drager umiddelbart
efter sin indsættelse ud på sin første rejse
til paven på andre impliceredes og egne
vegne for at få stadfæstelsesbreve. Bag
grunden for de hyppige rejser dertil har
Hal Koch forsøgt at forklare. På den før
ste rejse har han givetvis virket som for
midler mellem kongen og pave Alexan
der og dermed også ærkebisp Eskil. Hans
medbragte breve har været en slags før
ste skridt til normalisering af forholdet
mellem disse. Hal Koch påpeger da, at
sådanne rejser har betydet: 1) fornyet in
spiration, 2) mulighed for »at fortælle
om forholdene i sydens kirker«, 3) og
endelig betydet en styrkelse af »danske
munkes selvbevidsthed« ved at under
strege disses tilhørsforhold til en stor in
ternational institution. Deraf er fulgt en
hævdelse af uafhængigheden af lokale
myndigheder 51.
Imidlertid flytter cisterciensermunkene
efter 3 års ophold i Veng til et nyt sted
- Kalvø i Skanderborg Sø. Grunden dertil
er efter Øm-bogens udsagn (kap. 12), at
de har været udsat for forfølgelser fra
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fru Margaretas side. Muligvis har det,
som Green Pedersen antyder, ligeså me
get været efter andres ønske som efter
munkenes eget, at klostret flyttes dertil
52, idet affæren med Margareta er blevet
så indviklet, at den eneste udvej har væ
ret flytning. Fruens forsyndelser imod
munkene har været følgende: a) hun har
stjålet genstande fra Veng kirke, b) har
tilranet sig klostrets jord i Kolsne, c) har
ikke holdt et løfte til abbed Brian om at
give ham hendes tredjedel af Veng (kap.
18). I forsøg på at få det stjålne tilbage
må munkene lade sagen gå gennem Alex
ander, hvilket viser, hvor følsomt et mun
kesamfund trods alt har været over for
indgreb fra verdslig side - selv i tider,
hvor det synes at skulle stå stærkt ved
at have tilhørt det sejrende parti i en kir
kestrid, i hvilken både konge og bisper
»ydmygt« har måttet søge forsoning. Li
geledes lyder det paradoksalt, at paven,
der står som sejrherre over kongen, i dette
tilfælde viser sig at være magtesløs. Grun
den må være, at pavens magt kun er på
det åndelige plan, hvorimod verdslige
myndigheder har en mere reel magt (f.
eks. leding) at sætte ind, når person
lige interesser gås for nær. - De behøver
ikke at nøjes med at sige en masse pæne
ord! Dette magtforhold afspejles også i
pavens reaktion. I første omgang hen
vender han sig til Margareta selv og til
bisperne i Århus og Viborg for at få
dem til at »mane« hende til en tilbagegivelse. Da det ikke hjælper, er den sid
ste udvej at henvende sig til kongen for
at han med sin magt (henvisning til oven
stående) kan »tilskynde« fruen til tilbagegivelse eller til at give erstatning. Dog

viger kongen tilbage (kap. 18). Paven op
holder sig jo trods alt i den modsatte
ende af kontinentet, og sagen er vel ikke
så stor, at den igangværende forsoning
behøver at lide under den. Kongen er her
bragt i en ubehagelig dobbeltstilling ved
at skulle tage hensyn til et familiemedlem
og samtidig stå som klostrets velynder.
Han forsøger da åbenbart også at lave en
slags kompromis ved at love munkene
tredjedelen af Veng efter Margaretas død
(kap. 18). At naturgivne årsager *) for
hindrer dets gennemførelse, er dog ikke
hans skyld! Man ser her, at han ønsker
at udskyde en endelig afgørelse for ikke
at støde nogle af parterne. Set i sammen
hæng med ovenstående vil et ønske fra
kongens side om flytning være forståelig.
At munkene vinder 1 mark guld ved de
res mageskifte med kongen kunne tyde
på, at der eventuelt er blevet lokket for
dem om end ikke lagt pres på dem. Green
Pedersen fremdrager i den forbindelse er
citat fra kap. 13, hvor der står, at de nød
tvungne er flyttet 53. Nu er det svært at
afgøre, om det betyder, at der er blevet
lagt pres på dem, idet det både kan for
stås som, at de er blevet tvunget af en
bestemt person, og at de af de ydre om
stændigheder selv har følt sig tvunget til
at flytte. Et kan man i hvert fald konsta
tere, at så klare økonomiske fordele, som
de har haft ved tidligere flytninger, har
de ikke haft ved denne 54. Ifølge både
Green Pedersen og Poul Rasmussen har
de næppe overtaget andet end Kalvø klo
sters bygninger og den lille ø, idet i sær
deleshed Poul Rasmussen mener, at jorde*) Han døde før Margareta.

godset, der tilhørte Kalvø, er tilfaldet det
nærvedliggende benediktinerkloster i Ring
55. Deres gevinst ved denne flytning har
da i hovedsagen kun været, at de har fået
udryddet endnu en konkurrent, og even
tuelt, at de har skaffet sig forbindelse med
nye velyndere.
I spørgsmålet om, hvordan cistercienserne er kommet i besiddelse af Kalvø,
anser Green Pedersen en forklaring som
den, han gav ved Veng-overtagelsen for
at være en mulighed. Benediktinerklo
stret har været et kongeligt patrimonium,
hvor ejerråden er gået tilbage til donator
eller arving (kongen) ved nedlæggelsen
af klostret, hvorefter denne har genskæn
ket det til cistercienserne 56. Øm-bogen
giver som tidligere ingen forklaring på de
forhold, men nøjes blot med lidt undskyl
dende at fortælle, at der ikke var mere
end to munke, der skulle sættes ud (kap.
12).
Rollelisten over inddragne i sagen har
ændret sig en del siden forrige flytning.
Moderklostrets abbed Henrik er ude af
spillet, og den ny abbed Brian (kap. 12)
har overtaget hans rolle, hvad der vel og
så er rimeligt, da han jo har været ved
paven og nok hentet sig en del »autori
tet«.
Af bisperne er kun Absalon af Ros
kilde og Sven af Arhus bragt ind i sa
gen (kap. 13). Svens forehavende er nok
forståeligt, mens Absalons er mere mærk
værdig. Hal Koch bringer hele brevveks
lingen omkring denne flytning ind som
et afgørende bevis på forlig mellem kong
Valdemar og ærkebisp Eskil 57. I den for
bindelse kan Absalon komme til at spille
en rolle, idet han om end ikke åbenlyst
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havde tilsluttet sig pave Alexander, så
dog aldrig vist særlig begejstring for
modpaven. Som kongens nærtstående
mand har man ved at drage ham ind i
brevvekslingen med ærkebisp og pave
kunnet understrege sine oprigtige hensig
ter angående kirkestriden. Anden rolle
har han formodentlig ikke direkte spillet;
i kap. 12 står der, at munkene »flyttede
med kongens og bispens (Svens) råd og
hjælp«; der er han i hvert fald udeladt.
At forliget er sluttet, ses ifølge Hal Koch
af, at abbed Brian på sin rejse til paven
for at hente stadfæstelse af flytningen
lægger vejen om ad Clairvaux for først
at hente Eskils stadfæstelse. Idet han må
have medbragt breve fra bl. a. kongen,
betyder det nu, at Eskil igen er anerkendt
som den retmæssige ærkebiskop over
Danmark. Udtalelsen af Eskil i kap. 13
om, at kong Valdemar, bisp Absalon og
bisp Sven kan man ikke nægte noget,
underbygger dette. Ligeledes tolker Hal
Koch det, at paven ikke opfordrer kongen
til at hjemkalde Eskil således, at den sag
må være ude af verden 58. At paven øn
sker, Gud vil skænke kongen »bestandig
hedens dyd«, tyder også på, at en om
vendelse har fundet sted (kap. 14). Bag
grunden for, at man pludselig her ønsker
stadfæstelse fra ærkebisp Eskil, må nok
være, at det kan virke som en praktisk
foranstaltning, for at Brian kan fungere
som formidler mellem konge og ærkebisp
endnu engang, foruden at man derved vi
ser ham sin anerkendelse.
Under opholdet på Kalvø blev mun
kene draget ind i en ny affære, hvor fru
Margareta også er part. Hun ønsker at
mageskifte den del af Veng, som kongen
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havde fået af munkene ved fraflytningen,
med noget af sin egen jord, således hun
kunne grundlægge et nonnekloster der.
Munkene forsøger da at bestikke to af
hendes venner for at få dem til at hen
vende sig til kongen med det formål at
få denne til at trække sit tidligere mage
skifte med munkene tilbage, således at de
får de to tredjedele af Veng igen. Det
lykkedes, men der må betales rundeligt
for det, idet de må afgive deres jord i
Eskingbæk og tre landsbyer (kap. 17). I
denne handel findes bl. a. et sjovt træk
i bestikkelsen til fru Margaretas to ven
ner. Af 10 mark tildeles den ene 8, den
anden 2. Hvad grunden dertil kan være,
er umuligt at afgøre. Men sammenholdt
med note 35, side 65 i Øm-bogen, der si
ger, at den ene - Niels Nødd - skulle
være i slægt med Margareta, kan det
være, at han har været mere »ven« med
hende end den anden, og derfor skulle
have mere bestikkelse for at forblive tro
mod munkenes sag! Endelig kan han
have været en stormand af større format
end den anden. For anden gang i grund
læggelseskapitlerne ser vi, at munkene
ikke henvender sig direkte til kongen med
deres sag *). Det tyder igen på, at de en
kelte klostre ikke har stået særlig stærkt
i verdslige anliggender.
Grunden til, at munkene har villet ofre
så meget for at få deres tidligere jord i
Veng tilbage, er efter Green Pedersens
mening, at man derved forhindrede et
andet kloster, der kunne konkurrere med
dem om stormændenes donationer, i at
*) Første gang var, da bispen var med ved kon
gen angående overtagelsen af Veng.

blive placeret i deres nærhed. Det viser,
hvor stor interesse et kloster kunne have
i at være alene på en egn 59. Forklarin
gen må nok siges at være den mest nær
liggende, da man i modsat fald ellers ville
have holdt bedre ved jordegodset, da man
havde det.
Efter 4 års ophold på Kalvø flytter man
for sidste gang. Grunden dertil er efter
Øm-bogen, at man har haft besværlige
transportforhold (kap. 19). Green Peder
sen nævner desuden, at ejendommenes
placering - »de lå spredte vidt og bredt«
(kap. 19) - kan have været en af årsa
gerne 60. Poul Rasmussen siger, at hvis
det ikke er lykkedes at komme i besid
delse af det gamle Kalvø klosters ejen
domme, kan ligeledes det have været en
medvirkende årsag 61. Endelig ser Green
Pedersen en mulighed for, at en strid om
retten til Kalvø kan have været årsag 62.
Den teori er fremsat på baggrund af mun
kenes interesse i at få en stadfæstelse af
»de to steder, hvor klostret før havde væ
ret« (kap. 21). Der må være tale om Veng
og Kalvø, da Småenge er mageskiftet.
Hvis munkene overhovedet ikke i for
vejen var interesseret i at flytte dertil, er
ny flytning også forståelig.
Spørgsmålet er da, hvilke kvalifikatio
ner Øm havde: A) det lå ikke i nærheden
af anden bebyggelse 63, B) det var lavt
liggende, C) der var skov, E) der var let
adgang til søer og åer, F) der var natur
skønne omgivelser, G) det lå centralt bl. a. ved Midtjyllands gamle hovedlande
vej 64. Dog har der ifølge Green Peder
sen næppe været tale om nogen gods
mæssig gevinst G5. Problemer har der der

imod været med at skaffe vand til klo
strets brug, selv om det ser ud til, at de
ret hurtigt er blevet løst (kap. 12).
Ser vi på, hvem der har været inddra
get i den sidste sag, kan det konstateres,
at man igen har hentet en stadfæstelse
hos paven (kap. 21), foruden at man har
handlet med bisp Svens »råd og samtykke
og ved landets konges nåde« (kap. 21).
Men formodentlig har ingen af dem, som
det tidligere har været tilfældet, spillet
nogen aktiv rolle. Jordegodset er skaffet
ved køb af ejendomme på stedet, hvilket
ifølge kap. 20 godt nok har givet visse
vanskeligheder. Men det interessante er
dog her, at klostret nu har skaffet sig en
så god økonomisk ballast, at det ikke
længere behøvede at henvende sig til an
dre for at bede om jordegods til sin klo
stergrundlæggelse. Den officielle godken
delse fra øvrighedspersoner er dog allige
vel bevaret. Ifølge Poul Rasmussen har
munkene efter deres ankomst til Øm for
søgt at samle deres besiddelser derom
kring ved i forbindelse med det at afstå
en del strøgods og gods, der lå i Veng 6G.
Med munkesamfundets bosættelse i Øm
lægges hermed grunden til et af de stør
ste klostre, som blev bygget i Danmark
i middelalderen.
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Jens Andersen
- »Danmarks første elektriker«

Ved S. Paaske Pedersen

I en årrække har fhv. el-installatør Søren
Paaske Pedersen, Århus, interesseret sig
for og beskæftiget sig med sit fags histo
rie. Ved gennemgang af fagblade og or
ganisationsarkiver har han opbygget en
samling, som vil være af betydelig værdi
for dem, der vil gå i gang med den de
talje i samfundsudviklingen, der hedder
elektricitetens indførelse. For det er jo et
af de mere løjerlige træk ved det meget,
der udfolder sig i lokalhistorien, at der
stadig er så mange sider, der er helt
urørte. Administration, kirker, skoler,
gårde og i et vist omfang også erhvervs
livet bliver der altid plads til - selv om
adskilligt ofte forekommer noget ufor
midlet. Men hvad der egentlig skete: fø
lelser, fornemmelser, vanskeligheder - og
glæder, kommer så sjældent med. Og det
skyldes simpelt hen, at ingen eller kun
meget få kender til det. Elektriciteten er
et typisk eksempel. Enhver byhistorie og
mange sognehistorier kan mønstre en
skildring af et elværks oprettelse. Men
hvad der egentlig gik for sig, da dette ny
modens fænomen skulle ind i huse og
virksomheder, har man intet om - og kan
i de fleste tilfælde heller ikke have det.
Paaske Pedersens optegnelser, hvoraf en

Buelampe med nedsænket kuppel. De to kulstæn
ger ses tv. midt i billedet. - Helge Holst: Elek
triciteten 1. bd. (1910).
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del er afleveret til Erhvervsarkivet, kan
hjælpe på vej og give impulser. Blandt
de mere fornøjelige af optegnelserne fin
der man nogle småtræk om Jens Ander
sen, der kaldte sig selv »Danmarks første
elektriker«.
-------- og så var han i virkeligheden
slet ikke elektriker, ikke af uddannelse i

al fald. Han var kleinsmed, født i Hjør
ring, udlært 1892 i København. Men
han kom til at hjælpe med ved repara
tion af de elektriske installationer på
Middelgrundsfortet, og det var nok. Det
nye og mystiske tiltalte ham; der var
noget tillokkende over arbejdet med
de sære kræfter. Arbejdet på fortet blev

Knaparbejde fra kort ef
ter århundredskiftet. Eksemplet er norsk, men
illustrerer systemet ud
mærket. - Johs. Lunde:
Kraft til andre. EL-grossistforeningen 19181968 (Oslo).
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forestået af det tyske firma Allgemeine
Elektrizitäts Gesellschaft, og Jens Ander
sen havde lejlighed til at lære sig mangen
god fidus af de tyske teknikere. Det fore
gik oftest efter et bytteprincip: en fidus
for en »genstand«; men handelen kunne
godt svare regning. Meget lærte han også
ved et besøg hos AEG, som han fik lej
lighed til at foretage sammen med ar
bejdslederen på fortet, ingeniør Tauber.
Da AEG i 1893 fik overdraget el-installationerne i Frihavnen, kom Andersen også
med her - og siden til Gothersgades Elek
tricitetsværk, hvor han arbejdede for hen
holdsvis Siemens & Halske og den kendte
københavnske mekanikus C. P. Jürgen
sen. De to firmaer havde i fællesskab en
treprisen på dette hovedstadens første el
værk. 90'ernes sidste femår tilbragte Jens
Andersen hos endnu et af branchens pio
nerfirmaer, Kemp og Lauritzen, der send
te ham på flere opgaver i provinsen - til
Odense, Hobro, Ålborg m. v. 1899 endte
han i Århus, hos Frichs.
Århus havde dengang endnu ikke noget
elektricitetsværk. Det kom et par år efter
og i øvrigt med AEG som entreprenør;
men teatret havde i 1900 fået et mindre,
provisorisk produktionsanlæg, der brug
tes, til det kommunale blev færdigt. Jens
Andersen mener at erindre, at der i Århus
ved århundredskiftet var beskæftiget 22
elektrikere. De fleste var københavnere,
som »det hvide lys «s fremmarch havde
kaldt ud i den underudviklede, »mørke«
provins. De betragtede sig som overmen
nesker, kaldte sig »montører« og blande
de sig ikke gerne med de gemene elektri
kere. De optrådte ofte i jaket, pressefol
der, stive flipper, løse manchetter - og

laksko. Der skulle siges »De« til dem selv om de tog manchetterne af, når dé
gik i arbejde.
Den første rigtige anvendelse af elek
triciteten som belysningskilde var bue
lampen, der brugtes på torve og andre
store pladser og i fabrikker. Den gav et
meget skarpt lys og egnede sig ikke for
beboelsesrum. Desuden voldte såvel til
slutning som indregulering ofte besvær.
Omkring 1890, en god halv snes år efter
opfindelsen, kom Edisons kultrådsgløde
lampe til Danmark. »De var så stærke, at
de kunne holde til at smides over et hus,
uden at de gik i stykker«, sagde Jens
Andersen. Pærernes fremkomst bevirkede,
at det blev mere almindeligt at anvende
elektriciteten til belysning af kontorer,
butikker og værksteder. Efterhånden
vandt de også indpas i hjemmene, selv
om mange frygtede for at slippe de nye
kræfter løs netop der.
De tidligste boliginstallationer udførtes
dels som »knaparbejde«, fritliggende led
ninger på porcelænsknapper, som endnu
for få år siden, ude af funktion, kunne
ses i gamle huse, dels som »Bergmanns
rør«. Skulle en installation udføres dis
kret, brugtes tynde ebonitrør. Der kom
dog mange samlinger ved denne metode,
idet rørene kun var 1,5 m lange. Nedføringer blev altid udført i Bergmanns
rør, ligesom afbrydere og stikkontakter
var af samme fabrikat. De huskes og ses
vel en gang imellem endnu: messing
dækslerne og ditto »håndtag«. I nye huse
blev installationen lagt skjult - over lofter
og ved indhugninger i mure og skillerum.
Indhugningerne blev tilmuret med gips.
Det elektriske lys blev tændt nytårsnat
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kl. 12 1900/1901 hos borgmester F. C. B.
S. Vestergaard i Mejlgade. Det var Jens
Andersen, der satte sikringerne i, og lyset
strålede fra den første lejlighed i Arhus.
Begivenheden blev fejret med nattefest og
manér. Champagnepropperne sprang, og
Jens Andersen fik 50 kr. i drikkepenge
for sin ulejlighed og kom ydermere med
til Nachspielet på Hotel Royal. Belastnin
gen på elværket var ikke stor den første
tid, det kørte. 31. december 1901 måltes
forbruget til 1.875 kWh.
Under sin ansættelse hos Frichs kom
Andersen til at rejse meget rundt i landet.
Han var aldrig bange for opgaverne og
følte, at han havde fået så megen indsigt
i elektricitetens mysterier, at han kunne
klare alt. Når han kom - på vej til ce
ment- og spritfabrikkerne i Ålborg, gød
ningsfabrikken i Mundelstrup eller sprit
fabrikken i Hobro - blev han med sit
milliamperemeter over skulderen i reglen
antaget for fotograf. På Århus Oliefabrik
indrettede han ca. 1908 otte lampesteder
og installationen til et tørringsanlæg.
Dette arbejde forlangte han 90 kr. for
hos ingeniør H. E. Israelsen, der imidler
tid tilbød 70 kr. - et beløb, man i virke
ligheden klarede sig fint med. Det gav en
timeløn på 2,25 kr., og så havde man
endda måttet trække tiden ud for ikke at
tjene for meget.
Da Andersen senere installerede en va
reelevator for AO, ville dynamoen ikke
give strøm. Meget blev prøvet; men først
da remmen blev krydset, lykkedes det at
få den til at fungere. Men hvorfor det
skulle til, kunne ingen finde ud af. Dy
namoen var der problemer med flere ste
der. Da Andersen engang ikke kunne
86

klare en hos Junchers klædefabrik i Ran
ders, blev der rekvireret en ekspert fra
Tyskland. Eksperten satte et forhæng af
sækkelærred om maskinen, for at ingen
skulle se, hvad han foretog sig. En særlig
lumsk ting ved dynamoerne var, at de
sommetider efter længere tids drift tabte
remanensen. Her lærte de danske elek
trikere dog hurtigt, at den kunne gen
oprettes ved at sætte strøm fra et accumulatorbatteri til magneterne i dyna
moen. Var der ikke noget accumulatorbatteri, kunne et par tørelementer bruges.
På alle tidspunkter kunne Andersen
blive kaldt ud, når der var problemer. En
juleaftensdag erindrer han, at han blev
sendt til Mundelstrup, hvor dynamoen
strejkede. Da han skulle hjem, kom han
- muligvis under indtryk af julens glæder
- med det forkerte tog og måtte fejre sin
højtid på Viborg banegård.
Til en kraftcentral, som Frichs havde
indrettet for en proprietær, viste det sig,
at dynamoen var for lille. Den kunne kun
holdes i gang, når døre og vinduer var
åbne, og to mand sad og pustede på den
med blæsebælge. Maskinen var leveret af
Thomas B. Thrige i Odense, der måtte

Drejeafbryder eller »hane«, som den oprindelig
kaldtes - vel analogt med vandhane. - Helge
Holst: Elektriciteten 1. bd. (1910).

sende to specialister over. Det var frimo
dige herrer, der forlangte frokost, før de
gik i gang med at stille en diagnose. Den
var der i øvrigt ingen ben i. Dynamoen
var for lille, og en anden og større måtte
opstilles. Jens Andersen fik 25 kr. af pro
prietæren for at have fremtvunget dette
resultat.
Hans stilling hos Frichs var ret fri; han
kunne således selv vurdere og prisfast
sætte reparationer, når han var på rejse.
I kostpenge fik han på sine ture 2,25 kr.
om dagen, og de slog fint til.
Før der kom uddannede elektrikere, var
det fortrinsvis smede og snedkere, der op
tog håndteringen - de sidste bl. a. fordi
megen installation udførtes i »klemlister«,
og også bag Bergmanns rør var der tynde
trælister. De lærlinge, der i Andersens tid
blev antaget hos Frichs, var ofte »fars
sønner«, der vel følte sig tiltrukket af det
forholdsvis renlige arbejde og den anse
else, det gav, at kunne tumle de nye, end
nu så ukendte kræfter. Når de blev sven
de, kaldte de sig montører, en betegnelse,
der af »venlige« sjæle blev udvidet til
»salonmontører«.
Disse spredte småtræk fra elektricite
tens barndom opnoterede Paaske Peder
sen i 1930. Senere dukkede Jens Ander
sen op for ham i forhandlingsprotokoller
for Dansk Elektrikerforbunds 2. afdeling.
Det fremgår heraf, at han var initiativ
tageren til oprettelsen af den første fag
forening for elektrikere - 1901 i Århus.
Da Dansk Elektrikerforbund oprettedes,
blev han den første provinsrepræsentant
i hovedbestyrelsen. Hans idealisme synes
dog med tiden at være falmet, og forbun
det fik efterhånden en del kvaler med

ham. Således fremgår det af forhandlings
protokollen, at han på et tidspunkt tog
arbejde til 40 øre i timen, hvor tariffen
sagde 58. Muligvis har han følt sig tvun
get af svigtende helbred. I 1921 blev han
slettet for gæld, men fik tilbud om gen
indtrædelse mod betaling af 5 kr. over et
stykke tid. Om tilbudet blev modtaget,
ses ikke.
Jens Andersen eller Jens Bajsikum,
som han kaldtes, blev 82 år gammel og
døde i 1944 på De gamles Hjem på Kir
kegårdsvej, hvor han boede de sidste år
- næsten blind og sengeliggende det me
ste af tiden. Han var en lille trivelig per
son med en sjokkende gang, der nok
skyldtes, at han altid gik med kludesko.
Han havde et godt humør og et tillids
vækkende væsen, der kom ham til gode,
når han som akkvisitør for installatør F.
T. Lund skulle kapre kunder til firmaet.
I mange år deltog han ikke i det egentlige
arbejde. Men han blev meget anvendt til
at sætte lærlinge i gang, og dem havde
han et godt tag på. Hvis han endelig blev

Ældre dansk dynamo, konstrueret af bl. a. C. P.
Jürgensen, som Jens Andersen arbejdede for i
1890'ernes første femår. - Helge Holst: Elektrici
teten 1. bd. (1910).
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taget med til noget, blev det ikke til me
get. Han snakkede, og kunne han provo
kere en husmor til at give kaffe, spædede
han denne op med medbragt brændevin,
og så blev der ikke mere arbejde den dag.
Til gengæld udfoldede han sig på anden
måde med latter, sang - og endog dans.
De unge, uddannede kolleger havde han
besvær med. De kunne ikke tolerere, at
han var selvlært - og i øvrigt heller ikke,
at han ikke kunne følge med, når han
havde fået »kaffe«.
F. T. Lund var sandsynligvis det sidste
firma, Jens Andersen var fuldt beskæfti
get ved. Da han blev ældre, gik han selv
og lavede en del »måneskinsarbejde« ofte til små priser, der kunne reduceres
ved tilskud af kaffepunche. Da han ikke
havde autorisation, måtte han have auto
riserede mestre til at anmelde sine arbej
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der. Det gik i reglen. Installatørerne var
flinke til at hjælpe den gamle mand. I de
seneste år kunne det knibe for ham at ud
føre aftalte arbejder, og han fik da ofte
hjælp af arbejdsløse kolleger. Når det un
dertiden hændte, at han ikke fik et ar
bejde anmeldt, og dette blev opdaget,
måtte han stille til »klø« på Belysnings
væsenet. Fra et af disse besøg fortælles
det, at han, da han kom ind på direktø
rens kontor, knælede ned, kravlede hen
til skrivebordet og lovede bod og bedring.
Det kunne direktøren ikke stå for, og han
slap for videre tiltale.
Jens Andersen var en typisk repræsen
tant for den gamle elektriker, der uden
håndværksmæssig og teoretisk uddannel
se udførte sit arbejde på de erfaringer,
han gennem et langt liv havde erhvervet
sig.

Demokraten 1884-1915
- af en Århus=avis' historie

Af Hans Kaae
Arbejderpressen i Danmark blev grund
lagt 1871 med »Socialisten« i Køben
havn, der fra 1874 blev videreført som
»Social-Demokraten«. Bladet havde store
vanskeligheder i sit første ti-år, og først
da typograf Emil Wiinblad som en sid
ste udvej blev gjort til redaktør 1881,
vendte udviklingen. Fra at være et næsten
sekterisk medlemsblad forvandlede han
»Social-Demokraten« til et virkeligt dag
blad, hvor de teoretiske debatter måtte
vige for aktualitetsstof. Det var den prak
tiske klassekamp, der optog Wiinblad, og
en helt ny emnekreds blev taget op: ofte
i form af affærejournalistik påtaltes myn
dighedernes overgreb, arbejdsgivernes vil
kårlighed, de usle boligforhold og andre
sociale emner. »For første gang lød i en
avis det mishandlede barns gråd og den
forsagte jammer fra fattighusenes kuede
gamle«.
» Social-Demokraten « s oplagsudvikling
blev næsten eksplosiv. Fra 2500 abonnen
ter 1881 ved Wiinblads overtagelse steg
tallet 1883 til 10.000 og ved 1884's ud
gang til 18.000. »Social-Demokraten«
blev et godt overskudsforetagende, og da

bladet siden 1874 havde været arbejder
bevægelsens ejendom, gik overskuddet til
dens formål
Under opbygningen af arbejderpressen
i Danmark har man sikkert modtaget im
pulser fra udlandet; men den resulterende
struktur blev helt selvstændig sammen
lignet med de øvrige europæiske lande 2.
Det danske socialdemokrati havde hen
tet en væsentlig del af sin teoretiske bal
last fra Tyskland (jfr. Gimleprogrammet
1876, der var en oversættelse af det tyske
Gothaprogram fra 1875), og hvad pres
sen angår, kan der konstateres visse lig
hedspunkter. Ledelsesformen med en kon
trahentfor samling, der valgte bladets re
daktør og tog beslutninger angående ud
videlser m. v. genfindes i Danmark, men
der er ingen positive vidnesbyrd om, at
inspirationen var tysk.
Den afgørende forskel mellem dansk
og tysk arbejderpresse lå i, at mens den
danske havde et klart centraliseret præg,
havde den tyske et lige så klart decentra
liseret præg. I Danmark blev ejendoms
retten til de eksisterende arbejderblade
1888 overtaget af »Social-Demokraten«,
og selv om det måske ikke var tilsigtet
ved denne centralisation, kom den føl
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gende tilvækst i den danske arbejder
presse til at stå med »Social-Demokraten« som ejer. Betydningen af det nære
økonomiske forhold mellem bladene, som
denne struktur medførte, er behandlet se
nere. I Tyskland var bladene derimod bortset fra hovedorganet »Vorwärts« underlagt de lokale arbejderbevægelser,
og der var ikke tale om økonomisk støtte
til disse blade fra centralt hold, som til
fældet var i Danmark, hvor »Social-Demokraten« ydede store tilskud til den øv
rige socialdemokratiske presse og havde
krav på evt. overskud.
Et lignende forhold mellem parti og
presse fandtes i Norge, hvor en egentlig
socialistisk foreningsdannelse først fandt
sted 1885. Aret forud var det første so
cialdemokratiske dagblad »Vort Arbeide«
blevet udsendt af en privatmand. Bladet
blev senere overtaget af partiet; men en
del af de socialdemokratiske lokale aviser,
der specielt i årene 1899-1910 blev star
tet, var private, og den centrale indfly
delse på pressen var kun ringe.
I Sverige begyndte en egentlig socia
listisk agitation 1881 med August Palm,
der marts 1882 udsendte »Folkviljan«,
som den første måned fik støtte fra Kø
benhavn og derefter måtte gå ind. 1885
begyndte »Social-Demokraten« i Stock
holm at udgå, og nu fulgte opbygningen
af en egentlig arbejderpresse i Sverige,
men under andre organisatoriske forhold
end i Danmark. Tilknytningen mellem
parti og presse var svagere end i Dan
mark, men stærkere end f. eks. i Norge 3.
Engelske forhold spillede ingen rolle
under opbygningen af den danske arbej
derpresse, da der endnu ved århundred
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skiftet ikke var nogen arbejderpresse i
England, og franske forhold har næppe
heller betydet noget.

»Demokraten« grundlægges 1883-1884
1883 besluttede Harald Jensen og Emil
Marott at udgive et ugeblad i Århus, der
kunne fremme de socialdemokratiske ide
ers udbredelse. Såvidt det kan ses af de
københavnske
forhandlingsprotokoller,
skete det uden forudgående aftale med
København og for egne midler 4.
Den nødvendige startkapital bragte Ha
rald Jensen til veje, idet han gennem åre
ne havde opsparet 1200-1300 kr. Marott
og Harald Jensen var begge ansat på
»Aarhus Amtstidende«, og da de fik ad
gang til at anvende Amtstidendes nyheds
sats, kunne udgiften pr. nummer nedbrin
ges til 30 kr. plus klicheer, papir og bud
løn 5.
Første nummer af »Socialdemokratisk
Ugeblad«, som barnet kom til at hedde,
udkom d. 19. juni 1883 og var trykt hos
»Aarhus Amtstidende«. I juni kvartal
1883 havde bladet ca. 200 abonnenter 6,
og trods en vis stadig fremgang var Ha
rald Jensens sparepenge opbrugt i løbet
af 3/4 år. Men viljen til at føre bladet vi
dere var der. Ny kapital blev fremskaffet
ved dannelsen af »Aktieforeningen til ud
givelsen af et socialdemokratisk organ i
Århus« d. 1. april 1884, hvori både en
keltpersoner og foreninger kunne tegne
andele 7.
Ændringen i ejerforholdene gav Harald
Jensen lejlighed til at proklamere: »Med
dette nummer er den private ejendomsret
over bladet ophørt, og det er nu så fuldt
ud, som det i øjeblikket er muligt, arbej-

Harald Jensen (18511925) og Emil Maro 11
(1856-1940), Demokra
tens to grundlæggere. Ud over sin gerning i
den socialdemokratiske
presse (han var Demo
kratens redaktør til 1918)
øvede Harald Jensen en
pionerindsats som fag
foreningsmand, dels for
provinsområdet,
dels
som den første formand
for Dansk typografisk
Forening. Han var folke
tingsmand 1890-92 og
1895-1906 og derefter
landstingsmand til sin
død. Som medlem af År
hus Byråd 1894-1916
virkede han for alder
domsforsorgens forbed
ring, skolevæsenets ud
vikling og købet af Marselisborg gods. Han havde sin store andel i, at Statsbiblioteket, Statens Avis
samling og fødselsstiftelsen blev placeret i Århus. - Emil Marott flyttede til Horsens 1888 og 1896 til
Odense, hvor han var med til at gøre Odense Social-Demokrat til et af partiets betydelige provinsorga
ner. Efter opstillinger flere steder fra 1890 valgtes han endelig 1903 til folketinget for Odense. Han ar
bejdede her især med jordspørgsmål, byggesager, jernbanesager m. v. Han sad i finansudvalget fra 1906
og 1909-13 i kommissionen angående len og stamhuse. Som medlem af det sønderjyske udvalg udtalte
han sig i november 1919 for Flensborgs indlemmelse uden afstemning, et standpunkt, som han fastholdt,
og som kom til at koste ham hans politiske liv. En ny partidannelse, Det frie Socialdemokrati, og et nyt
blad, »Folket«, havde han ingen held med, og han forlod derefter aktiv politik.
Demokratens jubilæumsnummer 19. juni 1908.

dernes eget blad, deres fælles ejendom,
ledet og styret af dem selv« 8. At bladet
således ikke tjente enkeltpersoners profit
interesser, var et motiv, der kom til at gå
igen og igen i de kommende års agitation
for bladet.
Med aktieselskabsdannelsen efterlevede
Harald Jensen en erklæring kort efter bla
dets start om at lade det overgå til orga
nisationerne, når de magtede det 9. I ar
tiklen 1. april 1884 begrundedes over
gangen også med, at arbejderbevægelsens
organisationer ved bladets start var »for
vaklende og ny«, men at de nu havde

nået den nødvendige fasthed. Den be
skedne aktietegning og det, at aktierne
hovedsagelig blev afsat til private, ikke
til foreningerne, tyder på, at det mere var
de pekuniære årsager, der lå bag, end tro
på den lokale arbejderbevægelses bære
dygtighed.
Harald Jensens motiver til at opgive
den private ejendomsret til bladet har
utvivlsomt ikke kun været finansielle, for
antagelig har han lige fra starten ønsket
de samme ejerforhold som på »SocialDemokraten«, men pengenøden drev ham
til at tage skridtet for tidligt. Alligevel
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markerer det første socialdemokratiske
provinsblads overgang til kollektiv ejen
dom et vigtigt skridt henimod den økono
miske (og politiske) enhed, der senere
gjorde den socialdemokratiske presse så
slagkraftig. Når Harald Jensen i oven
stående citat nævner, at »Socialdemokra
tisk Ugeblad« er ledet og styret af arbej
derne, tyder det på, at bladet allerede fra
1. april 1884 blev forsynet med det sam
me ledelsesapparat som »Social-Demokraten« i København. Her udgjorde andels
haverne et kontrahentmøde, der i alle
bladets anliggender havde den højeste
magt. To gange årligt afholdtes ordinært
møde, hvor der blev aflagt beretning om
»forretningens gang«, fremlagt regnskab
og valgt kontrolkomité og redaktør, re
daktionssekretær, kasserer og ekspedient.
Kontrolkomiteen, der havde tre medlem
mer, samledes en gang ugentligt og »før
te opsyn med den hele forretning« og påså, at funktionærerne opfyldte deres for
pligtelser. Den kunne suspendere enkelte
eller samtlige funktionærer 10.
Positivt vidnesbyrd om, at denne ledel
sesform, hvor redaktøren skulle vælges
hvert halve år, er indført i Arhus, findes
først 1. okt. 1884: den dato »Socialdemo
kratisk Ugeblad« overgik til dagbladet
»Demokraten« X1.
Som nævnt blev »Socialdemokratisk
Ugeblad« i begyndelsen trykt hos »Aar
hus Amtstidende«, men det venskabelige
forhold kølnedes, efterhånden som Ha
rald Jensens og Marotts arbejde bar frugt.
Redaktøren, Alfred Bjørnbak, kunne ikke
roligt se to af sine typografer gøre ind
hug blandt folk, der ellers fyldte op i hans
rækker, oven i købet ved hjælp af hans
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egen skrift og sværte, som Marott siger
i sine erindringer. Resultatet var uund
gåeligt: de to typografer blev fyret 12.
Dette aktualiserede planerne om at lade
»Socialdemokratisk Ugeblad« blive dag
blad. Første skridt på vejen var anskaf
felse af eget trykkeri. »Aktieselskabet til
udgivelsen af et socialdemokratisk organ
i Århus« kunne ikke bære dette projekt,
og i stedet trådte en ældre partifælle, mu
rermester A. Sørensen Braad, til med et
lån på 1500 kr., så Harald Jensen og Ma
rott kunne rejse til Kerteminde og dér
købe en gammel trykmaskine, skrift og
andet nødvendigt materiale 13.
1. juli 1884 startede det ny trykkeri,
der fik til huse i et skur i baggården
Banegårdsvej 6. Dermed havde Harald
Jensen og Marott sikret sig, at bladet
kunne udkomme, uanset hvorledes for
holdet til Venstre udviklede sig. Der hav
de dog ikke på noget tidspunkt indtil da
været lagt bladet nogen trykmæssige hin
dringer i vejen 14.
Da de lokale kræfter i Århus heller ikke
kunne sikre de fornødne midler til det
planlagte dagblads daglige drift, hen
vendte Marott og Harald Jensen sig i juli
1884 til partifællerne i København, hvor
Socialdemokratisk Forbund fik de køben
havnske fagforeninger til at tage for 840
kr. aktier. Og hvad der var nok så vig
tigt: et fællesmøde af Socialdemokratisk
Forbund og fagforeningerne vedtog 4.
sept. 1884 at henstille til »Social-Demokraten«s kontrahentmøde »at bevilge de
nødvendige midler til bladet i Århus« 15.
Kontrahentmødet 17. sept, efterkom
opfordringen og bevilgede et rentefrit lån
på indtil 3000 kr. 16. Lånet var begyn-

Trykkeriet i baggården
til Banegårdsvej 6. T. v.
for kakkelovnen maski
nen fra Kerteminde.
Demokratens jubilæums
nummer 19. juni 1908.

delsen til en stadig større strøm af kapi
tal til »Demokraten« i de næste 10 år,
indtil bladet begyndte at svare sig.
Foruden kapital og trykkeri sikrede Ma
rott og Harald Jensen sig en redaktionel
medarbejder. Det var den senere redak
tør af »Ekstrabladet« Frejlif Olsen (bror
til Henrik Cavling), dengang kun 16 år
gammel. Han havde vakt opmærksomhed
ved et bloddryppende digt under navnet
Frederik Møller, og ved at påstå sig ældre
end sine 16 år blev han antaget - men
det blev nu kun en kortvarig episode for
Frejlif Olsen 1T.
1. okt. 1884 blev »Socialdemokratisk
Ugeblad« afløst af dagbladet »Demokra

ten«. Ugebladet havde da 685 abonnen
ter 18, og det økonomiske grundlag var
fortsat meget spinkelt. Marott og Harald
Jensen måtte da også føre et sparsomme
ligt levned for at holde foretagendet i
gang. Harald Jensen, hvis grundløn hos
aktieselskabet var 15 kr. om ugen 19,
skulle dog senere blive en holden mand
takket være sin indsats: »Demokraten«
blev det største blad i Arhus og ophav til
den socialdemokratiske presse i Jylland.
Op/ag
Den grafiske fremstilling af »Demokra
terne oplag i absolutte tal (figur 1) viser,
hvorledes »Demokraten« i en næsten 1093

Redaktions- og ekspeditionskontoret Banegårds
vej 6. Arbejdsbordet ser ud til at have været en
række brædder, ophængt ved langvæggen. - De
mokratens jubilæumsnummer 19. juni 1908.

årig periode måtte kæmpe for at opnå en
placering mellem de øvrige Århus-blade
og trods ihærdig agitation kun havde
ringe held. Men bladet måtte også tage

Figur 1
»Demokraten«s oplag 1883-1915
Kilde: Dem. 19. juni 1908 og kontrol II
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konkurrencen op med fire etablerede dag
blade, der var præget af provisorietidens
skarpe pressepolemik.
»Aarhuus Stiftstidende«, grundlagt
1794, spillede som politisk organ en min
dre rolle, mens J. M. Mørk var redaktør
(1873-1889), men Mørks stærke stilling
i kommunalpolitiske anliggender og umå
delige lokalpatriotisme plus personlige
popularitet gjorde Stiftstidendes position
som »byens blad« urokkelig 20. På »De
mokraten« antog man, at dette forhold
medførte, at mange arbejdere holdt bladet
trods dets umiskendelige højreobservans,
og »Demokraten« førte idelige kampag
ner mod det for arbejder fjendtlighed 21.
Mørks efterfølger, Funch Thomsen (red.
1889-1923), var dygtigere som blad
mand og befæstede yderligere avisens
position 22.
Venstre-oppositionen havde 1866 fået
et talerør gennem »Aarhus Amtstidende«,
hvis radikale, antimilitaristiske redaktør
Lars Bjørnbak (red. 1866-1878) havde
haft betydning for den tidlige arbejder
bevægelse i Århus. Lars Bjørnbaks sønner
fortsatte bladet: i perioden 1885-1889
med cand. jur. Vilh. Lassen som daglig
leder, hvis skarpe pen fik injuriesagerne
til at blomstre som i gamle Bjørnbaks
dage 2'\ Amtstidendes radikalisme i »De
mokraten «s første år må have været med
virkende til at holde »Demokraten«s op
lag nede - senere gav en moderat ledelse
af »Aarhus Amtstidende« »Demokraten«
bedre kort på hånden.
»Aarhus Folkeblad«, startet 1882 som
reaktion på Bjørnbaks og Amtstidendes
anti-grundtvigianske holdning, førte un
der N. Joh. Laursens redaktion (1882-

1903) en endnu skarpere pen mod mini
steriet Estrup end Amtstidende 24. Folke
bladet opfattede antagelig »Socialdemo
kratisk Ugeblad« som en konkurrent i
radikalisme, og mens »Aarhuus Stifts
tidende« prøvede at tie bladet ihjel, og
Amtstidende omtalte det neutralt, gav
Folkebladet det en ilde medfart 25. Som
forholdsvis ny etableret kom »Aarhus Fol
keblad« næppe til at trykke »Demokra
ten« meget.
»Jyllands Posten«, startet 1871, lå den
gang yderst til højre, men efterhånden
som bladet udviklede sig til et konserva
tivt organ for hele landsdelen, kom det til
at betyde mindre og mindre for de lokale
forhold 26.
Midten af halvfemserne bragte »Demo
kratens oplagsmæssige gennembrud. No
gen bestemt årsag til gennembrudet er det
vanskeligt at påvise. Da »Social-Demokraten« i firsernes første halvdel fik sit
gennembrud, lå årsagen i høj grad i redak
tørskiftet 1881, der gav bladet en slag
kraftig journalistisk udformning. Ganske
vist forbedredes indholdet i »Demokra
ten«, efterhånden som Harald Jensen blev
en mere øvet bladmand, men da »Demo
kraten« hele tiden havde holdt sig til »Social-Demokraten«s linie, kan der ikke på
vises nogen væsentlig journalistisk æn
dring som årsag, omend Peter Sabroes
indflydelse mærkes (medredaktør 18951906). Generelle politiske forhold og ar
bejderbevægelsens organisatoriske udvik
ling kan tænkes at have spillet en rolle.
I »Demokraten«s første år kulminere
de forfatningskampen, hvorunder Social
demokratiet ikke på markant måde skilte
sig ud. Venstre og socialdemokraterne i

Århus samarbejdede med regelmæssige
møder på bestyrelsesplan, og »Aarhus
Amtstidende« førte lige så kraftigt sprog
mod provisorierne som »Demokraten«.
Men under forfatningskampens stagna
tion op mod 1890 begyndte socialdemo
kraterne i Arhus at markere deres selv
stændighed kraftigere. Første skridt var
selvstændig grundlovsfest 1887, og op
stillingen af en selvstændig kandidat i
Århus til folketingsvalget 1892 marke
rede det definitive brud på det snævre
lokale samarbejde 27. Belastende for det
gode forhold var også Harald Jensens valg
1890 i Skjoldelevkredsen, hvor han med
stor taktisk kløgt udnyttede en splittelse
i Venstre. Netop Skjoldelev-valget vakte
vældig opsigt og var sammen med valget
af Holm og Hørdum med til at slå So
cialdemokratiet fast i bevidstheden som
et parti af politisk betydning 28.
Forfatningskampens stagnation og for
ligspolitikken betød en betydelig modera
tion i »Aarhus Amtstidende «s tone. Med
Niels Neergaard i redaktørstolen på Amts
tidende fra 1892 var den bjømbakske ra
dikalisme et overstået stadium 29, og
»Demokraten« kunne fremstå i overens
stemmelse med Karl Marx' tese: Over for
socialdemokraterne er alle andre partier
en reaktionær masse.
Sideløbende med distanceringen til
Venstre voksede den organiserede arbej
derbevægelse i Århus, og »Demokraten«
indgik som fast bestanddel af ethvert agi
tationsmøde. Prøvenumre blev uddelt, og
det blev igen og igen slået fast, hvor for
kasteligt det var for arbejdere at holde
højreblade, der hånede og modarbejdede
arbejdernes interesser.
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Til disse to faktorer - klar politisk selv
stændig placering og opbygning af et ef
fektivt parti- og agitationsapparat - kom
mer en tredie og måske nok så vigtig.
Læsefærdigheden i den brede befolkning
var stigende før århundredskiftet, og ved
at rette opmærksomheden specielt mod
arbejdere og småhandlende kan »Demo
kraten« have fået tag i store kredse, der
ikke tidligere læste avis.
1897 havde »Demokraten« tilkæmpet
sig pladsen som byens største avis - en
position den beholdt i hele resten af den
her behandlede periode 30.

Økonomi
»Demokraten«s oplagsmæssige gennem
brud faldt sammen med bladets økonomi
ske, jfr. figur 2. Forinden måtte bladet
gennem en svær tid, hvor gælden hobede
sig op på grund af den ringe oplagsstig
ning.
Arbejderbevægelsen i Arhus var for
svag til at yde nogen større hjælp 31, og
Marott og Harald Jensen måtte derfor
gentagne gange henvende sig til deres
mere succesrige forbillede »Social-Demo-

Figur 2
Modtaget fra og indsendt til »Social-Demokraten«
Kilde: Hovedbog, Dem. s. 83, 254 og 462-463.
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kraten« i København for at opretholde
bladets eksistens. Det første lån på 3000
kr. blev behandlet meget formelt. Der
blev oprettet en panteobligation, der me
get optimistisk satte tilbagebetalingsfri
sten til 11. dec. 1889 32. Senere blev til
skuddene ydet uden slet så mange forma
liteter. Fra febr. 1887 blev »Demokraten«
sikret fast papirtilførsel fra København
33, mens et forslag samme år fra Marott
og Harald Jensen om et fast tilskud på
1200 kr. pr. kvartal blev afvist 34. Gæl
den til København voksede stadig. 1. okt.
1888 var den oppe på ca. 17.000 kr., og
bladets økonomi var stadig så anspændt,
at Harald Jensen af egen lomme flere
gange måtte lægge ud for at sikre kasse
balancen 35. Fra 1895 begyndte »Demo
kraten« at give overskud, hvad specielt
»Social-Demokraten« satte pris på, da
bladet som ejer havde krav på hele over
skuddet.
Omkring århundredskiftet havde »De
mokraten« betalt hele sin gæld, og der
begyndte at rejse sig røster for, at bladet
skulle have lov til at beholde en del af
overskuddet. Sagen blev for alvor rejst
på et repræsentantskabsmøde sommeren
1905, hvor Jakob Jensen ønskede 25-50
°/o af overskuddet. Harald Jensen mente,
at 10 °/o ville være mere rimeligt, da »De
mokraten« såvel som »Social-Demokra
ten« måtte være med til at betale den øv
rige underskudsgivende provinspresse 36.
Det blev ved de 10 °/o, da kontrolkomi
teen for »Social-Demokraten« i slutnin
gen af året gav »Demokraten« andel i
overskuddet. Pengene skulle bruges til
lokale partiformål efter »Demokraten«s
kontrolkomités indstilling og repræsen

tantskabets beslutning 3?. Andelen ud
gjorde i gennemsnit 2000 kr. årligt, og
langt den største del blev anvendt til Ar
bejdernes Byggeselskab og senere til for
samlingsbygningen. Kun undtagelsesvis
blev der brugt af beløbet til agitation og
da kun beskedne summer. De voldsomme
udsving, figur 2 viser efter 1895, forkla
res af bladets aflæggerpolitik, der nær
mere er behandlet senere.
Som de fleste andre dagblade havde
»Demokraten« også et accidenstrykkeri,
der særligt blev benyttet af arbejderbevæ
gelsen både i Århus og i resten af landet.
Der foreligger ikke specielle regnskaber
for accidenstrykkeriet, således at dets evt.
overskud kan klarlægges. I sidste halvår
1889 var indtægten ved trykkeriet 647
kr. Til sammenligning tjener, at abonne
mentsindtægten fra Århus i samme pe
riode var 5.147 kr. I halvåret okt. 1896marts 1897 var de tilsvarende tal 4.979
kr. fra trykkeriet og 17.526 kr. fra abon
nement. Accidenstrykkeriets andel af om
sætningen var således stigende, hvilket
bl. a. skal ses i forbindelse med, at »Land
arbejderen« siden 1895 blev trykt på Ar
bejderpartiets Bogtrykkeri 38. »Demokra
ten «s accidenstrykkeri har utvivlsomt
støttet bladets økonomi, men i hvor høj
grad tillader det foreliggende regnskabs
materiale ikke at afgøre.

Ledelsesforhold
Da »Demokraten« 1. okt. 1884 begyndte
at udgå som dagblad, var det som nævnt
udstyret med samme ledelsesorganer som
»Social-Demokraten«, dvs. en repræsen
tantforsamling bestående af andelshavere

i aktieforeningen og en kontrolkomité 3<J.
En del tyder på, at organerne fungerede
på samme måde som i København: bl. a.
blev redaktøren valgt af repræsentant
mødet 40, men da der intet regulativ fin
des bevaret eller andet oplysende mate
riale, lader det sig ikke gøre at trænge
dybere ind i funktionsmåden.
Gældsætningen til »Social-Demokra
ten« betød allerede fra bladets start 1884
mulighed for indflydelse fra København,
idet det i panteobligationen på 3000 kr.s
lånet hed: »Såfremt kreditor skulle finde,
at bladet »Demokraten« ikke ledes i den
ånd, hvori det er stiftet, og som er for
målet med dets udgivelse, har kreditor ret
til at lade lånet repræsentere på forenin
gens kontrahentmøder ved fagforeninger
ne i Århus, som om det var kontant ind
betalt aktiekapital, som første middel til
at hidføre en forandring, og dernæst, så
fremt dette ikke skulle føre til det ønskede
resultat... at opsige hele kapitalen til ud
betaling med et halvt års varsel...« 41.
Den stadig voksende gæld til Køben
havn - 1. okt. 1888 var den på ca. 17.000
kr. - og oplagets ringe vækst belastede
aktieforeningen i den grad, at »uenig
heden begyndte at stikke sit hæslige ho
ved frem« 42. Møderne i foreningen, hvis
aktier hovedsagelig var private hos parti
fæller, begyndte at blive urolige 43, og
et sammenbrud for bladet kunne blive
følgen.
Forholdene i Århus samt den første an
modning om støtte fra Ålborg fik »SocialDemokraten« s kontrahentforsamling til at
forlange en »ordning af bladagitationen«
44. Kontrolkomiteen udarbejdede en plan
for centralisation af arbejderpressen i Jyl
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land, og 14. aug. 1888 blev planen ved
taget af kontrahentforsamlingen efter for
udgående godkendelse på kongressen
1888 45.
»Demokraten« skulle fra 1. okt. være
eneste blad i Jylland med selvstændigt
trykkeri, mens Ålborg, Randers og Hor
sens skulle forsynes med aflæggere fra
Århus. Ejendomsretten til »Demokraten«
blev overdraget til »Social-Demokraten«,
og ved fremtidige bladoprettelser skulle li
geledes »Social-Demokraten« være ejer 46.
Centraliseringen 1888 kom til at danne
grundlag for en udvikling, der betød, at
alle partiets blade fremtidigt kom ind un
der én ledelse: kontrolkomiteen i Køben
havn, hvilket var af fundamental betyd
ning for udviklingen af den socialdemo
kratiske presses tidligere fremhævede
økonomiske enhed. Den økonomiske so
lidaritet betød hensyntagen til helheden,
således at de partimæssige behov ved
bladoprettelserne kunne sættes i forgrun
den.
Det var »Social-Demokraten«, der bar
de store ofre, centralisationen medførte.
Bladet måtte både betale provinspressens
grundlæggelse og tildels drift, foruden at
det måtte afgive abonnenter til de sted
lige blade 47. Senere, da »Demokraten«
begyndte at give overskud, medførte den
ne politik også store ofre for dette blad,
hvad der senere udførligt skal blive gjort
rede for. I længden var det naturligvis
uholdbart, at provinsen var uden legalise
ret indflydelse på den socialdemokratiske
presse, men først 1913 ændredes reglerne
således, at provinsaviserne kunne vælge
repræsentanter til et landskontrahentmø
de, der skulle vælge »Social-Demokra
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ten «s kontrolkomité og drøfte de redak
tionelle linier 48.
Foreløbig betød centraliseringen for
»Demokraten«s vedkommende økonomisk
sikring mod opgivelse af selvstændighe
den. »Aktieforeningen til udgivelsen af et
socialdemokratisk organ i Århus« blev
opløst tilsyneladende uden anden vanske
lighed, end at der ikke mødte nok op ved
den første generalforsamling 40. For at
sikre, at den lokale arbejderbevægelse al
ligevel stadig følte sig knyttet til bladet
og ikke betragtede det som fjernstyret fra
København, sikredes en vis lokal indfly
delse. Foreningerne, der var centraliseret
under Socialdemokratiet i Århus, dannede
med to repræsentanter fra hver et repræ
sentantskab, der trådte sammen hvert
kvartal for at påhøre beretning om for
retningens gang, godkende regnskabet og
vedtage halvårlige budgetter 5().
Selv om repræsentantskabet kun havde
en passivt godkendende funktion, synes
ordningen at have fungeret tilfredsstil
lende. Kun en enkelt gang blev der fra
forsamlingen klaget over, »at repræsen
tanterne ikke har noget at skulle have
sagt, da det var københavnerne, der be
stemte næsten alt«. Harald Jensen be
nægtede ikke den ringe selvstændighed,
men gav arbejderne i Århus skylden,
fordi fagforeningerne i sin tid ikke ydede
den fornødne støtte 51 - heri ligger må
ske også forklaringen på accepten af den
passive rolle. Ved siden af de i reglerne
fastlagte opgaver blev repræsentantmødet
også et forum for kritik af bladets form
og indhold, hvor læsernes krav til bladet
blev formuleret. Bladets format - specielt
i sammenligning med de andre Århus-

J. P. Sundbo (1860-1928) virkede kun to år, 1891
-93, ved Demokraten. 1898 blev han leder af
Vestjyllands Social-Demokrat i Esbjerg, hvor han
skulle komme til at gøre sin væsentligste indsats.
Som byrådsmedlem fra 1900 fik han stor indfly
delse på byens skolepolitik. 1910 var han driv
kraften bag placeringen af arbejderhøjskolen i
Esbjerg. 1918-28 sad Sundbo i folketinget uden
dog nogensinde her at komme frem i første række.
Demokratens jubilæumsnummer 19. juni 1908.

blades - var det emne, der mest regel
mæssigt dukkede op. Arbejderne ønskede,
at deres blad skulle være lige så præsen
tabelt som de andre. Indholdskritikken
gik mest på de lokale emner: specielt var
der en overgang utilfredshed med byråds
referaterne, idet der kun blev refereret,
når Sabroe eller Harald Jensen havde sagt
noget 52. Angående de store linier i bla
dets indhold fulgte man partiets paroler,
og da var repræsentantmødet ikke det
rette forum for indsigelser. Kun i enkelte
kontroversielle sager udviste repræsen

tantskabet initiativ og søgte at påvirke
bladets ledelse gennem resolutionsvedta
gelser - det gjaldt f. eks. i spørgsmålet
om J. P. Sundboes förbliven på bladet 53.
Den daglige lokale indsigt med bladet
repræsenterede kontrolkomiteen, beståen
de af tre medlemmer, valgt af repræsen
tantskabet. Den skulle føre opsyn med
bladets økonomi, påse at bladet redigere
des i overensstemmelse med Socialdemo
kratiets program og tage sig af personale
spørgsmål 54. Opsynet bestod hovedsage
lig af revision: eftersyn af, at ny annon
cer var indført i avertissementsprotokol
len, konferere bilag med kassebøger og
kassebøgerne med hovedbogen osv. Dette
temmelig omfattende arbejde bevirkede,
at kontrolkomiteens medlemmer fik løn.
Revisionen var det primære arbejde, for
bestemmelsen om den politiske kontrol
må anses for en ren sikkerhedsforanstalt 
ning, der ikke for Århus' vedkommende
blev taget i brug, og i personalespørgs
mål havde kontrolkomiteen kun indstil
lingsret, der sjældent blev benyttet. Valg
af redaktører skete i København helt hen
over hovedet på kontrolkomiteen 55. Op
rindelig var kontrolkomiteen frataget en
hver bevilgende myndighed og kunne kun
efter samråd med ejerne give bevilling på
mindre beløb ud over budgettet 56. Disse
snævre rammer viste sig i længden for
besværlige, og redaktøren fik lov til i
samråd med kontrolkomiteen at bruge
»mindre beløb ud over, hvad budgettet
foreskriver« 57.
Kontrolkomiteen var »Demokraten«s
officielle talerør til København, og hen
vendelser til bladet om støtte skete også
til den. Men der er ingen tvivl om, at det
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var Harald Jensen, der talte gennem kon
trolkomiteen, og at det var ham, henven
delserne gjaldt. Kontrolkomiteen ses ikke
på noget tidspunkt at have taget et selv
stændigt initiativ, f. eks. hvad aflægger
politikken eller »Demokraten«s udvidel
ser angik, og der er heller ikke i protokol
lerne registreret nogen uenighed mellem
Harald Jensen og kontrolkomiteen. Når
Harald Jensen anbefalede noget, var det
vedtaget, og når han frarådede, var det
forkastet. Foruden Harald Jensens stærke
autoritet og den respekt han nød som jy
dernes førstemand , »Kong Harald«, kan
forholdet forklares ved, at kontrolkomi
teen bestod af partiets trofaste slidere, der
gik igen i flere bestyrelser og udvalg,
men som kun i enkelte tilfælde nåede at
forlade det lokale plan. Det illustreres og
så af stor stabilitet i kontrolkomiteens
sammensætning. Når der kom ny folk
ind, var årsagen næsten altid, at forgæn
geren var blevet ansat ved »Demokra
ten« ; typisk nok var det aldrig ved redak
tionen, men som ekspedient, fyrbøder
osv. Gennem arbejdet i kontrolkomiteen
havde de fået indblik i dagbladets forhold
og vist deres værd som loyale partifæller.
Konkluderende kan siges, at kontrol
komiteen bestod af folk, der nød tillid i
arbejderbevægelsen i Århus, og som kun
ne stå som garanter for, at bladet økono
misk blev hæderligt ledet, men de havde
ingen andel i bladets ledelse.

»Demokraten«s aflæggere og
aflæggerpolitik
»Demokraten«s hovedopgave som social
demokratisk partiorgan kom klart til ud
tryk i bladets aflæggerpolitik. Det var
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ikke primært opgaven at skabe et økono
misk givtigt foretagende - det primære
var at sikre den socialdemokratiske presse
den størst mulige udbredelse, koste hvad
det ville. Den følgende oversigt med en
kort omtale af de enkelte aflæggerblade
(udførligst for pionerbladene) viser, hvor
ledes der i aflæggerpolitikken var en ten
dens til at lade aflæggerblade, der efter
hånden var blevet overskudsgivende, bli
ve selvstændige og opretholde de stadig
underskudsgivende.
Af opstillingen tabel 1 over »Demo
kraten «s aflæggerblade fremgår, at det
første sæt bestod af »Randers Folkeblad«,
»Horsens Arbejderblad« og »Nordjyl
lands Arbejderblad« samt at afhængig
heden varede ca. 10 år.
»Randers Folkeblad« blev oprettet på
»Demokraten«s initiativ allerede 1. okt.
1887, mens bladet endnu gav underskud.
Mens der ved alle senere aflæggere var
en veletableret arbejderbevægelse på ste
det som fødselshjælpere, måtte arbejder
bevægelsen i Randers først reorganiseres
efter at have stået i stampe siden 188586 58. Med Peter Sabroe som »Demokra
ten« s mand på stedet gik dette smertefrit:
i sept. 1887 blev en afdeling af Social
demokratisk Forbund stiftet (med P. S.
som formand), kort efter fik han etable
ret en fællesorganisation, og sideløbende
hermed afholdt han en række agitations
møder 59. Da »Randers Folkeblad« fra
1. okt. begyndte at udkomme, fik det ca.
200 abonnenter mod »Demokraten«s 35
60. Det var ellers ikke, fordi der var no
gen større forskel på de to blade; der var
faktisk kun »hovedet« til forskel, idet
lokalrubrikken og annoncerne fra Ran-

Tabel 1
»Demokraten«s aflæggere

Oprettet

Selvstændig

Randers Folkeblad (1. okt. 1888: Randers
Arbejderblad, 1899: Soc. Dem. for Ran
ders og Omegn)

1. oktober 1887

1899

Horsens Arbejderblad
(1898: Horsens Soc. Dem.)

1. oktober 1888

1. oktober 1898

Nordjyllands Arbejderblad
(1905: Nordjyllands Soc. Dem.) Ålborg

1. oktober 1888

1. oktober 1898

Vestjyllands Social-Demokrat Esbjerg

1. maj 1898

1. november 1898

Silkeborg Social-Demokrat

1. juli 1900

1. oktober 1907

Skanderborg Social-Demokrat

1901

1. okt. 1907: aflæg
ger af Silkeborg

Herning Social-Demokrat

1. juli 1905

1. okt. 1907: aflæg
ger af Silkeborg

Viborg Amts Social-Demokrat

1903

1916

Morsø Social-Demokrat

1907

Skive Social-Demokrat

1907

Thisted Social-Demokrat

1909

Kilder: Se teksten.

ders også kom i Århusbladet. Sabroes løn
for anstrengelserne var 7 kr. om ugen,
hvilket betød, at han måtte have et bijob
som lejetjener (hvad han senere i pole
mikker måtte høre for) 61.
»Nordjyllands Arbejderblad« i Ålborg
blev startet okt. 1887 på den lokale ar
bejderbevægelses initiativ med typograf

N. L. Christensen som redaktør 62. Det
udkom som ugeblad, men da startkapita
len kun var ca. 500 kr., kom bladet hur
tigt i vanskeligheder, og fra 1. okt. 1888
blev det som en følge af centraliseringen
overtaget af »Demokraten« G3.
»Horsens Folkeblad« blev ifølge sam
me centraliseringsplan startet 1. okt. 1888
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med Marott som redaktør 64. »Demokra
ten« havde før det tidspunkt en afsætning
på 30-40 eks. i Horsens, mens det nye
blad i sit første kvartal kom op på ca.
380 eks. G5. Stadige krav fra Vejle og
Fredericia om bladdækning medførte, at
»Horsens Arbejderblad« fra 1. jan. 1897
udkom under navnet »Østjyllands SocialDemokrat« med dækning for de tre byer
G6
Aflæggerbladene kom hurtigt i god
gænge, kun Horsens gav ved periodens
slutning stadig underskud. Hvornår bla
dene begyndte at give overskud, kan ikke

Peter Sabroe (1867-1913) skrev allerede som 1819 årig bidrag til Demokraten. 1887 blev han
leder af Randersaflæggeren, Randers Folkeblad;
men allerede året efter kom han tilbage til hjem
byen og var derefter til 1908 medarbejder ved
Demokraten, 1895-1906 med titel af redaktør. Demokratens jubilæumsnummer 19. juni 1908.
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konstateres, ej heller, om Horsens gav
overskud eller blot balancerede, da det
blev selvstændigt 1899. Men det står
klart, at »Demokraten«, da det første hold
aflæggere blev selvstændige, mistede en
indtægtskilde, hvilket understregede bla
dets allerede nævnte karakter af parti
organ snarere end forretning.
Kort efter, at det første hold aflæggere
var blevet selvstændige, blev grunden
lagt til et nyt med udsendelsen af »Silke
borg Social-Demokrat« 1. juli 1900. Ar
bejderbevægelsen havde da haft fodfæste
i Midtjylland siden midten af firserne, og
partifællerne i Silkeborg havde tidligere
forsøgt at få en aflægger, bl. a. 1898,
men var da blevet spist af med et forslag
om et kontor for »Demokraten« betalt af
dem selv G7. Men da bladet først var
etableret, arbejdede det sig hurtigt op og
begyndte at give overskud 1903. Kort tid
efter oprettelsen af »Silkeborg Social-De
mokrat« blev en anmodning fra Skander
borg om en aflægger imødekommet G8,
men »Skanderborg Social-Demokrat« blev
ikke noget overskudsforetagende.
Rentabiliteten kunne være opretholdt,
hvis »Demokraten« havde nøjedes med
de to, men igen viste det sig, at parti
mæssige hensyn vejede tungere end øko
nomiske: 1905 lykkedes det partifællerne
i Herning at få en aflægger og endda på
så spinkelt et grundlag som 200 abon
nenter G9. Forholdene blev ikke bedre, da
»Silkeborg Social-Demokrat« 1907 fik
selvstændigt trykkeri og overtog Skan
derborg og Herning som aflæggere. Det
samlede underskud for de tre blade det
første år kom op på omkring 12.000 kr.
ifølge Harald Jensen 70, men på det tids-

I

.

Sociaföemohralieis
tloDeflbpflurelliKmado

f
L

gammel Sodal-Demorø

SkWc JociaUMotøat

&?iBE

Socialdemokrat

r»«Mtn

1 —■— ——

Runni

Pesh/Jimmedanbs

iOenwtaxrf

Fredericia-Social-Dem
r«/ea

Bladhoveder for jyske Social-Demokrat’er 1921. Af de 30 blade var hele 11 oprinde
lig aflæggere af Demokraten. - E. Wiinblad og Alsing Andersen: Det danske Social

demokratis Historie fra 1871 til 1921 (1921).

103

punkt belastede de naturligvis ikke »De
mokratens regnskab. Det gjorde derimod
det sidste hold aflæggere i den her be
handlede periode, sikkert på grund af op
rettelsen af hjælpe trykkerier i Skive, Vi
borg og Nykøbing Mors, selv om der ikke
var tale om socialdemokratisk ejede tryk
kerier.
Gennemgangen af »Demokraten«s af
læggere giver som nævnt til resultat, at
partihensyn blev sat over økonomiske
hensyn. Aflæggernes partimæssige værdi
lå i den regelmæssige agitation for orga
nisering med lokalt sigte og i bladenes
funktion som kontaktorgan for den lo
kale arbejderbevægelse. Men oprettelsen
af en aflægger eller et kontor med en
ekspedient betød mere end en forstærket
agitation på det pressemæssige plan, hvor
værdifuldt det end var. Ved ansættelsen
af lokalredaktøren eller ekspedienten spil
lede nemlig mandens agitatoriske evner
mindst lige så stor en rolle som de jour
nalistiske 71, for presserepræsentanten
skulle være - og blev - partiets ledende
mand på stedet. Han fungerede i mange
tilfælde som formand for partiforeningen,
virkede aktivt i agitationsudvalget og på
agitationsmøderne, og det var ham, der
blev opstillet til byrådsvalg eller som fol
ketingskandidat. Aflæggerbladene og de
faste oplandskontorer var kraftcentre i
agitationen, og det forklarer, hvorfor So
cialdemokratiet lod partihensyn veje tun
gest i pressens forhold.
I Århus amt havde »Demokraten« i
den behandlede periode oplandskontor i
Odder, i øvrigt det eneste sted. Det skal
her behandles nærmere som eksempel på
disse kontorers funktion og betydning.
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Frexii til marts 1903 havde bladet kun en
kontaktmand i byen. Han skulle varetage
annoncetegning og opkrævning hos abon
nenterne og blev aflønnet med procenter
af de indtægter, han skaffede. Han funge
rede antagelig også som oplandsmeddeler,
men jobbet var ikke særligt givtigt, så et
fast tillæg kunne være nødvendigt 72.
Selve stillingen som kontaktmand gav
ikke mulighed for mere professionelt par
tiarbejde. Odderforeningen indsendte fle
re gange andragender til kontrolkomiteen
om, at bladet skulle oprette et kontor med
en heltidsbeskæftiget mand - bl. a. 1895
og 1899 - og spørgsmålet blev fremdra
get på agitationsdistriktets delegeretmøde
i 1901. Her vedtog forsamlingen en reso
lution, der opfordrede kontrolkomiteen til
»at have opmærksomheden henvendt på
et særligt kontor for »Demokraten« i Od
der« 73.
Inden for kontrolkomiteen var der alle
rede siden 1900 stemning for et kontor i
Odder, og i febr. 1903 blev planerne rea
liserede 74. Redaktør Carl Jakobsen fra
Varde 75 blev ansat som fast ekspedient
med en ugeløn på 15 kr. plus procenter
af annoncer og inkasso, dog således, at
minimumslønnen blev garanteret til 30
kr. Bladet betalte videre 2/3 af kontor
lejen på 300 kr. årligt. Foruden at vare
tage annoncer og inkasso skulle Jakobsen
redigere lokalstoffet fra Odder, men da
det kun drejede sig om småstykker, havde
han god tid til at »tage ledende del i
partibevægelsen«, som det hed, da en lig
nende stilling et halvt år forud blev besat
i Grenå 76. Allerede samme år blev han
valgt til formand for Odderforeningen,
valgt som delegeret til partikongressen

og opstillet som kandidat til folketinget.
I perioden 1903 til 1909 steg den so
cialdemokratiske stemmeandel ved folke
tingsvalgene fra 28 °/o til 37 °/o, hvilket
sikkert skal ses i forbindelse med den for
bedrede situation for agitationen og ikke
mindst »Demokraten«s bedre dækning af
det lokale stof. Ved valget 1910 opnåede
Carl Jakobsen valg takket være valgsam
arbejde med de radikale, men han måtte
afgive mandatet igen ved valget 1913,
fordi de radikale i strid med deres ledelse
opstillede egen kandidat 77.
Også foreningsdannelsen i kredsen
gjorde gode fremskridt - af 10 nydan
nede foreninger siden 1903 i Arhus amt
blev de 4 dannet i Odderkredsen, mens
resten fordelte sig over de øvrige tre
kredse 78.

Prioritering af nye aflæggerblade
Det ser ikke ud til, at man har haft faste
retningslinier ved prioriteringen af op
rettelserne. På partikongresserne blev de
mange forslag fra lokale foreninger om
oprettelse af partiorganer siden 1890
imødegået af resolutioner, hvis gennem
gående tema var, at der kun skulle op
rettes organer, »hvor bevægelsen anses
for tilstrækkelig kraftig til finansielt at
bære et blad« 79. Et forslag fra Svend
borg 1901 med nøjere retningslinier
(bladoprettelse når partiorganisationerne
i en by kunne skaffe 1000 faste abon
nenter) blev forkastet 80. Regulativerne
for »Demokraten« og »Social-Demokra
ten« indeholder ingen retningslinier for
ny partiorganer eller aflæggere. Oprettel
sen har derfor været bestemt af forhol
dene fra gang til gang, og her kan tre

udslagsgivende faktorer tænkes: økono
miske forhold, behovet for socialdemo
kratisk agitation og partifællernes pres.
Økonomiske forhold vil i første række
sige »Social-Demokraten«s og »Demokra
ten« s finansielle situation. Fra »SocialDemokraten« blev der i årenes løb hentet
store beløb til finansiering af provins
pressen. »Demokraten« kostede, indtil
den 1896 begyndte at give overskud,
60.000 kr., men beløbene blev meget
større senere, da provinspressen var mere
udbygget. 1910 hævdede Harald Jensen
således på et repræsentantmøde, at pro
vinspressens underskud var oppe på
108.000 kr. på et år 81. Det farlige var,
at de underskudsgivende provinsblades
økonomi ikke rettede sig op, og endnu
1915 var det kun »Social-Demokraten«
og »Demokraten« foruden »Bornholms
Social-Demokrat«, der gav overskud 82.
Tendensen til, at andre partiblade ikke
kunne svare sig, satte naturligvis en
grænse for nyoprettelserne, da »SocialDemokraten «s ydeevne trods det store
oplag ikke var ubegrænset. Resultatet var
planer om en centralisering. 1902 arbej
dede kontrolkomiteen i København med
en plan om, at alle de socialdemokratiske
blade skulle anvende fælles sats. Det var
naturligvis ikke noget, der passede Ha
rald Jensen, da det ville begrænse hans
redaktionelle frihed, og i stedet skitserede
han en plan om at lade alle jyske blade
trykke i Århus og nedlægge de lokale
trykkerier med undtagelse af et hjælpe
trykkeri i Ålborg. Harald Jensen mente,
at man derved kunne spare 40.000 kr.
årligt mod de 4000, fælles sats ville give
i besparelser - og desuden »var man lige

105

ledes bedre herre over det stof, der kom
i bladene« 83. Udvalget i København,
der var nedsat i anledning af provins
pressens stadige underskud, kunne dog
ikke nå til enighed, og 1904 meddelte
Harald Jensen, at planerne var opgivet 84.
Når decentraliseringen af den socialde
mokratiske presse fortsatte, hang det bl. a.
sammen med det pres, partifællerne øvede
for oprettelse af lokale organer. Sad man
stærke krav overhørig for længe, risike
rede man, at der blev taget et lokalt ini
tiativ, der kunne bringe den siden 1888
tilvejebragte enhed i fare.
Siden 1890 havde arbejderbevægelsen
i Kolding presset på for at få et stedligt
partiorgan, uden det var blevet til noget
85. I 1897 tabte man tålmodigheden, og
på grundlag af aktietegning hos byens
arbejdere udsendtes fra 1. okt. 1897 »Social-Demokratisk Ugeblad for Kolding og
Omegn«. Partikongressen 1898 udtalte
sin misbilligelse af det selvstændige ini
tiativ og anbefalede forhandlinger om
bladets overgang til partiejendom 8G, og
fra 1. jan. kom løsningen i form af uge
bladets nedlæggelse og udsendelse af
»Kolding Social-Demokrat« som aflægger
af »Vestjyllands Social-Demokrat«, Es
bjerg 87. Affæren viste, at man skulle
være lydhør over for alvorlige ønsker om
lokale partiorganer. Inden for »Demokra
ten «s område undgik man sådanne yder
ligheder, selv om bølgerne kunne gå højt,
når kontrolkomiteen havde besøg af uden
bys ansøgere.
Behovet for socialdemokratisk agitation
i et område (mere end partifællernes pres)
var en faktor, der spillede ind ved aflæg
gerprioriteringen. Thy var således et om
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råde, hvor Socialdemokratiet havde svært
ved at trænge frem 88, og hvor oprettel
sen af et socialdemokratisk blad ville være
gavnlig for agitationen. 1902 prøvede
man med en aflægger fra Esbjerg i Thi
sted, men J. P. Sundbos 89 skarpe pen
slog ikke an, og aflæggeren blev nedlagt
året efter. 1909 blev det »Demokraten«s
tur til at prøve en aflægger efter ønske
fra den københavnske kontrolkomité;
denne gang med et lokalt trykkeri i Thi
sted til trykning af lokalsiden 90. Det
blev en dyr aflægger, og kontrolkomiteen
fra Århus måtte 1911 til Thisted for at
tale dunder til partifællerne dér og fore
lægge dem en plan om at lade bladet gå
ind under Ålborg eller få lokalsiden trykt
i Skive 91. I København ønskede man
dog bladet opretholdt, og for at bøde på
»Demokraten«s store udgifter til »Thisted
Social-Demokrat« fik »Demokraten« ved
beregningen af bladets andel af dets over
skud lov til at tage procenter også af til
skuddet til Thisted, således at »Demokra
ten« blev holdt skadesløs, hvad dens an
del af overskuddet angik 92.
Redaktører, medarbejdere og
journalistik
Den generelle linie

Den linie, »Demokraten« fulgte i sin
journalistik, blev allerede stukket ud i
»Socialdemokratisk Ugeblad«s første
nummer. Her hed det i programartiklen:
»At oplyse disse arbejdere om, at de selv
har interesser, de skulle varetage, og plig
ter mod deres stand, dem selv og deres
børn, de skulle opfylde; at meddele dem,
hvorledes deres brødre andet steds kæm
per for deres ret, og derved opmuntre

dem til at gøre lige så i stedet for trøstes
løst at lide og tåle; at blotte ubarmhjer
tigt de usle og forargelige forhold, som
er en følge af samfundets nuværende ord
ning, og vende deres øjne mod den lysen
de idé om menneskehedens samfund i
Lighed, Frihed og Broderskab - det skal
være vort mål, og dertil håbe vi på kraf
tig bistand af enhver tænkende arbejder«
93. Sagt på en anden måde var opgaven
at vække arbejdernes klassebevidsthed,
agitere for organisation og beskrive over
grebene mod arbejderklassen. Løsningen
af denne opgave var den røde tråd i
»Demokraten«s journalistik gennem hele
Harald Jensens redaktørperiode (18831917).
I sin egen journalistik lagde Harald
Jensen stor vægt på vederhæftighed og
var langt fra nogen ynder af altfor dra
matisk journalistik 94, hvilket senere gav
spændinger med mere ildfulde journali
ster. I sin form lagde Harald Jensen stor
vægt på det korrekte sprog og klarhed.
Selv om han af og til kunne være meget
udførlig og langtrukken, havde han ev
nen til at formulere sig i korte og næsten
slagordslignende sætninger. Efter valget
1892, der gav Højre fremgang, skrev Ha
rald Jensen således i sin leder: »Det sorte
segl blev i dag sat på dansk politik. Der
vil i den følgende tid være pest inden
døre. Hørup blev kastet af de moderate
og Eløjre i forening, og det er nu den for
henværende højremand Albertis ånd, der
hviler over de grumsede vande . . .« 95.
Som bladleder var Harald Jensen ret
konservativ. I hele hans redaktørtid blev
bladet trykt med gotisk skrift på de sæd
vanlige fire sider. Den efterhånden for

øgede stofmængde skaffede man plads til
gennem stadige forlængelser af bladet,
hvis format til sidst blev helt uhåndter
ligt. Reformforslag om overgang til det
moderne, flersidede format til afløsning
af lagenavisen afviste Harald Jensen:
»Tag ikke dugen af den fattige mands
bord« 9G. En anden ledende partifælle,
Jakob Jensen, bakkede Harald Jensen op,
og da der 1910 på et repræsentantmøde
blev stillet krav om en ny rotationspresse,
så bladet kunne overgå til det moderne,
flersidede format, mente Jakob Jensen, at
»man ikke skulle kaste pengene ud til en
ny presse for at komme til at ligne Stifts
tidende 97 ... men partifællerne ude i
landet såvel som her i byen må arbejde
for vort blads udbredelse« 98.
Ganske vist kunne »Demokraten« reg
ne med en omfattende frivillig agitation
for bladet; men det ville have været et
sundere princip, specielt for »Demokra
ten« s fremtid, hvis man havde lagt større
vægt på, at det var selve bladet, der
solgte.
Redaktører og journalister

Emil Marott virkede kun forholdsvis kort
tid ved »Demokraten«; men som med
grundlægger og som ansvarshavende re
daktør under provisorietidens politiske
forfølgelse spillede han en central rolle i
bladets første år.
Centraliseringen 1888 bragte Marott til
»Horsens Arbejderblad« som redaktør og
gav »Demokraten« to ny medarbejdere:
cand. phil. Chr. Petersen og Peter Sabroe.
Chr. Petersen udvandrede 1891, mens Sa
broe vedblev at være medarbejder til 1908
- i perioden 1895-1906 som redaktør.
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Sabroe har utvivlsomt været medvir
kende til bladets gennembrud takket være
den række sager, han rejste; men hans
ubesindige journalistik kunne gøre for
holdet til den solide Harald Jensen noget
anspændt ". Gang på gang vovede han
sig for langt ud med en injuriesag som
uundgåelig følge. I sin analyse af Sabroes
journalistik fremhæver »Demokraten«s
senere redaktør, Holger Eriksen, at det er
vanskeligt at skille Sabroes journalistiske
indsats fra hans reformatoriske. Holger
Eriksen mener, at det ikke var journali
sten, der blev opmærksom på en affære,
men at det var humanisten, der oprørtes,
og at det kom i anden række, at han,
fordi han tilfældigvis var journalist, kun
ne reagere gennem en avisartikel 10°.
Opfattelsen illustreres af Sabroes børne
hjemsaffærer, hvor han fulgte avisartik
ler op med kæmpemøder for at holde in
teressen vedlige.
Et af de grelleste eksempler på den del
af Sabroes journalistik, hvor han snarere
end på kendsgerninger byggede på for
modninger og antagelser i håb om, at de
var rigtige, findes først i juni 1906 i
»Demokraten«. Under overskriften »Det
grufuldeste mord i Danmark« udpegedes
gerningsmanden i en sædelighedsforbry
delse mod en 7-årig pige i Marselisborg
skov på det ganske spinkle grundlag, at
manden tidligere havde været dømt for
sædelighedsforbrydelser, og at han havde
været meget frygtet på Frederiksbjerg,
hvor pigen boede. Det viste sig senere, at
det var den rigtige, Sabroe havde ud
peget 101.
I Sabroes journalistik finder man, som
i hans øvrige virksomhed, det moralske,
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Marius Simonsen (1869-1939) var 1906-25 med
lem af Århus Byråd og 1910-21 formand for So
cialdemokratisk Forbund. Efter flere forgæves op
stillinger (fra 1898) i udpræget Venstrekredse
blev han 1918 valgt til folketinget i den nyop
rettede Århus Midt. Han repræsenterede denne
kreds, til han 1932 efter Lyngsies død blev ting
valgt medlem af landstinget. Han var ordfører
ved behandling af spørgsmål som levnedsmiddel
undersøgelser, kød- og mælkekontrol, boligfor
hold, indfødsret, ligbrænding m. fl. Under et
fængselsophold 1916 for injurier mod en herreds
foged skrev han romanen »Bag fængslets mure«.
- Demokratens jubilæumsnummer 19. juni 1908.

det humane som det primære, mens den
rent politiske og specielt den partipoliti
ske journalistik ikke betød noget. Derved
blev Sabroe i særlig grad eksponent for
det tredie punkt i »Socialdemokratisk
Ugeblad« s programartikel: »at blotte
ubarmhjertigt de usle og forargelige for
hold, som er en følge af samfundets nu
værende ordning«.

Ved Sabroes valg til folketinget 1901
blev Marius Simonsen medredaktør. Han
kom til »Demokraten« som typograf 1891
og avancerede til journalist 1894. Simon
sen blev karakteriseret som en stilfærdig
og afdæmpet mand, grundig i arbejdet,
men lidt tung i fremstillingen 102. Han
måtte lide den tort, at en af hans mindre
vellykkede vendinger (han skrev i for
bindelse med et dødsfald: da hendes dat
ter kom for at vågne hende) blev gjort til
genstand for en børnekonkurrence i »Aar
hus Posten« under overskriften »Redak
tøremner til »Demokraten «« 103, men
hans samarbejde med Harald Jensen var
utvivlsomt mere gnidningsfrit end Sa
broes. I sin tidlige journalistik havde han
dog været temmelig skarp, hvad der efter
århundredskiftet gav ham flere domme for
presseforseelser og tilnavnet »Røde Mads«
104. Han var dog, ifølge Larsen-Ledet,
ikke nogen populær mand i arbejderkred
se i Arhus, og først, da han i 1916 fik
3 måneders fængsel for at have fornær
met en herredsfoged, vendte billedet lor>.

Retssager
Den journalistiske linie, »Demokraten«
anlagde, måtte uundgåeligt føre til sags
anlæg mod bladets medarbejdere. I de fle
ste tilfælde var der tale om almindelige
injuriesager, og kun i provisorietidens he
deste kampår fik dommene karakter af
politisk forfølgelse - det gælder specielt i
de tilfælde, hvor straffelovsprovisoriet fra
1885 blev bragt i anvendelse.
I slutningen af 1885 fik Marott 14 da
ges simpelt fængsel for referater i »Demo
kraten« af regeringsfjendtlige møder, og
han fik desuden yderligere 14 dage efter

straffeprovisoriet for fornærmende udta
lelser mod et par gendarmer på et værts
hus. Den sidste sag blev fulgt op af krigs
minister Bahnson, der fik Marott idømt
100 kr. i bøde eller 10 dages fængsel oven
i den tidligere straf 10f>. Dommen havde
klart karakter af politisk forfølgelse, for
ministeren ville næppe have interesseret
sig for Marott, hvis han ikke havde været
redaktør af et socialdemokratisk blad.
Foruden disse to gange 14 dages fæng
sel blev Marott nov. 1885 ved Ning her
reds ret idømt en bøde på 400 kr. eller
60 dages fængsel for injurier i »Demo
kraten« mod maskinchef O. Busse ved
statsbanerne. Hertil kom, at justitsmini
steren i samme måned appellerede en
majestætsfornærmelse til overretten med
krav om 3 måneders fængsel, skønt Ma
rott ved bytinget ver blevet frifundet 107.
Og så skulle Marott oven i købet finde
sig i, at »Jyllands-Posten« beskyldte ham
og Harald Jensen for at være levebrøds
socialister og antydede, at de »sad« deres
bøder af i al stilfærdighed for at kunne
stikke det af partifællerne indsamlede be
løb til dækning af bøden i lommen. »Jyl
lands-Posten« blev i den anledning be
skyldt for at være et »æreløst konsor
tium, der farer med løs, løgnagtig og bag
vaskende sladder i partiøjemed« 108.
Selv om Marott var blevet valgt til re
daktør, da »Demokraten« startede som
dagblad, fordi han i modsætning til Ha
rald Jensen var enlig og derfor bedre
kunne afsone eventuelle straffe, bevirkede
de stadige domme, at »Demokraten« for
søgte sig med en stråmand som redaktør
109. Fra 5. april til 16. aug. 1886 var
murer A. P. Jensen redaktør af »Demo
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kraten«, hvilket kostede ham to måneders
fængsel, plus at han blev fyret fra sit ar
bejde. A. P. Jensen fik løn for den tid,
han sad i fængsel, men var ellers ikke
lønnet for det utaknemmelige hverv, som
han måtte opgive med indførelsen af det
såkaldte stråmandsprovisorium, der gjor
de bladets virkelige redaktører ansvar
lige 11 o.
Den politiske forfølgelse kulminerede i
årene 1885-86 og ebbede ud 1887 med
30 dages fængsel til Marott for fornær
melse af den russiske czar i forbindelse
med omtale af 5 nihilisters henrettelse 11 x.
I resten af perioden var der tale om
mere almindelige injuriesager, anlagt bå
de mod »Demokraten« og aflæggerbla
dene - i et enkelt tilfælde gav den samme
notits 1891 i tre aflæggerblade tre ens
lydende domme til Sabroe på 80 kr. i bøde
eller 8 dages fængsel 112. Ellers varierede
bøderne normalt mellem 50 og 200 kr.,
der som regel kunne afsones med 10 kr.
pr. dag, men i ingen tilfælde var straffene
ubetinget fængsel som tilfældet var 1885
-86.
»Demokraten« måtte ofre ret store
summer på retssager. Fra 1896 til 1905
havde bladet udgifter på over 15.000 kr.
til bøder og procesomkostninger 113, og
i perioden 1906-1915 skulle tallet være
25.000 kr. 114. Ud over fængselsstraffe
og bøder forsøgte modstanderne at be
kæmpe de socialdemokratiske blade ved
fogedforbud, et våben specielt yndet af
arbejdsgiverne, der fik kongens foged til
at nedlægge forbud mod omtale af be
stemte strejker. 1890-91 blev specielt
»Social-Demokraten« ramt af fogedfor
bud. »Demokraten« synes kun i denne
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periode berørt, hvad en strejke på Stats
banernes centralværksted angik 115.
Men fogedforbudene var et tveægget
sværd. Harald Jensen kunne under over
skriften »Vi dypper d'hrr. i deres eget
fedt« i sept. 1891 meddele, at han havde
fået nedlagt fogedforbud mod »Dagbla
dets omtale af en typografstrejke på
»Demokraten« 11G. En højesteretsdom fra
jan. 1892 satte »en stopper for den sport,
som, hvor moderne den end var, i sig selv
var tåbelig« 117.
»Demokraten« undgik dog ikke andre
former for fogedforbud. 1902 var herre
gården Thomasminde centrum for en af
Sabroes tyendekampagner, og i et forsøg
på at stække Sabroes vinger fik »Demo
kraten« forbud mod at nævne gårdens
navn. Naturligvis gav det kun Sabroe
ekstra muligheder i agitationen, idet pres
sens frihed kunne bringes ind i sagen, og
»Demokraten«s omtale blev ikke mindre
stort opsat, fordi herregårdens navn blev
erstattet med prikker 118.
Bladhuset
Som nævnt blev »Demokraten«s forgæn
ger »Socialdemokratisk Ugeblad« trykt
hos »Aarhus Amtstidende«. 1. juli 1884
udgik bladet fra eget trykkeri, omend det
var under primitive forhold. Trykkeriet
blev installeret i baggården Banegårds
vejen 6 i et skur, der var beregnet som
oplagsrum for tørv og kul. Der blev sat
et par vinduer op plus en kakkelovn; men
kun den ene halvdel af skuret var tryk
keri - den anden blev stadig brugt som
oplagsrum 119. Harald Jensen og Marott
både skrev, satte og trykkede selv, så
længe bladet kun udgik som ugeblad. Da

Ejendommen Sønder Allé
18, hvor Demokraten
lejede sig ind 1886. Træerne t. h. står på den
gamle Søndre Kirkegård,
hvor nu rådhuset ligger.
Demokratens jubilæums
nummer 19. juni 1908.

bladet begyndte som dagblad 1. okt. 1884,
blev der ansat to typografer og en lær
ling, og der blev oprettet et redaktions
kontor i forhuset. Også det var beske
dent: ca. 2,5 m bredt og 4 m langt.
»Langs væggen var opslået en stor bred
umalet hylde, der gjorde tjeneste som
skrivebord, og ovenover den fandtes en
smallere, hvor forretningens bøger havde
sin plads. To stole, et blækhus, et par
penne og andre skrivematerialer. Det var
det hele« 12°.
1886 blev virksomheden flyttet til en
mindre ejendom på hjørnet af Sønder Allé
og Ryesgade, hvor stueetagen blev lejet.
Halvdelen af stueetagen havde været an

vendt til kostald; her blev trykkeriet in
stalleret, mens den anden halvdel mod
Ryesgade blev delt med en træskillevæg
i et kontor og et sætteri. Bygningen var
ikke særlig stor, ca. 8,5 mX8,5 m, og
ved centraliseringen 1888 blev førstesalen
inddraget til sætteri for at skaffe plads til
en ny hurtigpresse i stuen, der skulle va
retage de ny aflæggerblade 121.
Omkring 1895 kom vendepunktet for
»Demokraten«. Pladsen blev snart for
trang, således at man 1895 måtte leje to
værelser i Ryesgade 9 til redaktionsloka
ler 122, inden man 1896 tog skridtet fuldt
ud og flyttede i eget hus. 4. sept. 1896
skrev kontrolkomiteen slutseddel om kø111

bet af ejendommen Østergade 46. Købe
summen var 17.500 kr., og i de følgende
måneder ofredes et næsten lige så stort
beløb til ombygning: forhuset blev ind
rettet til ekspedition og redaktion, og på
grunden bag huset blev der bygget sæt
teri og trykkeri. En ny hurtigpresse, an
skaffet 1894, blev udvidet til en dobbelt
presse; men en smedestrejke kom i vejen,
således at det ny trykkeri først kunne ta
ges i brug 1897 123. »Demokraten«s op
lag steg mere, end den udvidede presse
kunne følge med til, og 1901 blev det
nødvendigt at købe en Viktoria presse.
Den gamle presse kunne kun klare ca.
2.500 eks. i timen, hvilket betød, at avi
sen først var ude kl. 19-19,30. Med den
ny presses 10.000 eks. i timen var avisen
arbejderne i hænde før fyraften 124.
Vinteren 1907-08 blev naboejendom
men Østergade 48 købt for at sikre ud-
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Kenrar

At der også i Sønder Allé var beskedne plads
forhold - derom vidner ovenstående grundplan
fra Demokratens jubilæumsnummer 19. juni 1908.
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videlsesmuligheder. Efter en del forhand
linger overtog »Demokraten« 1911 »Social-Demokraten«s gamle presse, idet
sidstnævnte blad gik over det til moderne,
flersidede format. »Demokraten«s repræ
sentantmøde var temmelig utilfreds med,
at bladet skulle overtage »Social-Demo
kraten« s gamle presse og således blev af
skåret fra at gå over til det samme format
som Stiftstidende, mens Harald Jensen
fandt det ganske naturligt, at »Demokra
ten« arvede »Social-Demokraten«s gamle
presse, ligesom Horsens og senere Frede
ricia arvede »Demokraten«s 125. Det af
hængighedsforhold til »Social-Demokra
ten«, der havde sikret, at »Demokraten«
overlevede sit første 10-år og gav en del
af kapitalen til udvidelserne de næste 10
år, begyndte nu at virke hæmmende for
»Demokraten«s udvikling.
For arbejdernes egen avis måtte det være
en sag af stor vigtighed, at trykkeriper
sonalet havde så gode arbejdsforhold som
muligt. Ikke alene af rene principmæssige
årsager, men også fordi dårlige arbejds
forhold ville give modstanderpressen et
godt holdepunkt for angreb på »Demo
kratens eksistensgrundlag som arbejder
nes egen avis, ledet af arbejderne.
Som gammel typograf og foregangs
mand i typografernes faglige organise
ring sørgede Harald Jensen for de bedst
mulige arbejdsforhold. Lønnen skulle
helst ligge lidt over byens øvrige trykke
riers, og arbejdstiden være lidt kortere
12G. Allerede fra okt. 1894 indførte »De
mokraten« 8 timers arbejdsdag 127.
Harald Jensens interesse for typogra
fernes beskæftigelse førte til, at han så

Østergade 46 og 48, som
Demokraten erhvervede
henholdsvis
1896
og
1907-08.
Demokratens
jubilæumsnummer
19. juni 1908.

sent som 1914 modsatte sig, at der på
»Demokraten« blev indført sættemaski
ner, skønt »Aarhuus Stiftstidende« og
»Aarhus Amtstidende« allerede havde.
Kun hvis bladets ejere i København tvang
ham, ville han gå med til det 128.
Trods de utvivlsomt gode forhold på
trykkeriet havde de øvrige Århus-blade
af og til held til at rette kritik mod det.
1887 fik en afskediget typograf lejlighed
til i »Jyllands-Posten« og »Aarhuus
Stiftstidende« at beskylde Harald Jensen
for at drive rovdrift på bladets arbejds
kraft - beskyldningerne blev naturligvis
afvist i »Demokraten« af de pågældende
selv 129. Værre gik det 1891, hvor en
strejkeaffære på »Demokraten« gav navn

lig »Aarhuus Stiftstidende« stof til et
splittelsesforsøg. En typograf var blevet
afskediget med de lovlige 14 dages var
sel; men hans kolleger hævdede, at Ha
rald Jensen derved havde brudt et løfte,
han skulle have givet om ikke at afske
dige gifte typografer. Et møde kort efter,
sammenkaldt hovedsagelig af Amtstiden
des typografer, krævede typografen gen
antaget, og da Harald Jensen benægtede
at have afgive løftet og fastholdt afske
digelsen, nedlagde fem af »Demokraten«s
tolv typografer arbejdet. De resterende
syv var imidlertid nok til, at bladet kunne
udkomme, og strejken blev bilagt kort
efter 13°.
Amtstidende udnyttede affæren fuldt
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ud - ikke alene kunne den antyde dårlige
arbejdsforhold på »Demokraten«s tryk
keri og gøre sig lystig over, at strejke
organet »Demokraten« selv var blevet
ramt af strejke, men affæren åbnede mu
lighed for at isolere Harald Jensen fra den
øvrige arbejderbevægelse ved at frem
stille ham som enehersker og de øvrige i
arbejderbevægelsen som hans blindt ly
dige redskaber. Naget til »den tilfældige
folketingsmand«, der havde fået sit kan
didatur ved Venstres dumheder, mærkes
tydeligt 131. »Demokraten« prøvede at
tie sagen ihjel og nøjedes med i en rede
gørelse for affæren at slå fast, at det var
de af arbejderne valgte, der ledede bladet,
og ikke en flok tilfældige, uorganiserede
typografer 132. Da Amtstidende stadig
vedblev at stille spørgsmål om Harald
Jensens syn på strejkebrydere, tidligere
afgivne løfter osv. og påstod, »at på Ar
bejderpartiets Bogtrykkeri i Arhus eksi
sterer sådanne arbejdsforhold, som man i
intet socialistisk foretagende i hele den
øvrige verden vil træffe magen til. . . en
så stor skandale for det socialistiske parti
her i landet, at ethvert menneske absolut
må krympe sig ved at tro det. . .«, ryk
kede »Demokraten« ud med en tillids
erklæring til Harald Jensen, underskrevet
af samtlige fagforeningers bestyrelses
medlemmer 133.
Strejkeaffæren, hvor »Demokraten«
klarede sig med påståede skruebrækkere,
var naturligvis for godt stof til kun at
blive behandlet i den lokale presse. »Berlingske Tidende«, »Dagbladet«, »Morgen
bladet« og »Avisen« havde endog så
travlt, at Harald Jensen fik bemyndigelse
af kontrolkomiteen i København til at
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søge nedlagt fogedforbud mod, at disse
blade omtalte sagen 134. Affæren blev
enestående i »Demokraten«s historie, og
meget tyder på, at det var typograferne
selv, der stillede urimelige krav og frem
turede, fordi kollegerne fra Amtstidende
bakkede dem op.

Sammenfatning
»Demokraten« fungerede som en kraft
central under opbygningen af arbejder
bevægelsen ikke alene for Århus, men
for hele Jylland. Bladet betød en regel
mæssig agitation for organisering og for
Socialdemokratiets synspunkter, og alene
det var af stor betydning. Men det helt
centrale lå i, at bladet skabte en levevej
for en gruppe partifæller, således at deres
politiske virksomhed kunne blive en fuld
tidsbeskæftigelse.
Hvor »Demokraten« oprettede en af
lægger med en lokal redaktør eller et
kontor med ekspedient, kom der liv i
agitationen, idet den lokale mand som
nævnt mere var ansat ud fra sine agitato
riske end journalistiske evner. Ved »De
mokraten «s ikke-redaktionelle personale
ansættelser antog man som regel parti
fæller, der havde nær tilknytning til par
tiarbejdet, og som følte ansættelsen som
en spore til yderligere indsats 135. Det
gælder f. eks. folk som C. P. Hansen, L.
J. Sørensen og F. J. Lehmann 136, der for
uden at besidde diverse tillidsposter regel
mæssigt talte på møder i omegnen.
Bladarbejdet gav træning og indsigt i
lokalpolitiske emner, og det er ikke no
gen tilfældighed, at »Demokraten«s med
arbejdere dominerede i den socialdemo
kratiske byrådsgruppe. Erfaringerne kun-

ne bruges på landspolitisk plan, og en
anselig andel af folketingspladserne til
faldt også bladfolk.
»Demokraten« var således centrum for

det frembrydende Socialdemokratis hårde
kerne i Århus, og bladets centrale rolle
berettigede fuldt ud de store ofre, dets
start og første år kostede.
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136. Sørensen, L. J., smed. Fremtrædende medlem
af Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening
fra foreningens stiftelse 1883. Han sad i be
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styrelsen i 1890'erne, og det var næppe til
fældigt, at han under de to store konflikter
1891 og 1895 blev fyret begge gange. Lige
ledes medlem af fællesorganisationens for
retningsudvalg i halvfemserne. I partifor
eningen deltog han i omegnsagitationen i
firsernes slutning og sad i bestyrelsen 1885
-1887, 1888-1890 og 1895-1900. 1893-1897
var han medlem af »Demokraten«s kontrol
komité, og 1897 blev han ansat som fyr
bøder ved »Demokraten«. Efter århundred
skiftet spillede han en mindre rolle, men fik
udførlig omtale i »Demokraten«s jubilæums
nummer 1923.
C. P. Hansen hørte til partiveteraneme. Han
var med, da Demokratisk Samfund blev stif
tet i oktober 1882 og kom straks efter i be
styrelsen, hvor han sad til 1907 med en en
kelt afbrydelse. Desuden var han fra 1888
(muligvis tidligere) til 1895 medlem af »Demokraten«s kontrolkomité, og i firserne var
han formand for blikkenslagernes fagfor
ening. I 1895 blev han ansat ved »Demo
kraten« som bogholder og senere ekspe
dient.
J. F. Lehmann kom til Arhus 1884 og blev
hurtigt en af arbejderbevægelsens fremtræ
dende mænd. I de første år ernærede han
sig som skrædder, men 1888 blev han ansat
ved »Demokraten« som ekspedient. Samme
år blev han indvalgt i bestyrelsen for De
mokratisk Samfund, hvor han med en en
kelt afbryrelse sad til 1894 og igen i perio
den 1900 til 1903 - en kort overgang (april
til september 1894) var han formand. I slut
ningen af 1880'erne var han formand for
skræddernes fagforening og 1888-1893 var
han formand for fællesorganisationen. Han
var medlem af byrådet 1912 til 1917 og op
stillet flere gange som folketingskandidat
uden at opnå valg. I agitationen omtaltes
han som en dygtig taler og en slagfærdig
debattør.

Øm Kloster Museum 1974-76
Udgravninger
Den planlagte udgravning af Øm Klosters
midterste område skulle have været på
begyndt i sommeren 1974, men Institut
tet for Middelalderarkæologi ved Arhus
Universitet blev på grund af uforudsete,
ekstra arbejdsopgaver, bl. a. ved Ring
Kloster, forhindret i at gennemføre ud
gravningskampagnen dette år, hvorfor
Øm Kloster-projektet blev udsat.
Efter planen skal det store område, ca.
1500 kvadratmeter af klostertomten, afdækkes og undersøges i løbet af fire år,
og i 1975 gennemførtes så den første ud
gravningskampagne af en dygtig arkæo
logisk stab under ledelse af professor, dr.
phil. Olaf Olsen, cand. mag. Rikke Ag
nethe Olsen, stud. mag. Ole Schiørring
og stud. arch. Søren Gottfred Petersen.
Museet har rømmet sin gamle kontor
bygning »Kirkehuset«, så det gennem
hele udgravningsperioden står til rådig
hed for arkæologholdet. Huset er blevet
indrettet til formålet med registrerings
kontor, magasinrum og tegnestue. Des
uden har udgravningsholdet, 20-30 per
soner, benyttet to skurvogne, hvoraf den
ene er stillet til rådighed af Ry kommune.
I maj 1975 og juni 1976 gennemførtes
en maskinel afgravning af overjorden på
gravefeltet, og de egentlige arkæologiske
undersøgelser fandt sted i juli måned.
Det første år omfattede udgravningen
dele af klostrets østfløj, korsgang og fra
tergård. Den anden sommer udgravedes
ligeledes dele af korsgang og fratergård
samt den længe eftersøgte sydfløj med

munkenes refektorium (spisesal), som afdækkedes i sin helhed. I fratergården er
der gjort fund af ovne, en brønd og an
dre nedgravninger. Der stilles derfor for
ventninger til resten af fratergården, som
man agter at færdigudgrave i 1977, me
dens udgravningens sidste år helliges af
dækning af klostrets vestfløj.
Den afgravede jord er begge forløbne
gravesæsoner blevet gennemharpet af et
beskæftigelseshold af specialarbejdere,
som med interesse og omhu har sikret en
lang række fund af mønter, beslag, kera
mikskår etc.
Der gennemførtes tillige under Ole
Schiørrings ledelse en undervisningsgrav
ning på feltet i juni 1976.
I forbindelse med udgravningen har
museet været besøgt af Arhus amts kul
turudvalg samt af repræsentanter for Ry
kommune.
Gennem en hensigtsmæssig indhegning

Foran museets indgang, foråret 1976.

119

Udgravning af fratergård og refektoriefløj 1976.

af udgravningsfeltet er det blevet muligt
for museets gæster at følge udgravnin
gerne på nært hold, uden at det har været
til gene for arbejdet.
Som ved tidligere udgravninger ved
Øm Kloster har også det nyeste projekt
været genstand for megen presseomtale.
Udgravningen er gennemført med øko
nomisk støtte fra Statens humanistiske
Forskningsråd, Det kulturelle Udvalg un
der Århus amtskommune, Århus Univer
sitets Forskningsfond, Sparekassen SDS
og Provinsbankens jubilæumsfond.
Ruinparken
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
har i 1976 ladet opsætte nye ydre hegn
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Tue Jensen fot.

(vildthegn) omkring klosterruinen, samt
foretaget en sanering af læhegnet mod
vest.
Instituttet for Middelalderarkæologi har
ved opmålingslederen, stud. arch. Søren
Gottfred Petersen, foretaget en foreløbig
markering med græsbaner af de ved ud
gravningen fundne plyndringsgrøfter.
Markeringen skal vise museets publikum
udstrækningen af helt forsvundne funda
menter, indtil en endelig restaurering ved
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
kan finde sted.
Øm Kloster Museum har i 1976 udar
bejdet en lille betænkning i forbindelse
med den endelige restaurering og udform
ning af ruinområdet. Betænkningen, som

bygger på museets mangeårige erfaring
vedr, vedligeholdelse og drift af ruinpar
ken, konkluderer, at anlægget må opfylde
to hovedkrav, nemlig
1. Ruinen skal umiddelbart kunne forstås
af museets publikum.
2. Ruinerne skal kunne vedligeholdes med
et minimum af arbejdskraft.
Udstillinger
I 1974 havde særudstillingen i museets
udstillingsrum titlen OLIWA og fortalte
ved hjælp af kort og fotomateriale m. m.,
indsamlet under museets ekskursion til
Polen i 1973, om det store cistercienserabbedi ved Gdansk.
Oliwa hører som »barnebarn« af Esrom
Kloster med til den dansk-vendiske grup
pe af cistercienserklostre.
Udstillingen blev ledsaget af en opta
gelse af en koncert for Oliwas berømte
rokokko-orgel.
1975-udstillingen, Gudenåens Klostre,
omhandlede de i alt 14 klostre, der i
middelalderen var placeret langs Guden
åens flodsystem. Foruden kort og foto
stater ophængtes en lille montre til ud
stilling af fund fra klostrene i Voer, Vis
sing, Essenbæk og Alling. Genstandene
fra Voer og Alling var udlånt af fabrikant
Schouboe-Madsen, Kloster Møller, og Sil
keborg Museum. På grund af den store
interesse omkring udstillingen bibehold
tes »Gudenåens Klostre« også i sæsonen
1976.
En række af 1975-udgravningens bed
ste enkeltfund har i 1976 været udstillet
i museumsbygningen, ligesom en tavle
med orienterende kort har været opstillet
ved udgravningsfeltet. I skolernes efter

årsferie 1976 har det indre vindue i mu
seets udstillingshal været optaget af foto
grafier af udgravningerne (taget fra 14 m
højde). Billederne er stillet til rådighed af
professor Olaf Olsen.
Undersøgelser, korrespondance m. v.
I samarbejde med museerne i Skander
borg og Silkeborg har Øm Kloster Mu
seum i 1974 for Fredningsplanudvalget
for Århus amt udarbejdet en række loka
litetsbeskrivelser vedrørende jordfaste for
tidsminder i Det Midtjyske Søhøjland.
Øm Kloster Museum har fra 1975, for
anlediget af fund i de nylig udgravede
ruiner, påbegyndt en undersøgelse over
Øm Klosters bygningskalk, dens oprin
delse og transportveje. Københavns Uni
versitets Geologiske Museum har ved af
delingsleder, mag. scient. Søren Floris fo
retaget en gennemgang af prøver på for
arbejdet kalk og kalksten fra klostret. Un
dersøgelsen har vist, at Øm Klosters byg
ningskalk må antages at stamme fra klo
strets besiddelser på Djursland. I forbin
delse med undersøgelsen foretog museets
personale i marts 1976 en ekskursion til
Djurslands kystklinter.
I 1975 indledte museet en botanisk-historisk undersøgelse af kalmus' (Acorus
calamus L.) udbredelse og indvandrings
historie i Danmark. Ifølge botanikeren,
cand, pharm. Jens Lind, skulle denne
gamle østasiatiske lægeplante være nået
til Danmark via Estland allerede i mid
delalderen, længe før den indførtes i det
øvrige Vesteuropa.
Gennem en række ekskursioner, tildels
pr. båd, har man forsøgt at kortlægge
Kalmus' udbredelse i Gudenå-systemet,
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sammenholdt med litteraturoplysninger,
samt oplysninger indhentet gennem kor
respondance med de botaniske institutter
i Leningrad, Tartu, Coimbra og Botanisk
Museum i København.
Den påbegyndte undersøgelse af klok
kebronze fra Øm Kloster er overgået fra
klokkekonsulent, kantor B. Gammel tof tHansen, Svendborg, til civilingeniør P.
Gert Sørensen, Vedbæk.
Øm Kloster Museum har, efter anmod
ning, bidraget til udforskningen af Charteuserordenens historie, der er koncentre
ret ved Institut voor Middeleeuwse Geschiedenis, Fakulteit der Letteren, Katholieke Universiteit, Nijmegen, idet mate
riale fra museets undersøgelse (1968) af
de danske charteuserklostres historie er
tilsendt instituttet.
Der er af Universitetets Zoologiske Mu
seum ved museumsinspektør, lektor P. Va
lentin Jensen, foretaget en undersøgelse
af dyrespor i Øm Klosters teglstenssam
ling. To sæt spor, der hidtil har været
anset som stammende fra husmår, Martes
foina, viste sig at være fra huskat.
Da Mossø i vinteren 1976 delvis blev
dækket af klar nyis, foretog museet en
rekognoscering af søbunden på Revlen ud
for Emborg Odde, og fandt herved flere
steder ansamlinger af munkesten på sø
bunden. Tidligere eftersøgninger fra båd
har ligeledes ført til fund af munkesten,
men disse har været sværere at stedfæste
på gr. af vandets uigennemsigtighed i
sommertiden.
Konservering
Museumslederen har i februar 1974, fe
bruar 1975 og marts 1976 på National
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museets Konserveringsanstalt for Jord
fund, Ny Vestergade, arbejdet med kon
servering af genstande fra Øm Kloster
Museums samlinger, og har herunder fået
værdifuld hjælp og instruktion fra kon
serveringsanstaltens personale.
I 1974 havde museet besøg af en kon
servatorgruppe, der for Århus Amts Mu
seumsråd gennemgik samlingerne. Selv
om opbevaringsforholdene ikke er ideelle,
betegnedes samlingernes tilstand som til
fredsstillende. En rapport over gruppens
arbejde er udgivet af amtsmuseumsrådet.
Foredrag, studiebesøg m. v.
I marts 1974 holdt museumslederen fore
drag om Gudenåens Klostre i Alling-Tulstrup Aftenhøjskole, i september 1975 på
Odder Museum om Øm Kloster og i au
gust 1976 i Ry Rotary Klub om udgrav
ningerne på Øm Klosters tomt.
Ved Folkeuniversitetet, København, har
der i 1975 ved adjunkt Brian Patrick Mc
Guire været afholdt en forelæsningsræk
ke om de danske cisterciensere. I flere af
de fem forelæsninger har tyngdepunktet
været lagt på Øm Klosters historie. Øm
Kloster Museum har forsynet Mc Guire
med illustrationsmateriale til et arbejde
om Øm Kloster.
I juni 1975 medvirkede museumslede
ren som instruktør ved Biologforbundets
sommerkursus, Gudenåkurset. Der blev
afholdt specialorientering på museums
området for tre kursistgrupper.
Lokalmuseumstilsynet ved Olfert Voss
og Morten Lundbæk besøgte i februar
1976 Øm Kloster Museum.
Ved et besøg af administrationsperso
nalet ved Århus Amts Undervisnings- og

Julita/Nordiska Museet, Stockholm, J. de
Vries, Archeologische Werkgemeenschap
voor Nederland, og Haria, Arkæologisk
Forening, Fyn.

Orientering for studiegrupper fra Biologforbun
dets Gudenåkursus, juni '1975.

Kulturudvalg på Øm Kloster i august
1976 orienterede professor Olaf Olsen
om de nye udgravninger og H. N. Garner
om Øm Klosters historie.
Ligeledes i august 1976 besøgtes mu
seum og udgravningsfelt af tidsskriftet
SKALKs kulturhistoriske sommerkursus.
Olaf Olsen og Rikke Agnethe Olsen ori
enterede om udgravningerne.
Både i 1975 og 1976 har Historisk
Samfund ladet en af sine sommerudflug
ter gå til Øm Kloster, så medlemmerne
herved har kunnet følge udgravningsar
bejdet på nærmeste hold.
Særlige studiebesøg 1974-76
Chefantikvar, dr. L. Y. Rahmani, Dep. of
Antiquities and Museums, Jerusalem,
museumsforvalter Rune Fröding og frue,
Köping Museum, Köping, repræsentanter
for de hollandske bilistorganisationer og
Deens Verkeersbureau, Amsterdam, en
ekskursion på 100 personer fra Hambur
ger Naturschutzverein som gæster hos
Fredningsplanudvalget for Århus amt, an
tikvar Christian Axel-Nilsson og frue,

Publikationer
Oliwa, Øm Kloster Museum, særudstilling
1974.
Gudenåens Klostre, Øm Kloster Mu
seum, særudstilling 1975-76.
Øm Kloster-Projektet nr. 1-6 1975-76,
udgivet løbende under udgravningerne af
Institut for Middelalderarkæologi ved År
hus Universitet.
Brian Patrick Me Guire: Conflict and
Continuity at Øm Abbey. A cistercian
Experience in Medieval Denmark. Muse
um Tusculanum. Copenhagen 1976.
H. N. Garner: Øm Kloster, et abbedi
ved Gudenå. Kaskelot, pæd. særnr. 17.
1976. Esbjerg.

Tilskud og gaver
Fra Ry Kommunes Kulturelle Udvalg har
Øm Kloster hvert af årene 1975-76 mod
taget et tilskud på kr. 5000 til vedlige
holdelsesarbejder.
Desuden har kommunen støttet museet
med hjælp til udgravningsprojektet ved
vederlagsfrit at stille forskelligt entrepre
nørmateriel til rådighed, og med maskiner
og mandskab at foretage afgravning og
bortkørsel af overjord på udgravnings
feltet, samt bistået ved administrationen
af beskæftigelsesarbejdet.
Fra Tipsfonden har museet ved Mini
steriet for Kulturelle Anliggender i 1976
modtaget et engangstilskud på kr. 53.000
beregnet til renovering og vedligeholdelse
af inventar og bygninger. Tildelingen er
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sket efter anbefaling af Rigsantikvarens
Fortidsmindeforvaltning, Lokalmuseums
tilsynet og Århus Amts Museumsråd.
Fra gårdejer Gunner Mikkelsen, Øm
Hovedgård, har museet som gave mod
taget en række fund fra grundgravning
og pløjning nær klostertomten: En let be
skadiget kuglepotte, keramikrester, form
sten og en jernkugle, muligvis fra en
faikonet.
Major I. M. Therkildsen, Ry, har over
ladt museet en serie luftfotos af Øm-området.
Fra den polske ambassade i København
ved kulturattaché E. Fulczynski har mu
seet modtaget en serie store fotografier
af 1700-tals orglet i Oliwa Klosterkirke.
Historisk Samfund for Århus Stift har
ladet en række fotografier fra trediverne
og fyrrerne af Øm Kloster og omegnen
indgå i museets arkiv.
Fra J. de Vries, Nijmegen, har museet
fået tilsendt publikationer og opmålings
plan vedr. udgravningen af det holland
ske cistercienserkloster »ter Hunnepe«.
Endelig har Svend Kristiansen, GI. Rye,
vederlagsfrit redigeret foredrags- og mu
sikbånd til museets båndmaskine.
Vedligeholdelsesarbejder
Museets hovedkvarter, det tidligere køb
mandshus, er i 1974 ved ejeren, Rigs
antikvarens Fortidsmindeforvaltning, ble
vet kalket og forsynet med et nyt lag
mønrringsmateriale. Desuden er en pumpe
ved kloaksystemet blevet udskiftet.
I 1975-76 er foretaget malerarbejde
ind- og udvendigt på museumsbygning og
tjenestebolig, og museumsbygningens tag
er blevet understrøget.
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Diverse
Museet har ved et møde i september 1976
medvirket til oprettelsen af »Kredsen af
ikke-statsstøttede Museer i Århus Amt«
omfattende Dansk Pressemuseum og -Ar
kiv, Ebeltoft Museum, Mariager Museum,
Skanderborg Museum, Them Fortidssam
ling og Øm Kloster Museum.
Der skal til slut her fremsættes en varm
tak til de mange enkeltpersoner, institu
tioner og bevilgende myndigheder, som
har ydet Øm Kloster Museum støtte i
årene 1974-76.

1974
Besøgstal
16.734
Voksne
6.654
Børn
Undervisnings
grupper, sel
414
skaber etc.

1975
20.002
7.629

1976
20.846
8.912

498

521

Gæster ialt

27.631

29.758

23.388

April
kl. 9-17
Maj-august kl. 9-18
September kl. 9-17
Oktober
kl. 9-16
Mandag lukket
Åbningssæsonen varer til og med
skolernes efterårsferie.

Åbningstider

Billetpriser
Voksne 5,- kr.
Børn 2,- kr.
Studiegrupper à 1,50 kr. p. p.
Selsk. o. 10 pers, à 2,50 kr. p. p.

Museets adresse 8660 Skanderborg
Telefon 06 - 89 81 94.
Øm Kloster Museum

Historisk Samfund 1974-76

1974-75
Historisk Samfund afholdt 1974-75 otte
arrangementer: udflugter, besøg og aften
møder.
Sammen med Historisk Samfund for
Randers Amt og Østjysk Hjemstavnsfor
ening var der til søndag den 5. maj ar
rangeret en tur til Hjelm. Det var et kom
pliceret foretagende, der på grund af den
store interesse blandt de tre foreningers
medlemmer skulle afvikles meget præcist.
Historisk Samfund var det eneste hold,
der kom afsted, og det skyldtes kun, at
vi ikke havde fået besked på, at det trods dejligt solskinsvejr - ikke var mu
ligt at sejle. Vinden »friskede« lidt for
meget. I Ebeltoft færgehavn tog vi en
drøftelse med deltagerne, og resultatet
blev, at vi i stedet tog en rundtur på eg
nen med besøg i Dråby Kirke o. a. st.
Deltagerne tog programændringen med
højt humør, og der kom faktisk en fin tur
ud af det. Lørdag dén 25. maj besøgtes
specialudstillingen »Kloge Folk« på Her
ning Museum. Udstillingen blev introdu
ceret af museets leder, magister Ulla Tyr
ring. Første del af sæsonen sluttede lør
dag den 15. juni med en tur til Tvilum
kirke, der blev gennemgået af Gunner
Rasmussen, og til Silkeborg Slotsbanke,
hvor formanden orienterede.

Lørdag den 17. august var vi i Den
gamle By til tre specialudstillinger: I
Tekstilmuseet med Erna Lorenzen, Hel
singør Teater med H. Nyrop-Christensen
og urmuseet med Gunner Rasmussen. Heldagsturen fandt sted 8. september og
gik til Vestjylland. Emnerne var Bregningård, Udstrup ved Fælsted Kog og
Ulfborg Kirke. Den meget spændende tur
var forbilledlig tilrettelagt af N. J. Israelsen. Lørdag den 28. september aflagdes
besøg på Hadsten lokalhistoriske Arkiv,
der blev præsenteret af dets stifter og le
der, fhv. gårdejer Nydam Jensen.
Beretningsåret bød kun på to aften
møder, nemlig torsdag den 6. februar
med tre film, optaget i Den gamle By:
Grovsmeden - Snedkeren - Sølvsmeden,
og generalforsamlingen torsdag den 20.
marts. Under beretningen udtalte forman
den mindeord over arkivar Peder Jensen
og overretssagfører Otto Bisgaard (jfr. ne
krologer i Århus Stifts Arbøger 1974
[1975]). Beretning og regnskab blev god
kendt. De afgående bestyrelsesmedlem
mer, arkivar Finn H. Lauridsen, overlærer
N. Gjesing, apoteker Adam Helms og mu
seumsoverinspektør Gunner Rasmussen,
blev genvalgt. I stedet for arkivar Peder
Jensen indtrådte lærer Asbjørn Larsen,
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Vilholt. Efter generalforsamlingen fortalte
bygningskonduktør N. J. Israelsen - med
lysbilleder - om »Arkitektur i Viborg«.
1975-76
rummede ni arrangementer: Seks udflug
ter og tre aftenmøder.
Vi lagde ud lørdag den 19. april med
en meget kort udflugt - til Arhus Havn.
Af hensyn til kommunikationsmulighe
derne for foredragsholderne (Gunner Ras
mussen og formanden) og også af hen
syn til det store område fandt turen sted
i bus. Med holdt på centrale steder og en
køretur over hele området lykkedes det
at give et billede af den enorme udvik
ling, der har fundet sted siden ca. midten
af forrige århundrede. Lørdag den 24. maj
præsenterede lektor A. Krarup Mogensen,
Geografisk Institut, under en køretur i
Århus' opland eksempler fra den under
søgelse af »Landsbymiljøer på Århus
egnen«, som instituttet har udført for År
hus Kommune. Lørdag den 21. juni be
søgtes under ledelse af N. J. Israelsen og
Gunner Rasmussen Estruplund Kirke og
Holbækgård. 1975 var året for genopta
gelsen af udgravningerne ved Øm Klo
ster. Resultatet af den første sæson blev
lørdag den 19. juli fremlagt af Holger G.
Nielsen. Heldagsturen søndag den 14.
september havde øen Fur i Limfjorden
som mål - og den havde måske netop
derfor påkaldt stor medlemsinteresse. Der
blev under en rundtur gjort holdt ved
museet med de mange spændende geolo
giske fund og så nær den legendariske
Rødsten, at »tapre« fodgængere kunne
tage den i øjesyn. På udturen besøgtes
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Grinderslev Kirke i Salling og på hjem
turen herregården Krabbesholm i Skive.
Årets sidste tur gik til Vinderslev Kirke
syd for Kjellerup. Gunner Rasmussen
havde her remplaceret N. J. Israelsen som
turleder, idet sidstnævnte netop var kom
met alvorligt til skade ved et færdsels
uheld.
Aftenmøderne begyndte torsdag den 5.
februar med fire film om ø-emner: Syd
for Fyn - Øen (om Saltholm) - Bornholm
1964 - En by omkring 1900 (Gudhjem).
Torsdag den 4. marts havde arrangemen
tet fået titlen »Kunsten at smøge tobak
- historie og genstande«. Formanden ind
ledte med - på baggrund af litterære og
skønlitterære eksempler - at fortælle om
tobakkens fremkomst og historie og om
dens skadelige og »gavnlige« virkninger.
Efter kaffen og cigaren demonstrerede
Gunner Rasmussen »tobakstøj« fra Den
gamle Bys samlinger. På generalforsam
lingen 31. marts blev beretning og regn
skab godkendt. De afgående bestyrelses
medlemmer, arkivar Ib Gejl, bygnings
konduktør N. J. Israelsen, lærer Asbjørn
Larsen og museumsleder Holger G. Niel
sen, blev genvalgt. I stedet for fhv. gård
ejer Nydam Jensen, der af helbredsgrunde
havde ønsket at trække sig tilbage, valg
tes politiassistent P. Porse, Åbyhøj. Efter
generalforsamlingen fortalte museumsin
spektør, dr. phil. Erna Lorenzen - illustre
ret med lysbilleder - »Om gamle folke
livsbilleder«.
Historisk Samfund takker hjerteligt for
modtagne tilskud og takker ligeledes alle,
der ved medlemskab støtter og deltager i
eller medvirker ved møder og udflugter.

Historisk Samfund for Århus Stift

Driftsregnskab 1974-75
Indtægter:

Udgifter

Arbogstrykning ..................................
Honorarer ...........................................
Porto og fragt.....................................
Foredrag og ekskursion......................
Hulkortarbejde ..................................
Kontingent SLF ..................................
Telefon ................................................
Stencilering ........................................
Repræsentation ..................................
Fortid og Nutid..................................
Kørsel ...................................................
Papir ...................................................
Lån - Øm Kloster..............................

Formue 28/3 1974 ..............................
underskud......................................
Gæld 20/3 1975 ..................................
Beholdning:
Bank ................................................
Giro .................................................
Kasse ...............................................
Lån - Øm Kloster..........................
4-

23.818,00
916,00
1.593,94
735,75
690,00
423,00
300,00
247,38
173,35
94,40
66,50
41,06
3.218,00
32.317,38

Kontingent ..........................................
Bogsalg ..............................................
Kulturministeriet ..............................
Arhus Kommune................................
Portorefusion ......................................
Turafgifter ..........................................
Bankrente ............................................
Girorente ............................................
Lån - Øm Kloster..............................

Underskud ..........................................

4.300,00
2.045,23
2.100,00
880,00
540,40
180,00
96,37
18,55
3.218,00
13.378,55
18.938,83

32.31738

17.341,94
18.938,83
1.596,89
Regnskabet er revideret og godkendt;
beholdningerne er kontrolleret.

1.147,88
462,59
10,64
3.218,00
1.596,89

Arhus, den 19. marts 1975.
Sven Lauge Jørgensen
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Driftsregnskab 1975-76
Udgifter:

Arbogstrykning ..................................
Honorarer............................................
Porto og fragt....................................
Hulkortarbejde....................................
Kontingent SLF ..................................
Telefon ................................................
Stencilering ........................................
Repræsentation ..................................
Fortid og Nutid..................................
Kørsel ..................................................
Papir .....................................................
Statens Filmcentral ..........................
Festskrift
H. P. Christensen ..........................
Foredrag og møder ............................
Tilbagebetalt:
Øm Kloster ....................................

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

Indtægter:

20.085,90
840,00
3.618,34
805,00
1.422,00
300,00
262,10
157,00
93,08
151,90
101,20
200,70

Kontingent .......................................... 26.015,00
Bogsalg.................................................
1.216,80
Kulturministeriet ..............................
2.100,00
Arhus Kommune ..............................
1.000,00
Portorefusion ......................................
1.713,50
Turafgifter ..........................................
944,00
Bankrente .............................................
98,49
Lån - Øm Kloster..............................
3.218,00

90,00
135,50

3.218,00
31.480,72
4.825,07
36.305,79

Formue 20/3 1975 .............................. 4-1.596,89
Overskud ............................................
4.825,07
3.228,18

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

933,37
1.866,77
428,04
3.228,18
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36.305,79

Regnskabet er revideret og godkendt;
beholdningerne er kontrolleret.
Arhus, den 30. marts 1976.
Sven Lauge Jørgensen

Øm Kloster Museum

Driftsregnskab 1974
Indtægter:

Udgifter:

Billetsalg ............................................
Bogsalg ...............................................
Husleje ................................................
Renter:
Sparekasse ......................................
Obligationer ..................................
Telefongodtgørelse ............................
Pensionsgodtgørelse ..........................
ATP-godtgørelse ................................
Omkostningsdæmpende ydelse ........
Kreditforeningsafdrag ......................
Udlånt til Samfundet........................

Underskud ..........................................

64.606,00
8.005,50
1.200,00

804,16
664,90
522,75
370,35
144,00
1.440,00
70,79
3.218,00
81.046,45
2.105,17
83.151,62

Løn ....................................................... 51.063,58
Provision ............................................
2.668,35
Vedligeholdelse og anskaffelser .... 13.963,33
Billetter, brochurer, kort ogbøger ..
6.054,96
Telefon ................................................
2.091,00
Forsikring, skat..................................
1.788,51
Pension.................................................
1.111,00
Moms ..................................................
628,00
ATP .....................................................
432,00
Boxleje og gebyr ..............................
35,10
Porto ...................................................
12,00
Lønmodtagernes Garantifond ..........
15,00
Kreditforeningsafdrag..........................
70,79
Udlånt til Samfundet........................
3.218,00

83.151,62

Status
Passiver:

Aktiver:

Obligationer ....................
Ejendomme ......................
JSH A/S ............................
Udlånt t. Samf....................
Kasse ................................
Sparekasse ........................

................ 13.500,00
................ 105.000,00
................
500,00
................
3.218,00
................
2.400,00
................
9.802,56

Jyllands Kreditforening
Formue 1/1 1974 ........ 134.313,07
2.105,17
4- underskud ..............

2.213,51
132.207,90

134.421,41

134.421,41

Regnskabet er revideres og godkendt.
Arhus, den 19. marts 1975.
Sven Lauge Jørgensen
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Driftsregnskab 1975
Indtægter:

Udgifter:

Billetsalg .............................................
Bogsalg.................................................
Tilskud Ry kommune ......................
Husleje ................................................
Renter:
Sparekasse ......................................
Obligationer ..................................
Telefongodtgørelse ..........................
Pensionsgodtgørelse ..........................
Omkostningsdæmpende ydelse ........
ATP-godtgørelse ................................

Formuebevægelser :
Tilbagebetalt lån
Historisk Samfund ........................
Kreditforeningsafdrag ..................

93.924,60
9.578,00
5.000,00
1.200,00
905,84
675,00
690,65
370,35
288,00
144,00

3.218,00
74,02

Løn .......................................................
Provision ............................................
Vedligeholdelse oganskaffelser ....
Billetter, brochurer, kortogbøger ..
Telefon .................................................
Forsikring og skat..............................
Pension ...............................................
Renter .................................................
Moms ...................................................
ATP .....................................................
Boxleje og gebyr................................
Lønmodtagernes Garantifond ..........
Porto.....................................................

62.283,79
3.192,65
12.062,30
6.296,65
2.375,60
1.883,80
1.111,00
902,38
710,00
432,00
50,20
40,00
15,00

Formuebevægelser :
Tilbagebetalt lån
Historisk Samfund ........................
Kreditforeningsafdrag ..................

3.218,00
74,02

Overskud ............................................
116.068,46

94.647,39
21.421,07
116.068,46

Status
Aktiver:

Obligationer ..................
Ejendomme ....................
JSH A/S ..........................
Kasse ..............................
Sparekasse ......................

Passiver:

.................. 13.500,00
.................. 105.000,00
..................
500,00
..................
2.489,62
.................. 34.278,84
155.768,46

Jyllands Kreditforening
Formue 1/1 1975 ........ 132.207,90
+ overskud.................. 21.421,07

153.628,97

155.768,46

Regnskabet er revideret og godkendt.
Arhus, den 30. marts 1976.
Sven Lauge Jørgensen
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2.139,49
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