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XIX
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AARHUS
DE FORENEDE BOGTRYKKERIER

MCMXXVI

FORTID OG NUTID
Af Dansk historisk Fællesforenings Tidsskrift, som
2Y redigeres af Svend Aakjær, er sjette Binds første
Halvbind udkommen i 1926.
»Fortid og Nutid« er uundværlig for enhver, der
sysler med lokalhistoriske Undersøgelser og maa
kunne interessere mange af vore Medlemmer.
Rækken af de ypperlige vejledende og raadgivende
Afhandlinger fortsættes med Dr. Hjelholt: Købstædernes Skøde- og Panteprotokoller og Landsarkivar
Hans Knudsen: Det fyenske Bispe- og StiftsøvrighedsArkiv.
Fra Nationalmuseets Anden Afdeling meddeles en
udførlig Beretning om den vidtforgrenede Virksomhed,
der spænder over hele Landet. Særlig Interesse for
Aarhus har Fr. Knudsens lille Opsats om de 50 Skindboldte, der i 1923 blev fundne bag Hans Mikkelsen
Storms Epitafium i Domkirken. Forf. mener, at de
har været brugt til jeu de Paume, som man i den
lille fattige By, der ingen Boldhus havde, har spillet
i Domkirken.
Desuden findes der en Række værdifulde Anmel
delser af ny topografisk Litteratur (ved Svend Aakjivr)
og af Litteratur vedrørende Almuekultur og Folkemin
der (ved Aug. F. Schmidt).
Medlemmer af Historisk Samfund for Aarhus Stift
kan ved Henvendelse til Bibliotekar Ejler Haugsted,
St. Pauls Kirkeplads 7, Aarhus, subskribere paa »For
tid og Nutid« til halv Pris, 2 Kr. 50 Øre om Aaret.
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Helligkilder i Århus Amt
Ved August F. Schmidt.
det følgende skal gives en Redegørelse for, hvad det er
lykkedes mig at finde om de hellige Kilder i Aarhus Amt.
I Noterne vil man se, hvorfra Oplysningerne er hentede om
de enkelte Kilder. Jeg har så vidt muligt stræbt efter at få
alle Træk med, men derfor tror jeg dog, at der må findes
Oplysninger — både trykte og utrykte — som jeg trods min
Søgen må have overset. Stedkendte Folk vil sikkert også i
mange Tilfælde kunne supplere det i det nedenstående med
delte. Sådanne mulige Rettelser og Oplysninger bedes velvilligst sendte til Dansk Folkemindesamling, Kgl. Biblio
tek, København K., hvor sligt modtages med Taknemmelighed.
Hovedparten af de utrykte Meddelelser — især fra Nutids
tradition — findes dels i Dansk Folkemindesamlings Arkiv
kapsel 1906/31 og B 26 (forkortet til D. F. S. . . .), og dels i
J. V. Nissen-Ramtens Helligkildehåndskrift i National
museets 2. Afdeling (forkortet til N. R.). Nissen-Ramten be
søgte — og beskrev — 255 jyske Helligkilder i 1890erne, vist
nok mest omkring 1893. Som det vil ses af Noterne, er en
Mængde Meddelelser fra nyere Tid også hentede fra Evald
Tang Kristensens Bøger, især Danske Sagn III Bind.
Kilderne vil blive nævnt i samme Rækkefølge som Sognene
i Traps Danmark.

I

The hullet (Årh us) fandtes på Bispetoften, der
ikke var bebygget for o. 100 År siden. Vandet brugtes
som Drikkevand til syge og døende, men mest til
Thelavning. Kilden har næppe været hellig, men stod
i samme Anseelse som adskillige andre Kilder ved
Købstæder, Herregårde og Præstegårde, hvis Vand
brugtes til Thelavning o. lign. Dens Vand skal også
1
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være blevet brugt til Dåbsvand. Det er vist Biskop
pens Navn, som har givet Thehullet Ry1).
[Hellig] Kilde skal have været ved det Kapel,
hvori Hellig Nils blev begravet. Kapellet blev senere
Åarhus Domkirke. En lille Dreng, som var Krøbling,
blev helbredt efter en Slummer på Hellig Nils’ Grav.
»Da faderen hørte dette, vilde han ikke tro det, før
end drengen af sig selv i alles nærværelse gik ni
gange fra kilden til graven og hver gang med egne
hænder bragte Hellig Nils sine gaver«2). Hellig Nils’
Kilde ved Strandvejen, se S. 5.
St. Hans Kilde [Brønd] (V. Lisbjærg Herred,
GrundførSogn)fandtes Vest for Grundfør mellem Byen
og Møllen og var meget »afholden i fordums Tid« med
deles til Ole Worm 1623. Kirken er indviet til St. Hans8).
Hellig Kilde (V. Lisbjærg Herred, Søften
Sogn) fandtes tæt Nord for Gården Morballe på en
lyngklædt Bakkeskråning. Kilden huskedes som hel
lig af enkelte Mennesker omkring 18934).
Hellig Kilde (Sabro Herred, Lyngå Sogn) fand
tes ved Markskellet mellem Mosegård og Tranebjærggård på Mosegårds Mark. Lidt Øst for denne Kilde
på Tranebjærggårds Mark fandtes to Vandhuller,
hvorved der er fundet Potter og Småskillinger, såvel
som ved Kilden på Mosegårds Mark, hvor der også
er fundet en Barneskjorte i 1890’erne. Kilderne be
søgtes i 1890’erne d. ao/i og 28/6 mod alle Uheld. Fej
lede et Kreatur noget, fik det Vand at drikke fra
Kilden på Mosegårds Mark5).
*)
2)
3)
4)
5)

N. R. 250.
Hans Olrik: Danske Helgeners Levned 1893-94, 301 ff.
Danske Saml. 2 R. VI, 152. Trap 3 (o: 3. Udg.) V, 118.
N. R. 200.
N. R. 99.
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Emils Kilde (samme Sogn) ved Faurskov Hoved
gård var næppe hellig. Navnet stammer fra en af
død Gartner og er ret ungt. Vandet strømmede ud
gennem en Egehulk. Nissen-Ramten forkaster ganske
en Artikel, der stod i Randers Amts Avis 8/t 1897,
hvor der fortælles følgende Sagn om denne Kilde:
Tre hellige Jomfruer gik under en stor Vandmangel
ned i Skoven, hvor de befalede, at et af de største
Træer skulde oversaves. Dette skete, hvorefter den
ene af Jomfruerne med sin Kniv skar en Ridse i
Træet, hvorfra Vandet sprang frem. — I Hulkens
Rund findes ikke Spor af Rødder, Hulken er nedsat
og Revnen er naturlig1).
Dagmars Kilde (Sabro Herred, Vi tt en Sogn)
findes sydligst i Præstegårdens Skov. Sagnet siger,
at i denne Kilde blev Børnene døbte, førend Kirken
blev bygget8). Dronning Dagmar skal have drukket
af Kilden på en Rejse fra Skanderborg. Hun sad da
på en Sten, som vises tæt ved Kilden med en Hul
hed i, der skal være Dronningens Siddeplads. Er
Hulheden en nøjagtig Gengivelse, har hun været tem
melig svær(!), bemærker Nissen-Ramten. Kilden søg
tes langt op i det 19. Århundrede for sit gode og
meget jærnholdige Drikkevands Skyld®). 1906 rejste
Thor Lange en Mindesten ved Kilden, hvorpå er
udhugget Dagmarkorset og følgende smukke Vers
digtet af Thor Lange:
»Gud glæde dig i Himmelen Dronning Dagmar,
og lædske hver,
som tørster her.
1) N. R. 188 E. T. Kristensen: Danske Sagn III, Nr. 1112.
Trap 3 V, 125.
2) Resen: Atlas Danicus VI, 574. Hofmans Fundationer IV,
759 [Danske Atlas IV, 208].
8) N. R. 100. Museum VI 2, 10.
1
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Maatte dit Folk til Held
udover Danmark rinde
Velsignelsens Kildevæld«1).

St. Laurentii Kilde og Muerkilden eller
Munkekilden (Sabro Herred, Hadsten Sogn)
nævnes som beliggende ved Kirken allerede o. 1670—
802). Deres Plads kan nu ikke længere påvises, men
Brønden ved Hadsten Kirke skal være sat i den
gamle Muerkilde eller Munkekilde. Resen har For
men Muer — (»id est fons muri«), mens Hofman og
Pontoppidan har Formen Munke —.
Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes i en Dal ind
til Neder-Hadstens Mark imellem Vejene fra Stationen
og Kirken efter Neder-Hadsten. I Kildehullet var
nedsat en Trætønde. Kilden besøgtes St. Hansaften
og -nat af mange Folk mod Udslet og Kirtelsvagheder.
Nissen-Ramten fandt (o. 1893) tæt Nordvest for Kilden
på Bakkens Kant flere ildskørnede Sten, brugte under
Kedler og Potter, samt flere Stykker Skår. De sidste
både fra Oldtid og Nutid8).
Hårrekilde (Sabro Herred, Foldby Sogn) fand
tes i Grænsen mellem Ager og Eng på Foldby Ene
mærke. Sagnet siger, at Kildens oprindelige Navn
skal være Ha raidskilde — efter en Konge, som
drak af den eller vandede sin Hest i den. En Præst
skal have bedt en hellig Bøn over Vandet, hvorfor
det blev lægende mod alle Slags Sygdomme. St. Hans
aften var den rette Kildetid, da kom mange Folk.
Børn, der led af engelsk Syge, vaskedes og gnedes i
') Ill. Tid 1906—07, 476. Noget for alle 1907, 190. Trap 3 V,
126. Fotografi i D. F. S.
2) Resen VI, 574 [Hofman IV, 759 Dansk Atlas IV, 207]. N. R.
97. Trap 3 V, 127.
3) N. R. 98.
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alle Ledemod. Derpå pakkedes de godt ind. Kilden
var også god mod Børn, der led af Kirtler og Udslæt1).
Hellig Kilde (Sabro Herred, Sabro Sogn) fand
tes tæt ved Toppen af Vårbjærg på Sabro Bys Mark.
Kilden besøgtes til efter 1864 af alle syge og lidende
i stor Mængde, som drak af Vandet og vaskede sig
i det2).
Hulken (Framlev Herred, Framlev Sogn) fand
tes mellem Hørslevbole og Skovby. Den er nu et
almindeligt Vandingssted, men var forhen en stærk
besøgt hellig Kilde, især mod engelsk Syge. Man
ofrede Småmønter til den, når et Menneske var sygt;
blev Ofret borte, troede man, den syge skulde komme
sig, men blev det liggende, skulde den syge dø3).
St Nicolaj Kilde (forhen Ning Herred, Viby
Sogn) ved Strandvejen i Aarhus. Denne Kilde skyl
der — efter Sagnet — den hellige Nils sin Frem
komst. Nils var en Søn af Knud den 6te og Broder
til den voldsomme Bisp Valdemar. Om Nils, der
døde 1180, vides kun lidet, selvom hans Levned fin
des beskrevet på Latin af Klerke fra Århus i det 14.
Åarhundrede. I Egnen omkring Århus, særlig Skiby
og Viby, fastholdt Overleveringen enkelte Småtræk,
der knyttedes til Kongesønnens Navn.
Om St. Nicolaj Kildes Fremkomst fortælles: En
Dag, da Tømmermændene i Viby Skov fældede Træer
i Nils’ Nærværelse, blev de tørstige. Nils bad til Gud,
stak derpå sin Stok fem Gange ned i Jorden, så der
dannedes et Kors, og fik således Vandet til at vælde
frem. — Engang som Dreng bad Nils til Gud, og en
Kilde sprang frem. — En blind Mand blev i Kraft af
*) N. R. 199.
2) N. R. 227.
3) N. R. 221, 240. Trap 3 V, 139.
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et Syn sendt til Nils, og der, hvor de mødtes, sprang
en Kilde frem, som den hellige Mand velsignede. Den
blinde tvættede sig i Kilden og fik sit Syn. — Hellig
Nils blev begravet i et Trækapel i Århus, men Kapel
let måtte dog snart vige Pladsen for Domkirken, hvor
han da har fået sin Grav. Ved Hellig Nils’ Kilde i
Viby blev en St. Hansnat helbredt en Mand, der
havde været lam fra Fødselen af. — En Amme, som
havde ligget en mægtig Mands Søn ihjæl, flygtede i
sin Nød til Kilden ved Viby med Barnets Lig. Hun
påkaldte Hellig Nils, tvættede det afsjælede Legeme,
og efter at have sovet, fandt hun Barnet levende1). —
Selvom Hellig Nils’ Levned meddeler flest Jærtegn
ved hans Grav, er der dog Sandsynlighed for, at der
i Tidens Løb er sket mange Jærtegn ved Kilden i
Viby. Det haves der nemlig Vidnesbyrd om fra
senere Tider. 1623 meddeles således til Ole Worm,
at Halte og Krøblinge har besøgt St. Nicolaj Kilde og
der kastet Krykkerne og tilbedt St. Nicolaj, hvorefter
de har toet sig i Kilden, ligesom også mange rige,
der havde været syge, havde besøgt Kilden og derefter
tilbedt Helgenen2). Til Evald Tang Kristensen med
deles, at Kilden besøgtes 30/4 og 28/6, og Dagene efter
kunde der ligge små Lerpotter i Massevis omkring
Kilden8). Omkring 1911 levede der endnu gamle
Borgere i Århus, som kunde huske fra deres Ung
dom, hvorledes Folk kom fra hele Jylland og søgte
denne Kilde. Ved Valborgblusset var Skrænten Sam
lingsplads for Ungdommen fra Århus4). En Mineralx)
2)
8)
4)

H. Olrik: Danske Helgeners Levned, 291 ff.
D. Saml. 2 R. VI, 153, jfr. Danske Atlas IV, 109.
Danske Sagn III, Nr. 1088.
Århus Stifts Arb. 1911, 3f. Endvidere: Ny Kirkeh. Saml. I,
196. Trap 3 V, 144. Arhus Amtstd. 6/5 1925.

Helligkilder i Århus Amt.

7

vandsfabrik i Århus hedder »St. Nicolauskildes Brønd
anstalt«.
Vor Frue Kilde (Ning Herred, Ormslev Sogn)
fandtes tæt Øst for Ormslev ved Århusvejen, hvor
den havde sit Udspring ved Foden af Krykkehøj,
som har dette Navn, fordi de syge, der blev helbredte
af den hellige Kildes Vand, kastede Krykkerne dér.
Vor Frue Kilde søgtes af og til i 1890’erne1).
Brok Rask Kilde (samme Sogn) fandtes på
Engen mellem Constantinsborg og Brabrand Sø. Denne
Kilde var også kendt under Navnet »hellig Kilde«.
»Brok Rask« kunde ingen på Egnen forklare. Om
kring 1850 søgtes denne Kilde af en Flok Unge St.
Hansaften, der bl. a. morede sig over at se enkelte
syge komme til Kilden. Ellers dansede, sang og lo
de unge ved deres »Kildebesøg«2).
Marie Kilde (Ning Herred, Tis et Sogn) fandtes
Vest for Ravnholt By på en Hedestrækning. 1623
meddeler Præsten, at i denne Kilde skulde unge Piger
bade sig og derefter falde på Knæ og tilbede Jomfru
Marie3). I Danske Atlas4) nævnes, at unge Møer og
Piger begik megen Overtro ved denne Kilde. NissenRamten har en Forklaring til det forannævnte, som
her meddeles: St. Hansaften besøgtes Kilden af unge
Piger, »hvis Renselse udeblev«. Hver enkelt Pige
blev som Regel fulgt af en mandlig Ledsager, hun
syntes godt om. (Tillod hendes Blufærdighed ikke
at bede om en sådan Ledsagelse, fik hun en gammel
Kone eller sine Forældre med på Turen). Ankommen
til Stedet drak begge af Vandet, hvorefter de vaskede
*)
2)
3)
*)

Danske Atlas IV, 110. N. R. 118. Trap 3 V, 110.
N. R. 119. D. F. S. 1906/31: 2112.
D. Saml. 2 R. VI, 153.
IV, 110. Trap 3 V, 149.
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eller badede sig, forlod så Kilden for at bedrive Hor
under åben Himmel. Kom der Piger til Kilden uden
Ledsagelse for at være ukendte eller holde Besøget
hemmeligt, var der i Regelen opvartende Karle i
Nærheden. Denne Kur ansåes ikke for en Skam,
men brugtes af mange nær og fjærnt fra og af alle Sam
fundsklasser. Kilden blev mest kaldt »Kilden ved
Ravnholt«l).
I Oldtid og Middelalder har Tiset Sogn indtaget en
fremskudt Stilling. Selve Navnet Tiset vidner om,
at her har været en Helligdom (o: Skov eller Lund)
viet til Krigsguden Ti. Kirken har måske været en
gammel Herredskirke, i hvis Nærhed den hellige
Kilde, Mariekilde, fandtes; oprindeligt den hedenske
Offerkilde. Forbi denne Oldtidshelligdom har ført —
som påvist af Professor J. T. Lundbye — en gam
mel Hovedvej fra Oldtiden2).
I Kapelbækken (Ning Herred, Mårslet Sogn)
blev efter Sagnet de første Kristne døbte. Vandet i
Bækken ansåes for lægende. Ved Langballe skal have
stået en Kirke eller et Kapel, efter hvilket endnu .om
kring 1770 en Gård kaldtes »Kapel Præstegård« og
dens Beboer »Kapels Præst«3). 1906 fandtes endnu
Stenbrokker og Kalk af Kapellet.
Helligvandskilde (Ning Herred, Malling
Sogn) fandtes forhen, hvor nu Præstegården ligger.
Kilden vanhelligedes af en skabet Hest4).
Hellig Kilde (Hads Herred, Odder Sogn) fin
des ved Rathlousdal. Denne Kilde besøgtes endnu
omkring 1820—30 Valborgaften (80/4), men i Hemmelig>)
a)
’)
4)

N. R. 107.
Arhus Stifts Arb. 1925, 136.
Danske Atlas IV, 111. Trap 3 V, 151.
D. F. S. B 26: 2119.
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hed, helst om Natten1). — Et Sagn om denne Kildes
Oprindelse lyder i Korthed således: En Ridderdatter
blev af en forsmået Bejler angivet for at være en
Heks, hvorfor hun blev dømt til Bålet. Da hun stod
paa dette, og Bålet allerede var antændt, brød en
Kilde pludselig frem, og Ilden slukkedes. Det var et
Jærtegn på Pigens Uskyldighed. Kilden blev derefter
anset for hellig og for at være i Besiddelse af lægende
Kraft2). Sagnet lyder uægte, og jeg tror ikke — såvidt
jeg har kunnet undersøge Sagen — det har traditionel
eller historisk Hjemmel på Stedet.
1889 blev Kilden restaureret, og på Kampestens
muren, der byggedes om den, står følgende Indskrift:
Hellig Kilde. 1889.
Blidekilde (Hads Herred, Torrild Sogn) fand
tes på Skrænten ved Torrild Nørremose, hvor den
sprang frem af Jorden som et kraftigt Væld. Kilden
har Navn efter en Jomfru i Fensholt, der var så
from og så god imod fattige, at hun blev kaldt Blide.
På sit Dødsleje meddelte hun, at hvor Ligbærerne
hvilte med hendes Båre undervejs til Torrild Kirke
gård, skulde en Kilde fremspringe. Forudsigelsen gik
i Opfyldelse — beretter Sagnet8).
I Danske Atlas4) meddeles, at »Blide-Kilde« fordum
til visse Tider har været søgt på Helbreds Vegne,
hvorom fortælles forskellige Fabler. Nissen-Ramten5)
beretter, at en Mand i Torrild By daglig brugte af
Kildens Vand mod Øjensvaghed; undlod han det,
9 N. R. 109. Trap 3 V, 169. D. F. S. 1906/31: 2135.
9 Vestkysten (Dgbl.) 22/, 1923.
9 Museum VI. 2, 10. Danske Sagn III, Nr. 1053. D. F. S.
1906/31: 2137.
9 IV, 244.
9 108.
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blev Øjnene straks dårlige. Vandet var også godt
mod Kirtler. Til E. T. Kristensen1) fortælles, at
Bjærgfolkene i en Grøftebanke lidt Øst for Torrild
havde en Sti over til Blide Kilde, hvor de hentede
Vand Morgen og Aften. »Det var nogne bitte små
nogen«.
Hellig Kilde (Hads Herred, Hundslund Sogn)
fandtes midt på den østre Side af Sondrup Bavn
(trign. M. 292 Fod). Kilden besøgtes St. Hansaften2).
I en Optegnelse fra 19128) meddeles, at Munkene
havde drukket af Kilden, fordi de troede, den var
hellig. De tog også Vandet med hjem i en Krukke.
Man har ved Rydning for en Del År siden fundet
Krukkeskaar i Kilden. Den vanhelligedes af en ska
bet Hest, som blev vasket i den.
St. Helene Kilde (Hads Herred, Ørting Sogn)
fandtes paa Midten af en Bakkes Østside i Bydelen
»Halen«, og besøgtes 23/6 til omkring 1860, da et Hus
blev bygget tæt ved Kilden, hvorfra Vandet blev ledet
ind i Huset. Vand hjembragtes derfra til syge4).
Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes på Ørting
Vestermark tæt ved Møglhøj; besøgtes Valborgaften
af Ungdommen, indtil en Pige druknede sit nyfødte
Barn i Kilden. Omkring 1893 var den oprenset og
istandsat8).
Hellig Kilde (Hjelmslev Herred, Skander up
’) Danske Sagn I, Nr. 211. Endvidere: Fra Norsminde til Uldrup Bakker 1908—09, 161. K. Bønnelycke: Hads Herred
før og nu, 160. Trap 3 V, 167.
2) Fra Norsminde o. s. v., 151. K. Bønnelycke, 186. Trap 3
V, 168.
’) D. F. S. 1906/31: 2138.
4) N. R. 204. Fra Norsminde, 130. Bønnelycke, 213.
5) N. R. 205. Trap 3 V, 168.
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Sogn) fandtes ved Skvæt Mølle, og var 1920 omgivet
af en frønnet Egetræsramme1). Kilden, der er glemt
nu, besøgtes i sin Tid af grumme mange. Danske
Atlas oplyser, at Besøgene foregik d. 8% og 88/6 af
syge °g Krøblinge. Ved Kilden var opstillet en Blok8).
Senere hen i Tiden tilfaldt Pengene i Blokken Møller
svenden som Vederlag for at holde Kilden i Stand.
I en Dagbogsoptegnelse fra 28/6 1844 skriver Møllens
og Kildens Ejer: »St. Hansaften en stor Del Menne
sker ved Kilden, Indtægten af Sparebøssen 12 Skil
ling«8).
Folk kom langvejs fra, især dog fra Skanderborg,
og hjemførte Vand i Ankre fra Kilden. Vandet måtte
ikke på Hjemvejen komme under Tag. Nogle drak
af Kilden, andre vaskede sig i den eller lå på Skræn
ten medens de blev vaskede. Krykker, Kæppe, Lin
nedsstykker, Bindeklude, langstjærtede Potter o. s. v.
kåstedes ved Kilden. St. Hansaften 1858 besøgte Søren
Snedker i Låsby Kilden med sit etårige Barn, der
ikke vilde trives. Barnet afførtes alt sit Tøj og
vaskedes over hele Kroppen, blev derefter, vådt og
nøgent, indsvøbt i et Tæppe og et Lagen og blev
deri, indtil det kom hjem, omtrent 28/4 Mil derfra.
To Dunke Vand toges med hjem. Barnet blev hjemme
vasket flere Gange ude i Haven under åben Himmel.
Da Vandet var brugt, blev begge Dunkene nedgravede.
Var Barnet koldt, når det kom hjem, hjalp Kilderej
sen ikke, svedte det, kom det sig. Vaskningen ved
Kilden og i Hjemmet skulde ske i Tavshed4).
Jærnkilden eller Hellig Kilde (Hjelmslev
')
!)
’)
9

Arhus St. Arb. 1921, 25.
IV, 194.
D. F. S. 1906/31: 2151.
N. R. 111. Trap 3 V, 178.
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Herred, Fruering Sogn) fandtes ved Vestermølle.
Vandet var meget jærnholdigt (deraf Navnet). Kilden
besøgtes 2S/6 især af lamme og øjensvage Mennesker,
endog langvejs fra1).
En Kilde (samme Sogn) fandtes på Skrænten mel
lem Vejen og Storgården ved Skårup; det var et
mægtigt Væld, som besøgtes 28/(i. Efter at Kilden var
lavet om til en stor Betonkumme, hentedes stadig
Vand i den til syge Mennesker2).
Hjelmslev Kilde eller Karlekilden (Hjelms
lev Herred, Dover Sogn) fandtes ved Dover. Om
denne Kildes Oprindelse fortæller Sagnet: En Herre
mand Hjelm blev beværtet af en Bonde med en
god Davre [dåw’a], hvorefter han dræbte Bondens
syv Fjender, som vilde overfalde ham. Som Bod
derfor opbyggede han Dover Kirke. Variant: Efter
at Kæmpen havde dræbt de syv Fjender, blev han i
Mørkningen af Vanvare dræbt af sin Ven Bonden.
For at sone sin Brøde byggede Bonden Dover Kirke
på Marken, hvor Kampen stod. Hvor Kæmpen faldt,
udvældede Kilden. Sagnet er meddelt til Ole Worm
1623s) og refereret i Danske Atlas1).
St. Anne Kilde (Hjelmslev Herred, Venge
Sogn) fandtes ved Hovedgården Sofiendal. Kilden
var tør i 1890’erne og næsten glemt. Sagn : En Bonde,
hvem Kilden forhindrede i at pløje sin Mark, tilstop
pede den med Vilje. Til Straf blev han straks blind
for bestandig5).
’)
2)
•)
‘)
6)

N. R. 112.
N. R. 206. Trap 3 V, 180.
Danske Saml. 2 R. VI, 155.
IV, 196 f. N. R. 121. Trap 3 V, 185.
Resen VI, 586 [Danske Sagn III, Nr. 1047]. Danske Atlas IV,
197. Trap 3 V, 189.
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Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes Nord for
Vejen mellem Søballe og Stjær og var meget søgt for
hen. Den menes at have haft Gæster St. Hansaften
i 1890’erne, da der fandtes Spor ved Kilden St. Hans
dag. I Nærheden af Kilden fandtes Lejrehøj; et
Vidnesbyrd om en Oldtidshelligdom. (Vilh. la Cour)1).
Tyrens Hul (Gjern Herred, Linå Sogn) fandtes
ved Engen nær Mollerup By og besøgtes forhen 28/e
som hellig Kilde. Vandet løber fra Hullet ned til
to Sider — mod Øst og Vest, hvilket den gamle Maren
Hedehus i Låsby Fattighus forklarede på den Måde,
at Tyrens Hul var Jordens Midtpunkt. Sagnet for
tæller, at to Drenge (eller to Piger; gammel Pige) for
fulgtes af en rasende Tyr, som løb rundt om Hullet
efter dem (hende). Tilsidst vilde Tyren springe tværs
over Hullet, men faldt i det. Den kunde høres brøle
dybt nede i Jorden (under Mollerup) længe efter. Fra
da af tabte Kilden eller Hullet sin Helbredskraft2).
Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes Nord for
Skjellerup By. Ejerens Kreaturer vandedes i den,
hvorfor de treves bedst i hele Omegnen, men han
passede dem også selv. Kilden brugtes mod engelsk
Syge. Børnene skulde drikke af Vandet, vaskes, gnides
og tørres i alle Ledemod. En klog Kone, Store Sidsel
eller Sidsel Skademund, anbefalede stadigvæk Kilde
kuren. Den kloge Præst i Bording (om hvem man
vist intet nærmere veed) sendte mange Børn dertil3).
Kilden vanhelligedes af en blind Stud — meddeles til
E. T. Kristensen4).
Bjars Kilde (samme Sogn) fandtes tæt op ved
")
2)
’)
4)

Danske Studier 1924, 16.
D. F. S. 1906/31: 2172. N. R. 195.
N. R. 245.
Danske Sagn III, Nr. 1149.
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Bjarup Kirkegårdsdiges Nordøsthjørnes Yderside, og
var et Hul fyldt med større og mindre Sten, da
Nissen-Ramten så den. Der var da ogsaa lidt Vand
i Kildens Bund, og den havde holdt Vand til Stadig
hed indtil ca. 1870—75, men havde da ingen Søgning.
Ellers søgtes Bjars Kilde for alle Slags Sygdomme
til c. 1870. Sagn: Tre Søstre: Bjar, Dal og Lin
boede på Kalbygård. Da de en Søndag sejlede til
Kirke over Søen, hvor Engen nu er, tabte Bjar
sin Ring. Hun troede den var tyvstjålen og satte
straks Tyven i Band, Søen blev tør, og Fiskene lå
sprællende i Dyndet. I den største Fisk, der fangedes,
fandtes Ringen. Bjar fortrød nu sin Hidsighed, hvor
for Gud lod fremkomme et stort Væld, hvor Fisken
med Ringen fandtes1). Sagnet fortæller videre, at
Søstrene byggede Bjarup, Dallerup og Linå Kirker.
De blev begravede hver ved sin Kirke. Da en gerrig
Mand pløjede og tilsaaede Gravhøjen ved Bjarup
Kirke, flød Tyrens Hul over, hvorved Bjarup udslet
tedes. Af Bjarup Kirke findes endnu lidt. Om Bja
rup Kirkes Historie har Edv. Egeberg skrevet ind
gående i Århus Stifts Årbog 1925, 1 ff.2).
Hellig Kilde (Gjern Herred, Gjern Sogn) på
Troldhøj i Gjern Bakker sydligst i Sognet tæt ved
en Mose, besøgtes 28/6 af en Flok Mennesker, som
søbede Vandet ind af en Ske, der gik fra Hånd til
Hånd. En Dunk Vand hjembragtes til de hjemme
værende. Ungdommen morede sig næsten hele St.
Hansnat ved Kilden og Mosen8).
>) N. R. 246.
2) Se endvidere Hofmann III, 55 [Danske Atlas IV, 215]. Arhus
St. Arb. 1909, 106. Trap 3 V, 193. GI. da. Minder I, Nr. 48.
J. Kamp: Folkeminder, Nr. 301. E. T. Kristensen: Jyske
Flkm. VIII, Nr. 148, 266. 578. Danske Sagn III, Nr. 776-80.
’) N. R. 175. Trap 3 V, 195.
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Hellig Kilde (Gjern Herred, Skanderup Sogn)
fandtes i Kirkegårdens Nordvesthjørne. Kilden be
søgtes af mange syge og Krøblinge, indtil den vanhelligedes af en blind Hest1). Dog søgte E. T. Kri
stensens Meddelers Forældre Kilden og blev helbredte2).
I Danske Sagn fortælles også, at Kilden skred sammen,
efter at der var trukket Kreaturer til den. Kilden
skal også være blevet brugt til Kalkkule3). Trods
Kildens Vanhelligelse kom der stadig mange Menne
sker til Skanderup, fordi Kirken dér ansåes for at
være meget hellig, hvorfor Folk lod bede for sig tre
Søndage i Træk fra dens Prædikestol. Rige Gaver
strømmede ind til Kirken fra de mange Gæster. Så
ledes bestemmer allerede Holger Rosenkrantz i sit
Testamente fra 1495, at Skanderup Kirke skal have
en Okse og en Ko4). 1734 blev der skænket en præg
tig Lysekrone til Kirken af Kristen Sørensen Stær og
Hustru Anna Pedersdatter, fordi to blinde Jomfruer
fik deres Syn igen ved at to sig i den hellige Kilde
på Kirkegården. En fin Messeskjorte blev skænket
af en fornem Dame, som led af Strunguria (Urin
trang). Hun kom til Kirken, kørende i en Karet og
havde Tjener med. Hun var nøgen, og havde kun
en Kappe over sig. Tjeneren holdt Kappen i Våben
huset, hvorefter hun løb nøgen tre Gange ind i Kir
ken, op til Alteret og råbte hver Gang højt: »Jeg
pisser i min Seng« og ved hvert Råb slog hun i Alter
bordet. Hun skal være blevet helbredt efter denne
Kur, som foregik i en Hr. Pastor Peiters Tid (måske
') Hofrnan III, 55 [Danske Atlas IV, 214]. Danske Sagn III,
Nr. 1147-48.
2) smsts. III, Nr. 1147.
3) N. R. 122.
4) D. Mag. VI, 268.
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Peder Fabich 1723—62). Sognepræsten Ferdinand
Thura (1792—1836), der meddeler dette Træk i Pasto
ratets Kirkebog'), er meget indigneret over, at Hr.
Peiter tillod slig Vantro. Thura ivrede selv stsérkt
imod Forbønnen og skrev endog en flammende Ad
varselsartikel imod denne Skik i Fallesens Kvartals
skrift 1 H. 1809, 114 ff., hvor han bl. a. citerer af
Brevene, han har modtaget fra Mennesker fra hele
Jylland, som begærede Forbøn i Kirken. Thura tror
ikke på Kirkens Kraft. K. Carøe har i Danske
Studier 1920, 147 ff. undersøgt Kurene mod Vand
ladning, hvilke er kendte fra forskellige Egne af Dan
mark. Da Sygdommen er af så ubehagelig og intim
Art, som den er, skulde der også en særlig Kur til
for at afhjælpe den. Men denne blev ikke modar
bejdet, hverken af Menighed eller Præst. Man var
nødt til at hjælpe, selvom det var på et helligt Sted
og under Gudstjenesten Kuren foregik’).
Kappen Kilde eller Kappel Kilde (Gjern Her
red, Hammel Sogn) fandtes i Kappendal (Kappeldal), hvor Landevejen til Randers går igennem Dalen.
Kilden besøgtes til omkring 1800 d. 8% og 23/6; den
vanhelligedes af et blindt Øg. Navnet Kappen (Kap
pel) må stamme fra et Kapel, der har givet Navn til
Kilden, Dalen og Kæmpen, hvis Død — efter Sag
net — skal være Skyld i Kildens Fremkomst. Gamle
Kappel var en tapper Kriger, der selv havde oplært
sin Søn i Våbenbrug. Han længtes nu efter at dø,
og bad derfor sin Søn om at rette et vældigt Kølle
hug mod sit Bryst, for så skulde han vise, hvorledes
et sådant Slag afværgedes. Sønnen huggede til, men
’) Danske Sagn III, Nr. 403.
2) Endvidere Jyske Flkm. VIII, Nr. 160. Museum VI, 2, 22 f.
Trap 3 V, 195.
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Faderen afbødede ikke Hugget og faldt død om.
Hvor Kæmpen faldt, udsprang en Lægedomskilde.
Når der engang bliver særlig Nød i Danmark, rejser
gamle Kappel sig af sin Grav og kommer til Hjælp1).
Dette Sagn er ikke meget gammelt, hvad » Kapel «Navnene jo vidner om. Også Helligkildens Oprindelse
på Grund af Kæmpens Død ser meget påfaldende ud.
Kun vanskeligt kan Sønnens ufrivillige Fadermord
henføres under den velkendte Type, at Skuepladsen
for en stor Udåd markeres ved en Kilde. Axel 01rik mener8), at Sagnet er en stærk afvigende Form
for selve Starkadsagnet, der blot har glemt sit gamle
Navn og fået det stedlige tilfældige »Kappel« i Stedet.
»Sønnen« er da trådt i Stedet for Digtningens unge
Hader, der optræder som en Slags yngre Ven af
Starkad. Det er dog vanskeligt at anvise dette unge
og vist ret ændrede Sagn nogen sikker Plads i Starkadgruppen som Starkadsagnets Affødning eller dets
Frænde. Slutningen af Sagnet er også kendelig på
virket af Holger Danske Sagnene.
Hellig Kilde (Gjern Herred, Sporup Sogn) på
Lyngby Mark, er nu en almindelig Husbrønd, der
søgtes 30/4 og 2s/6. Skillinger ofredes i Blokken til
Kildens Ejer. Da Bøssen forfaldt, efterlodes Krukker,
Linned el. lign. Vandet hentedes også stiltiende efter
Solnedgang3).
Hellig Kilde (Gjern Herred, Dallerup Sogn)
har været på Tovstrup Mølles Mark ved en Eng på
Vangen Bråsmål. Der er fundet Skillinger og Tøj’) J. Kamp: Folkeminder, Nr. 303. Almuevennen 1842, 29 fif.
Trap 3 V, 202. D. F. S. 1906/31: 2178.
2) Danmarks Heltedigtning II, 169 f.
s) N. R. 213. Trap 3 V, 206.
2
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stykker flere Gange ved Kilden langt ind i det 19.
Århundrede1).
Hellig Kilde (Gjern Herred, Tulstrup Sogn)
fandtes i en Skovbakke mellem Hylling Skov og
Engen, når man fulgte Vejen mod Øst ud af Javngyde By. Kilden, der sprudlede frem af en Rævne
eller et Hul i den hårde Jærnal, besøgtes forhen
meget, men omkring 1893 brugtes den ikke mere.
Dog hentedes Vand derfra til syge og døende — med
deler Nissen-Ramten2).
St Sørens Kilde (Tyrsting Herred, Rye Sogn)
findes ved Rye Sønderskovs Indgang. Ved Kilden
har Turistforeningen rejst en Sten, hvorpå der star:
»Kildens Væld ved Bakkens Fod
viet til Set. Sørens Ære.
Syge, som man did mon bære,
drak som Væld af Livets Flod«.

St. Søren var Biskop i Köln, og hans Gravsted
sammesteds var i Middelalderen et højt anset Valfarts
sted. Han fik senere sine Valfartssteder her i Landet
i Kippinge, Holmstrup, Rønninge og Rye. I Rye, Kippinge og Holmstrup var der også Kilder viede til ham.
Sagnet fortæller, at St. Søren var en Bondesøn fra Rye.
En Dag, han gik på Marken, fik han pludselig den Ind
skydelse, at han skulde lade Ploven stå og samle en
Menighed om sig. Denne Menighed blev han siden
valgt til Biskop for3). Således forsøgte Folket helt
at tilegne sig Helgenen ved også at fgøre ham til deres
Landsmand. Det var nemmere at søge til hans Hel
ligdom i Rye end i Køln. 1495 testamenterer Holger
9 N. R. 215. Trap 3 V, 206.
2) 197. Danske Sagn III, Nr. 1094.
3) Resen VI, 546 (Danske Sagn III, Nr. 1160).
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Rosenkrantz en Okse til »Sante Sewren i Ryæ«1). 1623
meddeles, at Kilden søgtes langvejs fra af Folk, som
drak af den og følte sig lindrede og frelste deraf2).
Kilden søgtes især St. Sørens Dag 23. Oktbr., Hellig
Kors Dag 14. Septbr. og Valborg Dag 1. Maj, hvilke
Dage også var valgte til Markedsdage. St. Sørens
Kildemarked besøgtes i 3 Dage. 1923 meddeles, at
der kun var to Markeder: et sidst i April og et sidst
i Oktober. Markedet var stort og righoldigt. »Uld
handlere kom Vester fra og købte hele Læs Tov,(o: Uld)
og Sønder fra kom de med Vadmel, Øster fra med
Lærred; de havde store Ruller Lærred, ligeså store
som Sengen er vid. Der var også Knippelshandlere.
Oplagspladsen var altid i den trekantede Gård, og
der foregik en stor Handel. Den Gård var bygget
trekantet og er nu udflyttet siden Byen brændte, og
kaldes Rygård«3). Besøget gav Kirken Indtægt og Be
boerne Næring. Kilden, der besøgtes mindst til 1870—
80, var især god mod Øjensygdomme. Den vanhelligedes af en skabet Hest4).
Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes et lille Stykke
fra St. Sørens Kilde i Sønderskoven Syd for Vejen,
der går Nord om Rye i vestlig Retning. Sagnet siger,
at denne Kilde er den ældste, og at den har haft
Gæster efter at St. Sørens Kilde var forladt. Til begge
disse Kilder ofredes mest små Skillinger6).
Danske Mag. VI, 268; jfr. Skivebogen 1923, 35.
Danske Saml. 2 R. VI, 157.
E. T. Kristensen: Jysk Almueliv V, Nr. 59.
Se endvidere Hofman IV, 759. Danske Atlas IV, 200, 229.
N. R. 113. Kirkeh. Saml. II, 35. Arhus Stifts Arb. 1918, 102 ff.
Danske Sagn III, Nr. 1161—62. IV, Nr. 912-13. Orion 1839,
278 ff. Dansk Penning Mag. 1836, 413 ff. D. F. S. 1906/31;
B 26. Museum VI. 2, 9. Trap 3 V, 214.
6) N. R. 114.
')
2)
’)
4)

2*
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Præstekilden (samme Sogn) fandtes i Rye Nørreskov, ca. 7 km fra Rye Station. Kilden vældede ud
af en Bøgerod og blev besøgt af mange til enhver
Tid, bl. a. 80/4, 88/6 og 8/7, især mod svage Øjne1).
H a n s’s Kilde (samme Sogn) ved Rye Skole skulde
man drikke af for at få »den Rye Tro«. Evald Tang
Kristensens Meddelerske, der tjente som ung Pige i
Rye, længtes meget hjem. Hun blev rådet til at
drikke af Hans’s Kilde. Da hun havde gjort dette,
holdt Hjemveen op8).
Fredskilde (Tyr s ting Herred, S. Vissing Sogn)
fandtes ved Vejen, som går til Rye. Kildens Navn
skal måske være afledt af »Frejas Kilde«, thi der
skal tidligere have været en Kilde til på Skolelodden
nærmere S. Vissing, som kaldtes Frørskilde, men
denne Kilde er udtørret og kastet til. Forhen skal
der have været endnu en Kilde ved S. Vissing, som
besad helbredende Kraft, men hvor denne Kilde har
haft sin Plads vides vist ikke; muligvis er det den
Kilde, som findes på Gaden midt i Byen.
Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes Nord for Sand
graven ved Landevejen i Addit Skov3).
Hellig Kilde (Tyrsting Herred, Vorladegård
Sogn) findes nævnt i Indberetningen til Stednavne
udvalget 1921—22.
Hellig Kilde (Tyrsting Herred, FøvlingSogn)
fandtes ved Helligkildegård. Kilden, der besøgtes St.
Hansaften, havde stærk Tilstrømning o. 1790. Ca.
1840 lod Ejeren af Gården Våbensholm, som ligger
et Par km fra Helligkilden, hente Vand fra den, hvil
ket han drak en Snaps af hver Morgen, fordi han
*) N. R. i 15.
2) D. F. S. B 26: 2191.
s) Liber daticus (Afskr. i D. F. S. B 26).

Helligkilder i Århas Amt.

21

mente, det var godt for ham. Omkring Kilden fandtes
en Mængde ituslagne Skår og Glas. 1854 vilde Ejeren
lave en Brønd af den, men da man gravede i Kilden,
blev den tør. Nogle mener, at den engang har heddet
Ingeborgs Kilde. Den blev vanhelliget af et skabet
Helmis1).
Horsekilde (Tyrsting Herred, Træden Sogn)
fandtes i Horsekildeagre på Træden Mark og var et
rundt stensat Hul. Den besøgtes Valborgaften. Vaskning i dens Vand hjalp mod mange Slags Svagheder.
Skålene, Folk tvættede sig i, skulde blive på Stedet.
Nissen-Ramten husker især en stor Træskål med Skaft
på, der brugtes af flere2).
Hellig Kilde (samme Sogn) fandtes øverst i Horse
dal, sydvest for Træden By og nordlig for Bredvad
Mølle, men er vistnok nu omdannet til Brønd. Val
borgaften var Kilden Samlingssted for Egnens Ung
dom. Skålene eller Karrene måtte ikke slåes itu efter
Brugen, hvorfor man endog undertiden medbragte
Træ- og Blikkar. Majdagsmorgen kunde findes Skåle
ved Kilden2.
St. Knuds Kilde eller St. Mikkels Kilde
(Vrads Herred, Nr. Snede Sogn) fandtes i en Bakke
skrænt på Nr. Snede Mark Syd for Kirken. 16233)
og hos Resen4) (o. 1670) kaldes Kilden St. Knuds Kilde,
men i Danske Atlas6) og hos Nissen-Ramten6) St. Mik
kels Kilde. Det er sikkert en og samme Kilde, der
tales om, og St. Mikkel er nok det rette Navn, da
')
2)
’)
4)
5)
•)

N. R. 219. D. F. S. 1906/31; B 26.
N. R. 202.
Danske Saml. 2 R. VI, 159 f.
VI, 602 (Danske Sagn III, Nr. 1102).
IV, 476.
176.
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det var kendt i Folkemunde o. 1893, ligesom Kirken
også er viet til St. Mikkel. 1623 meddeles, at Kilden
i gamle Dage søgtes for adskillige Sygdomme og Vanførsel, og Resen nævner, at den søgtes mod Udslæt.
Kilden var omsat med Bolværk, og et Kapel blev
bygget ved den. Kapellet og Bolværket stod i nogle
År, indtil Kristian d. 3die drog forbi. Da han er
farede »Bulhuset«s Betydning, befalede han, at det
skulde nedbrydes (ifølge kgl. Brev af 29/7 1558, Kan
celliets Brevbøger)1) og gav det til en Kromand i
Snede, hvor »Bulhuset« så stod i Gården mange År
efter. Kilden stod ved Magt helt til o. 1840 og be
søgtes af mange St. Hansaften. Først på Aftenen kom
alle Byernes Ungdom fra Omegnen; henimod Midnat
kom Folk med alle Slags Sygdomme, både for at
drikke og vaske sig. En berømt »klog Kone« i Nørre
Snede brugte bestandig Vand fra St. Mikkels Kilde
til Badning2). Nr. Snede har sikkert været et æld
gammelt Samlingspunkt på en Vejlinje, der i Oldtiden
førte igennem Sognet. En Høj lige Øst for Byen be
nævnes da også Tingbanke, ligesom den hellige Kilde
tyder på, at her har været en hedensk Helligdom,
inden den kristne Kirke blev rejst8).
St. Anne Kilde eller Fruens Kilde (Vor Her
red, O v sted Sogn) fandtes på Kanten af Bukbjærg
Bakke tæt Nord for Kirkegårdens Nordøsthjørne.
Kilden skal nu være omdannet til Springvand. Den
besøgtes mod alle Sygdomme — især dog mod Blind
hed og kirtelagtigt Udslæt — St. Hansaften og St.
Anna-aften (26/7).
*) Jfr. E. T. Kristensen: Jyske Flkm. IV, Nr. 100. Hofman IV,
761. Trap 3 V, 232.
2) N. R. 176.
•) Arhus Stifts Arb. 1925, 130.
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Sagnet fortæller, at en Frue, der kom kørende til
Kilden, blev kureret for sin Sygdom. Lægedoms
kraften ophørte, da en Frue fra Sneptrup tog sine
Krykker med Sølvringe om med hjem efter sit Besøg.
Hun sendte endog sin Tjener tilbage efter dem. Til
Straf herfor blev hun nu ligeså dårlig igen, som hun
havde været før Besøget. Hun skulde jo have ladet
Krykkerne ligge som Offer til Kilden. Hele Dynger
af Krykker og Klude kunde findes ved Kilden efter
Besøgsaftnerne. Kilden kaldes også den hellige
Kilde eller Ma Rams Hwol1). Et (vistnok uægte)
Sagn meddeler, at Kilden udvældede af et Hul, som en
Lindorm frembragte, hvor den faldt efter et Spring2).
Hellig Kilde (Vor Herred, Tåning Sogn) næv
nes i en Indberetning til Stednavneudvalget 1921—22.
Hellig Kilde (Vor Herred, Tois trup Sogn) fand
tes på Gjedved Mark i et Markskel Sydøst for Hoved
gården Lillerup. Kilden var et dybt Hul, hvori var
Vand med en yndig Smag. Hullet var så dybt, at en
5—6 Alens Lægte ikke kunde nå Bunden. Kilden
besøgtes S0/4 og 23/6, Gæsterne sad rundt om Kilden,
sang Salmer, der af og til blandedes med Klagemål
og Bønner. Nogle overøste sig med Vandet, andre
drak af det, de fleste gjorde begge Dele, beretter
Nissen-Ramten, som har fået sine Oplysninger med
delte af to Vidner, der hver for sig havde set Kilde
besøgene i deres Ungdom3). Til E. T. Kristensen
meddeles, at man skulde vaske sig i Vandet »Uldborg
aften, det skulde hentes efter solnedgang og måtte
ikke komme under tække, men skulde graves ned i
') Hofman IV, 758 (Danske Atlas IV, 202). Danske Sagn III,
Nr. 1048 -49. 1051. N. R. 110. Trap 3 V, 244.
'-) Danske Sagn II, Nr. 70-71, Side 193.
’) N. R. 125.
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jorden. En sypige fra Gjedved kom herned og vaskede
sig og tog vand med hjem, og hun kom sig også.
De kom også med små børn. En aften, da vi var
ved at gå i seng, hørte vi noget, dei' mj arrede, og a
går hen og ser efter, da var der nogen, der havde et
bitte spædt barn helt støvs nøgen. Det var et koldt
bad. Men a vilde jo ikke gå helt derhen. De syge
skulde drikke af en ny potte, og så smed de klude
og potter på siden af kilden og hængte linned i
buskene. Der er endogså kommet mange dertil i
vor tid«1).
St. Jakobs Kilde (Vor Herred, Søvind Sogn)
fandtes nordøstlig i Tyrrestrup Skov i Horsehaven,
men Stedet kan nu ikke nærmere betegnes — med
deles i en Indberetning til Stednavneudvalget 1921—22.
Nissen-Ramten meddeler derimod, at Kilden nu er
omsat med en Granitkumme. Han efterså den 1898
den 14. April. Kilden besøgtes St. Hansaften og var
helbredende mod mange Slags Sygdomme. Pigerne
plukkede St. Hans Løg ved Kilden St. Hansnat. Det
fortælles, at Herskabet paa Hovedgården skal have
brugt af Vandet til The, skønt Gårdens Vand var
meget godt2).
Hellig Kilde (Nim Herred, Nim Sogn) fandtes
på Grænsen mellem Ager og Eng nær ved Vor Frues
Kapelruin ved Bredstenbro tæt ved et gammelt Over
fartssted over Gudenåen. Helligkilden er sikkert Skyld
i, at Kapellet er blevet bygget dette Sted. Et Sagn
beretter, at de syge, som besøgte Kilden, forrettede
Andagt i Kirken, og da Præsten ikke kunde lide dette,
befalede Kongen, at Kirken skulde nedbrydes, men
') Danske Sagn III, Nr. 1064—65. Trap 3 V, 250.
2) N. R. 251.

Helligkilder i Århus Amt.

Beboerne fik dog Lov at begrave deres Døde i Kirke
gårdens Jord længe efter, man mener endog til ind
i Begyndelsen af 19. Århundrede. Sagnet, der med
deles hos Nissen-Ramten1) er højst usandsynligt. Kirke
gården ved Kapellet hedder i Danske Atlas2) den
»gamle Kirkegård«, og har måske oprindelig været en
Pestkirkegård, som den også har været benævnt i
Folkemunde ind i det 19. Århundrede. 1917, da Ka
pellet og Kirkegården udgravedes og undersøgtes
under C. M. Smidts Ledelse, optog Ejeren en Snes
Skeletter, alle liggende med Hovedet i Vest, og iblandt
dem et Mandsskelet, i hvis Mund fandtes en lille Sølv
mønt med Erik af Pommerens Navn på. Dette hen
tyder til den sorte Død. »Dødsmønten« er en meget
udbredt Skik, der kendes fra de antikke Folk til Nu
tids Almuetro i Danmark. Udgravningen i 1917 gav
kun et usikkert Strejflys over Valfartsstedet ved Bred
stenbro fra hin fjærne Tid, da Biskop Bo byggede Vor
Frue et Kapel nær Helligkilden, hvor en af Jyllands
Hovedveje skar Gudenåen, og hvor Hundreder af
ukendte stedtes til Hvile i den til den hellige Jomfru
indviede Jord2).

>) 129.
’) IV, 199. Endvidere Resen VI, 574 (Hofman II, 263, IV, 759).
Orion 1839, 2 66 f. Trap 3 V, 262.
•) C. M. Smidt i Arhus Stifts Arbøger 1919, 123 ff.

Bondeliv i Hadsherred
— Jens og Karen —
af N. A. Jensen.
Det er en ringe mand, som ikke har
slægtsminder, og en ringe slægt, som
ikke efterlader sig sådanne.
Men den mana og den slægt er endnu
ringere, som ikke vil værne om sine
minder, så de kan gå videre til børn og
børnebørn, slægt efter slægt. —
J. C. Christensen.

Z^ylling sogn er Hadsherreds sydlige udløber mod
kJ det åbne Kattegat og mod Horsens fjord, for hvil
ken det med sit spidse næs danner et delvis lukke,
især når det ved lavvande får køreforbindelse med
Alrø midt i fjorden. Det er et meget frugtbart sogn;
det har jorder af vort lands højeste taxt og er tillige
ret stort; består af den anselige by Gylling, den min
dre Lerdrup, samt en del af Søby, som ellers tilhører
nabosognet Gosmer.
Det er da en af de gode pletter, som »har været
voxesteder for vort folk i tusind år«. Den store land
tunge Gyllingnæs giver netop i særlig grad indtryk af
vort lands ælde, om ikke just bebyggelse, idet old
tidens urskov her, bl. a. på grund af næssets sumpede
utilgængelighed, blev ualmindelig længe bevaret. 1
1830’erne fældedes en eg, som var 13V2 fod i tvær
mål ved roden og i omfang nærmede sig 40 fod. Og
endnu langt senere stod den eg, som Blicher beskriver
i en af sine sidste noveller (»Den hule Eg«); dens
huling var bolig for ræve og dog voxested for en vild
rose, der blomstrede i 40 fods højde. Han har stået
selv ottende derinde, men den målte også 46 fod i
omkreds. En affalden gren var 20 fod i omkreds;
toppen var gået ud, men mange grene løvedes fremdeles.
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Kan den lave tunge bære sådanne træer, så kan
den højere muld bære stærk hvede. Sognet har været
meget tidligt bebygget. I Valdemar Sejrs jordebog
er Gylling by højt skyldsat. »Hardshered skal føre
os over med 4 skibe, hvorfor det i hver havne [havne
læg] har 4 mænd. Gylling 12 mark guld. Sæby [Søby]
7 mark guld. Finsten [Fensten i Gosmer sogn] 3V2
mark guld«. Gylling kan altså have haft den ære at
skibe den sejrsæle konge over til øerne.
Men kårene kunde være trange nok af andre grunde:
det hæmmende fællesskab i bymarkens drift, det
kuende hoveri, det afhængige fæste til herremanden
på Åkjær i nabosognet Falling; den almindelige uviden
hed med alle dens følgesvende af overtro og råhed.
Og dertil jævnlig en demoraliserende og forarmende
krig. Således netop i den slægts levetid, her skal skil
dres. En mangeårig fred havde skabt velstand; Napoleonstidens første år øgede den, dens slutning for
tærede den. Syv fede år slugtes af syv magre. Det let
vundne — det slet svundne. Når endog vor »oplyste«
tid er falden for fristelsen, må vi ikke undres over,
om en uoplyst fortid spiste op, hvad krigen gav, og
hvad den levnede. De havde så få ædlere glæder.
Vi har flere. Og dog! Hånd i hånd dermed levedes
der dog også et liv i en nøjsomhed, vi vanskelig fatter.
Gylling sogn hørte forøvrigt ikke til de mest uoplyste.
Der kom nemlig også noget godt fra herresædet på
Åkjær. Præsten i Gylling, D. Guldberg, skriver i en
indberetning af 1735: »Jus patronatus til Gylling
Kirke haver Høj ædle og Velbaarne Fru Oberstinde
Rosenørn til Aakjær, der med saa rund en Haand for
fattige Børn har forsynet sit Gods med Skoler, og
følgelig med rent Hjærte gjærne understøtter, hvad
den højtbydende Øvrighed i Skolevæsenet for godt
befinder. Hvilket Gud naadelig velsigne«. — Dette
er da kommen Gylling til gode på den måde, at bøn
derne har »ved det naadige Herskab paa Aakjær dets
Tilladelse og Assistance opbygt 4 smaa Fag Skolehus
paa Kirkens Fortoug, som aarlig af samme vedlige
holdes«. Men oberstinden, f. Hedvig Margrethe Bornemann, var også datter af Sjællands biskop. Det minder
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os om kirke- og klosterbøndernes erfaring fra middel
alderen: Det er godt at bo under krumstaven.
En senere godsherre havde et andet syn. Kammer
herre Lüttichau skildres som en dygtighed, men til
lige som en voldsom modstander af landboreformerne,
der vilde medføre landbrugets og statens undergang.
I heftige artikler angreb han regeringen, der svarede
med bøder. I 1790 overrakte han selvanden 103
jyske godsherrers adresse til kronprinsen og angreb
derefter Chr. Colbjørnson så voldsomt, at han fik en
bøde på 3000 rdl. og mistede sin kammerherrenøgle,
hvorefter han solgte Åkjær og sine øvrige godser og
drog til Tyskland.
Men snart blæste der blidere vind. Eller det var
nok snarere tvunget af vanskelige pengeforhold, at
Åkjærs ny ejer, grev v. Dernath i året 1797 solgte alt
sit bondegods i Gylling sogn til bønderne, så de fra
nu af var fri og selvstændige mænd med eget hus på
egen jord. (Udskiftningen fandt sted samme år.)
I 1801 solgte han dernæst hele landtungen Gyllingnæs til de berømte eller berygtede Hamborg-Eng
lændere Schmidt. Det blev ikke så heldigt; thi mens
næsset hidtil havde været en ubeboet urskov, blev
det nu snarere en røverskov og en røvet skov, idet
disse grådige folk huggede ned og solgte væk i største
stil. England havde i krigen brug for hver en planke,
der kunde opdrives; og den danske næsseskov blev
til adskillige engelske skibe mod den krigeriske
franskmand1).-----På denne kortelig skitserede baggrund skal vi se
de to mennesker, der fødtes just ved overgangen til
det 19. århundrede.
Hver egn synes at have sit foretrukne mandsnavn.
Sjællænderne hedder Lars, Fynboerne Rasmus. I
Gylling hed de Søren for 100 år siden, og så kan
man være vis på, de også hed det længere tilbage,
da det jo overholdtes nøje med at opnævne bedste0 Se nærmere om disse ny godsejere H. L. Møllers fortræffe
lige afhandling: Englænderne på Gyllingnæs. Århus Stifts
Arbog 1922.
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fædrene. Om St. Søren (Severin) skulde have sit navn
knyttet til nogen kirke eller kilde der i egnen, vides
der dog intet om.
I gården matr. nr. 7 a i Lerdrup bor således i 1700tallet 3 mænd efter hverandre af navnet Søren, endda
uden at være fader og søn. Vi skal kun sysle med
den sidste af dem. Søren Sørensen hed han,
levede 1763—1827, var gift 2 gange, og begge hans
koner hed Sørensdatter uden at være søstre. Han
var lægdsmand og skolepatron, tog som sådan del i
de årlige skoleexaminer og var medunderskriver —
efter den tids skik — af konfirmationsattesterne. Vi
skal siden få lejlighed til at se en sådan, hvoraf det
fremgår, at han har en god og tydelig håndskrift,
skønt han vel selv kun har fået meget lidt skolegang.
At han ved sine børns dåb har faddere både fra
præstegården og fra Gyllingnæs, kunde vel ydermere
tale for en vel anset mand. Han følger sædvane med
hensyn til snarligt giftermål efter dødsfald. Hans
første hustru, Kiersten, jordfæstes 2. marts 1805, og
17. april s. a. ægter han Margrethe Sørensdatter. Med
disse hustruer får han 7 børn (4+3), hvoraf det yngste
er 32 år yngre end det ældste og fødes i faderens 59.
leveår. Han er nær 20 år ældre end sin 2. hustru,
og da han dør 18. decbr. 1827, gifter hun sig 17.
april (også hendes 1. bryllupsdato) n. å. med ungkarl
Peter Andersen fra Gylling. Denne er igen 22 år
yngre end sin (46årige) kone og 14 år yngre end den
ældste af husets 7 børn! Der fødtes ingen børn i
dette ægteskab. Margrethe overlevede sin unge mand
hele 10 år og døde først 1865, 83l/2 år gi., hos sin
ene datter, Ane Grete, gift i Falling. De 4 sammen
giftede mennesker, hvis levetid fra den førstes fødsel
til den sidstes død dog kun spænder over 100 år
(1763—1865), har da kun de 4+3 børn. Den midterste
af disse 7, i alder højst forskellige, søskende hedder
Jens. Det er ham, der er den ene hovedperson i
disse optegnelser. Vi vil derfor lige se hans dåbsattest:
Gylling sogns kirkebog meddeler:
Født den 25. januar 1798. Døbt 2. s. i fasten. Båret af
Søren Sørensens datter Maren af Gylling. Faddere: Jens
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Jørgensen og hustru, Søren Jensen og hustru, Gylling. Hans
Sørensen af Falling.

Den nævnte Jens Jørgensen er barnets faders sted
fader og navngiver. Mærk iøvrigt atter her: rigeligt
med Søren’er.
Vi forlader nu lille Jens i Lerdrup og går til Gyl
ling for at stifte bekendtskab med et hjem dær og
finde den anden hovedperson i disse minder. Det er
endnu mærkeligere med hensyn til indgiftning ved
dødsfald.
Stedet er matr. nr. 21 i byens sydøstlige udkant,
senere slået sammen med nr. 22 og flyttet ud på
marken under navnet Østergård. Det meste af det
gamle stuehus står dog endnu. Her boede i 1700tallet Jørgen Simonsen, der har 3 koner: Margrethe,
Maren og Karen. Og i 1800-tallet Isak Andersen, der
også har 3: Mette, Mette, Mette! Bindeleddet mellem
dem danner Anders Pedersen, der er gift 1. gang
med Jørgens sidste kone og 2. gang med Isaks første.
Her er altså 9 personer, der danner ægteskabskæde.
De har ialt 18 børn, hvis fødsel rækker over 80 år.
I over 100 år kommer der da aldrig et ungt par ind
i denne gård. Men vi så jo noget lignende i Ler
drup og skal se det siden. Folk synes dengang ikke
at have kunnet tænke sig at leve ugift. I vore dage
har man ofte ikke råd til at gifte sig. I de dage var
det vist snarest omvendt: man havde ikke råd til at
lade være. Det må nu også betænkes, at kvinderne
døde hyppigere i barselseng da end nu. Altså yngre
enkemænd.
Vi skal her foreløbig kun sysle med 2 af de 9: det
hæderværdige par Anders Pedersen og Mette Hans
datter, der indtager en lignende anset stilling i Gyl
ling som Søren Sørensens i Lerdrup. Anders Peder
sen (f. 1752) var sognefoged, noget, man selvsagt kun
valgte en pålidelig og agtet mand til. I sit ægteskab
med den 12 år ældre Karen Sejersen har han ingen
børn. Med Mette Hansdatter, der er 24 år yngre end
han, får han 5, hvoraf vi allerede har truffet den ene :
Peder Andersen, der blev gift ind i Lerdrupgården.
En anden er Karen, opnævnt efter sin faders 1. kone.
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Vi vil atter læse i kirkebog:
Født 9. novbr. 1801. Båret til dåb af Søren Sejersens datter
af Ars. Faddere: Jakob Bager, Anders Sejersen, begge af
Gylling. Povl Hansen og hustru af Fensten.

Og lad os dertil føje, især for underskriftens skyld,
hendes vaccinations attest:
Koekoppe-Indpodnings-Attest.
Karen Andersd. — Datter af Anders Pedersen, fød i Gyl
ling og boende i Gylling, 1 Aar gammel, er af mig under
skrevne, Aar 1803 den 29. Jan. indpodet med, og har ordent
lig giennemgaaet, de ægte Koe-Kopper, som betrygge hende
for Børnekopper i Fremtiden; hvilket herved, paa Ære og
Samvittighed, bevidnes af
N. Blicher - p: 1:
Randlev Præsteg: d. 28. Nov. Aar 1807.

Det er digterens fader, der, ifølge selve protokollen,
sammen med en Jens Blicher (formodentlig søn), fore
tog sligt der i egnen, på en tid, da læger var såre
sjældne, og præster derimod brugtes til adskilligt mere
end nu. Dog var dette vist ikke almindeligt, men
Niels Blicher var også lidt udenfor det almindelige. —
Så er nu Jens Sørensen og Karen Andersdatter
fødte. Og det i en bevæget tid. Han det år, Bona
parte kæmpede ved pyramiderne. Hun:
De gaang te di ve’ Kjøvvenhawn mæ Amraal Nielsen drowes,
De war en høw Skjætaasda, di bestellt ett ant end slowes.

Og de bestilte ikke stort andet i det ganske Europa
i de to børns hele barndomstid. Det må have kastet
både uro og alvor ind i deres sind, udvidet syn og
sans og samtidig indsnævret de daglige kår, idet krigen,
sådan som vi selv kom med i den 1807—14, med
førte den store fattigdom, de gale penge, de store tab.
Fra at være et velstående Danmark-Norge blev riget et
fattigt, et udplyndret Danmark. Men det er jo godt at
bære åg i ungdom. De to lærte den store nøjsomhed. —
Hvad lærte de ellers? Gik de i skole? Ja. Men
ikke i det 4 fags hus på kirkens fortoug. Det var nu
afløst af et større, skråt overfor præstegården, og her
har de da siddet på skolebænk sammen, »leget sam
men i skog og lage« og nok også efter sigende tænkt,
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at »legen den skulde gå op i de grånende dage«. Men
der skulde komme større hindringer for dem end for
Thorbjørn og Synnøve.
Men foreløbig legede de, læste med godt næmme
og med flid og tog den unge degns dask med godt
humør. Jakob Nielsen hed han og var både degn
og skolelærer i Gylling fra 1806 til sin tidlige død
i 1819, 36 år gi. Han nåede da ikke så vidt som en
af hans formænd, Mogens Lindhardt, der endte som
stiftsprovst i Århus. Derimod har han nået at blive
kendt på anden måde. Trods en legemsskade (halthed) gik han en del på jagt. Steen Blicher var i de
dage forpagter af sin faders præstegård i Randlev og
kom ofte over til Gylling og tog Jakob Nielsen med
på sine ture. Ved skolen virkede samtidig en bilærer,
Hans Sørensen, der formodentlig ikke er falden i
Blichers smag, ti over ham bygger digteren sin no
velle Le petitmaître d’école og overfører Jakob Niel
sens halthed på denne samt meget andet, der heller
ikke passer, men ganske vist gør en morsom figur
ud af ham. Hans Sørensen døde som skoleholder i
Gylling 1820, 40 år gi., mens le petitmaître jo får én
anden skæbne. Også den tragiske hustru-historie er
frit opfunden.
Men Jens og Karen må have set digter-jægeren ad
skillige gange, snarest henad skoletidens slutning. Han
kan også være kommen i Jens’ hjem senere for at
høre krigshistorier. Jens’ ældste broder (f. 1790) Søren
Sørensen, der til forskel fra deres fader kaldtes »ung
Soren» og beholdt dette kendingsnavn alle sine dage,
var nemlig med som kyradsér i de sidste krigsår og
havde meget at fortælle derude fra den store verden
og var altid oplagt til at diske op med det. Skønt
E Bindstouw jo først er skrevet 1842, kan der godt
være træk deri hentede fra den unge Lerdrup-karl,
der vel i alt fald ligesom Rasmus Owstrup bløw tawen
te di Haassens Hæjstfolk. —
Jakob Nielsen var temmelig slem til at slå. Når
Karen og hendes søskende beklagede sig over dette
hjemme, tog deres fader det alligevel nærmest fra den
muntre side og sagde: Næste gang, han gør det, skal
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I bare trække ham i det korte ben, til det bliver lige
så langt som det andet! — At gøre ham ligebenet
måtte jo kaldes en mild straf. Karen har dog nok
ikke været mest ilde faren, ti hun var af de flinkeste,
som det fremgår af følgende attest:
Dette unge Menniske Karen Andersdatter, 14x/2 Aar gammel,
barnefødt i Gylling, blev ved sidste Efteraars Examen i Gylling
Skole i følge Forordningen af 29. Juli 1814 af Skole-Commisjonen kjendt duelig til at udskrives af Skolen og antages til
Konfirmations Undervisning — ved at nyde denne og tillige
daglig Skolegang i afvigte Halv-Aar er hendes Religions Kund
skaber end mere udvidede og befæstede, så at hun med en
sjælden god Guds-Kundskab blev i Gylling Kirke paa den be
falede 1. Sønd. eft. Paaske sidst afvigte confirmeret i sin Daabs
Pagt og Søndagen der efter første Gang antaget til Herrens
Bord. — Hvilket Alt herved attesteres af
Gylling, d. 30. April 1816.
Chr. Fred. Ingerslev,
S. Sørensen, Skolepatron.
Stedets Præst
Morten Jørgensen.
Jens Sørensen, Skoleforstandere.

Fem år senere har konsistorialråden tilføjet på
attesten :
3die Søndag efter Paaske sidst afvigte var denne skikkelige
Pige her sidst en Giæst ved Herrens Bord og kan uden Hinder
antages i anden Menighed.
Gylling, d. 13. Juni 1821.
test.
Ingerslev.

Bag denne rejse-attest skjuler sig en af den tids
hyppige tvangs-tragedier.
Jens og Karen havde haft en barndom og ungdom
nu, vel i meget lig andre unges i de tider, fattig nok
både på gods og guld, oplysning og oplevelser. Men
dog med én rigdom: en tidlig kærlighed, der bevarer
dem et rent ungdomsliv, »hvor somti di mødtes så
his å så hæhr — od melmad å språkked så knøwt
da — å lidt om lidt fik di hveranne så kjæhr, jen
kam, næ den åhn ga en hwøwt da«. Men nu kom
der en mand i vejen og ga en hwøwt, som vinkede
af og befalede noget helt andet.
Karens fader Anders Pedersen var død i 1819, 67
år gi. Og den 44årige enke Mette Hansdtr. giftede
sig samme år med den 29årige ungkarl Isak Ander
sen fra Fillerup i Odder sogn (ham, der blev gift med
3
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de 3 Mette’ij. Hvorfor og hvordan det er bragt i
stand, vides ikke. Men en skuffelse er det sikkert
bleven hende. Isak svarede kun lidet til sit navn,
var en hård og egenkærlig mand, der stirrede på sit
eget. Hendes børn var ham i vejen og skulde, snarest
ske kunde, ud af huset. Men Karen var jo forlovet;
det var altså nemt nok. Nej, for denne Jens var jo
kun godt en snes år, havde adskillige søskende, hvoraf
den ældste, ung Soren, vel skulde have gården. Det
havde for lange og for dårlige udsigter. Skulde hun
have ham, måtte han, Isak, hjælpe dem igang. Bedre
da at få noget andet fundet til hende.
Og nu havde Isak da i sin fødeby en morbror, som
blev enkemand d. 14. maj 1821. Længe ventet for
modentlig, da hans kone var 76 år gi. Måske også
længe ventet af Isak. I alt fald sætter han igennem,
at Karen skal hen og »styre hus« for ham; dær er
gård og ingen børn, han er 61, hun kan jo få en
anden mand siden. Altså afsted! Derfor må hun
op til præsten allerede i juni og have sin konfirma
tionsattest påtegnet. Og 30. oktober må hun gå til
brudeskamlen med den aldrende Rasmus Isaksen,
selv manglende en halv snes dage i 20 år!
Isak kan nu sige: Min datter er min moster! Men
ikke nok med det. Syv år efter får han Karens bror
Peder gift med enken Margrethe i Lerdrupgården. Jens
Sørensen kan nu sige om ham: Først tog han min
kæreste fra mig, så satte han hendes bror ind som
mand i min fødegård og gjorde ham til min sted
fader, skønt 6 år yngre end mig. Jeg kan snart ingen
steder være for ham ! — Om Isak kunde have ventet
blot 2 år til med at få Karen forsørget! I 1823 blev
ung Soren nemlig gift og fik en anden gård i Ler
drup (nr. 8 a). Saa kunde Jens og Karen jo nok have
fået plads hjemme hos dennes aldrende fader og fået
gården efter ham.
Hvad løn fik så Isak for dette?
Hans mål var at få egne børn og at kunne efter
lade gård og gods til dem. Men det skulde ikke lyk
kes. Med den første (aldrende) Mette er han gift en
lille snes år, ingen børn. Den anden Mette finder
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han i Fillerup. Hun var en gårdmandsdatter dær fra
byen, f. 1808, hed Mette Marie Jensen og tjente 1830—
38 hos Karen og var mere hendes hjærtensven end
hendes tjenestepige, sjælden god og kærlig som hun
var. Karens ældste søn, f. 1833, holdt særlig meget
af hende og kaldte hende i sit barnesprog mi Metmue.
Om hun har holdt af den selviske Isak Andersen,
kan vel være tvivlsomt. Men han synes jo at kunne
sætte sin vilje igennem allevegne. De blev i alt fald
gift i Odder kirke 5. oktbr. 1838.
Hun fødte ham 7 børn i deres 15årige ægteskab.
Men de døde alle, før de blev voksne, og deres faders
håb falmede. Mette blev brystsvag, vel af sorg og
skuffelser. På det sidste, da Karen besøgte hende og
forsøgte at trøste hende med, at hun jo da nok kunde
komme over sin sygdom, gav hun det mærkelige
svar: Nej, det er umuligt Jeg skal dø nu, for mine
børn kommer hver nat og banker på deres grav
skrifter. (Ord i glas og ramme på væggen). Hun
døde da også ikke længe efter, og meldte det næsten
selv til de kære venner i Fillerup. Den 20årige Ras
mus lå ude i karlekammeret og vågnede den nat ved
at høre træskotrin i stalden og tre bank på kammer
døren. Han sagde til sig selv: nu er Mette død, tog
sit ur og fik siden at vide, det var just på klokke
slettet. Dette skete 27. novbr. 1853.
Den tredie Mette var en enke fra Søby. Med hende
fik han ingen børn. Men hun havde en datter Karen
af 1. ægteskab. Til hende må Isak da se det hele
glide over. Men forinden havde sorgerne gjort deres
gærning i hans vanskelige sind. Otto Møller kunde
i sin ligtale (1862) sige, at den hårde mand var bleven
ydmyg på sine gamle dage.
Da Karen hørte hans død, brast hun i gråd, og
da hendes datter spurgte: Hvorfor græder du, mor?
Han har dog aldrig været god imod dig — svarede
hun: A nej, det har han jo ikke, men han var jo da
gået i min faders sted.
Men på den tid havde Karen også oplevet så meget,
at det gamle var glemt. Snorene var i mange måder
falden for hende på liflige steder. Og da disse »steder«
3*
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skulde blive ikke blot hendes eget hjem i 62 år, men
hendes børns eje, vil vi nu flytte fra Gylling til Fillerup og søge at oprede denne gårds historie,
hvilket er vort fjærnere æmne hånd i hånd med det
nærmere om de to. Som bækken og dammen.

Om byen Fillerup har jeg skrevet nogle artikler i
Odder Dagblad for maj 1917, hvortil henvises. Da
den i lange tider er i fæsteforhold til en adelsslægt
dær i sognet, skal lige nævnes, hvorledes denne kom
til egnen og byggede 3 herregårde.
I den ulykkelige krig med Karl Gustav benytter
Frederik den 3die rigshofmester Joachim Gersdorff
(Ulfelds efterfølger) som underhandler. Han og Ulfeld, tidligere venner, nu bitre fjender, mødes i Ros
kilde, hvor Gersdorff er så ulykkelig over at skulle
undertegne den hårde fred, så han skal have brugt
kejser Neros kendte udbrud: Gid jeg ikke kunde
skrive! Under stormen på København den følgende
vinter var han ved kongens side, som han i det hele
var kongens mand, også efter freden og enevældens
indførelse. I stedet for udstrakt gods i det tabte
Skåne fik han nu krongods i Hadsherred; bl. a. byerne
Loverstrup og Hovedstrup, men dør kort efter. Hans
to døtre og deres mænd bygger så herregårde heraf.
Gregorius Rathlou og Margrete Gersdorff bygger i
1674 og opkalder efter sig Rathlousdal (af Loverstrup)
og Gersdorffslund. Og Jens Rodsten og Sofie Amalie
Gersdorff bygger i 1681 Rodstenseje (af Hovedstrup).
I det år dør Gr. Rathlou. En søn arvede Rathlous
dal. Men enken beholder for sin levetid Gersdorffs
lund og (bl. a.) de 14 fæstegårde i Fillerup. Nærmere
hører vi om disse i året 1688 i anledning af den ny
matrikel. Den gård, vi her skal sysle med, får da
matr. nr. 2 (nu nr. 4) og skyldsættes til 4 tdr. 2 skp.
og 2 fdk. i stedet for tidligere 4—3—3. Den omtales
som nedbrændt og henliggende i øde tilstand i 18 år,
uvist hvorfor så længe. Men det var jo ikke sjældent
med udyrkede gårde i hine tider. To mænd nævnes
som fælles om jorden: en Niels Larsen, boende i
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Horsens, og en Daniel Nielsen, vistnok boende i byens
Neder mølle; en betydelig mand og fætter til ting
skriver Jesper Rasmussen, Fillerup, hvis epitafie hænger
i Odder kirke. Men som dens »herlighedsejer« i det
år, da den således i sin forkomne tilstand træder
tydeligere frem af historiens tåge i anledning af ommatrikuleringen, må altså nævnes enkefru Margrete
Gersdorff.
Det er antagelig hende, der får den genopbygt og
folk sat ind i den; noget, der i hine tider undertiden
kun lod sig gøre ved tvang på grund af de slette land
brugsforhold og trykkende fæstelove.
Hvad de ny folk hed, og hvordan det lykkedes for
dem, har det ikke været muligt at få oplyst. Der
trækker igen tåge for. Først fra året 1733 kan vi
nævne gårdens beboere i ubrudt følge og få lidt ind
tryk af deres forhold. I det år kommer et ungt par
til roret : Morten Nielsen og Karen Rasmusd a tt er. De synes gift året før, men ikke i Odder
kirke. Karen er da sandsynligt fra andet sogn, hvor
imod Morten nok er fra Fillerup; han har i alt fald
flere slægtninge der. Men han er næppe fra selve
gården, ti de er gift et års tid før, han får skøde på
gården. Det kunde da tyde på, at de folk, der blev
sat i gang i det forrige århundredes slutning, ikke
har formået at holde stillingen; i alt fald ikke at skabe
sig et slægtshjem. Det blev ringe nok også for Morten
og Karen. De fik 2 børn, Søren 1733 og Voldborg
1735. Men allerede 1742 dør Morten Nielsen, hvor
efter der holdes et skifte, der røber forholdene. Da
et så gammelt dokument er af kulturhistorisk inter
esse, skal det her anføres i sammendrag.
Anno 1742 d. 21. Martij Blef Holdt Regiisteering og Wordeering Samt Skifte og Deeling Efter SI: Afgangne Morten Nielsen
Af Fillerup. Som paa Øfrighedens Hans Excellence Høiædle
og Vellbaarne Hr. Conferentsraad Jægermester Christian Rathlows Vegne Blef forvalted Af Hans Mortensen1) I Fillerup. Med

2) Født i Ondrup 1676, foged ved Rathlousdal, boende i Fille
rup mølle, død 1744. — Hans søn, Hans Hansen Møller,
herredsskriver i Hadsherred, foged ved Rathlousdal, boede i
Skægsmølle. Dennes sønnesøn er præsten Fr. Møller i Sejling.
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tilltagne 2de Upai tieske Mænd nafnl: Søren Jensen Vindter Og
Friderich Knudsen Bægge Af Fillerup: Imellem Encken Karen
Rasmusdatter Tillige Med Gaardens Lovlige Besættning Brøstfælldigheds Gieild Og Anden Boens Besværings Erstattning paa
dend ene. Og deres Sammenaflede Børn Nafnlig Søren Morten
sen I Sidt 9de Aar Og Woldborig Mortensdatter 7 Aar Gammel
paa dend Anden Side paa Hvis Vegne Efter Indkaldelse som
Nærmeste værge Og formyndere Efter Loven Var Overværende
disse Umyndiges Far Brodersøn Niels Rasmusen Og Faders
Farbroder Jens Mortensen Begge af Fillerup. Paa Enckens
Vegne som Lauværge Var Og Tillstæde Herridtzskriveren Sr
Knud Engelbretzen1) af Fillerup. Da Stærf boens [dødsboets]
Tillstånd Af Forskrefne Vedkommende Till Registeering Og
Wordering Blef Angifven og Forefunden Saaledes Som Effterfølger.
Der var 7 heste fra 22 år til Vs år, fra 10 rdl. til 1; 4 køer
fra 7—3 år, fra 5—3 rdl.; 11 får og 1 vædder à 3 m. 8 sk.; 1 so
til 5 m. samt 2 grise til 3 m. — 1 stadsvogn med agebrætter
hængende i stropper, en arbejdsvogn med møgfjæle og høst
hække, 1 sadel med bidsel, 1 slæde, 2 plove med og uden jærn,
1 jærn- og 1 træharve. — 1 skærkiste, kun 1 fork, 1 spade, 1
tørvejærn, 1 sav og 1 båndkniv, men derimod 5 forskellige navr
(bor) og 7 øxer, 2 høleer og 1 uldsax. — Til brug ved skor
stenen: puster og ildskuffe, rist, pande og gryde samt lænker
til at hænge gryderne i. — Kun 2 tintallerkener og 1 smørbrik,
men 4 kobber- og mæssingkedler, især til brændevinsbrænding,
1 mæssing lysestage og 1 blåt krus med tinlåg. —
Af boskab fandtes i storstuen: 2 egekister og et lidet skrin,
2 fyrretræsskabe, 1 egetræsbord med åben fod og skuffe samt
2 stole. I sovekammeret: 2 senge med stolper og ramme. I
folkestuen var alt af fyrretræ: 2 borde og 3 stole, 1 skrin, 1
halvkiste, 1 skammel, rok, garnhaspe og bismer. Endvidere
et par smøræsker og ostekopper samt drejede trætallerkener.
Bryggerset var godt forsynet, ikke blot med kærne, bagtrug og
kværn (med stene og træværk), men især med øltøj: bryg
tønde, 3 kar og 4 øltønder samt ølbimplen (at tage med i mar
ken). — Boglig visdom tørstede man mindre efter; dog fandtes
et nyt testamente, det er den eneste anførte bog, men hvad
var der heller af bøger for menigmand dengang? Læseævnen
har jo også været ringe. De har dog nok haft en »Kingo«. —
Af sengeklæder fandtes en del. I sovekammeret: 3 olmerdugs dyner, 4 (hamp) bolsterdyner, 7 hovedpuder, 2 par blår-

9 Boede i Overmølle. Den siden så kendte møller Rasmus
Andersens kone Sofie og dennes broder Knud Møller var
børnebørn af Knud Engelbretzen. Knud Møller var trolovet
med nærv. forf.’ oldemor Øllegård Vissing, men døde år 1800.
Hun tjente på Rathlousdal og måtte nøjes med fra et vindu
at se hans ligfærd; ti kvinder tog ikke almindeligt del i
begravelser. Hans fæstensring til hende, mærket K. M., er
endnu i vor families eje.
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lærreds-, 1 par hørlærredslagner samt et brunstribet omhæng.
I karlenes »herberg«: 1 olmerdugs- og 1 bolster dyne, 1 »hveerkens« grå hovedpude og 1 bolster do. samt et par blårlærreds
lagener. I storstuen stod en seng med 3 dyner og tilbehør,
som enken mente måtte holdes uden for skiftet som hende
forbeholden. —
Af mandens klædningsstykker anføres: Et sort, hjemmegjort
sæt (kjortel, trøje, buxer), 2 blågrå vadmelskjortler og do. klædes
trøjer (den ene »med mæssingknapper udi«), en hvid vadmels
trøje og et par skindbuxer, en blå vadmelsbrystdug og to hals
klude, to sorte hatte, en cabutz hue og en ulden nathue, 2
skjorter og 2 par strømper, 1 par handsker, 1 par støvler og
1 par sko med spænder. —
Det noteres, at der er sået 3 tdr. 4 skp. rug; endvidere, at
skattebogen er i orden: alle de kgl. afgifter samt landgilden til
herskabet er betalt til sidste Martiny (1741). —
Så bliver bygningerne eftersete. Stuehuset, 12 fag, mangler
meget tag, og trælederne (grundvolden) er rådne, især mod
vest og nord, ved vandet fra den højtliggende have eller mark;
der mangler også lægter og loftsbrædder. — Et lille »udskud«
på 2 fag ved stuehusets østende ind i gården, altså en begyn
delse til en østlænge, er meget brøstfældigt. — Vesthuset (stald),
21 fag, en vognport medregnet, lider af samme mangler. — Det
søndre hus (lade), 15 fag, en 2 fags køreport medregnet, står
også på en dårlig fod og har slemme huller i hatten. —
Pengeforhold. »Monsr. Knud Engelbretzen indlagde en obli
gation af den si. mand udgiven på Capstatt« lydende på 55
sterling daler (?). Retten anerkendte den. — Enken erklærede
at skylde tjenestekarlen i skopenge 3 m., pigen vadmel og
lærred til 1 rdl. 4 m., Niels Rasmussen 3 alen lærred (2 rdl.)
og Hans Mortensen 2 m. for fisk, samt nær forestaaende skat
for april kvartal (1 rdl. 10 sk.) og skoleløn til påske (1 m.) —
Retten kræver dernæst at se adkomstskødet til gården; det
fremlægges, viser sig udstedt 27. Juli 1733. — Da alt er gjort
op, udgifter ved bygningernes istandsættelse, gælden og rettens
fordringer trukket fra den beregnede værdi, bliver der til rest
28 rdl. 3 m. 61/* sk. at fordele med 14-1- li1/« til enken, 9—
3—2l/12 til sønnen og 4—4—9^4 til datteren.
Til værge for børnene indsættes Niels Rasmussen, som er
deres faders »søskende-barn« o: brodersøn. Og så sluttes med
højtideligt pålæg til enken om at udrede alt det tilpligtede (istand
sættelserne, gældsposterne, retsgebyret m. v.), medens hun til
gengæld stadfæstes i retten til lovlig besiddelse og brug af
gården.
Dokumentet underskrives endelig af Hans Mortensen som
skifteforvalter, af enken Karen Rasmusdatter og hendes lav
værge Knud Engelbretzen, af Jens Mortensen og Niels Rasmus
sen på børnenes vegne samt af Søren Winter som vitterligheds
vidne. — Den sidste linje før disse underskrifter er endog så
højtidelig latinsk, som d’hrr. har kunnet magte det: Actum
sterfboen Anno die Ut supra! —
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Således så da den gård ud, der næppe var mere
end 50 år gammel! Der var kun 3 længer, idet går
den, der kaldtes en halvgård, havde nabogården
som tvilling, og de havde fælles gårdsplads, for så
vidt som der ingen skillende 4. længe lå imellem.
Men hvor er de skrøbelige og forsømte, de 3 huse!
Lederne (sylden), som man jo i de tider lagde på den
bare jord, var rådnede op de fleste steder under alle
3 længer, mindst i stuehusets sydside, fordi dær er
mest tørt. Tag manglede der i stor udstrækning,
lægter og lofter til dels også. Og »Udskudet« [jysk:
Uskov, Skur] fra stuehusets østende (bryggers) ind i
gården er helt umuligt. Små er disse huse jo også.
Deres indhold er så betegnende for hine tider.
Priserne ligeledes. Den dyre jærnharve kunde tyde
på, at Morten har villet have marken renset. De 7
øxer og 5 bor vidner om bondens selvhjulpethed.
Brændevinstøjet synes i svært god stand, vurderes lig
2 af hestene. Bage- og bryggetøjet ligeledes. Det må
vel også kaldes respektabelt, at gården ejer 12 dyner
og 11 hovedpuder. Derimod er det jo småt med
lagner (6 par) og bordopdækning (1 dug og 2 tin
tallerkener). Til daglig brugte man drejede trætallerkener på det udugede fyrrebord. Bøgerne kan ikke
komme i uorden, da man kun ejer 1. Derimod har
Morten været vel forsynet med klæder: 4 sæt tøj,
hvoraf den hjemmegjorte sorte dress vurderes til 2
rdl. 8 sk. o: dobbelt så meget som den gamle brune
hest! Men undertøj er det småt med: 2 skjorter og
2 par strømper. Karens garderobe omtales slet ikke,
ti gang- og sengklæder var undtagen fra skiftet.
Stuehuset har sikkert haft en indgangsdør og lille
forstue på midten. Til venstre (vest) lå så sovekam
meret (»den vestre stue«) med 2 senge og intet andet;
ikke engang en stol. Og vest for den igen daglig
fa: stor-) stuen med de solide egekister, egebord og
vægskabe. Til højre for gangen østerstuen a: folke
stuen med fyrretræsbord, et par stole, men mærkelig
nok ingen vægbænk, måske erstattet af de nævnte
skrin og skammel. Dertil rok og hasp og de såre få
spiseredskaber. — Stuerne har formodentlig gået helt
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igennem husets bredde, siden der ikke nævnes noget
køkken; dette har været et med bryggerset i østenden.
Bag forstuen har der dog nok været et lille rum mod
nord (pige- eller pulterkammer).
Møddingen har været midt i gården. Af have næppe
andet end lidt kålgård i sandbrinken bag stuehuset.

Den 34årige Karen var altså enke; skiftet holdtes
21. marts, 2 dage efter Mortens begravelse. Men det
forudsættes meget åbenhjertigt i skiftet, at hun ikke
længe er i enlig stand. Det skete da heller ikke.
Allerede i juni s. år udsteder:
»Christian Rathlou til Gersdorffslund og Rathlowsdal, Ridder
osv.« fæstebrev til den 21 årige Christen Søfrensøn Smidd
af Fillerup på betingelse, at han »svarer i rette tid den af be
meldte gård gående landgilde og hoveri, som hans formand
for ham gjort haver; de kgl. allernådigst påbudte skatter ordi
naire og extraordinaire svarer han til terminerne; gårdsens
bygning holder han forsvarlig ved lige; udi øvrigt retter han
sig efter kgl. Maj.’ lov og forordninger, er mig og, udi min
fraværelse, min fuldmægtig hørig og lydig«.

Og den 23. novbr. samme år holder Karen bryllup
med denne meget unge mand.
Om han har været smedesvend eller blot smedéns
søn, vides ikke. Men synderlig landmand synes han
aldrig at blive, og de små kår bliver endnu mindre.
Af 3 børn, de får, bliver vist kun en voxen: Anne
Christensdatter, f. 1745. Og da hun er 22 år, og der
ved en forbindelse mellem hende og ungkarl Jacob
Nielsen Thuesen af Saxild viser sig mulighed for at
blive af med gården til dem, sker dette, uagtet Chri
sten og Karen da kun er 46 og 59 år gamle. Er det
den danske bondes almindelige tragedie, vi her ser
ind i, eller har Christen Sørensen været særlig udyg
tig? Det fremlyser ikke af de to os efterladte doku
menter, som meget udførligt beskriver tilskjødningens
højtidelige akt; vel værd at høre lidt af:
Først opretter de under 20. Juli 1767 en kontrakt sig imel
lem om, at Christen S. og hustru, da de »formedelst iværende
omstændigheder med gældsfordringen og øvrige på gården
hæftede besværinger ej er i stand til samme længer at be
sidde«, overlader gården til Jacob N. og deres datter. Sanjme
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dag har de sikret sig tilladelse dertil af Hendes nåde højvelb.
fru geheimerådinde Rathlou ved et af samme dato udstedt
hosbondsholds brev [o: indfæstning].
Efter dette bringes sagen til tinge hos Hads-Ning herreders
herredsfoged i Odder Friederich Holmer og herredsskriver
Conrad Sparre. Til 3 mandage indstævnes børn og arvinger
for at give deres minde under sagens foretagelse. Og da alt
er i orden »håndtager« svigerfar og svigersøn hinanden »hvor
ved Christen Sørensen solgte, skiødede og afhændede til Jacob
Nielsen gården med dens skov, ager og eng, forte og fællet,
humblebråd og tørveskær, vådt og tørt«. Til gengæld skal det
fratrædende par have bolig og underhold af de tiltrædende.

Dokumenterne underskrives foruden af herredsfoged
og skriver af 8 mænd:
Søren J. Vinter, Andres Jensen, Peder Christensen,
Hans Jørgensen, Jens Post og Theodosius Clausen,
alle af Fillerup; Søren Højsgård af Ondrup og Jens
Rasmussen af Lundhuset —
Søren Vinter er jo en gammel bekendt fra skiftet i
1742. Th. Clausen er uden tvivl stamfader til en
slægt med mærkenavnet Dös foran. (Ar 1791 nævnes
en Jens Theodosius).
Hvorledes gik det så det unge par? Mådeligt nok.
Men hvad andet kunde ventes på en forgældet gård,
hvor nu tilmed 2 par skal have føden. Man undres
over, hvor der blot blev plads til dem i det lille stue
hus, endsige føde. En ros skal dog Christen Søren
sen have; det fremgår af senere papirer, at han har
rettet godt ved, til dels nybygget husene i sine 25 år,
men måske er her så en af forklaringerne på hans
armod; han kan have forbygget sig, hvor billigt det
end kan synes nutidsmennesker at sætte et hus op i
de tider.
Jacob NielsenThuesen og Anne Christensdatter holder bryllup 11. decbr. 1767. Vi bemærker
i forbigående, at denne terminsdag også i anden hen
seende blev en mærkedag i gårdens historie. Der
skulde komme til at forløbe lige ved et helt århun
drede (1767—1863), før et ungt par (og den ene født
i gården og tagende den i arv) igen skulde overtage
gården. I dette lange tidsrum kom det da til at gå,
som vi har set både i Gylling og Lerdrup: der dan
nedes ægteskabskæder ved, at den ene dør, den anden
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gifter sig osv. Her kom kæden til at bestå af 5 per
soner. Og regner vi disses levetid, ikke blot ægte
skabsår, fra den førstes fødsel til den sidstes død,
spænder de over 138 år (1745—1883). Mærkelig er
også deres børnefattigdom : de 4 første har ingen
børn med hverandre, kun de to sidste har tre. Jacob
Nielsen, sandsynlig af den kendte Thuesenslægt, synes
at have haft noget af denne slægts viljeskraft, men
mulig også nogen tilbøjelighed til at være lidt finere
end andre, vanskelig dog at tilfredsstille under de såre
små kår og indskrænkede forhold. Hvordan det gik,
skønnes af enderesultatet. Jacob og Anne var kun
gift i 20 år og som nævnt barnløse. Han dør 1787.
Næppe er han død — 27. oktbr., middag — før
godsejerens folk er der for at forsegle eller optage
liste over det hele til en kommende skiftesamling
mellem enken og den barnløse mands søskende.
Allerede den 2. novbr. holdes skiftet på gården af
godsforvalter Møller på hans excell., statsminister
Schack-Rathlous vegne og tvende tiltagne upartiske
mænd: Simon Michelsen af Fillerup og Rasmus Niel
sen af Konghuset. Vidner til denne bedrøvelige exe
cution var to enker, idet Anne Christendatters mor,
Karen, lever endnu. Christen Sørensen var død året
før, 65 år gi., men Karen levede til 1796 og blev 88
år gammel.
Man får indtryk af, at godsforvalter Møller og hans
2 mænd har taget skyldigt hensyn til disse to enker
og gærne villet være deres værn, så langt loven tillod.
De vurderede i alt fald således, at der intet blev til
overs til disse side-arvinger, hvilke forøvrigt erklærede
sig tilfredse dermed.
En gennemgang af stuerne viser et ikke ringe frem
skridt fra 1742 og er af interesse som tidsbillede.
Stuerne er som før tre: Veststue (sovek.) og storstue
vest for den igen, øststue og derefter pigekammer og
bryggers.
Den lille □: vestre stue, til venstre for forstuen, (Aret efter
kaldes den kakkelstuen, formedelst en kakkelovn opsat i 1er)
har nu: Klokværk med foderal. Fyrrebord med bænk. Al
koveseng med omhæng og kappe, 3 dyner, 3 puder og et par
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blårlærreds lagner. 2 ny træstole, 1 træsaltkar'. Puster, ildske,
klemme, madgaffel.
Den østre stue, som nu kaldes den forreste, (o: folkestuen,
til højre for forstuen) har: 1 bord af ask med fod; 1 mælke
række under loftet; 1 halv sengested med 3 stkr. omhæng og
kappe, 3 dyner, l pude, blårlærredslagen; 1 hængeskab til mad
varer, 2 træflasker, 1 ølkande, 1 krus med tinlåg, 2 tinlyse
stager, 1 brandjærn, 1 rist, 1 pande, 1 rok, 1 lang træstol og
2 væggerkurve [til høns? til spind?].
Men dagligstuen eller, som den nu hedder, øverstestuen, i
vestgavlen, har dog især gjort fremskridt, måske lovlig store.
Her er: En blåmalet dragkiste med lås og beslag, 1 glas pyra
mide, 1 brunt skrin, tomt, 1 malet æske, 2 tinrækker, 4 porcellænsfade, 24 porcellænstallerkener, 1 rundt slagbord og 6
malede stole, 1 hvid halvpotflaske, 1 pæl do., 4 glaser, 1 halv
seng med 4 stkr. omhæng og kappe, 2 dyner, 1 pude og hør
lagner, 4 skillerier i ramme. Og sidst, men ikke mindst, en
blå og en brun kiste samt et brunt hængeskab, der alle tre
blev forseglede på selve dødsdagen, og hvis indhold på den
egentlige skiftedag viste sig at være: 1 par skospænder, 1 par
knæ do. — mæssing, 1 gi. ragekniv, 2 hørgarnsskjorter og 3
ringere do. Dernæst 1 blå klædes kjortel og vest med 36 sølv
knapper [vurderet til 7 rdl. o: mere end en jævngod koî], 1 blå
vadmels kjortel med kamelhårsknapper, 1 par gi. blå buxer
med 1 ducin sølvknapper, 1 gi. sort kjortel, vest og buxer, 1
kallamanqves undertrøje med 20 sølvknapper, 1 do. med 16
små sølvknapper, 1 blakket vadmelskjortel, 1 do. kaskeet, 1 rød
hatteslag?, 1 par skindbuxer, 1 par gi. do., 6 par strømper, 1
par støvler, 1 par sko, 1 rød hue.
Der omtales nu også et lille køkken med lerskorsten (til
nord) og et par små forrådskamre ved bryggerset (indhold
lignende som i 1742).
Men er der fremgang inde, er der snarest tilbagegang ude.
«Ia, stadsvognen er beslagen og rødmalet, men ellers er Jacob
Thuesen ikke særlig forsynet. Der er 5 sorte heste, 3 køer,
1 kalv, 10 får, «3 ungsvin i sti og 4 gæs.
Og ringere bliver det, når vi hører, at de bygninger, han
overtog fra sin trætte svigerfar i god stand, nu er meget for
sømte. Stuehuset på 12 fag, hvoraf de 4 er bryggers uden loft,
har dør og 6 fag vinduer, men lederne er rådne og taget tyndt.
Det er dels af eg, dels fyr. Laden, 15 fag, er mest eg (lede,
bjælker og spænder), men dog skrøbelig, navnlig leden ind
mod gården (mest fugtigt nemlig). Den kaldes »alt i mådelig
tilstand og gået af lave i søndre side«. Den ene gavl skal sæt
tes med tang. Af vesthusets 17 fag er de 7 sydligste kun til
snarlig nedbrydning og fornyelse, og de 10 havde som vanlig
ondt i både hoved og fod.
Dertil kommer en gæld på 32 rdl. til en mand i byen, hvil
ken kun kan tænkes betalt i små portioner, hvis enken skal
»Conserveres« i gården. Men manden går velvilligt ind derpå.
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Når da skifteretten gør alt op, skønner den, at Anne
Christensdatter ejer så lidt, at mandens begravelse
ikke engang kan tages med ind i opgøret af den øko
nomiske stilling, uden at facit bliver et afgjort under
skud, selv bortset fra den nævnte gæld.
Man kunde måske tænke, at godsforvalter Møller
og hans 2 mænd havde været overdreven omsorgs
fulde og læmpelige, ikke blot fordi de havde 2 enker
for sig, men fordi de ingen interesse kunde have i,
at godset forringedes ved, at der skiftedes noget fra
en af dets gårde til et par godset uvedkommende
arvinger. Men hertil er så at føje, at de ikke var
ene om forretningen; to af retten udmeldte mænd,
Rasmus Simonsen af Morsholt og Søren Nielsen af
Ondrup, bægge fæstere under Rodstenseje, taxerer
samme dag alt det negative i gården : mangler og
brøstfældigheder; og deres satser går uden videre ind
i godsforvalterens samlede opgør, og de ender endda
højtideligt med tilbud om til næste tingdag med ed
og oprakte hænder at bekræfte, at de har foretaget
taxeringen »efter vor samvittighed og bedste overbe
visning«. Hvilket og skete 5. novbr. 1787.
Det så altså, trods hensynsfuld behandling, gråt nok
ud for Anne Christensdatter og hendes 80årige moder
Karen. Men man må jo også undrende spørge: Hvad
levede de mennesker af med en besætning, der talte
flere heste end køer, og med meget ringe svinehold
og fattige afgrøder. Hestene må jo, om og de gik
meget ude om vinteren, have slugt uforholdsmæssigt
af det indavlede. Men den ubekvemme jord og træge
plov krævede 4 dygtige heste til en almindelig gård.
De må have spist grød, vel ikke engang altid mælke
grød, 21 gange om ugen, og rug-mellemmader for
resten. Og hvad har de haft at bestille den lange
vinter? Lidt tærskning og så alskens husflid; de
holdt jo mestendels selv deres redskaber i orden.
Kvinderne har kartet, spundet og (til dels) vævet,
for man havde jo en del får. Humleplukning om
efteråret til den rigelige øldrikning, og fjer-ribben af
gæs til de tunge dyner har jo også kunnet tage nogen
tid. Men det lå mest på kvinderne, der jo i det hele
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blev brugt til overmål, endog ved det svære arbejde.
Mændene, husbonderne, drev om vinteren altfor meget
rundt på snapsebesøg hos hverandre. Et føl her, en
kalv der blev modtaget med megen »spirituel« op
mærksomhed.
Men kgl. skatter, godsejerligt landgilde og hoveri
samt fællesskabet, så længe det varede, skulde heller
ikke øge lysten. »Man siger nok, at Jeppe drikker,
men man siger ikke hvorfor«.

Men det kan se gråt og blive godt. Det skulde og
så lysne for Anne Christensdatter. Vi må nu stifte
bekendtskab med en slægt, der kom til at gribe ind
i hendes skæbne.
Et sted i egnen, muligvis Oldrup i Hundslund sogn,
boede en Abraham, der havde to sønner, Isaac og
Jacob. I alt fald boede Jacob senere i Oldrup. Isaac
fik en Rebekka ved navn Karen Rasmusdatter, og de
avlede sex børn med hinanden: Abraham, Rasmus
og Niels, der er født, før de flytter til Fillerup; Mette,
Jacob og Anne Marie, fødte i Fillerup. Hvor Isaac
og Karen kom fra, er altså usikkert; derimod er det
temmelig sikkert, at gården, de fik i Fillerup, er den,
hvoraf der endnu står en smule af stuehuset med
brøndvippe foran, det første gamle hus på højre hånd,
når man kommer fra Odder. Marken var en del af
den siden indhegnede dyrehave. Isaac dør 1774 nogle
måneder før det sidste barns fødsel; det følgende
skifte oplyser os om, at der holdes 4 heste, 2 køer,
1 stud, 1 kvie, 6 får, 2 sosvin og 1 galt, 2 gæs og
1 gasse.
Ved dette skifte er aldødes broder Jacob fra Ol
drup til stede, og med ham en anden Oldrupmand
Peder Jensen. Denne bliver ikke blot lavværge for
enken, men slår sine øjne på denne aldrende og just
frugtsommelige kvinde, så de inden V2 år er mand
og kone. Igen da et af disse mærkelig hurtige bryl
lupper. Hvor bevæget et enkelt år på den måde
kan blive, kan da det år 1774 være exempel på for
Karen Rask’s vedkpmmende (sådan har hun vel heddet
til daglig, eller Karen Isakes). Den 12. jan. dør hen-
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des mand, 22. jan. skifte, i maj barnefødsel, 11. juni
nyt skifte, ti nu er der jo en arving mere, 19. juni
barnedåb, 4 juli — bryllup!
Af de 6 børn blev Abraham ladefoged på Rathlous
dal og har sagtens kunnet blive boende hjemme.
Niels blev ladefoged på Gersdorffslund ; Anne Marie
gift med Anders Nielsen »i skoven« og ved ham moder
til den lidet tiltalende Isak Andersen, vi allerede har
mødt i Gylling som gift med de 3 Mette’r. Men den,
vi her skal sysselsætte os med, er nr. 2 af de 6:
Rasmus.
Han var født 1760 og kun en lille dreng, da de
flyttede til Fillerup. Hin 11. decbr. 1767, da Anne
Christensdatter holdt bryllup med Jacob Nielsen, sad
den 7årige Rasmus oppe i et vejtræ udenfor gården,
eller måske udenfor deres egen gård, og så på brude
stadsen. Om nogen havde sagt: Næste gang, Anne
holder bryllup, er det med — dig!
Han var ellers kommen finest an af de søskende,
idet han blev herskabskusk for selve statsministeren,
excellencen »Joachim Otto Schack Rathlou, herre til
stamhuset Rathlousdal p. p., ridder af elephanten,
hans kongelig majst.’ gehejmeråd og kammerherre
p. p.«, som han kaldes på dokumenterne. Rasmus
var hos herskabet i København og har vel således
kørt excellencen til mangt et minister- og statsråds
møde.
Nu hænder det, at Abraham ladefoged bliver syg
og dør i våren 1787, kun 31 år gi. Der holdes skifte
17. oktober, og Rasmus kusk er hjemme fra Køben
havn i den anledning. Men i de samme dage bliver
Jacob Nielsen Thuesen syg og dør. Dette tildrager
sig Rasmus Isaacsens opmærksomhed. Og atter
har vi et af disse mærkelig hurtige bryllupper. Han
er 27, hun 46, han i en smuk stilling, hun i en yderst
forgældet. Og dog! — Den yngre Karen Rasks søn
gifter sig med den ældre Karen Rasks datter! —
Igen ser vi således en enke opleve et bevæget år:
Hendes mand dør 27. oktbr., derefter skifte med
gennemrodning af alle hendes sager 2. novbr., fæste
brev til Rasmus Isaacsen 8. januar, bryllup 29. januar,
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og ny taxation af gården den 14. august, hvor de
samme 2 mænd, som var med i novbr., gennemgår
det hele og kommer til det lysere resultat, at gården
»fuldkommen kan drives uden videre tillæg eller an
svar af hosbonden«. Men der er da også i somme
rens løb sket betydelige forbedringer, hvad enten det
er boet, der har måttet besørge dette, eller det er den
ny mand, der allerede har bekostet det. Der er i
alt fald bygget et nyt fag til stuehusets vestende
(överstestuen udvidet) og sat 8 fag nyt op i vesthuset
i stedet for 7 fag faldefærdigt.
Tre år efter ved en taxation til brandforsikring
nævnes for første gang et 4 fags aftægtshus i toften
syd for gården ud mod mølledammen. Antagelig er
det da Rasmus Isaksen (som vi nu vil tillade os at
stave hans navn), der har fået det sat op til sin højt
bedagede svigermor. Her ude er Karen Rasmusdatter
da sandsynligvis død (1796) efter at have tilbragt 63
år i denne gård med 2 mænd: Morten Nielsen og
Christen Sørensen Smidd og 2 svigersønner: Jacob
Nielsen Thuesen og Rasmus Isaksen.
Når man undrende leder efter grund til, at denne
velstillede unge karl begærer dette ægteskab, kan man
finde en lille ting og en stor ting. Rasmus havde
haft kopper og var, som man jo blev det, vansiret
deraf. Og så var hans tilsyneladende smukke og sikre
stilling slet ikke så sikker. Ministeren var nemlig af
de politikere, der mente som Guldberg: hvis bonden
frigøres, bliver det til hans og landets ulykke. Men
kronprinsen vilde dette, og Schack Rathlou følte sig
ilde til pas ved at fortsætte sin ministergærning under
disse omstændigheder. Den 6. juni 1788, da stavns
båndets løsning var vedtaget, nedlagde han derfor
alle sine embeder trods Bernstorffs bøn om at blive.
Men det har sikkert været påtænkt i år og dag. Og
det kan en simpel kusk jo godt have haft færten af.
Den aldrende herre trak sig nu tilbage til Rathlousdal
og levede i sine minder og papirer. Der blev ikke
meget brug for kusk, og lønnen vel i alt fald mindre
end hos en almægtig minister, næppe til at gifte sig
på. Dertil kom, at kammerherrens var barnløse.
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Når de døde — hvem så og hvad så? Måske afsked
på gråt papir. Så hellere i tide en lidt selvstændigere
stilling!
Men det er ellers synd at sige, at den var tillok
kende. Venter vi lidt begunstigelse til herskabets
kusk, skuffes vi. Den konservative godsejer fastholder
de gamle fæstebreves hele strænghed. Han får kun
gården
på måde, at han udi rette tid deraf svarer og betaler aim.
kgl. skatter, som nu påbudne ere eller vorder, samt til mig
eller efterkommende stamherre årlig til hver Martiny er
lægger og betaler den efter jordebogen af bemeldte gård
sædvanlig gående landgilde, som består af rug 1 td. 2 skp.,
byg 2 td. 2 skp., havre 1 td. 3V2 skp. og penge 1 rdl. 15 sk.
Hoveriet forretter denne fæster efter kgl. allernådigst lov og
sidst derom ved nøjere bestemmelse udgangen forordning af
12. aug. 1773. . . . Gården haver han på alle lovlige måder
at forbedre og tilsvare. Som og ej uden min tilladelse at
indtage eller herbergere nogen fremmed til huse, uden for
stavnen; langt mindre i eller uden for byen at indlade sig
i nogen ulovlig forening eller överenskommelse mig til for
nærmelse eller fortræd, er mig og min fuldmægtig hørig
og lydig ...

Men trods alt: I det år, stavnsbåndet løstes, knyt
tedes ægteskabsbåndet mellem de to. Og — hvem
ved — måske har den unge bonde også ventet det
modsatte af sin adelige herre: bedre tider ved de
frembrydende landboreformer.
Flere ting lader os da også skimte, at det nu ende
lig lysner. Herskabskusken har været hurtigere i
vendingen og mere foretagsom end den aim. bonde.
Vi har allerede nævnt fornyelsen og udvidelsen af
bygningerne i selve bryllupsåret, og aftægtshuset et
par år senere. Ved den gamle kones død er dette jo
bleven ledigt og har vel kunnet give en lille lejeind
tægt. Vigtigere vidnesbyrd er, at i året 1800 udsteder
Anne skøde på gården til sin mand, noget ret over
raskende, der vel kun kan forklares som hans affindelse med hendes slægt, så der ved hendes død
intet skifte skal finde sted. Dokumentet er da også
undertegnet af hendes aldrende halvbroder Søren
Mortensen fra Fruering (se s. 37). Børn havde hun
jo ikke med nogen af sine mænd. — Endvidere, at i
4
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1816 finder et mageskifte sted med Rathlousdal. Ras
mus Isaksen får sin skov samlet på et sted, meget
bekvemt i flugt med marken, medens stamhuset får
en del spredte skovhoveder, der har hørt gården til.
Holstein Rathlous og Rasmus Isaksens navne — hægge
egenhændigt — står ved hinandens side under doku
mentet, der i det hele er holdt i en tone, som om
det var 2 ligemænd, der forhandlede. Men tiderne
var jo også bleven andre. Stor frigørelse for bonden
i sjætte Frederiks dage, på det sidste nu også store
ulykker, men over høje som lave, og de havde da altså
ikke kuet Rasmus Isaksens trang til forbedringer. —
Men dernæst må nævnes et maleri. Det fandtes end
nu for 50 år siden i gården, dog uden ramme. Det
forestillede ægteparret i fineste puds: han i kuskelivré,
hun i nedringet kjole med en 3-dobbelt perlekrans
om halsen og kniplingsmanchetter for hænderne.
Rasmus har ønsket at bevare mindet om sin »mahogni
periode« (som Blicher siger), og han har fået sin kone
udstyret derefter. Sagtens stammer billedet fra 90erne,
da alt jo gik opad, og inden hans aldrende kone be
gyndte at gå nedad.
Fra 1797 har vi endelig en smuk egedragkiste med
beslag og navne; den hører endnu gården til.
Endnu skal tilføjes et lille træk af anden art; det
behøver vel ikke at vidne om nogen slags velstand,
men dog nok om solid omhu. Hver gård havde sit
bomærke. Det ridsede man, dersom man ikke kunde
skrive sit navn; det blev ofte indskåret på gårdens
stol i kirken. Men den omhyggelige bonde indskar
eller indbrændte det også på sine arbejdsredskaber.
Ved år 1880 hændte det en varm sommerdag, at en
gårdmand1) i byen tog nogle omstrejfende kvier ind,
men var ikke i stand til at skønne, hvis det var. Men
så kom hans gamle røgter hjem, en mand, der var
født og havde levet sin barndom i byen, men ellers
strejfet om langt borte fra den, mest vandret på tyske
landeveje. »Det er Ras Isaksens«, sagde han, »jeg
9 Bror til landinspektør Eriksen, Odder, fra hvem meddelel
sen stammer.
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kan kende bomærket på klaptræerne«. Gårdmanden
vidste end ikke, at en mand af det navn havde boet
i byen. Men røgteren havde ret, kvierne tilhørte Ras
mus Jensen, den daværende ejer af Ras Isaksens gård.
Solid hukommelse! Solide klaptræer! —
Rasmus Isaksens formueforhold har sikkert som så
mange i hin bevægede Napoleonstid beskrevet en
kurve. Maleriet ved overgangen til det ny århundrede
er et bogstaveligt billede på højdepunktet. Da Anne
dør 14. maj 1821, 76 år gi., er han igen fattig; »tiderne
vare så ramme«. Og han er nu bleven en ældre
mand. Magelæget i 1816 er som hans sidste anstrængelse mod en ond tid. Men ét har han dog
nået: gården er hans uden skifte med nogen arvinger. —
Hvad om han blev gift igen; det kunde måske give
en smuk livsaften!
Således mødes hans tanker med søstersønnens,
Isak Andersen i Gylling. Og således kom den 19årige Karen Andersdatter til Fillerup og blev
knyttet til den 61-årige mand. Karen Rasks søn,
Karen Rasks svigersøn fik hermed en tredje Karen
ind i sit levned. De viedes i Odder kirke 30. oktbr.
1821, 9 dage før hun fyldte den første snes.
Hun havde »stået øverst på kirkegulvet«. Nu skulde
hun. vise, at hun også kunde »sidde nederst«, være
en lydig tjenerinde uden at knurre. Hun havde sin
præsts attest for »sjælden god Guds-kundskab«. Nu
skulde den gode lære omsættes og blive det gode liv
og levned. Som en vogns bæreævne erfares ved en
belastningsprøve, således menneskets.
Og det skal siges med tak: det lykkedes. Der var
vel lidt af et Getsemane i denne samvandring, når
vi husker, at hendes hjærte allerede tilhørte en anden.
Men jo tungere lydighed, des større velsignelse. Og
det skal så også siges til hans ære, at han gjorde
hende det ikke tungere end nødvendigt. Han var
godmodig og forstående.
»Legestuen« var i hine fattige år næsten bondens
eneste sted, hvor han kunde ryste trykket af sig; ti
den perlende vin, vore store digtere just i de år skæn
kede i folkets bæger, var længe om at nå ud i bondens
4*
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krus. Det skulde først højskolen besørge overfor
kommende slægter. Så gik de da til legestue, og den
gamle mand lod sin unge kone fornøje sig med de
andre unge. Kun skulde de altid hjem i god tid,
holdt han på. Han var endog godmodig nok til at
modtage venligt den unge Jens Sørensen fra Lerdrup,
når længslen gav ham mod til at aflægge et lille be
søg. Den gamle kunde smile og sige: Ja, ja, nu kan
I jo da vente, til jeg er død! Hvad de også troligen
gjorde.
Et smukt vidnesbyrd afgiver det testamente, de op
rettede i 1823, da det syntes, som de ingen børn
skulde få. Hoved-udtalelsen heri lyder sådan:
Underskrevne ægtefolk . . . have af omsorg for hinandens
bedste i fremtiden samdrægtig og kærlig besluttet, at, når det
måtte behage Gud ved døden at bortkalde en af os uden at
efterlade livsarvinger, da skal den længstlevende, hvem af os
det bliver, ene for sig selv og som sin ejendom nyde og be
holde uskift og udelt med den afdødes arvinger og foruden
nogen skiftebehandling al vor fælles efterladenskab af løst og
fast indehavende eller udestående, blot mod at betale vor fæl
les retmæssige gæld og den afdødes sømmelige begravelse, både
mens den længstlevende forbliver i enlig stand og ligeså, om
den igen indlader sig i nyt ægteskab, undtagen i sidste tilfælde
at betale den afdødes arvinger til lovlig deling 10 rdl., med
hvilke de skal lade sig nøje og derfor uden videre prætension
give vedbørlig afkald . . . —
Det ventede skete, endda næsten før testamentets besynder
lig langsomme og lærerige gang er til ende: I)et oprettes og
underskrives af ægteparret d. 29. decbr. 1823 i herredsfogdens
nærværelse. Det får dennes attest og segl 16. jan. 24. Kgl.
konfirmation i københavn 14. maj 1830 (underskrevet af de
kendte navne: Stemann, Monrad, Ørsted, Lassen) og endelig
indførelse i Rathlousdals skifteprotokol 25. maj s. år. (Tern
ri rup, Petersminde).
Men 4 dage før var den 70-årige Rasmus Isaksen død.

Han havde været syg i det forår, og Karen fik lej
lighed til at give deres ^amliv et sidste smukt vidnes
byrd. Han trængte til styrkende ting, bl. a. vin. Men
de var så fattige, at hun ikke havde råd til at købe
noget. Så sendte hun bud til Isak i Gylling, og denne,
hendes stedfader (og den syges søstersøn), lovede at
besøge dem og bringe hende penge til vin. Han kom
ridende, aflagde besøget, men gjorde ikke mine til
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nogen hjælp. Omsider satte han sig til hest, Karen
stod beklemt ved siden; tilsidst måtte hun have det
sagt: Så var det de skillinger, I lovede mig? Du
skal — som han kunde sige — ingen skillinger have.
Dermed gav han hesten af pisken og red hastigt ud
af porten.
Fortvivlet gik hun nu ind i stalden, gjorde hakkelse
huset til et lønkammer og bad den Gud, som ser i
løndom, om hjælp. Under bønnen dalede en lidet
rimelig tanke ned til hende: Gå over til Rasmus
Andersen i Over Mølle. Skønt han var kendt for sin
påholdenhed, fulgte hun vinket og fik en kærlig be
brejdelse: Men Karen, hvorfor er du ikke kommen
noget før? Kom altid, når du trænger!
Så fik den gamle mand vin. Men hans tid var
omme. Vårens sejr blev hans nederlag. — Den 28årige Karen er enke.------

De havde »ventet, til han var død«. Men så ven
tede de heller ikke stort længere. På 3-månedersdagen efter hans begravelse, d. 29. aug., anmeldte
Jens Sørensen og Karen Ande r s da tt er deres
trolovelse for præsten i Odder, og d. 1. oktbr. 1830
stod deres bryllup. Præsten Gottschalks datter smyk
kede bruden.
De 9 venteår havde været strænge nok. En gang
havde et par mænd sammen med Jens’ familie fun
det en pige, de syntes var passende, og som de vidste
gærne vilde have ham. De to mænd kom og vilde
have ham med; nu skulde de hen at fri til hende.
Men så kunde han alligevel ikke; han måtte bede
dem gå hjem med uforrettet sag.
Når Karen på sine gamle dage så tilbage på sit
bevægede liv, kunde hun undertiden samle det i et
smil: Jeg tjente alligevel gården til os! Og det var
jo sandt; den kostede hende kun de i testamentet
nævnte 10 rdl., som redeligt blev betalt til hans fa
milie allerede 1. august. Ved den lejlighed holdt Isak
Andersen sig ikke tilbage, skønt næppe et halvt år
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efter hint kolde besøg. Han har kvitteret egenhæn
digt på testamentet.
Men det voldte alligevel bryderier, inden Jens Søren
sen kunde kalde sig lovlig besidder af gården. Og
her er da stedet til at se lidt nøjere på de indviklede
ejendomsforhold i ældre tid.
I alle dokumenter kaldes gården en »halv selvejer
gård« og samtidig dog en gård, der ikke kan gå over
til ny besidder uden fæstebrev fra stamhuset, hvor
for denne ligeså ofte kaldes fæster som selvejer.1)
Fra de ældste tider lå den tanke til grund for al
eje: jorden er slægtens, familiens mere end den en
keltes. Således i Israel, således i Danmark. En en
kelt mand var ansvarlig for boet, men han måtte end
ikke overlade en medarving noget af det til brug;
det skulde udelt være alles, indtil han ved giftermål
eller arv kunde købe de andre ud. Heraf udtrykket :
Fædrene jord til fædrene frænder, mødrene jord til
mødrene frænder, som bruges i overdragelsesdoku
menterne. Ofte har dette naturligvis ikke ladet sig
gøre; så er det endt med, at et bol er bleven delt i
to halvdele : 6 bygninger om fælles gårdsplads. Så
ledes netop her. Til sidst var — i alt fald i Århus
egnen — o. 70 °/0 gårde sådanne halvgårde.
Ved adelens voxende magt blev jo så tillige en
mængde af dem fæstegårde. På Frederik d. 2.s tid
ophører bønderne at give møde på rigsdagene, ti det
havde kun selvejerbønder ret til, og de var kun få
og svage. Dog forsvinder de aldrig helt. Det er op
muntrende at se, hvor sejgt de øver modstand. —
Hvad er da forskellen?
Selvejer kaldes den bonde, der kun har mistet
»herligheden« (landgilde og hoveri) til herremanden,
men har bevaret odelsretten (bondeskyld). Fæsteren
har mistet bægge dele, og hans hoveri er større, prak
tisk talt i lange tider ganske vilkårligt. Købte man
en selvejergård, var det altså egentlig kun bondeskyl
den, man købte. Derfor skulde køberen have fæste0 For den følgende redegørelse skylder jeg især landinspektør
Eriksen i Odder megen tak.
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brev af herlighedsejeren, og denne søgte ofte, om end
med urette, at stramme afgifterne. Navnlig var selve
indfæstningen (husbonds hold) en fast størrelse, der
ikke kunde ændres på lovlig måde. Fæstebonden
har egentlig kun én herre: godsejeren. Selvejeren
har to: stat og godsejer. Deraf hans dobbelte beteg
nelse. Idet der så tillige ofte herskede uklarhed over,
hvem der var hvad (selvejer eller fæster), kom det
til talløse pinlige processer.
Lidt af dette er det, der møder os ved Jens Søren
sens tiltræden i Fillerup.
Medens den stadige betegnelse for gården er »den
halve selvejerbondegård«, føjes en eneste gang, ni. i
Rasmus Isaksens fæstebrev af 8/x 1788, det udtryk til :
bondegård kaldet«. Det kunde vel tyde på en lidt
større selvstændighed end andre »selvejergårde«. Den
levende overlevering hos gårdens beboere har da
også bevaret dette udtryk om den, men rigtignok
tillige om dens tvillinggård (der nu siden 1884 er
slået sammen med den igen), og denne var dog gået
ned til at blive en almindelig fæstegård som alle de
andre i byen. Men sådanne forskydninger var ret
almindelige: én gård gled ned, en anden op, uden at
det altid lader sig oprede hvordan eller hvorfor. Her
gik det opad.
Og dog — trods Anne Christensdatters skøde til
Rasmus I. og trods dennes testamente til Karen Andersdatter, anerkendt af selve stamhuset — møder der
Jens S. nogen vanskelighed. Han indsender allerede
7. aug. en »reqvisition« :
Forinden . . . ægteskab, tog jeg mig den underdanigste fri
hed at melde mig for Deres højvelbårenhed som herligheds
ejer for at erlægge den afgift, som enhver ny tiltræder er skyl
dig, og som jeg på grund af ihændehavende dokumenter for
mener er 10 rdl. foruden årlig landgilde; men da Deres højvelb.
ej herpå vilde indlade Dem, om jeg endog vilde have forhøjet
benævnte afgifter, så afæskes erklæring eller grund for væg
ringen herpå tegnet og opgivet på hvilke vilkår, De vil over
lade mig gården. — Under enhver omstændighed forbeholder
jeg mig min lovlige ret og fremfor alt min selvejerrettighed
ufor krænket.
Jeg har intet at stå i forskud med til en vidtløftig proces,
og mindelig afgørelse er derfor min hensigt at opnå ved nær-
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værende reqvisition, støttende på Ds. Højvelb.’ liberale tænke
måde mod Deres undergivne, så jeg og af den grund, såvelsom
for at jeg ej skulde miskendes, forventer, at Ds. Højvelb., uden
Notarius’ opfordring, gunstigst vil besvare mit andragende. Svaret lyder:
Jeg er villig til at fæste Jens Sørensen, når han ægter R.
Isaksens enke, ommeldte gård stamhuset tilhørende som fuld
kommen ejendom, imod at han betaler os i indfæstning 150
rdl. og i landgilde : rug 1 td., byg 3 tdr., havre 2 tdr. og penge
2 rdl. samt småredsel: 1 lam, 2 ænder og 40 æg, hvorhos be
mærkes tillige, at den gården forhen tilliggende græsningsret i
Ulvskov bliver med nærværende fæstningsforandring frataget
på grund af, at hele Ulvskov nu indtages til fuldkommen
skovfredning. —

Det er altså den helt vilkårligt og ulovligt forhøjede
indfæstning (husbonds hold), Jens Sørensen vægrer
sig ved. Den årlige landgilde osv. er der ingen strid
om, ej heller nægtes fra modsat side selvej erretten
(odel). Om han nogensinde har betalt den, turde være
tvivlsomt. Når han erlagde det årlige, har man så
alligevel ikke voldt ham fortræd. Men vi kan vist
heri (den manglende betaling af indf.) finde forklarin
gen på, at skattebogen i hele hans tid vedblev at lyde
på »Rasmus Isaksens enke«. Han har muligvis aldrig
været ligefrem skrevet for gården1). Endnu så sent
som 1883 ved hendes død kunde derfor hendes søn
og arvtager Rasmus Jensen nære en smule tvivl om
anerkendelse som gårdens ejer, men kom da hjem
fra samtale med godsforvalteren med den besked:
ikke spor i vejen. Få år i forvejen havde stamhuset
også ført den beskæmmende proces med gårdmændene i Oldrup, hvilket havde ført det til større for
sigtighed og hensynsfuldhed. Men herlighedsafgiften
(landgilde osv.) vedblev selvsagt uforandret. Den er
først afløst for nogle få år siden, så at gården nu er
løst fra enhver afhængighed af stamhuset og er selv
eje i moderne forstand.
Så gælder det nu kun om at huske på salmens ord :
Byg eget hus på arvet grund,
så bor du dog til leje. —
l) En tinglæsning af >8/5 53 synes dog at vise, at det er bragt
i orden.
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Og hvorledes kom så Jens Sørensens og Karen
Andersdatters ægteskab til at forme sig? — Vi nævner
først dette, at de fik 4 børn, hvoraf dog det ældste,
Anne Kirstine, døde 14 dage gi. Den sommerdag,
5. juni 1832, da hun fødtes, var for så vidt mærkelig,
som det var 87 år siden, der var født et barn i den
gård (Anne Christensdatter 1745, den forrige kone),
og så gav de af pietet barnet hendes navn. — De
tre andre børn var Rasmus, 1833, Søren, 1838, og
Mette Kierstine, 1841. De blev alle gifte og bosatte i
Odder sogn (Fillerup, Sander, Ondrup). Sidstnævnte
lever endnu. Da den ældste blev slægtens fortsætter
i gården, skal hans dåb nævnes. Som de havde givet
den første lille pige navn efter den forrige kone,
mindedes de Rasmus Isaksen i denne søns navn og
ved at bede hans to søstersønner Abraham og Isak
i Gylling til faddere (gammel uvilje mod Isak Ander
sen altså nu glemt). Dåret blev barnet af sin farmor
Margrethe fra Lerdrup. —
»Gudsfrygt med nøjsomhed«
— i de kendte ord kan deres levevis udtrykkes.
Jens og Karen var fattige, da de begyndte. I 1830
var Danmark endnu ikke kommen helt over elendig
heden fra »de gale penges« tid. Men det gik opad,
om end langsomt. Så arbejdede de fra tidlig til silde
og sparede og nøjedes. De købte ikke unødige ting,
havde alle dage kun såre få møbler, men det, de
havde, passede til stuerne og menneskene. Længe
beholdt de de to alkovesenge, og da Karen omsider
fik bygget et særligt sovekammer til, var Jens nær
mest imod det. »Et sovekammer er min grav«, cite
rede han. — Til alkoverne knyttede sig muntre minder
for børnene. I den ene lå forældrene, i den anden
de to drenge, mens datteren lå ude hos pigen. Men
om morgenen fik hun lov at komme ind til brødrene,
og så »fandt« de altid 3 stykker ostebrød (uden smør
NB.) på hylden bag gardinet, og så holdt de fest
måltid i sengen!

58

A7. A. Jensen:

Men tidlig måtte de omsætte leg i arbejde. Datte
ren mindes, at hun ikke blot måtte med far ud i
skoven og rykke små bøgeplanter op at plante andet
steds, men endog som 10—12-årig blev sat til at stikke
tagkærve op til tækkemanden, først fra jorden og op
på stillads og så derfra op ad taget. Tidlig måtte hun
naturligvis også lære at malke; men endnu sidst i
40erne havde de kun 7 køer. — Man kendte jo ikke
8 timers arbejdsdag dengang. Om sommeren fra 4—5
morgen til 8—9 aften, om end med middagshvile.
Og selv vinterdage kunde blive lange, når aftnerne
fyldtes med folkestuens hyggelige syssel. De plukkede
humle og skar æbler, der blev trukket på lange snore
til tørring; de lavede pølsepinde, rivetænder o. 1.; de
karted og spandt, hasped og bandt. Og børnene fik
efterhånden smag for læsning udover almueskolens
beskedne krav.
Hjemmets kår bedredes på den måde; tiderne gik
jo også fremad. Og omsider kunde de få lidt penge
til overs. Da man ingen sparekasse havde, lånte Jens
til folk, som trængte. Når de så kom og betalte
renter, gav han altid en specie efter, undtagen til en,
som altid klagede over, at hans aftægtsfolk levede så
længe. Det kunde Jens ikke lide at høre. Så mørknedes det muntre blink i de gråbrune øjne under de
stærke bryn; ti denne middelvoksne, lidt duknakkede
mand med det lille runde, glatragede ansigt, kranset
af hageskæg fra øre til øre, og med det tætte, tidlig
grånede hår over en lille pande, havde nemlig et
mildere og kærligere syn på livet, og det hang sam
men med hans kristentro.
Den, der må lære at bie på sin lykke, kan og lære
at bede. Der synes at have været et vist lyssyn hos
slægten. Men hos broderen, Ung Soren blev det mest
kendeligt som lystighed. Når han, gærne mindre om
hyggelig i sin påklædning, kom på besøg i Fillerup,
skulde han altid sammen med krigskammeraten Klaus
og ved oplivende puncher drøfte minderne fra den
store tid. Måske skulde dette bøde lidt på skran
tende lykke i hjemmet: hans hustru kunde ikke tåle

Bondeliv i Hadsherred.

59

tidens almindelige skik med brændevinsbrænding1) i
hjemmene, fik vane til at færdes om natten og ligge
om dagen. Dog var han en agtet mand, medlem af
sognerådet o. 1., ligesom han var med til i 1841 at
køre halvvejen til Viborg for at hente deres ny præst
H. L. Møller, han, hvis søn og efterfølger skulde gøre
Gyllingnavnet landskendt. På hans gravsten, længe
borte fra kirkegården og glemt, men tilfældig fundet
og nu indmuret i en væg hos sognerådsfmd. Jens
Andersen, Gylling (hans bror Jens’ dattersøn), lod
enken sætte et efter tidens mønster hjemmegjort vers:
Kære Mage! Ingen sinde glemmes du af dine her.
I vore Hjærter står dit Minde, til vi samles, hvor
du er. —
Hos Jens blev lyssynet adlet og uddybet til munter
hed, alvorens barn, både ved ventetids sorg og op
fyldelses og samlivs glæde. Så var der tilmed også
et drag af tungt i Jens’ sind. Han kunde gå i trykket
taushed og tumle med sine tanker. Men det forstod
Karen så at bortvejre eller stille bie på. »Det lader
vi, som vi slet ikke mærker, så går det over igen«,
kunde hun sige til de andre. Og det gjorde det. Ti
foruden sin stærke, jævnmodige hustru havde han den
Gud, han tidlig lærte at holde sig til.
Han havde et vers, han begyndte sin dag med og
fremsagde, inden han forlod sit sovekammer:
Tak, o Gud, for ro og hvile — udi den forgangne nat!
Lad os nu til bønnen ile — og vor gerning tage fat.
Lad os stedse nåde finde — og idag, o Jesus blid,
Og hjælp os at overvinde — alt det onde i vor tid.

Den, der går frem under de tanker, efterlader gode
spor. Den gode mand gør den gode gærning, og god
gærning gør atter mand god. — Han havde et andet
yndlingsvers, Kingos kraftige og ærlige bøn:
9 Man skjulte de forbudte redskaber fra brænding til brænding
i hemmelige rum. Nedennævnte Jens Andersen har meddelt
mig, hvorledes han engang opdagede et sådant bag deres
bagerovn. En kat var falden ned i det og mjavede ynkeligt,
til de fandt den i det hidtil uanede rum.
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O Jesus, gid du vilde — mit hjærte danne så,
at årle det og silde — dit tempel være må;
du selv min hjærne vende — fra verdens kloge flok,
og lær mig dig at kende — så har jeg visdom nok!

De havde et fælles valgsprog: Gud kender alle ting!
Om det ytrede han: Jeg vilde ønske, vi kunde sætte
det med lueforgyldte bogstaver over døren til øverstestuen! Det blev nu ikke til noget. Derimod havde
de på væggen over bordenden i folkestuen (o: daglig
stuen) følgende formaning til sig selv og andre; de
havde fået en maler Antonissen til at prænte det:
Ved dette bord — tal ærlig ord.
Hvad her du hør — du ej ud før.
Lad hjemme vær — hvad hjemme er.
Hvem det ej vil — kom ej her til.
En hver, som haver ondt i sind,
gid det gå ud, før han går ind. —

De gik flittigt i kirke, tog også, uden tvang, børnene
med. Jens kunde godt gå i de gammeldags hvide
strømper og træsko. I kirken sad han altid forover
bøjet med hånd for øjnene. Var de ikke i kirke,
samlede han sin husstand og læste en prædiken. De
sang bægge ret godt. På højtidsaftnerne sang de altid
en salme med Karen som forsanger. De kendte også
de sange, der »har en farve, så dansk, så fager, som
lysblå kornblomst på rugens ager«. Navnlig når Karen
sad ved sin rok, kunde hun nok minde om Mor
Karen i »Elverhøj«, for da kunde hun synge den ene
folkevise efter den anden. Jens holdt af nutidens
skæmteviser: Napoleon var en tapper kriger . . .
Mallebrok er død i krigen ... og lign.
De var efter deres kår meget hjælpsomme. Som
sognerådsmand og fattigforstander fik han lejlighed
til at se megen armod, og han bad da ofte Karen om
at bringe et og andet til disse fattige, og det var hende
en glæde, for de var så taknemlige for deres egne
kår. Men deres tanker og sans gik videre ud. Navn
lig måtte treårskrigen udvide sindet til fædrelandets
kår. Ad læsningens vej synes de derimod først at
have fået tilskyndelser i den retning noget senere.
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Det var sønnen Søren, der i 1852 bragte den første
»Ingemann« til huse; Kapellan Bernth lånte ham den,
da han gik til præsten. Men så begyndte der en
læsen! Navnlig af de historiske romaners digter med
det milde, varme livssyn. Men også andet. Søren
købte f. ex. »Den pantsatte bondedreng«, »Dyveke«
og en bog med nogle sære, sorte billeder i, »Silhouettøren« hed den. Senere fik de bøger fra Bøgh’s leje
bibliotek i Århus. Deres smag var kun i sin vorden.
Johannes Wildts romaner stod dem an, og »De tre
musketerer« var herlig over al måde. Men nybegyn
delsens naive ynde og barnlige taknemlighed var over
det. »En større verdens herlighed nedglimter her i
det dunkle« til den slidfyldte hverdag.
De havde en del indkvartering i krigsårene, vist
både af venner og fjender. En dag kom en soldat
ind med nogle stjålne æg og bad Karen koge dem.
Så viste det sig, der var kylling i dem alle. Det
morede hun sig over. — De spørgsmål, krigen og den
nyskænkede frihed vakte, drøftede Jens især gærne
med sin gode, stilfærdige ven Anders Jørgensen i On
drup, hvis søn siden skulde blive gift med hans datter.
Men det var kun private drøftelser. Til offentlig op
træden følte han ingen som helst trang; i så hen
seende forskellig fra en anden af egnens bønder, han
skulde komme i samme familieforhold til, idet hans
ældste søn Rasmus blev gift med datteren af den al
sidigt begavede, temperamentfulde bonde Niels Jen
sen i Sander. Dette bryllup føjer iøvrigt et nyt træk
til gårdens historie: Det er da, som før nævnt, 96
år siden, et ungt par tager gården i besiddelse (1767—
1863); og bægge gange er den, som giftes ind, af Thuesen-slægten fra Saxild. Niels Jensens datter Øllegård
stammede nemlig gennem sin moder fra denne slægt.
Men Jens Sørensen skulde hverken opleve sin dat
ters eller sin søns bryllup. Men dog sit eget sølv
bryllup. Og det blev en smuk fest.
Gennem 25 år havde de fået lov at følges ad. Og
det havde været et sandt og derfor lykkeligt følge
skab. En stilfærdig vandring, ingen større begiven
heder, der vækker opsigt, men desto flere af de små,
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der lægger ikke blot skilling til skilling ved selvfornægtende flid, men sten på sten i karakterens opbyg
ning til et kristeligt hus. »De lykkeligste har ingen
historie«, siger man. Det finder anvendelse her. Dog
kun delvis; ti som deres samliv havde en trang vente
tids historie, før det kunde begynde, fik det en af
slutning, der blev gribende. Nødig måtte den gå
nogen af deres efterkommere af minde.
Deres sølvbryllup viste dem, hvor afholdte de var.
Dær sad de d. 1. oktober 1855 på hæderspladsen, om
givet af byens folk, og alle var i den rette stemning.
Karen havde sort damaskeskjole med modest; det
var fint den gang. Skønt det endnu ikke var almin
deligt blandt bønder med gaver, var der alligevel ad
skilligt også i den retning. Og det var sikkert såre
oprigtigt og hjærteligt ment, når man ønskede dem
endnu en lang vandring sammen.
Men ønsker forslår stundom kun så lidt. En aften
kort tid efter — de var just gået i seng — lå de og
talte om en arv, de nylig havde fået efter Karens i
april afdøde bror Peder Andersen i Lerdrup (ham,
der var bleven gift med Jens’ stedmor i fødegården).
Så hører de det pludselig banke i det gamle chatol,
som Jens havde ført med sig fra sit hjem. Det ban
kede anden gang. Hvorpå Jens sagde: Det skal nok
komme en gang til. Og da dette virkelig skete, føjede
han til: Det er måske mig, der er bud efter. Men
Guds vilje ske!
Juledag var det et meget vanskeligt føre, isslag gjorde
vejen spejlblank. Vel af den grund gik kun Rasmus
i kirke. Under gudstjenesten lægger han mærke til,
at læge Schäffer bliver kaldt ud. Da han kom hjem,
fik han at vide til hvem. Hans fader havde ude i
stalden givet en ulydig hest et rap; denne havde så
sparket ud og knust hans underliv og ene arm, så
hans kone og en til måtte støtte ham ind. »Å, det
var min egen skyld«, udbrød han under de voldsomme
smærter, »for jeg blev heftig«. Den 17-årige søn
måtte, trods det glatte føre, af sted efter lægen. Armen
hovnede straks sådan op, at de måtte klippe skjorte
ærmet itu for at få det af. Lægens håb var kun ringe.
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Smærterne kunde ikke stilles, og de var så for
færdelige, at naboer, som kom for at spørge, måtte
vende om i gården; de kunde ikke tåle at høre hans
udbrud. Og dog havde han styrke til at sige så mange
gode ord i de to døgn, det varede, så det blev et i
sandhed opbyggeligt dødsleje. Til sin kone sagde
han f. ex.: »Det var svært for os at komme sammen,
Karen, og nu skal vi altså skilles; men Gud ske lov,
at I nu har det sådan, at I kan undvære mig, jeg er
godt tilfreds med at dø, nu er jeg jo snart en gam
mel mand1), og vi har jo haft det så godt«. Da han
led allermest, sagde han: »A, Karen, nu har vi sam
let nok, lad os nu tænke på de fattige og sætte en
sum ud, så de kan få lidt til jul«. Mølleren og hans
kone fra Neder mølle var inde hos ham kort før,
dødskampen begyndte. Da de sagde: »Nu vil vi lige
gå hjem og bede Vorherre, at du må komme over
det«, svarede han: »Nej, gør ikke det, men bed ham,
at han vil være mig nådig og tilgive mig, hvad ondt
jeg har gjort«.
Datteren Mette Kierstine gik til præsten den vinter.
Hun havde just lært Brorsons store julesalme. Midt
i nøden og gråden forsøgte hun at trøste sig selv og
dem alle med at synge og gentage et af dens vers:
Og blandes end min frydesang — med gråd og dybe sukke,
så skal dog korsets hårde tvang — mig aldrig munden lukke.
Når hjærtet sidder mest beklemt — da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hj ærter føler bedst — hvad denne store fry de fest
for glæde har at bringe. —

— Jo mørkere nat, des klarere stjærner. I denne
sorgens nat lyste julestjærnen ned til dem, smilede
ordet om synders tilgivelse, vinkede ordet om køds
opstandelse og evigt liv i det hjem, hvor evigt samles
de hjærtenskære. — Vel de mennesker, der ikke har
sat den ævne til, den ædleste vi har, ævnen til gribe
dette i tro, leve af det og dø på det. — I denne tro
døde Jens Sørensen frimodigt 2. juledag 1855 henad
midnat. —
*) Knap 58.
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Karen blev siddende ved gården endnu i 7 år. Det
legat, de havde talt om, oprettede hun 8. juli 1857,
det er på 200 rdl. (Senere forøget af næste slægtled).
Da så hendes børn blev gifte, fik hun indrettet en
lille lejlighed i et af udhusene. Det gamle aftægts
hus i toften var udlejet til en mand, der kaldtes MolsJens, som kørte »dagvogn« til Århus — den første
regelmæssige forbindelse mellem Odder og Århus. —
Enkesæde — børneglæde! Noget af det bedste i
det hjem havde været den store kærlighed mellem
forældre og børn. Jens og Karen kendte ikke pædagogikens teori, men de kendte kærlighedens praxis,
den kærlighed, der tror alt og håber alt og aldrig
affalder, som kan forene alvor med gammen og får
som sin smukke løn, at store og små har et i sinde.
Derfor var der så hyggeligt hos dem. Og den hygge
fulgte med over i de små aftægtsstuer og blev efter
hånden en stor flok børnebørn til del. Havde de
deres små ønsker, var det hende en glæde at opfylde
dem. Havde de unoder, smilte hun dem bort hellere
end at skænde dem bort. Eller hun lod, som hun
ikke forstod dem, men fik dem dog snildeligt bort.
Når der f. ex. kom utidige besøg i hendes æble- og
blommetræer, kunde hun åbne døren og råbe ud i
haven: Sue, Sue! efter »hønsene«. Når det ikke lod
sig gøre at forvexle børn og høns, sagde hun venligt:
Ja, I skal nok få, når I kan vente, til de bliver modne.
Men det var ellers svært; for mage til hendes blom
mer har der aldrig været på denne jord: røde, gule
og blå!
Højdepunktet af fest hos hende var den 9. novbr.
Så samledes alle hendes børn hos hende for at takke
for det gamle år og ønske hende et godt nytår. Og
det kom visselig fra hjærtet.
Jens og Karen havde forøvrigt ikke nøjedes med
deres egne børn. Et fattigt, hjemløst barn, Valdemar
Vest, var bleven lagt for deres dør og bleven som
deres egen. Han lærte tømrerhåndværket og blev
omsider bosat i Århus. En gang kom hans fader til
porten og fik Karen kaldt ud. Han vilde sige hende
så mange tak for, hvad hun havde gjort for hans
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dreng. Ind vilde han ikke ; det følte han sig uværdig til.
Rokken vedblev at snurre, haspen at gå og pindene
at liste ved, for der blev så mange børnefødder at
holde med strømper. Men folkeviser kunde den
gamle stemme ikke mere synge, det blev til »øntue«
(æventyr), mest det om Tommeliden.

Der var september-klarhed over det gamle ansigt
med de store træk og den høje pande. Livssomme
rens kampe var forbi, mildhed og stilhed bleven
frugten. Derfor fik børnene så megen tillid til hende
og hang ved hende. Allergladest blev hun, når der
kom en hel flok på en gang; så kunde hun gå dem
i møde med sit lyseste smil og skæmtende sige: À,
er det jer! Jeg kunde jo aldrig vide, hvem det var,
der kom stampende ind til mig, og så er det jo kun
mine egne!
5
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Et af disse børnebørn kom hun meget uskyldigt til
at volde kvide. Han gik til skole i Odder og skulde
en tid lang købe brystdråber til hende på apoteket.
Om morgenen leverede han flasken ind (den havde
en etikette, hvorpå stod: rystes!), om eftermiddagen
hentede han den. Men da han ikke vidste noget navn
på indholdet og dog havde en følelse af, at han burde
hjælpe provisoren til viden om, hvilken flaske det
var, sagde han: Må a be om de hie røstes! Provi
soren knuste ham med sit smil, og drengen glemte
det ikke.
Hun led meget i sit bryst og kunde længes efter at
dø. Men ydmygt føjede hun så gærne til: Jeg må
jo ikke være moden endnu. Og dog talte dette ansigt
om modenhed. Hun hørte i al sin jævnhed til de
alderstegne kvinder
med øjnene klare, himmelblå,
med rige ungdomsminder,
med hjærte varmt, med hoved lyst,
med prøvet tro, med væsen tyst . . .

Især da dette sidste.
Hun fik en god, stille død i foråret 1883. Hun var
da over 81 år gammel.
Da hun havde lukket sit øje, strøg hendes ældste
søn kærligt hendes hånd og sagde stille-inderligt med
en tåre i øjet: Nu skal du have tak! Du har været
en god mor.
I de jævne ord gemte han alles tanker og alles tak.
Hun kom til at hvile på Odder kirkegård ved sin
mands side. Og børnene satte de træffende ord fra
Hebr. 12, 14 på graven:
Stræber efter fred med hver mand
og efter hellighed,
uden hvilken ingen skal se Herren.
Taknemlige børnebørn har givet gården, hun »tjente«
til dem, navnet Karensdal. Det er ret ejendommeligt,
hvad de den gang ikke vidste, at gården også før har
været beboet af en Karen og i samme lange åremål.
Der er — i det rent ydre i alt fald — en mærkelig
lighed mellem de to kvinder. De har ikke blot samme
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navn og samme levetid på den plet: 1733—96 og
1821—83, men de er bægge gift 2 gange, og 1. gang i
9 år (1733—42 og 1821—30); og 2. gang får de i alt
fald samme åremål — 25 år — som gift og husmoder
(1742—67 og 1830—55). Karen Rasmusdatter bliver
ikke enke, men aftægtskone efter det kvart sekel.
Deres børnetal også omtrent ens. De er ikke i fa
milie med hinanden, men den enes 2. svigersøn —
Rasmus Isaksen — bliver den andens 1. mand. Mel
lem den enes død og den andens komme til gården
er der 25 år (1796—1821). Men mellem den enes
komme og den andens død er der 150 år (1733—1883).
Der er god grund til at give gården navnet Karensdal.
Men mest må vi jo nok have lov at tænke på den
sidste og mindes hende og hendes mand med tak.
Gården ejes nu af deres barn i 3. led. Måtte den
vedblive at være slægtens hjem! Et voxested, et mod
ningssted, en ventesal til lange rejse!
Karen-navnet er så forøvrigt bevaret ikke blot i
gården, men i slægten. Snart i egen dragt, snart i
forklædning og snart med tilsætninger møder det os
i hver gren af hendes træ, også i plejegrenen: Karen,
Katrine, Jens Karlo, Karoline, Karen Øllegård og
Karen Margrethe.
Møgeltønder præstegård, 13. aug. 1925.

GÅRDENS BESIDDERE:
Daniel Nielsen og Niels Larsen.................
Morten Nielsen og Karen Rasmusdatter..........
Karen Rasmusd. og Christen Sørensen Smed..
Jacob Nielsen Thuesen og Anne Christensd. .
Anne Christensd. og Rasmus Isaksen......... ...
Rasmus Isaksen og Karen Andersd...................
Karen Andersdatter og Jens Sørensen..............
Rasmus Jensen og Øllegård Nielsen.................
Jakob Andersen og Marie Jensen.....................
Kaj Vang Andersen og Julie Henriksen............

1688
1733—1742
1742-1767
1767—1787
1788—1821
1821—1830
1830—1855 (63)
1863—1901
190 —1924
1924
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Havebrug i Jylland i gamle Dage,
særlig i Aarhus Amt.
Af Johannes Tholle.
Vi havde hjemme en gammel Have,
skjønt Kaalgaard var nok dens rette Navni
bag Digesaad og forblæste Stave
den laa saa ydmygt til Pryd og Gavn . . .
Jeppe Aakjær.

ens Almuen paa de østlige og sydlige danske
Øer har haft alle mulige Velsignelser til Op
hjælpning af et Havebrug i By og paa Land, idet
Jordbund og Klima sammen har ydet deres bedste,
Herregaardshaver har dannet Forbilleder, og indkaldte
Hollændere (Frisere) direkte har lært Landets Ind
byggere, hvorledes de »skulde omgaaes Smør, Ost og
Haver anlægge«, — saa har Jyderne haft haarde Tørn
at tage med baade Vind og Vejr, — og særligt Mangel
paa Læ har gjort sit til, at en muligt tilstedeværende
Trang til at have noget hyggende, skærmende og
prydende omkring Beboelseshuset ofte er kvalt i Fød
selen, eller Forsøg, anstillede i denne Retning, er fal
den uheldigt ud, hvorved Lysten til at anlægge Haver
er hæmmet, og deres Antal i mange Perioder har
været saa ringe som vel tænkeligt, mens deres Ud
strækning og Indhold har være saare fattigt. »Kaalgaarden« har ofte været det væsentligste, ja, det eneste,
der fandtes, og selv om man nu i hvert Fald i de
østlige Egne og ikke mindst i Aarhus Stift er naaet
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ud over dette Stadium og Læforholdene er bedret, er
der dog stadigt nogen Forskel paa den Havekultur,
som Øerne kan udvise, og den, som jydske Haver for
tæller om.
Havernes Historie gaar parallelt med Landbrugets,
idet Havebruget i Almindelighed har været betragtet
som et Landbrugets Bierhverv, og om deres alminde
lige Historie skal der kun her berettes korte Træk, idet
der iøvrigt desangaaende kan henvises til Forfatterens
Artikler derom, saaledes særligt »Gads danske Maga
sin« Juni—Juli 1925 og den øvrige specielle Havebrugs
litteratur.
At der allerede i Oldtiden har været Haver i Dan
mark, er der adskillige Ting, der tyder paa, og det
vilde være urimeligt at antage, om ikke ogsaa i Egnene
ved de øsljydske Fjorde Haverne har eksisteret. Det
har været indhegnede Tofter paa Landet, og det har
været Smaahaver i Byerne og ved Borgene.
Men først Middelalderen med dens Munkevæsen
har bragt os egentlig Havedyrkning, og for vor Egn
gælder det i Særdeleshed, at Cistercienserne, der er
bekendte for deres Interesse for Havebrug og Arbejde
i denne Sags Tjeneste, selv havde Haver ved deres
Klostre og derfra har virket blandt Borgere og Bøn
der i de frugtbare Egne, hvor de slog sig ned. Dette
gælder særligt om Klosteret i Øm, hvor da ogsaa
interessante Plantefund, bl. a. af Bulmeurt, der kom
frem nu ved Udgravningerne, vidner om, at der har
været dyrket Planter her til Menneskenes Behov og
Helsebod, og de omboende Familier har sikkert baade
direkte og indirekte haft Gavn af Naboskabet.
At der paa Valdemar Sejrs Tid har været Haver i
Jylland fremgaar af Jydske Lov (1241), hvor det hed
der, at »Abildgaard oc Kaalgaard oc Toftegaard skal
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huer Mand sig selff heyne met sit egit Gærde, om
hand vil haffue dem i Fred, oc verie dem for allehaande Slags Fæ«. Saa vidt er man altsaa da naaet,
at Haverne kræver Beskyttelse for deres Kaal og
Æbler, og videre hedder det i en følgende Paragraf:
»Bryder man anden Mands Abildgaard eller Kaalgaard
oc stiel Eble eller Kaal, da maa hand derfor Tyff
vorde, saa som hand stial i hans Husz andre Koste.
End myster Mand sine Klæder i anden Mands Abild
gaard, da maa hand ey søge dereffter met Ran«.
Endskønt det saaledes af Landslovene kunde synes
al fremgaa, at Haver har været noget almindeligt, er
dette ingenlunde Tilfældet. De, der har faaet indsat
Beskyttelsesparagraffer i Jydske Lov, er de Store i
Riget og i Jylland. Det er Herremænd og Storbønder,
Selvejere og Rigmænd. Det er ogsaa hos dem, der
har været Haver at finde, — ikke hos den menige
Mand, i hvert Fald paa Landet. Og stadigt maa man
erindre, at en Forekomst af Ord som »Have« og
»Gaard« ikke paa denne Tid endnu er almindelig
Sprogbrug for det, vi forstaar som Have; men kun
er et indgærdet Jordstykke eller Gærdet selv, saaledes
som endnu i vore Dage paa Samsø »Have« kan be
tyde et Jorddige1) og endnu kan have bevaret sin Be
tydning som et Hegn.
Om Haver i Tiden fra ca. 1300—1500 anføres i
Chr. Pedersen: Bidrag til en Fremstilling af Dan
marks Havebrug i Middelalderen, for Jyllands Ved
kommende følgende:
»I Nørrejylland findes 1405 omtalt, at en Mand i Thordrup,
Galten Herred, bortskjøder sin Ejendom, hvortil hører »humle
kier oc æblegardhen«. Fra Duelund Kloster sælges flere Gange
) Aarb. 1925 S. 60 »Knuds Have«. »Havekunst« 1925 S. 80—82.
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Jord: 1427, 1444 og 1473, hver Gang siges, at der skal være
»kalgard rom« eller »gårdsrum til kal«. Fra Viborg nævnes
Kaalgaarde 1475 og 1480, i Ribe (1450) skal der hvert Aar svares
1 Skilling grot (18 Øre) af en Kaalhave, der hører til Slottet.
Fra Aarhus omtales 1418 en Frugthave og 1477 en Kaalgaard
og Humlehave udenfor Vesterport. Om disse Kaal- og Abildgaarde, som ligger udenfor Byen, siges 1485, at de fremdeles
skulde give »theres iords skyldh tiith (derhen) som thee aff
»Arildh giordh haffue«. Fra Staby Sogn i Ulvborg Herred
nævnes et Kaalgaardssted 1487 og fra Salling 1425 flere Frugt
haver«.

Ogsaa tidligere i nærværende Aarbog har været om
talt Haver fra dette Tidsrum, saaledes en Abildgaard
ved Øm Kloster fra 1496 (Aarbog 1921 S. 3), og denne
Abildgaard nævnes endnu i 1547 og 1554 (Aarbog
1918 S. 98). Alt i alt maa det dog siges at være yderst
smaa og ubetydelige Vidnesbyrd om et endnu ube
tydeligere og, sparsomt forekommende Havebrug, til
dels koncentreret omkring Klostrene.
Men ogsaa ad anden Vej faar man Indtryk af, at
Havedyrkningen ikke er fremmet synderligt i disse
Tider, og at det Paabud om Plantning af Æbler og
Pil, som Dronning Margrethe udstedte, ikke er fulgt
af saa overdrevent mange. Det fornyes nemlig af de
følgende Regenter, saaledes af Kristoffer af Bajern,
hvilken sidste udvider det til ikke blot at omfatte
Æbler, men ogsaa Pærer og Humle, mens Pilene
glider ud, — maaske fordi de er lykkedes og har
bredt sig i en saadan Grad, at det ikke gøres nødigt
mere at opfordre til Plantning deraf. Bønderne har
sikkert selv forstaaet at værdsætte Piletræerne, — og
i Byerne har de jo haft andet Læ. Kristoffer af
Bajern begynder med en Del af Landet, nemlig Laaland, over for hvilken Del Biskop Henning udsteder
de saakaldte »laalandske Vilkaar«, der bandt Lolliken
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i svære Baand og blandt hvilke er de ovennævnte
Krav; men disse Krav stilles 24 Aar efter (1490) til
det ganske Land og lyder paa Plantning af »6 ympede
Æbletræer og Pæretræer og 6 Humlekuler«, alt at
plante inden Volborg Dag »næst kommendes«. —
Skanderborg Slot var meget yndet af Kongerne.
Folkevisen fortæller, at Valdemar Sejr opholdt sig
her, da han fik Bud om, at Dronning Dagmar laa
syg i Ribe, og af de senere Konger satte i særlig Grad
Frederik den Anden Pris paa det. Denne Konge, der
var meget interesseret i Havebrug, lod ogsaa her
Haver anlægge og beplante. Han skrev den 30. Sep
tember 1569 fra Halmstad til Tolderen i Helsingør,
Henrich Mogensen, om, at han ønskede en hel Del
Træer til sin Have. Det lød: »Vid at vi agte at lade
plante en Have ved vort Slot Skanderborg og dertil
behøve at faa mange Træer af Allehaande Slags, som
det indelukkede Register indeholder, som Jacob Urtegaardsmand begjærer. Dernæst bede vi dig og ville
du med det allerførste forskrive samme Træer og be
stille dem samt indføre dem over vor By Aarhus og
tilskrive os elskelige Holger Rosenkrantz, vor Mand
og Stadtholder udi Nørrejylland, at han Træerne
sammesteds annammer. Saa gjør du os til Villie«.
Den »indelukkede« Liste var efter Datidens For
hold meget righoldigt, og den indeholdt Navne paa
Planter, som ikke før var nævnt som dyrkede eller
begærede i Danmark. Der har da her været en ikke
ringe Haveinteresse og rigelige Pengemidler til Raadighed, og Haven er bleven meget righoldig, — sikkert
sjælden i sit Slags. Jacob Urtegaardsmands Ønske
seddel omfattede: 15 Sommeræbler, to Slags andre
Æbler, 30 Pærer af alle Slags, 30 Blommer, 40 Kirse
bærtræer, 20 Kvæde, 20 Mandel, 10 Figen, 20 Morbær,
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20 Valnødder, idet der yderligere under flere Katagorier nævntes ganske specielle Slags, saasom »hvide,
vælske Kirsebær«1).
Saa langt fra at være nogen Norm for en Haves
Plantebestand er denne Fortegnelse tværtimod sikkert
at opfatte som noget ganske enestaaende, og selv for
en nutidig Iagttager synes det mærkeligt, at saadanne
Planter som Mandel, Figen og Kvæde er tilstede i
saa betydeligt et Antal. Det maa naturligvis have
været i Drivhuse, at disse Planter, i hvert Fald Man
del og Figen, har vokset, og 20 Morbærtræer og 20
Kvæder paa Friland forekommer det vor Tid mærke
ligt, at der har været. Men desuden har der natur
ligvis været alle disse mere almindelige Urter, som
lige fra Klostertidens Dage har været dyrket her, saa
som Lavendel, Timian, Isop, Fennike, Merian osv.,
men en nærmere Redegørelse for dette vilde føre for
vidt her2).
Interessen for og Arbejdet med Skanderborg Slots
have har ikke været en Modesag eller kun eksisteret
i en kort Periode; thi ogsaa senere melder Dokumen
terne om Flid og Interesse herved. Et Brev af 8/9
1577 (Kancell. Brevbøger) til Claus Glambæk fortæller,
at »Da Urtegaardsmanden ved Slottet har klaget over,
at der er megen ringe Jord og Sand-Jord i Kongens
Have sammesteds, skal Claus Glambæk lade en god
Sort Jord føre ud i Haven og forhøje Haven der
med efter Urtegaardsmandens Anvisning«, endvidere,
at »Hvis det Hus, som Urtegaardsmanden bor i, er
det samme som det, hvori den tidligere Urtegaardsx) Stephan Nyeland: Efterladt Manuskript, i Landbohøjsko
lens Arkiv.
2) Bruun og Lange: Danmarks Havebrug og Gartneri til 1919
giver nærmere Underretning om disse Forhold.
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mand boede, maa han, som Urtegaardsmanden har
begjæret, paa Kongens Bekostning sætte et Planke
værk mellem Huset og Haven«.
Uden for Slotshaverne og maaske enkelte Herregaardshaver har Havebruget selv ind i 1600-Tallet
været ringe. De maa stadigt fornyes, de gamle Paabud, saaledes af Christian den Fjerde, der fornyer
Paabuddene om Plantning af Humle og Træer, og
det paalægges Lensmændene at føre Tilsyn med det
plantede. I Christian den Femtes Danske Lov gen
tages Paabudene; men Datidens store Flokke af løsgaaende Kreaturer og deslige har sammen med Mangel
paa Læ næsten umuliggjort Havebrug udenfor Mure
og Volde1).
Sikkert er det gaaet noget bedre med det sidste
Paabud, der omfatter Humle. Jyderne har fra Stude
færder og anden Færd sønden paa faaet lært det gode
tyske 01 at kende, og de har erfaret, at man der
satte- Humle til Brygningen, hvorved den gode Smag
fremkom. Der er ved deres egen Humleavl frem
skaffet dem et sikkert paaskønnet Ingrediens til Øllet,
og til Mosten har man snart lært at bruge Æbler og
Pærer. Disse Paabud har slaaet an i videre Kredse,
bl. a. ved man det deraf, at Lensmændene indfører
Afgift af Most, — netop det, som sikkert Bønderne
har frygtet skulde ske, hvis de dyrkede Æbler.
Mens Havebruget paa Øerne i den følgende Tid
fik sin uvurderlige Støtte i Indkaldelsen af Friserne
til Amager, Sprogø og Falster, fik Jyderne Lov at
*) Om en enkelt Humlehave fra 1651 ses i nærværende Aarbog
1911, S. 77, og i hvert Fald en Antydning af Have, Have
gærde etc. nævnes i nærværende Aarbog for 1918, S. 86, i
en Beretning fra Framlev Herred omkring 1660, og om Have
brug i Væhr Sogn er fortalt i Aarbogen 1921, S. 72—75.
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skøtte sig selv, og da fra Klostrenes Ophævelse i
Midten af 1500-Tallet Havedyrkningen Landet over
mere og mere gaar over paa de faa Hænder, særligt
Kongens, gælder dette ikke mindst i Jylland, hvor
Herregaardshaver og Slotshaver i et relativt ringe
Antal er de eneste Steder, hvor nogen Havedyrkning
drives. Bønder, Fæstere og Borgere var ufrie og
undergivet de stadigt strængere Herrer fra Enevælde
tiden, og det var ved Kongeslottene, at de største og
rigeste Haver fandtes.
Et enkelt direkte Minde om Datidens Havebrug,
ja et Minde, der endog er det eneste bevarede Stykke
Havekunst fra disse Tider, er Pavillonen »Pirkentavl«
ved Herregaarden Rosenholm. Det er antagelig op
ført ca. 1615 af Holger Rosenkrantz1).
Desværre frembyder Datidens store Haveanlæg ved
de kongelige jydske Slotte ikke direkte Vidnesbyrd,
og Oplysningerne om deres senere Historie og Ud
seende er ret fattige. Dette gælder især Slotshaven ved
Koldinghus, dog mindre Slotshaven ved Skanderborg.
Om denne hedder det, at Christoffer Sehested, Amt
mand over Skanderborg og Aakjær Amter 1670—79,
lod bygge et lidet Hus i Haven samt »Den lille Hauge,
som Hr. Sehested har anlagt til den Side ved Slottets
Indgang, har et Plankeværk, som er ved Magt, og
for Døren til Haugen er en Laas«. Haven har dog
haft en temmelig rolig Tilværelse, fra hvilken den
først udreves ved Kong Frederik den Fjerdes Over
tagelse af Slottet.
Thi som Frederik den Anden tog ogsaa Frederik
den Fjerde sig af Skanderborg Slotshave, og han ud
videde den betydeligt, — eller for at bruge Stephan
) Danske Herregaarde ved 1920, III, 101.
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Skanderborg Slot og Have.
(Efter Thurab: Den danske Vitruvius II, Tab. 125. Kbli. 1749.)
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Nyelands Ord: »Den egentlige store Have blev først
anlagt af Kong Fr. IV 1717—1718, Han lod den vestre,
forfaldne Fløj (af Slottet) nedrive, og der anlagde
Kongen Terrasser og Have«. Arbejdet med Haven er
øjensynlig fortsat i de følgende Aar, og stadigt har
der været Brug for Arbejdskraft, — mere end der var
beregnet. Herom vidner Skrivelse af 4/10 1726 (Rigs
arkivet)1).
Der berettes dernæst i ovenstaaende Skrivelse, at
tilforn har en Del Huusmænd fra Fruering Sogn og
Gram By været henlagt til Arbejde ved Slottet, »hvilke
vel til Haugearbejde kunde bruges, saafremt Rytter
bønderne ikke skal forrette, saasom at det ogsaa er
umuligt, naar Haugeland koncerveres med mindre,
de fornødne Folk til Arbeide blive anskaffede«, hvor
til ifølge Gartnerens Forklaring i det mindste behøves
tre Folk daglig. Ej heller mener Gartneren at kunne
nøjes med mindre end 122l/a Daler om Aaret, naar
han selv skal leje Folk. Paa disse Spørgsmaal, Hen
stillinger og Krav falder der Afgørelse ved kongelig
Resolution, i hvilken det hedder:
»Vi bevilliger herved, at de 18 Huusmænd, som i Designation
Ltr. D. er opført, til Arbeidet udi Skanderborg Slotshauge maae
henlægges, og at denne derfor Arbeidspenge, som er 2 s for
hver tilligemed Huuspenge, der aarlig bedrager 4 D 48 s maae
eftergive.
Frederich«.
»Af Conferensraad og Ambtmand Grabow [1700-28] blive os udi
hosfølgende Skrivelse tilmeldt, at Gartneren ved Skanderborg
ideligen anmoder ham om Assistance af Folk til at arbeide
i Haugen, hvilket han ogsaa hindindtil, naar Bondens be
leilige Tid det har villet tillade, af Ryttergodset har nødt,
men som han dagligen behøver Folk i Haugen til Arbeide
og Conferensraaden ikke uden Specialordre understaaer sig
Rytterbønderne derved i deres Avlingstid at gravere, saa vil
han forvente Deres Majestæts allernaadigste Villie, om de
nærmeste Rytterbønder saadant Arbeide skal forrette?«
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Med dette er formodentlig den flittige Gartner, Chri
stian Hertz, bleven tilfreds, og vi hører intet til Skan
derborg Slotshave, før i 1744 en Havekommission fast
safter Udgifterne ved dens Drift som følger:
Gartner Bruhn Lønning 100 Rdl., til en Svend 69 Rdl. 2 s,
Materialer etc. 26 Rdl., tilsammen aarlig 135 Rdl. 2 s og for
tre Aar 586 Rdl.

Som Kong Frederik IV tog sig af Skanderborg Slots
have, saaledes tog ogsaa andre kongelige Personer i
1700-Tallet sig af Havebruget i Almindelighed, og
mere end Paabud har disse personlige Arbejder i
Sagens Tjeneste bidraget til, at Havebruget, særligt
Frugtavlen, i 1700-Tallet faar et betydeligt Omfang.
Det fortælles saaledes, at Bønderne fra Randersegnen
i Læssevis kørte Frugten til Kysten, hvor de solgte
den for Fisk, og et interessant Vidnesbyrd om en rig
holdig Præstegaardshave i Vistoft paa Mols fra Tiden
omkring 1750 er givet i Pastor Begtrups Manuskript,
af hvilket Afsnittet om Haven lejlighedsvis vil blive
gengivet andetsteds. Listen over Lægeplanterne i denne
har været offentliggjort i Farmaceutisk Tidsskrift 1913.
Fra Aarhus meddeles det, at Bispegaardens Have 1744
udvides ved en samtidig Opførelse af en ny Mur,
og af Skøder og Tinglæsninger ses det ofte, at Haverne
har spillet en vis Rolle. Særligt gælder det Byernes
Apotekerhaver, der har været særlig rige paa de Ting,
som Menneskene satte Pris paa : stærktduftende Krydder
planter og Lægeplanter, — dernæst har Gejstlighedens
Haver spillet en Rolle, og fra 1770erne og frem i Tiden
særligt Landsbypræstegaardenes Haver.
Af Betydning for jydsk Havebrug har det været, at
Vothmann (1695) faar anlagt en Frugthave paa Als1),
’) Thaarup: Dansk Havekultur. S. 6.
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og at foruden ham Christian Frantz Schmidt arbejdede
i denne Sags Tjeneste. Rygtet om disse Mænds Ar
bejde gik viden om, og ved deres Eksempel bidrog
de mægtigt til, at Haverne vandt i Anseelse og Rig
dom. Nu ophævedes jo ogsaa Hoveri og Stavnsbaand,
og Fællesskabet ophørte, hvorved det blev muligt at
indtage større Stykker til eget Brug og for Dyrkning
af Urter og Træer til Husholdningens Forsyning. Ikke
mindst er det nu Kartoflen, der kræver Rum, og
sammen med Kaalen danner de vigtigste Næringsurter.
Fra Tidén omkring de store Udskiftninger findes
ret udførlige Oplysninger i de ældre Aargange af nær
værende Aarbog, saaledes 1910 om en Præstegaardshave i Provst Schmidts Optegnelser fra 1772, i 1915
om Bondehaverne i Linaa Sogn i samme Tidsrum
og for Aarhus By i 1911 S. 74—77 og 1913 S. 143,
hvilke sidste kan følges videre frem i Tiden (S. 147,
152) samt for Skanderborg By 1908 S. 38—39.
Et særligt Kapitel af Havernes Historie er Kar
toffelavlens; men idet saavel Kartoffelens Ind
førelse i Jylland som Hovedsædet for dens Dyrk
ning (Kartoffeltyskerne paa Heden) maa henlægges
til andre Egne af Jylland end dem, der omfattes
af nærværende Samfund, skal interesserede her hen
vises til den om dette Spørgsmaal saa morsomt skrevne
Bog: Hans Kyrre: Kartoffelens Krønike. Og et andet
interessant Kapitel, der begynder med Land hus
holdningsselskabets Anbefaling af Berberissen
som Hegnsplante for Haver og slutter med Loven
om dennes Udryddelse, er allerede fortalt i nær
værende Aarbog for 1919 S. 86—103. Et tredie Ka
pitel: Landhusholdningsselskabets Virksom
hed i Havesagens Tjeneste maatte kunne fylde
en hel Aarbog.

80

Johannes Tholle:

En Del Oplysning om Havernes Antal, Udstrækning
og tildels Anlægsmaade faas gennem de Kort, der fra
Udskiftningstiden optoges over Jorderne. Saadanne
findes i de ældre Aarbøger, f. Eks. 1921 S. 5 (Foerlev); men Arkiverne gemmer her store Skatte, som
burde hæves og gøres tilgængelige for Publikum. Des
værre er de senere optagne Kort ikke nær saa an
skuelige, idet de væsentligste Detailler mangler.
En Art Revue over Havebrugets Stilling omkring
Aarhundredskiftet er givet os i Pastor Wedels » Inden
landske R ej se«, og af denne skal nedenstaaende
anføres for vor Egn. Det hedder saaledes om Samsø:
»Havedyrkningen har . . . været bedre før end nu,
da den meget forsømmes. Grønkaal er det eneste de
alvorligen lægge Vind paa, da stor Kaal med Mad og
udblødt Flæsk, Gaasekjød, er en af deres kjæreste
Søndags-Retter om Vinteren. Humle kjøbes fra Flens
borg og Fyen; at Humle kunde trives paa Samsø og
dyrkes med megen Fordeel, derpaa kan jeg ikke
tvivle, dersom blot ikke de gyselige Vinde om Foraaret, ja selv om Sommeren, knækkede Rankerne«.
Det er her som andetsteds Klimaet, der lægger Hin
dringer i Vejen for Havebrugets Trivsel, men dog
ogsaa Fordomme og Mangel paa Forstaaelse. »Kar
tofler lægger kun Gejstligheden«, hedder det, og om
Indhegningen gælder det, at »den nuværende For
pagter paa Risgaard, Hr. Rille, (har) ladet opsætte 320
Favne enkelte Steengærder med Jordvolde paa den
indvendige Side og beplantet den med tyske Pile,
men »Levende Gærder findes her ikke undtagen ved
Hovedgaarden Brattingsborg, hvor Digerne er be
plantede med tyske Piile . .«
Ankommen til Jylland paa sin Rejse besøger Wedel
Aarhus, men bemærker intet om denne Bys Haver.
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Derimod hedder det om Aarslev Præstegaard, at han
der fandt »Haven særdeles usædvanlig smuk, jeg fandt
en meget stor Samling af Træer og Planter tildeels
fremmede foruden mangfoldige rare Blomster, som
Præsten selv havde dyrket og opelsket i Potter og
Træballier, han kendte alle Navnene derpaa efter
Linæi System; adskillige botaniske fine Blomster stod
i Stuerne eller egne dertil bestemte Aflukker. For
skellige Sorter af Piil, Ahorn, Lærketræer osv. omgive
Havens Indhegning. Man seer saa meget i denne
Have af sjeldne Vexter og Plantninger, at ingen kan
huske Optegnelsen. Der findes højere og lavere Hæk
ker af de rareste Tornsorter; naturlige Lysthuse af
nedbøjede Grene og utallige Ting«; og fortsættende
fortæller han, at enhver Blomsterelsker bør besøge
denne Have. Ved Constan tinsborg konstaterer Wedel,
at der dyrkes Kartofler og Humle, men ellers intet
angaaende Haven. Borum Præstegaardshave er »stor
og har endeel Jordfrugter«, og det samme er Tilfældet
med Haven ved Lyngbyegaard. Om Wedels Besøg i
Astrup Præstegaard og om denne Haves fortrinlige
Stand og Udseende, et Eksempel for vide Egne, skal
der ikke her gentages, hvad der er fortalt i nærvæ
rende Aarbog foi' 1925.
Videre gaar det til Hvirring Præstegaard, hvor
»Haven er stor og har mange gode Træer og Jord
frugter, men Vestenvinden skader Træetoppene mang
foldig«. Ikke desmindre hedder det senere, at »Have
dyrkning, især Træefrugter lægges meget Vind paa,
men der klages over det gjængse Frugttyveri, da saadanne. Tyve have Behændighed nok til at stjæle af
Haverne uden at røbes«, og om Aale Præstegaards
have hedder det ligesom om Hvirring, at den er god,
og om Tønning Præstegaardshave at den er »smuk
6
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og vel forsynet med mange rare Vækster«. Skønt
Herregaardene i disse Egne omtales, nævnes der intet
om deres Haver (ud over Boller), og det maa derfor
antages, at Præstegaardshaverne i disse Egne har været
de fremmeste, saaledes som det ogsaa er Tilfældet
andetsteds. Fra samme Tid har vi en Beretning
fra Chr. Molbech om et Besøg paa Moesgaard Syd for
Aarhus. Om denne Have hedder det, at den er »an
lagt for en stor Deel i Skoven, i en meget simpel
Smag. Naturen har gjort saare meget; Konsten har
hjulpet til at nyde denne Natur paa en behagelig
Maade . . .ä1). Ved Sammenligning mellem en Plan
fra 1783, kort efter Hovedbygningens Opførelse og
Havens Anlæg, og en Plan fra ca. 1800 ses det, at
det oprindelige franske Anlæg i den mellemliggende
Tid er bleven ændret efter den engelske Smag; dog
er Lindealléen, der hegnede Haven i Nord, bevaret.2)
Indtil denne Tid (1815) var de fleste Haver vel endnu
anlagt efter rette Linier; men det er en Brydningstid,
og Landskabsstilen vinder Overhaand. Den store
Have ved Frijsenborg bliver netop ved denne Tid om
dannet efter denne nye Smag3), og den bliver sammen
med Præstegaardshaverne og de øvrige Herregaardshaver det Eksempel, hvorefter andre almindelige Men
nesker i By og paa Land anlægger deres.
Efter Udskiftningen maa det antages, at foruden
ved Herregaarde og Præstegaarde ogsaa ved Bøndergaarde og i Byerne Haverne er tiltaget i Antal og
Udstrækning. Landhusholdningsselskabet præmierede
veldyrkede Haver, udgav Bøger til Vejledning og ud
delte Træer gratis; men der kom efter de ulykkelige
Krige og efter Norges Adskillelse fra Danmark trange
’) Molbech: Fragmenter af en Dagbog.
’) Ejler Haugsted: Moesgaard (Danske Herregaarde III, 477.)
’) Bruun og Lange: Danm. Havebr. og Gartneri S. 151—52.
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Aar, i hvilke Kornpriserne sank ned til et Minimum,
og i hvilke Interessen slappedes for Havebruget. Det
er derfor et sørgeligt Billede, vi faar af Havernes Til
stand i »Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nuværende Tilstand i oeconomisk Henseende«,
som Landhusholdningsselskabet udgav 1826-44 i 19
Bd. Lektor Bredsdorff har i Bindet om Aarhus Amt
(1827) behandlet Havebruget:
»I det Hele er Havedyrkningen i en maadelig Forfatning.
Der gives rigtig nok ved hver Gaard og hvert Huus en lille
indhegnet Plet paa */> til 3 Skp. Lands Størrelse, hvori der
aarlig plantes noget Kaal, og hvori der staar nogle Æble
træer fra Forfædrenes Tider; men disse smaae Haver behand
les skjødesløst og holdes ikke rene for Ukrudt, nye anlægges
meget sjeldent.
Nogle Undtagelser gives der. I Lyngaa haves i Haverne en
deel sorte Syltekirsebær, som gaae i Handelen. I Grundfør er
der een Mand, som har Haveurter til Salg. Søren Pedersen,
en Aftægtsmand i Brabrand, har anlagt en Have, større end de
sædvanlige, og offrer den stadigt Opmærksomhed. Nærmest
ved Aarhuus synes Havedyrkningen at udbrede sig, da man
begynder at erkjende, at den kan oprette noget af det Tab,
som lides ved Kornprisernes stærke Fald. I Sjelle og Skjørring
er der nogle Haver, hvorfra der kan sælges Æbler. I Vitten
Pastorat har en Skolelærer anlagt en Have af temmelig ibetydelig Størrelse, som han dyrker med megen Omhu. I Stor
ring og Framlev Pastorater er Havedyrkningen noget forbed
ret; man har foruden Kaal og Kartofler ogsaa Løg, Persille,
Kummen m. v. I Storring Pastorat er der endog Humlehaver.
Organist Schiøtz i Vibye har anlagt en skjøn Have, hvori er
plantet mange unge Frugttræer, og hvori der dyrkes allehaande
Urter m. v., som kunne afsættes i Aarhuus. Denne Have ud
vides aarlig mere og mere. Hans Flid er saa meget mere over
ordentlig, som Haven er anlagt paa Siden af en med Krat bevoxet Bakke, hvor han først har maattet oprydde Krattet og
udjevrie Jorden, og som Jordsmonnet ingenlunde er frugtbart
i sig selv. I Malling [Beder] Sogn ligger Byen Lille Fulden,
hvor der gives mange gode Haver, fra hvilke Urter afsættes til
Aarhuus. I Odder Bye seer man en Mængde med unge Frugt
træer og Kjøkkenurter forsynede Haver.

&
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Folk udenfor Bondestanden lægge sædvanlig mere Vind paa
Havedyrkning, og nogle af dem, saasom Qwist paa Lundhoff
(Her er i mindre end 4 Aar anbragt 150 Stkr. forædlede Frugt
træer, meest Æble- og Pæretræer, som ere i god Grøde), og
Kock paa Christinedal, med særdeles Fliid. Iblandt Præste
gaardshaverne er den i Astrup1) uden Tvivl den største; den
er anlagt i fransk Smag og ypperlig vedligeholdt«.

Og noget lignende, som der her er anført fra Aar
hus Amt, ses ogsaa for Skanderborgs Vedkommende.
Afhandlingen er for dette Amts Vedkommende for
fattet af cand. polyt. I. C. Schythe 1843 og lyder i
Brudstykker:
Man spørge hvilkensomhelst Bonde, man træffer paa i Skan
derborg Amt, om han har en Have ved sin Gaard eller sit
Huus, og man vil uden Undtagelse faae et bekræftende Svar.
Altsaa, vil man slutte, lægges der i dette Amt ret flittigt Vind
paa Havedyrkning, og man vil maaske allerede i Phantasien
udmale sig et venligt Billede af Bønderhuuse, omgivne af nette,
reenligholdte Smaahaver med Urter og Blomster, og beskyggede
af Træer, hvis Grene bugne under rødmende Frugter. Kun
Skade, at Virkeligheden ikke svarer til dette Maleri, — Haver
findes der vel overalt, men Havedyrkning — med den er
det kun maadeligt bevendt. ... En Bondehave er et indhegnet
liirkantet Rum, en halv Snes Favne langt og ligesaa bredt; paa
den ene Side: Grønkaal, paa den anden Side: Kartofler, og
ofte i det halve Stykke ingen af Delene, thi det bruges gerne
som Blegeplads for det hjemmegjorte Lærred, og ligger derfor
i Græs. Lægger man dertil et Par Piiletræer i Havens Hjørner
eller i Gærdet, undertiden en vantreven Hyld, et Par Rønne
bærtræer og, naar det kommer højt, 2—3 Træer som maa skee
engang hade baaret Frugt, og endelig en frodig Vegetation af
Nelder og andet Ukrudt, der staaer langs med det omgivende
Jord- eller Steendige, ligesom for at forhindre Tyvehaand fra
at rane Havens Herligheder, — saa har man Billedet fuld
stændigt. . . .
Spørger man nu Bonden, hvorfor han ikke indtager et noget
større Stykke Land til Have for deri at opelske Frugttræer,
‘) Nærværende Aarbog 1925, S. 87—102.
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dyrke Jordfrugter og Madurter, der dog maatte være ham en
behagelig Afvexling og et sundt Kryderi paa hans daglige Kost,
saa svarer han, at hans Arbejde i Marken med Pløjning, Harv
ning, Mergling osv. ikke levner ham og hans Folk Tid til at
tage sig af en Haves Dyrkning ... og at han paa Torve- eller
Markedsdagene i Kjøbstaden kan kjøbe for et Par Marks Penge
saa mange Madurter, som han har Behov — men dette vil rig
tignok ikke sige meget. . .
Haven eller »Kaalgaarden« (gammel Benævnelse for en Have),
som Bønderne saare passende kalde den, træffer man hyppigere
beliggende imod Nord for Boligen end imod Syd, og dette ene
Træk er allerede nok til at betegne, hvor kummerligt Have
væsenet maa trives der. Som Middelstørrelse kan man antage
V8 Skp. Land; meget ofte, især ved Husene ved Smaastederne,
er Haven kun halvt saa stor, ja neppe det, og ved Gaardene
kan Størrelsen vel mange Gange naa 1 Skp. Land. . . Hvad angaar Bønderhavernes Indhold, saa have vi allerede angivet det
Væsentligste: Hvidkaal, Løg, Gulerødder og lignende Madurter
sees kun yderst sjeldent; det samme er Tilfældet med Frugt
buske og Frugttræer. Saasandt nu denne Beskrivelse passer . .
saa er det dog vist, at der paa sine Steder gives Undtagelser . . .
Først og fremmest maa Forfatteren da udhæve det lille
Væhr Sogn for dets flittige Havedyrkning, thi det jydske
Amagerland forsyner en stor Deel af Jylland med Grøntsager1).
Den næste Plads med Hensyn til Havedyrkningens Udvik
ling maa vel Hornborg Sogn indtage, . . . navnlig i Byerne:
Hornborg, Fleming og Kalhauge, især (er det) Kjærnefrugter,
som produceres i Mængde. Der haves almindeligt flere Slags
gode, tildeels endog fine Frugttræer, især Æbletræer, men den
bedste og fineste Frugt avles ved et forhenværende Skovfogedhuus under Hovedgaarden Rask, beliggende ved Hornum Skov,
i Ly af hvilken Frugttræerne trives særdeles vel. . . . Største
Parten af Frugterne afsættes hjemme til Folk, der komme
kjørende oppe fra Thy land. . . Denne Frugtavl indbringer Be
boerne af Hornborg Sogn ... et ikke ringe aarligt Bidrag i
rede Penge. . .
Men med disse 2 Sogne, Væhr og Hornborg, ere vi ogsaa
færdige ... ; thi at der i S ø n d e r-V i s s i n g Sogn frembringes
endeel flere Køkkenurter til Huusbehov end almindeligt, at

*) Se derom nærmere: Nærværende Aarbog for 1921.
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Adslev By har taalelige gode Frugthaver, og at der i Egnen
omkring Silkeborg ved nogle Bønderboliger findes et Par
Frugttræer flere end sædvanligt, men dog af en meget simpel
Art, — disse Undtagelser fra det Almindelige ere saa ubetyde
lige, at de kun fortjene at nævnes for Fuldstændigheds Skyld.

Eter denne ret trøstesløse, men omhyggelige Skil
dring af Havebrugets Tilstand i Skanderborg Amt
i 1845, gaar Schythe i det følgende mere i Detailler
og skildrer enkelte Haver. Saaledes skildres Peder
Pedersens Have i Illerup, hvori der findes 125
Frugtbuske og 56 Frugttræer samt et nærmere op
givet Antal Graner, Pile m. v. I samme Sogn har
fhv. Gaardmand Peder Olesen af Hemstok anlagt
en Have, som dog er ny endnu. Gaardmand Søren
Rasmussen af Dalby (Skannerup), har en Have,
som er smukt inddelt, righoldig og 1 Td. Land stor.
»Men ikke nok dermed: I en mindre, ogsaa af ham
selv anlagt Have, Vesten for Gaarden, l1/, Skp. Land
stor, har Søren Rasmussen med megen Omhu plantet
en stor Mængde Frugttræer og Frugtbuske«.
Mads Pedersen i Ulstrup, Vinding Sogn, har en
stor Have med Stengærde omkring, og ved N e d e rgaard, en Udflyttergaard paa Grettrup Mark (Nr.
Snede Sogn), findes en lille Plantage. Ved StoreHammergaard i Hammer Sogn er en stor Have,
som tildels skyldes Sognefoged Peder Christensen.
Efter denne Omtale af Havebruget hos den egent
lige Bondestand gaar Schythe over til en Omtale af
Havebruget hos Landboere uden for Almuens Niveau.
Staaer Havevæsenet end ikke her paa noget særdeles højt
Udviklingstrin, hvilket man vel heller ikke, ved at veie alle
Omstændigheder, kunde forlange, saa møder os dog overalt
den de dannede Classer egne Tilbøjelighed til baade materielle
og aandelige Nydelser, som en Have formaaer at yde, dog na
turligvis i højst forskellig Grad. . . Vi finde saaledes ved næsten
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alle de mindre Landeiendomme, som ejes eller beboes af Mænd
udenfor Bondestanden, en større eller mindre Have paa 2, 1
eller vel endog kun r/2 Td. Land, og denne Have forsyner i
Almindelighed Huset tilstrækkeligt med de nødvendige Mad
urter, Træe- og Jordfrugter; men velcultiverede Blomsterpar
tier, hvis rige Farvepragt henrykker Øjet og fortryller Sjælen,
dem træffe vi saagodtsom intetsteds. Dog eet Sted maae vi
ikke forglemme at fremhæve som en Undtagelse, saameget mere,
som den er den eneste: Ved Dyrhuset under Fry sen borg,
paa et Stykke Jord af l/2 Td. Lands Størrelse, udfolder sig en
righoldig og skjøn Blomsterflor i al sin Ynde, som de mest
forskjellige Former og Farvenuancer formaae at tilveiebringe.. .
Ikke engang paa de store Landeiendomme, paa Herregaardene,
møder os nogen særegen Sands for Blomstercultur, det skulde
da kun være F ry senbor g, hvor Haven staaer under en saa
kyndig Mands Opsigt som Hrr. Gartner Kock. [Herefter følger
en Beskrivelse af Haven ved F.]
Ogsaa den i omtrent en Miils Afstand fra Frysenborg belig
gende Hovedgaard Søbygaard skyldes Hrr. Gartner Kock’s
Talent. . .
Hvad de øvrige Herregaarde i Amtet angaar, da lader der
sig i Almindelighed ikke sige meget om deres Haver. Disses
Størrelse afvexler imellem 2, 3, 4 og 5 Tdr. Land, og de ere
gjerne meer eller mindre forsynede med gode Frugttræer. —
Steensballegaards Have indtager ubestridt den første
Plads, uagtet den endnu er holdt i en noget gammeldags
Smag. . . Haven er 5 Tdr. Land stor og rigeligt forsynet med
mange Slags Xræer, som afgiver fortræffelige Frugter saavel
til Husets egen Brug, som ogsaa til Salg. Fra denne Have
stammer den bekendte gode Gulerodssort »Steensballeguleroden«.

Efter disse Gaarde nævner Schythe en Del andre,
uden at komme synderligt ind paa deres Havers Be
skaffenhed og Størrelse: Rask, Urup, Julianelyst, Nissumgaard, Havreballegaard, Herrschendsgave og Mat
trup er saadanne Herregaarde, hvis Haver er værd
at fremhæve. Ligeledes Møller Asmussens Have ved
Salten, hvor der skal findes 1000 Kirsebærtræer, 300
Æbletræer og 250 Frugttræer. Det »mest glimrende Eks-
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empel« paa Folk udenfor Bondestanden, som har taget
sig af Havebruget, finder Schythe dog, er »Pastor Arnt
zen1), den værdige Olding, hvis Fortjenester vi for en
Deel allerede tidligere have haft den Glæde at omtale«.
»Aldeles af Nyt anlagde han (Pastor A.) ved Præstegaarden
2 Haver, tilsammen paa 10 Skp. Lands Størrelse, og forbedrede
den af Naturen temmelig ringe Jordbund ved Gravning, Mergling og Gjødskning. Her dyrkede han nu ikke blot de almin
delige Køkkenurter og Rodfrugter, men ogsaa flere sjeldnere
Arter, som ikke tilforn vare sete endog i vid Omkreds, blandt
hvilke Forfatteren kun skal udhæve de saakaldte »underjordiske
Kaalrabi« eller Rotabaga og et udmærket Slags store Charlotteløg, som før hans Tid var ukjendte, ikke blot i Jylland,
men ogsaa i Fyen og Sjælland. . . Han lod sik ikke nøje med
at vise sine Sognefolk, hvad Flid og Lyst formaaer at udbringe
endog af den middelmaadige Jordbund, han lod det ikke være
nok at vejlede og undervise dem i den rette Fremgangsmaade
ved Dyrkning af alle disse nyttige Væxter, nej, han kjendte
Bonden alt for vel, til at han kunde troe, at Saadant alene
var tilstrækkeligt til at lægge Vind paa Haveurters Dyrkning.
Han vidste af sørgelig Erfaring, at den simple Bondemand
maa ligesaameget lokkes, som drives til sit eget Bedste, og der
for skjenkede han med opofrende Velvillie Enhver de fornødne
unge Væxter til Udplantning, og i rigeligt Maal alleslags Frø
til Udsaaning i deres Haver, derfor skyede han ingen Umage,
ingen Tidsanvendelse, men hjalp selv til overalt ved disse Ar
bejder for at forvisse sig om, at Alt blev behandlet, som det
burde. Men hans uegennyttige Goddædighed indskrænkede sig
ikke blot til de Sogne, der laae ham nærmest; thi fra mange
Steder i Landet kom Præster og Lægfolk til ham for at blive
bekjendt med hans Havevæxter, og aldrig kom de tomhændede
tilbage. Saaledes uddelte han aldeles gratis 10 à 12 Skpr. Gharlotteløg aarligt, for at denne sunde og velsmagende Væxt ogsaa
kunde udbredes i videre Kredse. Hans Bestræbelser bleve der
for heller ikke frugtesløse, thi lidt efter lidt tillistede han dog
sine Sognefolk Smag for Haveurters Dyrkning, og nu seer man
mange Steder der i Egnen Smaahaver, hvor der frembringes
Kaalrabi» Pastinakrødder, Gulerødder, Hvidkaal, Charlotteløg,

0 Ole Arntzen (1761—1846), Sognepræst i Sønder Vissing-Voerladegaard 1795—1846.
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Rødløg, Purløg, Sillerirødder, Persille og mange flere Madurter.
Man skulde nu maaske troe, at dette var den sjeldne Mand
Nok, og at han lod det beroe ved at fremkalde Sandsen for
Havekulturen i denne ene Retning; men da tager man fejl;
ogsaa paa Træfrugtavlen henvendte han sin varme Omsorg,
han vilde ogsaa, at Bonden i sin egen Have skulde finde en
behagelig og lædskende Spise i saftrige Steen- og Kjærnefrugter.
Men hermed havde han endnu større Vanskeligheder at be
kæmpe. Dog lod han sig ikke afskrække. Paa et særegent
Stykke Jord dannede han sig en Bomskole, hvori han opelskede
af Kjærner flere tusinde Frugttræer, dem han forædlede ved
Podning. Her traf man altid velassorteret Beholdning af for
skjellige, tildeels fine Arter af Æble-, Pære-, Blomme- og Kirse
bærtræer; af dette sit Forraad uddelte han 4—6aarige Træ
planter til Enhver, der bad ham derom, og det saa mange,
der forlangtes, og hvilkensomhelst Sorter, der ønskedes, og
efterhaanden, som de unge Træer gik af, sørgede han for ved
Saaning, Omplantning og Podning at bringe nye istedet. Paa
denne Maade bortskjenkede han i Aarenes Løb flere tusinde
Stykker, uden andet Vederlag end et »Takl« og et Haandtryk,
og sine egne paa en raa Bund anlagte Haver forsynede han
med over 100 gode Frugttræer, hvis Grene, da Forfatteren var
paa Stedet, hang nedtyngede næsten til Jorden af fine, vel
smagende Kjærnefrugter. —

Den ovenstaaende vidtløftige Beskrivelse af Pastor
Arntzens Virksomhed er et glimrende Bevis for Præ
sternes Arbejde for Havesagens Udbredelse, og det er
jo nok muligt, at der ogsaa andre Steder i Amtet har
siddet interesserede Præster (og Skolelærere), som har
taget sig af denne Sag, men som ikke har naaet at
faa et saa stort Ry paa sig, at det er kommen Be
skriveren for Øre, — ja, det er ikke alene muligt,
men efter alt at dømme sandsynligt.
Om hvordan det staar til i Byerne, fortæller Schythe
ogsaa et og andet, som det er værd at citere:
(I Skanderborg) have .... vel de fleste Steder en Have, i
Almindelighed beliggende bagved Gaarden, men som oftest er
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denne Have lille og slet behandlet, fattig paa nyttige eller pry
dende Væxter, men rig paa alskens Ukrud, imellem hvilke
nogle faa Madurter friste en kummerlig Tilværelse. Saavel ved
deres Størrelse, som ved deres gode Pleje udmærke sig By
fogdens, Apothekerens, Amtsforvalterens og Kjøbmand Kind
lers Haver, idet de to førstnævnte Mænds Haver tillige inde
holde endeel mindre almindelige Væxter.
Beboerne af Horsens have for det Meste deres HaverSide
om Side med hverandre paa de tæt udenfor Byen liggende
smaa Grundlodder. Her dyrkes alleslags Madurter (iblandt an
dre en ikke ringe Deel Kommen), og af Apothekeren opelskes
endeel officinelle Planter; iøvrigt har Forfatteren Intet fundet
derved at bemærke. — Tæt Østen for Byen træffe vi derimod
et Lystanlæg, som endnu er i sin Fødsel, men som, naar det
vil lykkes, kan komme til at afgive et skjøndt Skue fra Fjorden
af. Den henved 7 Tdr. Land store, saakaldte Papegøjetoft,
der tilforn benyttedes som Byens fælles Møddingsplads og i
dens nordøstlige Hjørne til Gruusggravning, har nemlig nu
faaet en ædlere Bestemmelse, idet den ved frivillige Sammen
skud af Byens Indvaanere er forvandlet til en Lystplantage
med hosliggende Skydebane. Plantningerne af mangfoldige Løv
træer, endeel Naaletræer og forskjellige Ziirplanter ere først
begyndte ifjor og fortsatte iaar. Da Terrainet skraaner svagt
imod Syd, er Situationen ret heldig, men væsentlige Betingelser
for Planternes fremtidige Tilvæxt i Antal og Størrelse ere: Fred
og Ly, og den Sidste vil maaske lettere kunne tilveiebringes
end den Første.

Som Afslutning paa den lange Afhandling om Have
bruget i By og paa Land bringer Schythe et Par Op
lysninger om Gartnerne, der privat driver Erhverv,
Handelsgartnerne, som endnu paa denne Tid var
noget af en »Seværdighed«.
Horsens har ... to Handelsgartnere, af hvilke den ene, Herr
Fløystrup, paa 10 Skpr. Land lejet Jord, tæt Østen for Byen,
især lægger Vind paa Ziirplanter, og i de sidste Par Aar har
foranstaltet velarrangerede Blomster-Udstillinger, forbundne
med Bortlodninger, — den anden, Herr Petersen, fortrinsvis
opelsker Frugttræer, Frugtbuske og Køkkenurter paa 2 Tdr. 5
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Skpr. Land, som ligge Vesten for Byen og ere hans Ejendom.
Han har en Planteskole paa flere tusinde Stykker Æble- og
Pære-, Blomme- og Kirsebærtræer, alle optrukne af Kjærner
og til Hælvten podede, men desforuden har han et betydeligt
Antal Ziirplanter og Frugtbuske samt en lille Planteskole af
vilde Træer, især af Linde, Alme og Poppeler, nemlig canadiske
Poppeler, Sølv- og Pyramidepoppeler. Haven er anlagt 1837,
efter at have ligget eet Aar i Brak.

Det fremgaar med Tydelighed, at Havebruget (og
Gartneriet) har været sløjt i disse Tider, og det samme
Indtryk faas andetsteds fra, f. Eks. i Feilbergs Bog:
Dansk Bondeliv, hvor Haven reduceres til en Ube
tydelighed. Mangel paa »Fred og Ly«, navnlig det
sidste har været Aarsagen dertil, sammen med de
trykkede Kaar for Almuen og Næringslivet. Det er der
for med Rette, at man i Tiden derefter tager sig
for at ophjælpe Anlæggelse af Hegn og Læbælter, —
først og fremmest for at bringe Agerbrugets Afgrøder
og Driftsmuligheder i Vejret, men samtidigt virkende
til Gavn for Havernes Trivsel og Mulighederne for
deres Anlæggelse. Anvisninger i Havebrug, Læplant
ning og Havers Anlæg udarbejdedes nu, og fremmest
i denne Sags Tjeneste gik Gartner Bentzien ved det
kgl. danske Haveselskabs Have samt Jydernes Stor
mand, E. Dalgas1).
Hver paa sin Maade og hver i sit Selskab virkede
disse to Mænd. Haveselskabet virkede særligt ved
Udbredelse af Frugttræer og ved Præmiering, Dalgas
i »Det danske Hedeselskab« ved Uddeling af Lætræer
og Oplysning om Læplantningens Fremme. Begge
fik de et fælles Virke, da 1873 »Det jydske Havesel
skab« dannedes, selv om det ikke blev under den
*) Om Skrifter angaaende Læplantning: Aarbog for Gartneri
1923 (Bogfortegnelsen) og 1924, S: 9—23.
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samme »Hat«, de samledes. Og med »Det jydske
Haveselskabs Stiftelse« kan det jo nok siges, at en
ny Æra oprandt for Havebruget og Haverne i Jylland.
Allerede i dette Selskabs første Aar anlagdes den
8 Tdr. Land store Forsøgs- og Forevisningshave ved
Vesterbro i Aarhus, og herfra har mangen jydsk
Havebruger høstet megen Lærdom og Erfaring. I 34
Aar virkede her i Haven Gartner C. Hansen og ud
foldede et rigt Arbejde. Der uddeltes fra Havesel
skabet Frugttræer til Husmænd, der holdtes Udstillin
ger (første Gang i Herning 1877), og der anlagdes
rundt om i Landsdelene Forsøgs- og Forevisnings
haver, og 1891 ansattes Statskonsulent W. Riedel i
Tilknytning til Selskabet.
I Selskabets Levetid er Havearealet i Jylland vokset
betydeligt, baade relativt og absolut. I 1876 anslaas Arealet til 35 pCt. af Landets samlede Have
areal; og efter Aarhundredskiftet gaar det over de 40l).
Tusinder af Frugttræer er spredte over Landsdelen,
og Pjecer og Vejledninger paa lignende Maade saaet
ud til Menneskene, hvorved Aarhus Amt nu er naaet
op til at være Nr. 3 af Amterne i Henseende til Frugt
trædyrkning2). Der er gjort et Arbejde for at lære
Folk at anvende Frugter og Grøntsager. Der er ind
ført og udbredt bedre Sorter og forsøgt med endnu
bedre, og der er lært Haveejerne den rette Pleje af
Træer og Urter. Det ses overalt i vor Egn, at Sel
skabet har udfoldet sin Virksomhed, og at Haverne
præger Bebyggelsen. Hvor før var udstrakte, for
blæste Egne uden Læ og Haver, ligger de nu smilende
ved hinandens Side, — og dette gælder i Vest som i
x) Det jydske Haveselskab 1873—1923 (Jubilæumsskrift).
2) Danmarks Frugtavl, S. 257.
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Øst, Nord som i Syd, — dog er det jo stadigt bedst
i de lunere østlige Egne. Med Aarhus som Centrum
er Bevægelsen gaaet videre ud over Landsdelen, og
det kan nævnes, at Mænd som Parkplantør Didrichsen, Planteskoleejer C. Brostrøm og Forstander Hen
riksen, der nu alle er døde, har virket med al deres
Kraft for Havernes Udvikling. —
Mens der i det foregaaende er fortalt om, i hvilket
Omfang Haver har eksisteret, hvad de har indeholdt,
og hvad de har be
tydet, er der kun
nævnt saare lidet om
deres Stil. Havernes
Stil har ganske vist
ringere Betydning for
deres
Rentabilitet,
men den er i hvert
Fald afgørende for
deres inferiøre Virk
ning, og der skal
derfor her knyttes
nogle faa Bemærk
ninger til de ved
føjede Illustrationer, hvoraf de 8 er hentede fra de
gamle, originale Matrikelskort, som findes i Landbrugs
ministeriets Arkiv.
Paa disse Kort er Haverne skraverede, saaledes som
Originalerne udviser det, og derved faar man et klart
Billede af, hvilket Omfang Haverne har haft i den
Periode, da Kortene blev til (1782—1817). Man vil
forstaa, at det ikke er for intet, naar flere af Stiftets
Byer har haft gammelt Ry for deres Havedyrkning,
idet f. Eks. Vrold, Haldrup og Stensballeegnen viser
endog meget betydelige Haveanlæg hos Almuen. Kort
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over de havefattige Egne
vilde til Sammenligning
vise en enorm Forskel i
skraveret Areal.
De gamle Kort viser
foruden Havernes Om
fang ogsaa Detailler fra
dem. Dette gælder i sær
lig Grad de større Haver,
saaledes Herregaardshaverne ved Rathlousdal,
Rodsteenseje, Steensballegaard samt Frijsenborg.
Den viser for disses Ved
kommende Havernes An
5
lægsform,
saaledes som
Rodsteenseje (1805).
den har været alminde
lig, omtrent saa længe, som de har eksisteret. Det er
Reminiscenser fra Renaissancehaverne, blandet med

Steensballe Hovedgaard og Steensballe By (1782).
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Barokhavens franske Motiver, og morsomt viser et
af de yngste Kort (Frijsenborg) yderligere, at den nye
Tids Romantik og Stemningsmageri her har naaet at
gøre sig gældende, idet »Indmaden« af Haven er bleven
omformet efter Landskabsstilens Principper.
Om Kortene ogsaa er korrekte med Hensyn til De-

Frijsenborg Hovedgaard (1817).

tailler i Almuehaverne, kan der være en lille Smule
Tvivl om; men vi har Lov til at tro, at i hvert Fald
der, hvor der med Dobbeltstreger er antydet Gange
i de større Haver, har disse virkelig haft saadanne,
og at derfor Haven (ved Præstegaarden) i Trane
bjerg (længst til venstre paa omstaaende Kort) har
været anlagt i Smag med de større Haver, — og
det er saare rimeligt, at selv den svagere Antydning
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Tranebjerg By (1793).

af en Inddeling af de
mindre Haver i Rek
tangler eller andre Fir
kanter virkelig har
været saadan gennem
ført, som Kortene viser,
selv om det ogsaa kan
hævdes, at det blot er
en Signatur, som Kort
tegneren har tilladt sig.
Dette sidste gælder i
hvert Fald for Skra
veringen af Kortet af
Wrold By. Der er ingen
Haver, der har været
anlagt paa denne Maade; for de andre Korts
Vedkommende kan de
Brundbye By (1793).

have været det.
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Af disse Kort kunde
udledes mangen bre
dere Fortælling; men
det vil føre for vidt
paa dette Sted, og
muligvis kan der se
nere blive Anledning
til at komme ind paa
lokale
Enkeltheder.
Lokalt kendte Folk
Wrold By.
maatte i Særdeleshed
kunne læse mange Træk af Bylivet og Havernes Historie
heri, og det er mit Haab, at naar disse bedagede Kort
hermed publiceres for de paagældende Egne, at de
Personer, der er særligt interesserede i disse Spørgs-

Haldrup By.

7
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maal, tager sig paa nærmere at udrede, hvad de
maatte vise. Saadanne Spørgsmaal, som lokale Haveanlæggeres Virksomhed, er kun antydningsvis belyst
i det foregaaende, og det er jo en kendt Sag andet
steds fra, at lokale Havemænd, Gartnere eller hvad
Fag, de nu har tillagt
sig, har formaaet at præge
en hel Egn med en sær
lig Havetype. At faa saa
danne Forhold udredet
er af ikke ringe Betyd
ning for den rette Be
lysning og Klarlæggelse
af de lokale Samfunds
Bolig- og Havekultur.
Den smukke Stil, som
Kortene antyder, Haver
ne har haft omkring Aar
1800, eksisterei' kun
undtagelsesvis endnu i de
ældre Haver. Da Herregaardshaverne optog
Landskabsstilen, fulgte
Præstegaardshaverne
med, og med disse to
-J-» -a M w ro * ion Havekategorier i Spidsen
bredte denne Stilform sig ud over alle de mindre
Almuehaver, hvor der ikke var noget »Landskab« at
udforme, men hvor Landskabsideerne desuagtet blev
indført og puttet i den Spændetrøje, hvoraf den først op
imod vore Dage har forsøgt atter at redde sig ud.
Et Eksempel paa den uhensigtsmæssige Maade Haverne
da blev anlagt paa, findes ovenstaaende i Gengivelse
fra Jensens Havebog, der var den toneangivende
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omkring ved Midten af 1800Tallet1). Noget senere kom
Dalgas med sine Mønster
planer, der var noget mere
hensigtsmæssige 2) (se Planen
nederst paa Siden), og nu har
flere Forfattere udgivet saa- >
danne til Eksempel for Al
muen som f. Eks. hosstaa© o
ende Plan.
o t©
De pære- og agurkeformede
©4 o
Plæner bliver da nu færre
o
0 o
og færre. En bedre Smag
o 0
retter Gangenes Snørkler ud,
renser Plænerne for deres
Bestrøning med »Bønnebede« og andre Urimelig
heder; men samtidig bliver Anlægsformen tillige min
dre lokalpræget, og Villahavernes Stil bliver den Uni
formklædning baade i By og paa Land, der bliver alle

L) Nærmere herom: Havekunst 1925, S. 68.
2) E. Dalgas: Anvisning til Anlæg af Smaaplantninger omkring
Gaarde og Haver samt til Anlæg af levende Hegn og Anlæg
af Pileculturer 1875.
7*
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Haver tildel. Det gaar her ligesom i Talesproget, at
Dialekterne maa vige for Rigssproget, og selv om der
stadigt er nogen Forskel paa By- og Landbohaver,
paa jydske Haver og Øhaver, saa er Forskellene
mindre og Særpræget, bortset fra Læforhold etc.,
ringere. Havebøgernes og Mønsterplanernes Missionsomraade er ikke lokalt afgrænset, Havearkitekternes
og Anlægsgartnernes Arbejdsomraade kun i ringe
Grad dette; og begge Dele gør sit til, at det lokale
forflygtiges, og begge bærer de Haverne ud af en
daarlig Periode over i en mere hensigtsmæssig og
mere æstetisk tilfredsstillende Form, — selv om Ide
alet endnu ikke er naaet.

Af min Faders Minder.
Ved H.

eg er født 1808; min Fader var en norsk født, tysk
talende, afskediget Officer, der havde taget eller
faaet Afsked og et civilt Embede (Kirchspielvogt) i
Hohenwestedt i Holsten. Han havde Embedsbolig,
40 Tdr. Land Marskjord og Sportler. Paa Jorden
holdtes 12 meget store Køer, der i den ældre Alder
maatte forsynes med en Slags »Støvler« for at taale
den højst ujævne Stenbro paa Bygaden. Jeg husker,
at den bedste Ko, et meget stort spættet Exemplar,
gav 40 Kander (Kannen, vist holstensk Maal) i den
bedste Græstid. Min Fader modtog en Del Oppebørsler, og engang løb hans Fuldmægtig med Kassen,
og Familien i Norge maatte dække, for at hindre
Afskedigelsen.
Min Fader var heftig, streng, retfærdig, med et
godt Hjertelag. Jeg har mange Gange set Bønder
komme med Gæs, Ænder og Smør og bogstavelig
blive smidt og sparket ud af Kontoret. Naar min
Moder (født paa Egnen) hørte »Ravagen«, kom hun
ind, skilte Bonden ved Madvarerne og lovede Anbe
faling. Naar saa Fader kom ind til et Maaltid, sagde
hun: »Hvad havde den Mand gjort, som du smed ud?«
»De Slyngler kommer her med deres Ænder og Smør
og tror, de kan købe mig!«. »Hørte du, hvad Man
den vilde?« »Nej!« »Saa kan det jo være, at du
har gjort ham Uret!« Enden blev gerne, at Bonden
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kom igen, og hans venlige Hilsen til »Frau Kaptainin« lod formode, at han havde faaet sine Ønsker
opfyldt. Min Fader var en Slags »Gourmand«. En
af hans Livretter var Vandgrød, kogt eller rettere
bagt i en Rugmelsdejgpotte, det serveredes i en Ser
viet og spistes med Fløde til. Det vai' kun ham, der
fik Grød paa den Vis, vi andre »Grütz in de Pot«,
»Grütz im Büdel« eller »Grütz in de Pfann«, der spi
stes som Eftermad med Gaffel, stegt i Smør. Grød
var egentlig Hovednæringsmiddel, baade Morgen, Mid
dag og Aften. Fjerkræ vilde min Fader have stegt
paa Spid; jeg har ofte staaet i Køkkenet og drejet
Spiddet for min Mor. En Ret, vi ofte fik, var Mel
boller, »Klös«, baade i Mælk og stegt mellem alle
mulige Levninger af Grød, Brød, Grøntsager og Kød.
Fisk var en sjelden Ret. Hvert Efteraar kom store
Vogne, tohjulede, med 1 Hest for, med Sild fra Kappe
len; de kaldtes Kapler, »Böckling«. »Tørfisk« havde
vi, tørrede saa de var haarde som Træ; de blev op
blødte og bankede med en Økse; det kaldtes »Klopfisch«. —
Da jeg var 12 Aar gammel, blev jeg sat i Latin
skolen i Rendsborg, hvor der undervistes paa Tysk
(det eneste Sprog jeg kunde). Jeg, boede hos en Bager,
der havde Logerende, deriblandt en dansk Officer,
der havde Fæstningsarrest. Han maatte ikke forlade
Fæstningen, men gik iøvrigt frit omkring. Hans Fa
milie kom jeg senere i Berøring med i Danmark.
Han druknede sig i Fæstningsgraven, vistnok af bare
Kedsomhed.
Min Fader døde ret pludselig, og jeg maatte for
lade Skolen i 15 Aars Alderen og kom ud at lære
Landvæsen i Nordslesvig. Det var paa en Gaard med
et halvt Hundrede Køer. Kosten ved Familiens Bord
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var: Fedtebrød og kogt skummet Mælk om Morgenen.
Grød, Vælling, Ærter, Kaal eller Øllebrød, Flæsk eller
Faarekød og Pandekager om Middagen og Fedtebrød,
kogt Mælk og Grød om Aftenen. Mellemmaden var
Rugbrød med Smør eller Fedt, Ost og salt Kød. Ofte
slog Mælken af de 50 Køer ikke til til at dyppe Grøden
i, saa maatte vi have 01 eller Kartofler med Løgsaus ;
det smagte os. Kosten maa have indeholdt »Foder
enheder« og »Vitaminer« nok — de var forresten ikke
opfundne dengang — for jeg arbejdede haardt og be
fandt mig godt.
Mens jeg lærte Landvæsen, blev jeg besat af »Jagt
djævelen«. Gaarden laa nær ved kongelig-hertugelig
Skov, og Vildt var der en Masse af. Vi blev ofte
jagede ud om Vinteren i Tøvejr for at jage Hjorte
af Raps og Rug. Skovfogeden var ofte Gæst paa
Gaarden, saa var Luften ren, og jeg gik paa Jagt.
Min Madmoder modtog med Glæde det Vildt, jeg
skød, og det gik storartet, til Glæde for begge Parter.
Engang klagede en Husmand over, at en Hjort gik
ind i hans Have og aad hans Kaal. Jeg var straks
villig til at skyde den. Han var bange for Lyden af
Skuddet. Jeg laante saa et Høstreb af min Principal,
opstillede en Snare, og Hjorten gik — mærkværdig
nok — i Snaren. Den brølede som en Tyr, og vi
maatte skære Rebet over af Skræk, og lade Hjorten
løbe. Straffen for Krybskytteri og Skovtyveri var stræng,
men begge Dele trivedes godt, og jeg erindrer ingen
Domme. Jeg har set store Stammer kørt til Aaben
raa til Skibsbyggeri, men Grene og Kvas henlaa og
kunde vist tages af enhver eller købes for en Ken
delse. Smaafolk brændte ikke andet. Paa Gaarden
skar vi Tørv. Tørveilden gik aldrig ud, hver Aften
lagdes Tørvegløder til Rette med et Par Tørv over
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og dækkedes med Aske; det blæstes bort med en
»Puster« om Morgenen, saa var der straks Ild.
Min Madmoder var Egnens fineste »holstenske«
Mejerske. Engang var hun og Manden ude paa en
8 Dages Tur med egen Befordring. »Balliepigen«
kunde skumme, men ikke kærne og ælte Smør, Flø
den kom saa i et stort Kar, Vallen tappedes fra, naar
der blev for meget. Ved Hjemkomsten kærnedes saa
Resten til fineste »holstensk« Smør! Om Sommeren,
naar Køerne gav Mælk, skummedes og kærnedes der
daglig. Smørret sloges i Ottinger og Dritler og hen
sattes med paahældt Saltlage til Efteraaret. Saa kom
der Købere fra Hamborg, Flensborg og Helsingør og
købte Produktionen. Smørret maatte jo være harsk,
men Købstadfolk, som ikke var vant til frisk Smør,
foretrak Fustagesmørret, »det kunde man dog smage
paa Brødet«. En Køber blev modtaget »fint«, naar
han kom. Engang havde min Madmoder blandet en
Teskefuld Sukker i Bordsmørret, og Køberen sagde:
»Dat Botter is ja so söt wie en Nut!« Dengang har
hun vist faaet »Top« for sin Produktion.
Efter 4—5 Aars Læretid engageredes jeg som For
valter af en falleret Vinhandler fra Flensborg, der
ved gode Venners Hjælp forpagtede en jydsk Gaard —
Store Hovedgaard. Jeg sendtes ud at købe Besæt
ning, og købte paa een Dag de 25 bedste Køer, jeg
kunde faa paa Skanderborg Marked, for 16 Rigsdaler
pr. Stk. Jeg fik Gaarden i Skik, Vinhandleren begik
sig godt og opdrog en Børneflok paa 8. Jeg var
fæstet for 48 Rdl. i Løn, fik lidt Tillæg Aar for Aar,
og da jeg efter nogle Aars Forløb engageredes til en
stor Herregaard, havde jeg saa mange Penge, at jeg
kunde købe mig en Ridehoppe til 48 Rbd. og et
Dubletgevær til 22 Rbd., og ridende, med Gevær paa
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Nakken, holdt jeg mit Indtog paa Herregaarden
(Tyrrestrup).
*
t
*
Godsejeren var en Mand lidt over min Alder, født
paa Gaarden, paa en vis Maade rig, da han kun
skyldte en Søsters Arvepart bort; paa anden Maade
sad han smaat nok i det, da Gaarden intet gav af
sig, og Tienden af Godset var mest Tidsler og Ukrudt.
Det var egentlig Skoven han levede af, og en vis Her
skabelighed skulde opretholdes, f. Eks. Kusk og 4 første
Klasses Køreheste. Praktisk Landmand var han ikke,
men i de 18 Aar jeg var Forvalter hos ham, var han
dog altid villig til, saa vidt muligt, at skaffe mig Penge
til Gaardens Fremdrift, endskønt han ofte ikke for
stod, hvad Meningen var. Jeg indførte »Brak« paa
de umaadelig urene Jorder og begyndte Udgrøft
ning, Vandafledning ved aabne Grøfter. Han saa en
hel Sommer paa denne Gravning (Dræning var ikke
naaet her til Landet, Rør kunde ikke faas) og den
evindelige Harvning og Gravning, sagde intet videre.
Jeg troede, han var »med«. Saa endeligtil Efteraaret,
da hver »Vandfure« traf en Grøft og denne atter
førte til Hovedgrøften, erklærede han, at en saadan
Mark egentlig saa godt ud, blot? osv. Næste Høst,
da Marken gav fire fem Gange saa meget som sæd
vanlig, var han »med«, og frygtede kun for, »hvordan
i al Verden vi skulde faa den Masse Rug og Hvede
tærsket«. Ordinært stod der 12 Daglejere og tærskede
i Laden Vinteren over. Jeg foreslog Tærskemaskine,
som jeg ganske vist aldrig havde set, fabriksmæssig
lavedes de ikke, men en Møllebygger et eller andet
Sted lavede Hestegang af store Træhjul og Tærske
maskine med »Snoretræk«. Vi hentede ham langvejs
fra: Træ, Eg og Ask, havde vi oplagret, tørt, og i
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Løbet af en Maaneds Tid stod et vældigt Maskineri
færdigt. Gaardens »Hjulmand« arbejdede med og
blev paa den Maade uddannet som Reparatør. Det
eneste Jern i hele Maskinen var nogle Staalskinner
paa Maskinens »Slagter«, som vor egen Smed
skruede paa. Maskinen gik over Forventning med
6 Heste, og tærskede ca. 100 Tdr. pr. Dag, som saa
4—6 Daglejere kørte over 2—3 Rensemaskiner. Det
var mere sinkende end selve Tærskningen, men naar
det endelig var overstaaet, saa gik der 100 Tdr. Korn
lige fra Laden til Byen. Tidligere skulde de ugent
lige Tærskninger bæres paa Loft og maales, ned igen
ved Salg. 100 Tdr. var 10 Læs; Vejene var saa daarlige, at der maatte køres 5 Tdr. ad Gangen til Lande
vejen, og her læssedes der saa om til 10 Tdr. pr.
Vogn, der gik til Byen. Til Horsens var der 1V8
Mil; naar vi kunde faa 1 Mark (33 Øre) mere for en
Td. Korn i Aarhus end i Horsens, saa kørte vi dertil.
En stor Uskik var, at Karlene i Købmandsgaardene
fik Brændevin; Mad havde de med, og som oftest
var hele Besætningen drukken, naar de skulde hjem.
Jeg har oplevet, at de 10 Vogne kom kørende, og
Hestene svingede op for hver sin Vognport af gam
mel Vane, og en eller flere af Karlene laa sovende,
faldet bag af Agebrættet. Det Spørgsmaal kunde vi
ikke magte (ligesaalidt nu). Det Brændevin, Folk
blev budt, drak de, det troedes, at der var lige saa
meget Næring i en Snaps, som i en Skæppe Byg.
Efter faa Aars Forløb kom Gaarden til at »give«,
efter Mergling og Vandafledning. Kornet steg, der
kom Penge i Kassen. Godsejeren var ugift, manglede
fuldstændig det Ydre, der gør Indtryk paa Femininum;
men var jo iøvrigt et »godt« og respektabelt Parti.
Tanter og Kusiner var svært paa Færde for at arran-
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gere Parti, men det mislykkedes længe. I Horsens
levede en almindelig agtet, afholdl, fin Officersfamilie,
Mor og 2 meget smukke Døttre, fashionabel Armod,
fint Broderi osv. Pludselig blev Godsejerens Forlo
velse med den ældste Datter deklareret. Hvordan
ved jeg ikke, ham tror jeg at kunne fri for Ansvar.
Den ny Frue drog ind, skøn, fint tænkende og
handlende og snart langt mere dygtig end man kunde
vente. Jeg havde stor Respekt for Damen og var
hendes Raadgiver paa mange praktiske Omraader.
Ægteskabsforholdet var »smukt« og opfyldte sin Hen
sigt, 8 Børn. — Gaarden gav Penge, og trods Giftermaal og større Forbrug slog Pengene godt til, Priserne
var i Opgang.
Engang blev jeg tilsagt til Konference med Fruen.
Han var ikke hjemme, og jeg mødte i en vis Spæn
ding. Sagen var kort: »De andre Godsejere foretager
ofte en Udenlandsrejse (Bade); sig mig, kan jeg for
svare at bede min Mand om en saadan?« Hvad vil
det dreje sig om, Frue? 1 à 2000 Daler. Jeg regnede
og sagde ja. Nogle Dage efter kom Godsejeren meget
altereret til mig: »Min Kone vil til Udlandet, og jeg
skal med, har De hørt saa galt?« »Naa, ja Pengene
kan jo let skaffes!« »Hvad kan de? ja, saa maa vi
vist afsted!« Det kom de. Da de paa Hjemvejen
kom til Hamborg, slap Pengene op, og jeg fik et
meget nervøst Brev om at sende Penge. Det skete,
og Herskabet kom hjem, endnu nervøse, de troede,
at Kassen var »skrabet«. Man holdt dengang ikke
af Sedler; Omsætningsmidlet var Specier, dem førte
man med sig i Lærredsposer og gemte dem i Kister.
Blev det for mange, bragtes de til visse Købmænd,
der optraadte som en Slags Bankiers. Kapitaler til
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fast, fleraarig Forrentning, anbragtes hos »Pontoppidan« i Hamborg.
Straks efter Hjemkomsten blev jeg tilsagt til Refe
rat. Godsejerens første Udtalelse var: »Uha! Gud
ske Lov, at vi er hjemme igen, men Penge har vi vel
ingen af?« Jeg havde sørget for at afhænde en Del
og havde 3500 Daler i gode Specier, dem tog jeg med
og præsenterede tilligemed Regnskabsbogen. Gods
ejeren tog Pengene og hældte dem ud i 3 Chatol
skuffer, Fruen tog Regnskabsbogen og beholdt den 2
Dage. Saa afleverede hun den med et meget venligt
Smil og 12 dejlige Sølvspiseskeer. Jeg blev mere og
mere Fruens Tillidsmand. Selv naar Godsejeren
havde en »Vrøvledag«, hvad der kunde ske, kom hun
og sagde: »Kan De ikke »beskæftige« min Mand,
han er idag ikke til at omgaas!« Jæger var han,
men ikke for længe ad Gangen, han var for »fed«.
Jeg sagde saa: »Imorges saa jeg Bekkasiner i »Mosten« !«
det var der nemlig altid. Saa gik han derned, skød
en 20—30 Skud og kom saa udaset hjem; sov et Par
Timer, saa var Luften ren.
Paa Gaarden holdtes 10 Husholdnings-Køer og 200
Stude, De fodredes om Vinteren med Halm og Hø
og Tiendehavren, mest Tidsler. Om Sommeren
fededes de paa Græs. De solgtes saa om Efteraaret.
Den bedste Køber var en Baron, der ejede et Nabo
gods. Han interesserede sig kun for 3 Ting: Jagt,
Stude og gi. Rom. Hvilken Interesse der var størst,
ved jeg ikke. Naar han kom, satte; der en Flaske
gammel Rom paa Bordet. Han tog en Snaps, sagde
saa: »Man kan ikke gaa paa et Ben!« tog en til og
blev ved, til Flasken var tom. Saa handledes der
om Stude. Fruens første Aar spurgte hun mig: »Kan
vi ikke afskaffe den Flaske Rom?« »Jeg tror det vil
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være upraktisk, Skikken er gammel!«. Hun bøjede
sig, hilste paa Baronen med en vældig Anstand og
trak sig tilbage. Det brød Baronen sig Pokker om,
heldigvis. Det blev efterhaanden mindre rentabelt
med det Studehold, og jeg var ked af det meget Mar
kedsrejsen. Endvidere vilde jeg gerne giftes med min
første Principals Datter.
Enden blev, at der byggedes Mejeribygning med
Bolig til mig, og min Kone dirigerede Mælkeriet efter
at have faaet et Kursus paa Als i fineste Holstensk
Mejeri. (Se mit Lærested). Min Kone var født og
opdraget i Flensborg, havde faaet en god Skoleunder
visning, korresponderede Tysk og Fransk, men ikke
Dansk, dog talte hun Dansk efter Opholdet paa
Hovedgaard. Med Godsejerfruen talte hun altid Tysk;
ved første Præsentation forsøgte de Fransk, men der
var vist ingen af dem der kunde, saa lod de være.
En Dag sad de og passiarede og kom ind paa mit
Latinskoleophold i Rendsborg. Min Kone spørger
mig saa pludselig: »Hvad hed den Oberst, der druk
nede sig i Fæstningsgraven?« »F!« Tableau! Ikke et
Ord mere om den Sag. Det var Fruens Fader. Naa,
hun var jo lige god, hun var en af de agtværdigste
Damer, jeg i mit Liv har kendt.
Saa pludselig sprang der en Bombe. Det blev
»moderne«, at Godsejerne forpagtede ud, og min
Principal blev smittet. Han sagde til mig: Ja, jeg er
ked af det, men alle forpagter ud, og saa vil jeg og
saa, saa De maa se Dem om efter noget andet. Det
var ikke saa rart for en Mand med 4 Børn, der kun
ejede 1000 Rbd. Kontante Penge havde Godsejeren
ikke, det vidste jeg, men sin Kaution tilbød han, det
var jo ikke saa lidt. Jeg saa mig omkring, han
overvejede. Saa en Dag kommer han og siger: »Hvor-
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længe forpagter man som Regel ud?« »8 à 10 Aar!«
»Jeg holder ikke af at binde mig saa længe, min
ældste er 19 Aar, og engang skal han have Gaarden
i Forpagtning!« Jeg anede endnu intet; men saa
siger han: »Min Kone siger, at jeg skal forpagte Dem
Gaarden i 2 Aar, og saa tage C. hjem som Forvalter
eller Forpagter; jeg tør godt betro Dem den, det har
jeg jo egentlig gjort i mange Aar«. Jeg greb natur
ligvis til; fik en efter Tiden rimelig Forpagtning. Men
Korn og Smørpriserne steg saa hurtigt, at jeg første
Aar tjente 4000 Rbd. og sidste Aar 10,000 Rbd. Det
var min økonomiske Lykke. Jeg rejste fra Skagen
til Grænsen for at faa en anden Forpagtning, der
fandtes ingen. Saa købte jeg en stor Bondegaard paa
114 Tdr. Land og har der haft det godt og opdraget
mine 5 Børn1).
*
Jeg var Forvalter paa Tyrrestrup under Krigen
1848—50.
Pludselig indløb et Rygte: »Slaverne er løse!«
Jeg »stejlede«; jeg vidste, at den Flok Slaver, der var
i Rendsborg, kunde vi »æde« med Hud og Haar, men
i Oprørstider er jo meget andet Pak end Slaver paa
Færde; altsaa: »Mobilisering!« Rygtet meldte, at de
skændte og brændte mellem Horsens og Vejle.
Godsejeren kørte til Horsens, købte alt, hvad han
kunde faa af Skydevaaben og Ammunition (Blybarrer).
Han kom grædende hjem, og Smeden og, hans og
mine store Drenge blev sat til at støbe Kugler. Bøs
serne skulde prøves, og Drengene skød 80 Mistbænk') Fortælleren rejste over Kongeaaen med 4 Daler kontant i
Lommen, arbejdede trofast et helt Liv igennem indtil 95
Aars Alderen, og efterlod sine 5 Børn 80,000 Kr. til Deling.
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vinduer itu. Smeden blev sat til at smede Spyd, og
alle Træskafter, som vi havde paa Lager, blev beslaaede. Godsejeren blev valgt til »General«, jeg til
Næstkommanderende. Sognefogeden indfandt sig og
senere næsten alle Byernes Gaardmænd (Fæstere), og
Slagplanen blev lagt: Slaverne skulde modtages ved
Bygrænsen; blev vi nødt til Tilbagetog, skulde Kvin
der og Børn samles paa Herregaarden. Næste Op
holdskamp skulde staa ved Herregaardens Markdige,
tilsidst skulde alle samles indenfor Voldgravene, og
alt udenfor liggende afbrændes, og der skulde vi saa
»sejre eller dø«. Kusken, der havde været »Rytter«,
blev sendt ud at spejde; Sabel kunde vi ikke skaffe
ham, men han fik 2 ladte Pistoler og en Fork.
Der var en rædsom Hurlumhej, indtil Kusken hen
mod Aften kom hjem med den Besked: »De æ Løvn
de hiele!«
I Horsens stod Borgervæbningen opstillet langs ad
Søndergade, fuldt rustet. Kammerherre de Thygeson
til Mattrup red langs Rækken og gav hver Mand en
Femdalerseddel. Der er aldrig, hverken før eller
senere, set saa mange fulde Folk i Horsens som den
Dags Aften. Det var Slutningen paa Slavekrigen i
Horsens, mange »faldne«, fulde, men ingen døde. —
Under Ryes Tilbagetog havde vi Indkvartering af
Hannoveranere. De var ualmindelig godt beredne.
Officererne ejede som Regel deres Heste. En Oberst
red en ualmindelig god Hoppe. Jeg forsøgte at købe
den. Han svarede: »Nicht für Geld, aber es freut
mich, das Sie sehen kann, das es eine gute Stutes
ist!« Jeg blev af og til hentet til en Landsby eller
Gaard, hvor der var Vrøvl. Naar saa Parterne for
stod hinanden, var der i Regelen intet i Vejen.
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Af H.

Vi boede mellem Horsens og Vejle. Jeg gik i Hor
sens Latinskole. Spændingen i Befolkningen var stor
før Krigen, da Frederik VII laa syg paa Lyksborg.
Jeg boede hos en Svoger, som ca. 15. Novbr. havde
et Par fremmede Herrer. Jeg gik nede paa Gaden
og opfangede her Efterretningen om Kongens Død.
Herrerne græd og skyndte sig ud for at faa nøjere
Efterretninger. Efterretningen om Tilbagetoget fra
Dannevirke virkede saa lammende nedslaaende, at
jeg ikke har oplevet noget nær lignende; ikke engang
Dybbøls Fald kunde lignes ved det. Efterretningen
om Slaget ved Helgoland virkede saa opløftende, ild
nende, at Fregatten »Jylland«s Skæbne i disse Dage
paa mig gør et bittert Indtryk ved Mindet om Sla
gets Virkning.
Hurra! for Chefen og Hurra! for alle Mand,
som viste Tysken hjem fra Helgoland.
For deres flakte Fugl
vi kryber ej i Skjul.
Hurra! for »Heimdal«, »Jylland« og »Niels Juel«!

Det sang hver Gadedreng; hvad synger vi nu? 70000
Kr. koster det at bevare »Jylland«. Uha! 70000 Kr.
for. hele Danmark, der kunde jo blive for lidt til vore
mange Kommissioner og Komitéer. Det eneste var,
om vi lavede den til Varièté-Beværtning; en smuk
Tanke, men saa konkurrerede den jo med dem vi
har; det kan aldrig gaa! Derfor Ophugning, det
giver Penge i visse slatne Kasser. Tiderne og Følel
serne skifte.
Jeg husker Slaget ved Vejle. »Hele« Horsens
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By var paa Landevejen Syd for Byen. Jeg løb en
Mil hjem og stod i Gaarden og hørte Kanonsalverne.
I Horsens lavedes der los af Smørrebrød, Kaffe og
01 til de vigende Danske; saa kom kun en enkelt
Bataillon gennem Byen, Resten Vest om. Dagen efter
kom Østerrigerne og spiste Smørrebrødet. Jeg saa
Tyrolerjægerne komme, gransmykkede, under Radetszkymarchen. Byen var saa tæt belagt, at Beboerne
var trængt tilbage til Sovekamre og Køkken. Stuerne
var belagte, Mand ved Mand med Tornysteren under
Hovedet, mens Kakkelovnene glødede. Der var Mands
tugt, jeg husker ingen Uorden. I vor Port lavede en
fuld Soldat lidt »Sj ov«. En Officer, som laa i vort
Portværelse, hørte det. Han »sprang« ud paa Trap
pen, ind igen, Sabel og Chacot paa og ned og gennempryglede den fulde Soldat med den flade Klinge, saa
man skulde tro, han blev Invalid. Slutningen saa
jeg ikke eller husker ikke. »Opslag« paa passende
Steder var undertegnede v. Gablenz.
Senere kom Prøjserne, de laa ikke saa tæt, men
vist ret længe, for vi blev »personlig« kendt med dem,
særlig jeg, der var tysktalende. Soldaterne hentede
»der kleine Jung« fra Nabolaget for at faa Oplysnin
ger. Hos min Svoger laa en Hauptmann Hermann
v. Gerdorf; han var en venlig Natur, som ofte under
holdt sig timevis med mig, fordi han kedede sig. Jeg
saa senere, at han var falden som General i Frankrig
i 1870. Engang kom »Østerrigerne« ind paa Skolen
og tog den til Lazareth. Tysklæreren blev sluppet
løs paa dem, men kunde vanskelig klare sig. Jeg
blev skubbet frem af Kammeraterne, jeg kunde. Øster
rigerne klappede mig, og jeg »kroede« mig. Der blev
opstillet 2 sort-gultstribede Skilderhuse foran Skolen,
de stod der til Krigens Slutning. Det forekommer
8
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mig, at de stod i Skolens Kælder, saa længe jeg gik
der, staar der maaske endnu. Jeg var hjemme, mens
Skolen var »lukket«. En Aften kom der ca. 200
Østerrigere ind ad en Smøge; de skulde være der
Natten over. En Oberst, Greve, førte selv sit Køkken
personale med, han havde ogsaa Raamateriale og
Vin med. Min Fader foreslog at lade min Søster,
som forestod Husholdningen, lave Maden. Han sva
rede: Schon! aber Sie essen selbst mit! Det skete,
og alt forløb programmæssigt. Vi beholdt vort Køk
ken. Soldaterne vilde købe »Speck«; min Fader bad
Obersten om en Underofficer til Opsyn, der blev
slaaet en Møgfjæl for en Dør og udskaaret ca. 100
Pund fedt Flæsk til den vedtagne Pris. Det røgede
fede Flæsk spistes med stor Appetit til »Kommisbrød«.
Østerrigerne førte Vin med, som uddeltes til Solda
terne. Næste Morgen skulde et stor Fad deles. Ober
sten forlangte Ankere, og vore Øltønder maatte tøm
mes. Fader trykkede sig ved Afleveringen og sagde
til Obersten: Dem ser jeg vel aldrig mere! Auf Ehren
wort! 8—10 Dage efter kom en Bonde fra Skanderborgegnen kørende med Tønderne; rystende forlangte
han Kvittering, ellers blev han skudt!
Østerrigerne og Prøjserne arrangerede stort Vædde
løb paa Bygholms Nørremark. Østerrigerne var den
gang Prøjserne langt overlegne, hvad Heste angik.
De arrangerede ogsaa et »Tivoli« i et Lystanlæg ved
Gaarden, der hed »Frederikslyst«. Musiken var stor
artet, Gøglerteltene Legio osv. Hen paa Natten kom
en Trop Prøjsere med en drukken (døddrukken)
Officer ind i Gaarden, og vilde have Officeren kørt
til Horsens. Min Fader henviste dem til Sognefogeden.
En Underofficer vilde saa sende en Menig afsted.
Han fik den Ordre: »Du siger, han skal køre; vil
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han ikke, saa rusker du ham lidt, vil han saa ikke,
saa prikker du ham lidt, men ikke for meget (pegende
paa Bajonetten). Da min Fader hørte det, vilde han
fri Sognefogeden, som ikke var tysktalende, for
Ubehageligheder. Han lod spænde for, og lod en
Karl køre. Officeren laa i en Kassevogn i en Masse
Halm. Da han kom til Horsens, var han blevet af
med Overflødigheden og taalelig klar. Han gav Kar
len en prøjsisk Daler, og denne erklærede ved Hjem
komsten: »A wa sku tefreds, der kam en fuld Tysker
hwæ Nat!
Prøjserne lod sig meget fotografere, og Fotogra
ferne fyldte deres Udhængsskabe med den Slags Bil
leder. Ved Fredsslutningen, da den sidste Soldat
havde forladt Byen, maatte de imidlertid hurtigt tages
ind, for vi Drenge demonstrerede »fædrelandsk« ved
at »knalde« Udhængsskabene med Sten. I Byen
Thorsted Syd for Horsens blev 3 danske Dragoner
afskaarne af en tysk Husarpatrulje. De red ind i
Gaardene, fik Hestene afsadlede og fik civile Klæder
paa og reddede sig, en risikabel Historie. Anden
Paaskedags Aften (28. 3.) gjorde Kaptajn Stockfleth et
rask Kup i Assendrup. Han kom dampende fra Frede
ricia paa Kanonbaaden »Schrødersee« og en Transportbaad med 200 Mand, gik i Land i Sandbjerg Vig
(Klakring), omringede 3 Gaarde i Assendrup, hvor der
var indkvarteret prøjsiske Gardehusarer, som alle 22
blev taget til Fange og med deres Heste ført til Frede
ricia. Som en Slags Hævn afbrændte Prøjserne de
tre Gaarde.
Naar min Fader i Aarene efter Krigen kørte en Tur
med Gæster, lagde han Vejen gennem Assendrup for
at vise dem de nye moderne Gaarde, der havde rejst
sig i Stedet for dem, Tyskerne havde brændt.

Pramfart op ad Gudenaaen.

(Cliche'en velvilligst udlaant fra
Edv. Egeberg: Silkeborg Slot.)

Minder om Pramfarten paa Gudenaa.
Af Hanelius.

in Fader var Formand paa den første Mudder
maskine, som blev anvendt ved Aaens Oprens
ning, fra Midten af Halvtredserne til Slutningen af
Treserne, og jeg arbejdede der selv fra ca. 1860 en
12—14 Aar, saa jeg blev godt kendt med Forholdene
paa Aaen i den Tid, da Trafiken var størst (1860—80).
Der var dengang ca. 120 Pramme, hver var 18—20
Alen lang, 6—7 Alen bred, men kun 1 Alen dyb.
Vandstanden var mange Steder — om Sommeren —
næppe en Alen, saa det kneb tit med at klare Grun
dene, og naar Prammene løb fast, maatte Mandskabet
ud at »bakse«: en Mand gik ud i Vandet med en
5—6 Alen lang Stang, en Baksestang, stak Enden af
Stangen ind under Prammen og søgte at rokke ved
den. Som oftest blev den læmpet løs paa denne
Maade, men den kunde sidde saa fast, at der maatte
kraftigere Midler til; man brugte et Spindetøj paa
Land med en Line ud til Prammen, det skulde der
3—4 Mand til at betjene; hvis de ikke kunde rokke
Prammen, maatte man lade den ligge, til der kom
mere Vand; det kom der om Mandagen, naar Silke
borg Papirfabrik blev sat i Gang efter at have ligget
stille om Søndagen. Jeg husker, at en Pram engang
laa 4 Dage fast i Nærheden af mit Hjem ; der blev
spændt 2 Heste for, som tog et rask og kraftigt Tag,
men da den ikke rokkede, vilde de ikke mere; saa
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kom der en Mand med to ikke ret store Stude; de
rykkede længe forgæves, men lagde sig tilsidst paa
Knæene og gav et vældigt Brøl, idet de rykkede af
alle Kræfter, saa begyndte Prammen at give efter og
kom flot
Den Slags Vanskeligheder var forbi, naar man havde
passeret Bjerringbro; thi saa blev Aaen dybere og
havde ikke saa stærkt Fald, men naar der var stærk
Modvind, maatte den ene Mand i Land og trække.
Naar vi skulde under Broerne ved Svostrup, Tvilum,
Ans, Ulstrup og Løjstrup maatte Masten lægges ned.
Vi sejlede med Træ, Tørv og Mursten. Træ fra
Silkeborg Skovene, Tørv fra mange forskellige Lade
pladser langs Aaen, særlig fra Ans, hvor der kunde
være mange store Tørvestakke, bl. a. fra Iller Mose.
Prammændene købte Tørvene og solgte dem i Ban
ders. Mursten kom fra Drewsens to Teglværker ved
Lysbro og Silkeborg og fra Teglværkerne ved Sølund,
Allinggaard, Trust og Ødum (nedenfor Bjerringbro).
Naar Prammene kom til Randers med Træ og
Tørv, lagde de til ved Tørvebryggen, og Kaptejnen
gik op i Byen til Bagere og Købmænd, hvor der
kunde sælges noget. Træet blev sat i Favnemaal
(3 Alen høje og 3 Alen brede). Tørvene blev talt i
Løbe (Kurve) (man vidste, hvor mange Løbe, der gik
paa et Tusinde) baaren op i Vogne og kørt bort.
Naar alt var losset, var man klar til at tage Lad
ning ind; den bestod af forskellige Købmandsvarer,
Kul, Kalksten og navnlig Tømmer og Fjæl. Kaptej
nen hyrede saa 2—3 Lejemænd til at trække Pram
men op til Bjerringbro; hans Makke maatte ogsaa
med at trække, da een Mand let kunde styre Pram
men; der var saa tit 4 Mand i Linen.
Man maatte stage op til Hornbæk Aa; der begyndte
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det haarde Arbejde med at trække; det blev betalt
med 3 Rigsdaler, hvad enten det varede to eller tre
Dage at komme til Bjerringbro.
Ved Frisenvold Laksegaard var Aaen lukket tæt
med Hække, saa at ingen større Fisk — Laks og
Ørreder — kunde komme igennem. Midt i Løbet
blev en stor Hække sænket for Prammen; mens
denne passerede, stod en Mand paa hver Side med
en lang Stage og pulsede, for at Laksene ikke skulde
løbe igennem, mens Hækken var aaben.
Ved Laksegaarden var der Varpsted, d. v. s. der
spiste man en Mellemmad og tog en Dram eller to;
Lejemændene fik frit 01 og Brændevin og hvilede en
lille Tid.
Ved Grensten Møllevad var der et stridt Sted, men
det var nu ikke saa slemt.
Herregaarden Neder Løjstrup ligger ganske tæt ved
Aaen, omgivet af store, frodige Skove, det er et idyl
lisk Sted; jeg har aldrig oplevet noget saa vidunder
lig dejligt som en Sommermorgen her, naar Solen
staar op; alle Fuglene stemmer i: Lærker, Stære, Sol
sorter, Drosler og Viber, og Mikkel Ræv giammer,
mens Baaden glider stille og roligt ned ad den brede,
dybe Aa; jeg kan forstaa, at man har bygget en Borg
paa denne Plet.
Derfra kommer man til Langaa-Jærnbanebro, som
Tyskerne sprængte i Luften 1864; da Enden af Broen
blev liggende paa venstre Breds Brohoved, blev dei
lige saa meget Plads, at Prammen kunde komme
igennem.
Ved Østergaard har der været en Laksegaard, del
er nedlagt for mange Aar siden; et Sted, hvor Aaen
danner et S, kaldes Krumkagen. Efter at have pas
seret Busbjerg, der skraaner stejlt ned mod Aaen, og
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hvor der skal have været Røvere i gamle Dage, kom
mer man forbi Herregaarden Ulstrup til Gullevbæk,
et meget stridt Sted, hvor Lejemændene maa an
spænde alle deres Kræfter; det er svært efter at de
har gaaet foroverbøjet i 2—3 Dage og rykket haardt
hele Tiden; men de kommer over det, og saa naar
vi til Bjerringbro.
Her maa vi leje Heste; fire, hvis Prammen er
haardt ladet, ellers to eller tre; Hestene gaar efter
hinanden ligesom Lejemændene. Nu bliver Strøm
men meget haard, og der er mange Steder, hvor der
skal tages godt fat, lille og store Sovnings Bæk er
meget stride Steder; i Hvilsted Kro skal Hestene bede
halvanden Time, saa kommer vi til Helvedes Port,
der ogsaa er meget strid; lidt der ovenfor ligger den
røde Tyr, en stor Sten, der blev slæbt ud fra Løbet
og ligger tæt ved Land, lige under Vandspejlet; flere
Pramme er stødt paa den og har faaet Siden slaaet
ud og er sunkne; vi passerer Ans Bro og Ladeplads
med de mange Tørvestakke og kommer til det van
skelige Sted Illerholm, hvor Aaen har sit største Fald;
er Prammen haardt ladet er der nok at gøre for 4
Heste, det gaar Fod for Fod; den tørstige Eg var et
meget stort Egetræ, der hældede ud over Aaen, som
netop der svingede ind mod Træet; hvis vi ikke pas
sede paa i Tide og holdt Prammen i venstre Side,
kom den for nær til Grenene, og disse ragede Tørv
i Vandet eller gjorde anden Ravage; den er fældet
for længe siden.
Ved Kongens Bro bedes der; her gaar Trækvejen,
der fra Bjerringbro har ligget paa højre Bred, over
paa venstre. I Kongens Bro Kro sidder der i Gav
len af Stuehuset 3—4 Kanonkugler, som Tyskerne
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har skudt deri i 1848, da der i Kroen var nogle danske
Soldater, som maatte flygte ad Braarup til.
Allingholme ellei' Slæbestedet er et meget stridt
Sted; lige ovenfor det var der paa venstre Bred lige
ved Trækvejen et stort Kildevæld, som der kom store
Aal op ad; gamle Folk mente, at Vandet kom fra
Allingaa; nu er Kilden stoppet. Længere oppe ligger
Schrøders Teglværk paa højre Bred; Allinggaards
Teglværk, der laa paa venstre Bred, er forlængst ned
lagt. Ved Ringel i Kringel slaar Aaen et S ligesom
Krumkagen ved Rønge. Hvasholm er et stridt Sted,
men meget kortere end Allingholme.
Et Stykke ovenfor har der været en stor Aalegaard,
som hørte til Tvilumgaard; jeg husker, at der i 1855
paa een Nat blev fanget 9 Lispund — 144 Pund —
det var en god Fangst, men det var ikke mange Næt
ter om Aaret, at den gav saa meget.
Da Aalegaarden blev nedlagt, rykkede min Fader
mange svære Egepæle op med Muddermaskinen og
tog en Mængde Munkesten op, som havde været an
vendt til Fyld i Dæmninger. —
Om »Løngangen« ved Tvilum Kirke fortæller Sag
net, at den gaar under Aaen og fortsættes til Allingkloster; men der har aldrig været nogen Løngang,
derimod en Vandledning. Paa et Sted i Aaen, der
hedder Nygaard Stride, hvor der ligger mange Sten
paa begge Bredder, har Munkene i Tvilum Klostei'
antagelig stemmet Vandet op, saa det kunde løbe ind
i Vandledningen, som ved en meget stor Gennemgravning blev ført igennem en Bakke, der gaar helt ud
til Aaen. Denne Gennemgang kaldte Folk Løngangen,
det var meget interessant at se den ; men det er sørge
ligt, at den nu er saa godt som helt forsvunden.
Paa højre Bred overfor Svostrup Kirke ligger mit
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Barndomshjem. 1855 købte min Fader Skroget af
den første Damper, som skulde gaa fra Randers til
Silkeborg. Det var en Hjulbaad, der hed »Gudenaa«,
den gjorde, saa vidt jeg ved, kun een Tur, og den
naaede vist ikke til Silkeborg; den kunde ikke arbejde
sig op mod den rivende Strøm ved Friisholt (nu Orm
strup) Skov, og Skovlene blev ødelagt ved at slaa
mod Stenene; den kom tilbage til Randers, hvor
Maskineriet og Hjulene blev taget af, og Skroget blev
for 100 Rdl. solgt til min Fader, der om Sommeren
levede i det med sin Familie; han flyttede det med
Muddermaskinen og havde saaledes altid sit Hjem
ved sin Arbejdsplads. Aaret efter byttede han Skroget
bort for 4 Skp. Land overfor Svostrup Kirke og fik
af Aabestyrelsen Lov til at bruge Munkestenene og
Egepælene fra Aalegaarden ved Tvilum. Der blev
Sten nok til alt nødvendigt Murværk og Pælene blev
til Bygningstømmer. Fader gav en Tømrer 15 Rdl.
for at hugge Tømmeret til og mure Huset op — han
kunde ogsaa mure — saa det blev et billigt Hus.
Det blev kaldt Vandborghuset, og det ligger der endnu.
Paa vor Ejendom, som var Eng og Mose, fandtes
i Tørvejorden Rødder og Stammer af Eg, Gran, El
og Birk, og flere Gange fandt jeg Urner af meget
grovt Ler; men de var saa skrøbelige, at de smuld
rede, naar de blev tørre; jeg fandt aldrig noget i dem.
Jeg fandt ogsaa en Stenøkse og en Slibesten tæt ved
hinanden, Øksen er antagelig sleben paa Stenen. I
Dalstrøget fra Gern Bakker til Gudenaa er der ved
Foden af Troldhøj, som gamle Folk kaldte Kloster
troldhøj, i Egedals Mose funden store Træstammer,
mægtige Granrødder, 3—4 over hinanden, og et flere
Tommer tykt Askelag i Tørvejorden; her har aabenbart i fjærne Tider været store Skove, som er brændt.

Minder om Pramfarten paa Gudenaa.

123

I Svostrup er der en gammel berømt Kro, hvor
der var Bedested for Hestene, og hvor Kaagmændene
drak Kaffepuncher; jeg kan huske, at der har ligget
14 Kaage paa eengang.
Ved Sminge Sømunding har der været en meget
stor Aalegaard, som der endnu er tydelige Spor af:
store, dybe Huller, to Holme ved Siden af hinanden
og Pæle og Træ i Bunden. Paa højre Bred paa
Engen Stougaard har der staaet en meget tyk Ege
pæl. Paa Sydsiden af Sminge Sø har der ligget et
Kloster paa et Sted, hvor der findes Spor af Mur
værk og Kalk. Vandet i Søen udenfor det Sted, hvor
Klosteret har ligget, kaldes »Niels Fest«.
Ovenfor Søen kommer vi til Skvalbaist; Aaen gaar
fra Sydøst til Nordvest og ligemeget hvad Vinden er,
saa skvalper det, deraf Navnet.
Resenbro maa i gamle Dage have ligget noget højere
oppe end den nuværende Bro; paa højre Bred er
der Spor af en Hulvej, og i Engen paa venstre Bred
har der staaet Pæle. Lidt ovenfor dette Sted har
der før i Tiden været en stor Aalegaard, som der
endnu er tydelige Spor af. Her var Aaen dæmmet
op fra begge Bredder, saa at dei’ lige var Plads til,
at en Pram kunde passere; men Strømmen var saa
voldsom, at Hestene ikke kunde trække Prammen
igennem, og der var saa paa venstre Bred anbragt et
Gangspil, der halede den op gennem Faldet. Derpaa
kommer vi til Snævren, Udløbet af Silkeborg Langsø;
over Søen gik der i gamle Dage Færge til Foden af
den store Bakke ved Alderslyst, der kaldes Færge
bakken. Her blev Hestene spændt fra; efter at de havde
bedet, gik Turen tilbage til Bjerringbro. Prammen
blev staget op til Ladepladsen.
Nu gaar der ikke en eneste Pram mere til Silkeborg.
Al Trafik besørges nu af Jernbaner og Rutebiler.

En Udgravning i den gamle Bydel
i Horsens.
Af Aage Simonsen.

1922 blev der foretaget en større Udgravning under
Horsens Raadhus. Ved dette Arbejde stødte man
paa Murlevninger af Byens forrige Raadhus, der havde
ligget paa samme Sted og blev nedbrudt 1854. Denne
Bygning, der var langt mindre i Udstrækning end
det nuværende Raadhus, var opført af Munkesten i
Aaret 1585. Jernankrene paa Muren dannede nemlig
dette Aarstal. I Bygningens Kælder, der laa kun
ganske lidt under Gaden, var dei' Arrester og Op
bevaringssted for Sindssyge.
De afdækkede Murrester fremviste den Mærkelig
hed, at Bygningen har ligget 2 Meter skæv for Søn
dergade, saa hvis Gaden havde haft samme Retning,
vilde den udmunde tæt ved Vor Frelsers Kirke1).
Bygningens indvendige Bredde var 7 Meter. Læng
den kunde ikke konstateres, men Vestgavlen har
været ved den vestlige Ende af Raadhusets For
hal. Det brolagte Kældergulv var endnu bevaret og
laa 1 Meter under det nuværende Raadhusgulv. I
den sydøstlige Del af Kælderen kunde endnu ses Spor
af et lille muret Kammer, der havde en Bredde af
3l/’s Meter. Muren stod i s/4 Meters Højde, og ved

1

*) Den samme Retningslinie er konstateret ved andre middel
alderlige Bygningsfundamenter paa Søndergade, baade paa
nordre og søndre Side af Gaden.
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Døraabningen sad nogle Stykker Jernbeslag af kolos
sal Størrelse. Dette Kammer stammede dog fra nyere
Tid, da det ikke var muret med Munkesten. Muligt
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var dette indrettet til Arrest i Aaret 1752, da Raadhuset blev forbedret, efter at der var klaget til Amtet
over Arresterne, der var i en saa daarlig Forfatning,
at naar en Tyveknægt blev sat derind, maatte han
Dag og Nat bevogtes af fire Mand1). Fundamenterne

Snit af Udgravningen i Horsens Raadhus 1922.

til den gamle Bygning var 1V4 Meter tykke. Paa
Fundamentet ud mod Søndergade var anbragt store,
smukke Kampestenskvadre, hvorpaa laa tre à fire
Skifter Munkesten, der var lagt i Munkeskifte, en
x)

Fabricius, Horsens, 184.
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Muremaade, som ophørte ved Reformationen. Desuden
var der Spor af Stræbepiller. De gamle Murrester
kunde saaledes oplyse om, at Fundamenterne var
langt ældre end det gamle Raadhus, hvilket jo ogsaa
bevises ved den skæve Retning, Rygningen har ligget i,
thi det er jo indlysende, at havde man ikke benyttet
et ældre Fundament, var Raadhuset sikkert bleven
lagt parallelt med Ryens Hovedgade. At en betyde
lig middelalderlig Rygning har ligget paa dette Sted
kan yderligere bevises.
I Middelalderen og langt hen i det 17. Aarhundrede
var Borgernes Huse tækket med Straa, kun Kirker
og Klostre flottede sig med Tagsten, de saakaldte
Munketagsten, som i Slutningen af det 16. Aarhun
drede afløstes af vore almindelige Vingetagsten. En
Mængde Stumper og Stykker af disse Munketagsten
blev opgravede fra Grunden, men de har ikke været
anvendt til det gamle Raadhus, da det var tækket med
blaa Vingetagsten.
Ved den indvendige Side af det sydlige Fundament,
(Murværket paa dette var dog ikke lagt i Munkeskifte),
stod i en halv Meters Højde en sekskantet Munkestens
pille, der havde baaren en Krydshvælving, og under
det brolagte Kældergulv laa et 2 Tommer tykt Lag
ren hvid Kalk, som muligt er lagt for at hindre Ud
dunstninger. Kalklaget fandtes ikke uden for de
gamle Fundamenter og kun i den østlige Del af Byg
ningen, som synes at have bestaaet i to Afdelinger,
da et svært Fundament, som om det kunde være til
en Endemur, gik tværs igennem Bygningen, omtrent
midt for Indgangen til det nuværende Raadhus. Under
Kalklaget var bevaret en større Flade af et gammelt
Munkestensgulv, der var lagt i Mønster. Derunder
fandtes i 1 Meters Dybde Menneskeskeletter, der laa
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i flere Lag og i Retning Vest—Øst. De gamle Horsensborgere har saaledes faaet en anstændig Begravelse.
Alle disse forskellige Ting fortæller os, at en Kirke
eller Kapel maa have ligget paa dette Sted før Raadhuset i 1585 blev bygget, men hvilken? Der er vist
nok aldrig opgravet Skeletter paa Terrænet omkring
Raadhuset. Kirken har altsaa ikke haft Kirkegaard,
hvilket sammen med Beliggenheden støtter den An
tagelse, at det gamle Raadhus blev opført paa Grun
den af Helligaandshusets Kirke. Helligaandshusene,
der var Plejestiftelser for fattige syge Mennesker, laa
nemlig i Reglen i Byernes Udkanter ved rindende
Vand og ud mod en vigtig Færdselsvej1), og her ved
Raadhuset var jo i Middelalderen et ideelt Sted, tæt
ved Aaen og vestre Bygrav og lige op ad Byens
Hovedgade. løvrigt vides der ikke meget om Helligaandshuset i Horsens. Det er saaledes ganske ukendt
om det stod under gejstligt eller Byens Tilsyn2). 1532
maa Kirkens Nedlæggelse have været paa Tale, thi
i dette Aar anmoder Axel Nielsen til Stensballe Biskop
pen i Aarhus om at faa den Klokke, som hænger
paa Helligaandshusets Kirke i Horsens3). Bispen havde
dog ingen Myndighed til al opfylde hans Ønske. 1541
bliver Stiftelsen nedlagt. Kirkerne til Helligaands
husene kunde godt være indviet til flere Helgener.
Kirken i Aalborg, der blev udgravet i 1907 og ikke
var større i Omfang end et Kapel, var saaledes ind
viet til den Helligaand og Jomfru Marie4); hvis Kir
ken i Horsens har været indviet til de samme Hel
gene, hvad den sikkert har været, saa er der ogsaa
*)
2)
3)
4)

Vilh. Lorenzen. De danske Klostres Bygningshistorie.
Lindbæk og Stemann. De danske Helligaandsklostre 14.
Fabricius. Horsens 126.
Vilh. Lorenzen. De danske Klostres Bygningshistorie.
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stor Sandsynlighed for, at Helligaandshusets Kirke og
den i Aaret 1540 nævnte »Vor Frue Kirke«, som
Borgerne i Horsens fik Tilladelse til at nedbryde for
at bruge dens Materialer til Sognekirkens Forbedring,
er en og samme Kirke, der har staaet paa den Plads,
som nu indtages af Horsens Raadhus.
Der er ganske vist af flere Forfattere: Fabricius:
»Horsens Købstads Historie«, Johs. Malling: »Aarhus
Stifts Aarbog 1911« og Baumgarten: »Det gamle Hor
sens« fremsat den Formodning, at den omtalte Vor
Frue Kirke maa have ligget paa den søndre Side af
Torvet, og at det var dens Kirkegaard, kaldet »Jomfru
Marie Kirkegaard«, der 1575 blev udlagt til Byens
Torv. Men da der aldrig paa dette Sted er frem
draget det mindste Spor af nogen Kirke, saa har denne
Hypotese intet som helst med Virkeligheden at gøre,
tilmed da det er bevisligt, at Kirkegaarden hørte til
Vor Frelsers Kirke, som før 1794 hed St. Ibs Kirke,
der altid har været Byens Sognekirke og er opført i
den romanske Tid i det 13. Aarhundrede.
Det som har givet Anledning til denne Antagelse
er Benævnelsen »Jomfru Marie Kirkegaard«, som man
mente maatte tilhøre en Kirke, der var indviet til
Vor Frue og ikke St. Ib. Byens første Kirke, der
var bygget af Granitsten, har uden Tvivl ogsaa været
indviet til den hellige Jomfru, men da den i det 13.
Aarhundrede bliver ombygget med Munkesten, faar
den Navnet St. Ib, hvorimod Kirkegaarden fremdeles
benævnes »Jomfru Marie Kirkegaard«; i alt Fald i
Kongens Skrivelse fra 1575, der giver Tilladelse til at
udlægge den til Torv.
Til Slut skal lige omtales den store Klokke i St. Ib
eller vor Frelsers Kirke, som Fabricius og Johs. Malling
mener er kommen fra den i 1540 nedbrudte Vor Frue
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Kirke, fordi den i en Kirkebog fra 1565, hvori Taksten
for Klokkeringning angives, benævnes >: Jomfruklok
ken«. Den skulde altsaa efter deres Mening have
været indviet til Vor Frue — den hellige Jomfru.
Mon den ikke snarere har faaet Navnet, fordi den kom
fra Ring Jomfrukloster? 1564 skænkede nemlig Kongen
Borgerne i Horsens en Klokke, der hang i Ring
Kloster, til deres Bykirke1). Det vilde da ogsaa være
mærkeligt, at af de fem Klokker, der hang i St. Ibs
Kirke, skulde kun een være indviet til en Helgen.
Jomfruklokken blev senere omstøbt og har nu føl
gende Inskription:
»Anno 17662), da Kammerherre Rosenørn var Stift
amtmand, Matias Bilsø Biskop over Aarhus Stift samt
Niels Frimodt Sognepræst, Christian Frydensberg
Borgmester, Andreas Flensborg Raadmand og By
foged, Søren Høstmark Raadmand, Jens Bering Raad
mand udi Horsens, er denne Klokke omstøbt udi
København af Michael Carl Troschell, kongelig Klokke
støber«.
»Gud alene Æren«.
»Kristne Sjæle, som vil høre
Herrens Ord med villig Øre,
Kommer naar I hør’ min Klang.
I Guds Hus I synge, bede,
Han vil eders Sjæl berede
Til en evig Glædes Sang«.

’) Kane. Brevb.
2) Fabricius og Johs. Malling har fejlagtig 1720.
9

Dr. jur. Morten Borup,
Aarhus Katedralskoles Rektor.
Af Emanuel Sejr.

et er i Aar — 1926 — netop 400 Aar siden Morten
Bør up døde, et Tidsrum der som oftest er i
Stand til at fortære selv en meget solid samtidig
Berømmelse. Morten Børups Minde har imidlertid
holdt sig forbavsende friskt og levende. Ethvert Barn
i Danmark kender Sangen om de Piger og Drenge,
som gik i Skanderborrig Enge »at slaa og rive Hø
og ved, at han, som »traskede langt æbag« og fik
Hug af Fogeden og derefter flygtede til Aarhus og
tiggede sig ind i den latinske Skole, er den Morten
Børup, der senere blev en over det ganske Land
berømt Rektor ved den samme Skole i Aarhus.
Gang paa Gang gennem disse 400 Aar dukker Be
retningerne om ham op i Litteraturen. De forskel
ligste Forfattere er optaget af hans Livsgerning og
aandelige Indsats, og hans Majvise optrykkes og over
sættes atter og atter.
Men søger man en større, sammenfattende Frem
stilling af Morten Børups Liv og Levned, vil man
søge forgæves, og de enkelte Bidrag til Belysning af
hans Arbejde og hans Digtning maa møjsommeligt
opledes i de forskelligste Egne af Litteraturens vide
Mark og vil endda ofte findes at være i Modstrid med
hinanden. De efterfølgende Sider skulde da være et
Forsøg paa at give en Oversigt over Litteraturen
om Morten Børup, at udskille den historiske Kerne
af Beretningerne om hans Liv og at samle de spredte
Træk til et Billede af den gamle Skolemand.
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I
Levned.
Den ældste Kilde til vor Viden om Morten Børup
er et tilfældigt Indskud i Erasmus Læ tu s’ (Ras
mus Glads)1) latinske Skrift De nato baptisatoqve primo
Friderici II filio (Om Frederik Ils førstefødte Søns (Chri
stian IV) Fødsel og Daab)2). Skriftet er i Uddrag
trykt i H. F. Rørdams »Hist. Kildeskrifter« II, S.
595—712, men da det aldrig tidligere er oversat, skønt
det er Hovedkilden til vor Viden om Børup, med
deles her en Oversættelse af det paagældende Afsnit,
som jeg har søgt at holde saa nær op ad den sind
rigt sammensvejsede, men for danske Vendinger noget
genstridige latinske Original.
Erasmus Lætus skildrer Festlighederne i Anledning
af Christian IVs Daab og fortæller- om Fremførelsen
af et Skuespil, der havde Goliats Historie som Motiv.
Slutningsoptrinet var Israeliternes Sejr over Filistrene
efter Goliats Fald, en Sejr, de ikke fik uden Kamp;
thi paa Grund af Kongens Nærværelse mente Fili
strene ikke, de kunde flygte uden at bide fra sig.
»Længe lød Vaabnenes Larm og Nedsablingen af de
tappert faldende Fjender. Dog blev de omsider for
drevne og udjagede af »Theatro« og maatte overlade
Israeliterne Sejren. Hele Optrinet fulgtes af Tilskuerne
med stort Bifald«.
Erasmus Lætus fortsætter da saaledes:
Derefter fulgte en Kordans, som bærer Navnet Daaredansen, en virkelig fin og vittig Komposition af Morten Børup,
som i næsten 30 Aar var Rektor i Aarhus — en herlig gammel
By ved Havet paa Halvøen Jylland — og i den Tid ofte øvede
9 Erasmus Lætus var født 1526 paa Gaarden Ingvorstrup
ved Grenaa, gik i Aarhus Skole og blev efter en Del Studieaar i Kbhvn. og Udlandet Professor ved Universitetet, men
kom snart paa spændt Fod med sine Kolleger og opgav
senere igen Universitetet. Han rejste meget i Europa og
var den første siden Saxos Dage, der ved sine Skrifter
gjorde Danmarks Historie og danske Forhold kendte i Ud
landet. Han var en ivrig Humanist og efterlod sig mange
latinske Værker paa Vers og Prosa. Han blev adlet 1569
og døde 1582.
2) GI. kgl. Saml. 4. 2589.
9*
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sit Talent til at komponere saadanne Spil og Kordanse, et
Talent, som jeg mener, han besad i højere Grad end nogen
af hans samtidige.
Han var 27 Aar gammel, inden han kom i Aarhus Skole
for at tilegne sig boglige Kundskaber, og før den Tid havde
ikke Blæk, Papir og Pen, men Høstarbejde, Slibestenen til at
hvæsse Leens Eg, Økse, Plovstjært, Tømmer, Skovl og Hakke
og andet lignende Bondeværktøj sysselsat ham og slidt hans
Hænder, saa at hans Lemmer tydeligvis ikke var slappe af
Lediggang, men haarde og stive af Arbejde.
Engang han gik ved Skanderborg og slog Græs, blev han
pryglet af Fogeden med en Stok — saaledes som det jo ustraffet
sker — fordi han var bagefter i Skaaret, og yderligere truet
med, at han, om han ikke skyndte sig, paa Stedet vilde blive
revset med haardere Straf, eftersom han var alt for sen i
Vendingen.
Forskrækket ved disse Ord kastede han Seglen i Græsset,
idet han af Hjertet lovede sig selv, at han aldrig vilde vende
tilbage til dette Sted eller dette Arbejde. Han forlod derfor
sit Hjem og skyndte sig til Aarhus, som kun ligger 10,000
Passus (O: 15 km) fra Skanderborg Slot; og efter at have købt
en Begynderbog og faaet Tilladelse til at komme i Skolen,
satte han sig bag Døren blandt Drengene i nederste Klasse.
Alle undrede sig over, at denne Mand, der var op i Aarene
og havde langt Skæg, tog fat paa boglige Begyndelsesgrunde.
Han agtede dog ikke paa Drillerier, men kom snart i Yndest
hos Læreren, tiggede Almisser og lærte Begyndelsesgrundene
som en af de dygtigste, saaledes at han inden længe ligesom
med et Spring fløj frem til de større Ting, hvori han ogsaa
udmærkede sig. Saa snart han følte, at han havde god Frem
gang, gik han ind i den store Kirke, som efter gammel Tro
er helliget St. Giemens, og aflagde det Løfte, at hvis Gud bi
faldt hans Forsæt og gav ham Held til at gennemføre det, saa
vilde han’Resten af sit Liv vi sin Kraft til at oplære Ungdom
men; og han vilde ingensinde aflade med den Gerning: at lære
fra sig, hvad han selv havde lært.
Guds Søn hørte hans Bøn og Løfte og hjalp ham. Thi han
lagde sig efter at samle boglig Viden med det Resultat, at han
gennemgik Skolens Klasser med stor og beundringsværdig
Hurtighed og derefter søgte til Universitetet i København —
som dengang nylig var grundlagt af Christian I — hvor han
nogle Aar senere opnaaede Magistergraden. Han kastede sig
derefter over Studiet af romersk og kanonisk Ret, og da han,
efter at være draget til Køln, havde ydet fortrinligt Arbejde i
denne Videnskab, bestod han ogsaa Prøven i dette Fag og
blev udnævnt til Doctor juris.
Da han 45 Aar gammel var vendt hjem, overtog han, efter
eget Ønske og med Billigelse af Kollegiet i Aarhus, Ledelsen
af den Skole, i hvilken han selv havde lagt den første Grund
til sin Uddannelse, og i denne Stilling forblev han til op i sin
høje Alderdom. Da han omsider tog sin Afsked, valgtes han
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til Præst ved St Clemens Kirke. I dette Embede døde han,
ca. 80 Aar gammel, og begravedes paa Kirkegaarden i Aarhus
ved Østsiden af St Clemens Kirke, lige overfor Skolen. Dér
sattes en Mindesten over ham, i hvilken der foruden en Ferie
og et Ris tillige er indhugget en landlig Greb, som skal for
tælle Efterverdenen baade om hans Herkomst og Barndom og
om hans senere Fremgang.
Han efterlod sig Elever, som vi jo selv véd var meget frem
ragende, saaledes Andreas Lætu s1), min Onkel og Pleje
fader, Torkel Abildgaard2), Jens Sinding8), Peter
Paulinus4), Simon Christiernsen5) og mange andre lige
saa udmærkede og berømmelige Mænd. Da de havde tilegnet
sig den første Lærdom under denne Lærer, drog de omsider
til andre Skoler ligesom for at drive Købmandskab med bog
lige Kundskaber, idet dengang samtidig den guddommelige
Lære om Kristus og den ægte menneskelige Litteratur, de gode
klassiske Skribenter i Stedet for de smagløse og barbariske,
genindførtes i de offentlige Skoler. Aandsdannelsen og Lærer
nes Flid og Omhu har i Sandhed rejst en udmærket Lærdoms
bygning, idet de fik rettet mangt og meget i det Grundlag,
hvorpaa Dyrkningen af de frie Kunster og Filosofien stod, en
Lærdomsbygning, som ved Elevernes Virksomhed og Taknem
lighed skal vare og vies til Gavn for Efterverdenen.
Men jeg vil forlade disse Ting, som jeg kun har omtalt, fordi
jeg altid har ikke blot beundret denne Mand som et ligefrem
Naturens Vidunder og et Dydens Mønster, men endogsaa vilde
foretrække denne Begavelses rige og rent ud guddommelige
Kraft for alle andres stortalende Pralerier, ja, jeg vilde ikke
tage i Betænkning at paastaa, at hvis de sande og nyttige filo
sofiske Skribenter havde affødt nogen Dannelse eller faaet Ind
pas i dette Slægtleds Skoler og hos Lærerne i de teologiske og
humane Videnskaber, saa vilde han have opnaaet — jeg kan
l) Andreas Lætu s, Kannik ved Domkirken i Aarhus, var
bekendt som en fremragende Lærd og udmærket Prædikant.
Han sluttede sig senere med Iver til Reformationen.
*) Torkel Abildgaard, 1498—1564, studerede ved Universi
tetet i Rostock og blev senere Rektor ved sin gamle Skole.
Han arbejdede for Reformationen i Aarhus og var den
første lutherske Sognepræst ved Domkirken. I 1537 ind
kaldtes han til Forhandling om Kirkeordinansens Affattelse.
8) Jens Andersen Sinding, formentlig født i Sinding i
Lysgaard Herred, studerede nogle Aar i Wittenberg, hvor
han erhvervede Magistergraden og var meget anset og yndet,
især af Melanchton. Efter sin Hjemkomst blev han 1538
Professor ved Universitetet i Kbhvn., men døde allerede 1547.
4) Peter Paulinus var Lektor i Roskilde og Erasmus Lætus'
gode Ven. Han døde 1575.
Simon Christiernsen fulgte efter Torkel Abildgaard
som Rektor ved Skolen.
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sige: enten den fuldkomne Ros for Dannelse, eller at han var
blevet den første blandt de ypperste, ikke blot blandt sine
Landsmænd, men blandt mange andre, vidt og bredt. Men
Barbariet var dengang næsten Skolernes Pryd. Og dog har
han i dette temmelig tætte og udbredte Mørke kæmpet sig frem
til et renere Sprog i Skrift og Tale, saa at Barbariet, skønt del
herskede rundt omkring, næsten ikke synes at have faaet Ind
pas i hans Arbejder. Han talte og skrev klart og smukt,
men det skrevne Ord havde en særlig Ynde og Afslebethed,
medens han Tale for det meste ifølge gammel Vane duftede af
og var spækket med dagligdags Vendinger.
Jeg tror, at hans Aand har hentet Stdens Finhed fra Kend
skabet til Romerretten. Maaske har han tillige privat haft fat
i Vergil, hvorved hans naturlige Anlæg ogsaa i nogen Grad er
blevet styrket. Han var saaledes oplært og glædede sig ved
disse Øvelser, og foruden mange Skuespil skrev han ogsaa —
formfuldendt — en dejlig Ode til den yndige Foraarstids Komme,
som han lod Disciplene synge, naar de den første Dag i Maj
bragte Vaarens første Blomster og Blade ind til Byen.
Denne Ode vil jeg indflette her, for at ikke enten Forfatte
rens Navn skal være ukendt eller den selv blive glemt. Da
den kan give de studerende rig Lejlighed til at overtænke og
efterforske mange Ting, vil jeg ikke, at den skal gaa tabt, idet
den kan bevares paa denne ansete og — tror jeg — for mange
kærkomne Plads til Nytte og Glæde for Efterverdenen. (Der
efter følger Maj visen.) Da Oden imidlertid næsten var gledet
mig af Minde, blev den nedskrevet og sendt mig af Peter Pau
linus, som nylig er død i Roskilde efterladende sig et anset
Navn paa Grund af sine videnskabelige Arbejder, ligesom
Muserne ogsaa havde skænket ham rige Evner som Digter;
og han vilde ingenlunde have vist sig Muserne utaknemlig, om
det var blevet forundt ham at leve. Denne Mand, som i Sand
hed var overordentlig kundskabsrig og uddannet i alle gode
Discipliner, grebes stærkt af disse Vers, og han bad ofte om,
at hvad der var i dem af forskelligartet og sjælden Visdom,
maatte gøres tilgængeligt ved vort Arbejde og vore Studier til
Gavn for Studenterne. Endskønt det hidtil har maattet vente,
saa vil vi dog vise vor afdøde Ven dette Hensyn og, om Gud
vil, i en nærmere Fremtid opfylde hans Ønske.
Saaledes øvede altsaa Morten Børup, som ikke gik saa mange
Aar forud for sin store Navne Luther, sin Aand og sit Snille,
og da*han havde skrevet flere andre fine og kunstfærdige Ting
som Øvelser for Ungdommen, komponerede han ogsaa denne
Kordans, som jeg har fortalt kaldtes Daaredansen, med en
virkelig fin og ofte morsom Afveksling i Handling og Bevægel
ser. Denne Dans vilde Festens Ledere nu lade følge efter Spil
let om Goliats Historie, sikkert som en gavnlig Advarsel, for
at hele den vanhellige Menneskehed i dette Exempels spøge
fulde Form kunde se, at alle de Anslag, de Ugudelige lægger
mod Kristi Kirke, deres Iver og Foragt falder ud til Daarskab;
thi Guds Søn sejrer dog tilsidst . . .
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Erasmus Lætus gik fra 1533, altsaa 7 Aar efter
Morten Borups Død, i Aarhus Skole, først under
Lektor Tor kel A bi ld gaar d og siden under hans
Efterfølger Simon Christiernsen, der begge var
af Morten Borups Disciple. Under sin Skolegang
havde han desuden god Støtte og Vejledning af sin
Morbroder Andreas Lætus, der var Kannik ved
Domkirken og ligeledes Borups Discipel. Ogsaa hans
gode Ven, Lektor Peter Paulinus i Roskilde, var
Borups Elev og Beundrer. Man maa derfor anse
Erasmus Lætus for en god Kilde, der har sin Viden
om Borups Liv fra første Haand; og saa meget bedre
tør man tro ham, som hans Skrifter i det hele taget
er ret paalidelige, om de end præges af hans urolige
og noget forfængelige Sind. I hvert Fald har vi her
den ældste og i Virkeligheden den eneste udførlige
Beretning om Morten Borups Levned, som vi kun
paa faa Punkter formaar at kontrollere eller korrigere.
Foruden Lætus’ Skildring findes et »Vita Martini
Borupii«, som under Claus Ly Schänders1) Navn
offentliggjordes af Rektor Jens Worm2) i »Viden
skabernes Selskabs Skrifter«8). Ved nærmere Under
søgelse viser det sig imidlertid, at Lyschanders Værk
ganske simpelt er en Afskrift af Erasmus Lætus’, kun
med enkelte Udeladelser og enkelte Tilføjelser. Den
fuldstændige Titel paa det Lyschanderske Skrift er:
Vita Martini Borupii. Ex Claudi Lyschandri De nato
et ren ato Christiano IVto historia Msto, olim asservata
in Bibliotheca Wilhelmi Wormii. Transcripta manu
Petri Fogh et in aliqvalem lucem protracta opera Jani
Worm*).
1) Claus Chris to ffers en Lyschander, 1558—1624, Hi
storiker, Præst i Herfølge, var en overordentlig flittig Sam
ler med levende historisk og poetisk Sans, men kun med
ringe regulerende Kritik. 1616 udnævntes han til kgl. Histo
riograf. Ogsaa en Række Rim værker i Krønikestil haves fra
hans Haand.
2) Jens Worm, 1716-90, Rektor ved Latinskolen i Aarhus,
er især kendt for sit udmærkede, grundlæggende »Lexicon
over lærde Mænd«.
*) Bd. XI. 1777.
4) Morten Børups Levned. Uddrag af Claus Lyschanders Manu-
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Lyschander har altsaa aabenbart afskrevet hele
Erasmus Lætus’ Værk, men hans Manuskript maa
senere være gaaet til Grunde. Et Exemplar fandtes
i sin Tid paa Universitetsbiblioteket, men brændte i
1728 ligesom Afskriften i Vilhelm Worms Bibliotek.
Om Forholdet mellem de to Skrifter findes dog en
Del Oplysninger i Ole Worms1) Brevveksling2) med
den kgl. Historiograf Stephan Stephanius3). Stephanius havde tidligere kun kendt Universitetsbiblio
tekets Exemplar af Lyschanders »Historie om Chr.
IVs Fødsel og Daab«, men blev af Ole Worm gjort
opmærksom paa Erasmus Lætus’ Skrift, som han der
efter laante til Sammenligning. Han opdagede da,
at Lyschanders Arbejde kun var en Afskrift eller
snarere et Plagiat efter Lætus, og det er ikke blide
Ord, han har om den smarte Historieskriver: »Jeg
kan ikke noksom undre mig over, med hvilken Fræk
hed Lyschander, der dog vilde gælde for at være en
stor Historiker, har vovet at tilegne sig andres Ar
bejde . . .« Og senere Historikere har ikke været
mildere i deres Dom over Lyschander, der da og
saa havde andre Synder paa Samvittigheden.
skript »Historien om Chr. IVs Fødsel og Daab«, som fordum
opbevaredes i Vilhelm Worms Bibliotek, afskrevet af
Peder Fogh og offentliggjort af Jens Worm.
Vilhelm el. Vi 11 um Worm, 1633—1704, Søn af den be
rømte Ole Worm, var Justitiarius i Højesteret og kgl. Histo
riograf. Han ejede en kostbar Samling af nordiske, især
islandske Haandskrifter, som gik til Grunde ved Branden 1728.
Peder Fogh, 1675—1753, var oprindelig Hører ved Aar
hus Latinskole, men blev ved Giftermaal Ejer af Ryomgaard.
Han var en videnskabeligt dannet Mand med megen litte
rær Interesse og førte en omfattende Korrespondance med
mange af Datidens lærde Mænd. (Se E. Haugsted: Ryomgaard
D. Herregaard III 523).
1) Ole Worm, 1588—1654, Læge, Samler og Arkæolog, Pro
fessor i Medicin ved Universitetet og Grundlægger af Studiet
af vore Oldtidsminder. Europæisk Berømmelse nød hans
»Museum«, der indeholdt Samliriger af naturvidenskabelig
og historisk Art.
2) Olai Wormii et ad eum doctorum virorum Epistolæ. Havn.
1751. S. 276 ff.
8) Stephan Stephanius, 1599—1650, kgl. Historiograf, Pro
fessor ved Sorø Akademi, besørgede bl. a. fortræffelige Ud
gaver af Saxos og Svend Aggesøns Danmarkskrøniker.
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Afsnittet om Morten Børup er saaledes det eneste,
der er bevaret af Lyschanders Bearbejdelse af Histo
rien om Chr. IVs Fødsel og Daab. Sammenholder
man det med det paagældende Afsnit af Erasmus
Lætus’ Original, viser det sig som oftest at følge denne
Sætning for Sætning med ubetydelige og ligegyldige
Afvigelser, der for en Del kan skyldes de forskellige
Afskrivere; thi medens Exemplaret af Lætus’ Værk
paa Det kgl. Bibliotek er Forfatterens egenhændige
Manuskript, kan der jo foruden Lyschander være
flere Afskrivere, inden vi naar Peder Fogh.
Af mindre væsentlige Afvigelser mellem de to Kilder
maa nævnes den, at Lyschander angiver Børups Alder
ved Optagelsen i Aarhus Skole til 24 Aar, medens
Lætus har 27. Muligvis drejer det sig kun om en
Skrivefejl, og det er i hvert Fald umuligt at afgøre,
hvem der har Ret. Vi ved kun, at Børup var ca.
80 Aar gammel, da han døde, og iflg. M. Hans
Pedersen Horsens » Optegnelser om kirkelige Per
soner i Aarhus i 16. Aarh.«1), var hans Dødsaar 1526.
Han skulde altsaa være født ca. 1446 og efter Lyschan
der være optaget i Skolen omtrent 1470, efter .Lætus
først 1473. Begge Dele kan være i Overensstemmelse
med Meddelelsen om, at han kom til Universitetet,
»som dengang nylig var grundlagt«, d. v. s. kort efter
1479.
Af større Betydning er Kildernes Uoverensstemmelse
med Hensyn til Børups Universitetsstudier. Lætus
siger her, at Børup, efter at have taget Magistergraden
ved Københavns Universitet, drog til Køln, hvor han
efter Studium af romersk og kanonisk Ret blev Doctor
juris. Lyschander derimod fortæller, at han kastede
sig over »Romerretten og dernæst over Theolo
gien«, og at han senere udnævntes til Doctor
t heologiæ.
Desværre giver Kølns Universitets-Matrikel 2) ingen
Løsning paa Gaaden. Imellem 1480 og 1490 er kun
1) Kirkehist. Saml. Ill Rk. 3. Bd. S. 543.
2) Hermann Keussen: Die Matrikel der Universität Köln
II. (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge
schichtskunde VIII. Bonn 1919).
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to Marti nus’er fra Danmark immatrikuleret ved
Universitetet, den ene, Martinus Olavi, i November
1482, hvilket er tidligere end rimeligt, da Børup jo
først skulde have taget Magistergraden i København,
den anden, Martinus Ollawdi, indmeld tes i Maj
1487. Det passer bedre med Studietiden i Køben
havn, ja, endogsaa med en Meddelelse hos Lyschander om, at Børup havde taget Magistergraden i Køben
havn ved 40 Aars Alderen, altsaa 1486. Men begge
de nævnte Martinus’er har taget Magistergraden i
Køln, derimod ikke Doktorgraden.
Der synes da kun to Forklaringer mulige: Enten
at Børup slet ikke har taget Doktorgraden, eller at
han har taget den ved et andet Universitet. Hvis
Børup overhovedet ikke var Doktor, maa det imid
lertid forudsættes, at han selv har udspredt Rygtet,
hvilket ikke synes at være i Overensstemmelse med
hans Karakter, saaledes som vi kender den gennem
Beretningerne om ham. Men i alle de ældste Op
tegnelser kaldes han Doktor, saaledes paa hans Minde
sten og af Forfattere, der maa formodes at have
været, ganske uafhængige af hinanden. Jeg skønner
derfor ikke rettere, end at Børup alligevel foreløbig
maa beholde sin Doktor-Titel; og Sandsynligheden
taler vel ogsaa for, at han var Dr. jur. Ikke blot
maa Lætus, som den ældste og mest paalidelige Kilde,
foretrækkes i Tvivlstilfælde fremfor Lyschander, men
der er ogsaa her saa meget mindre Rimelighed for,
at Lætus husker fejl, som Dr. jur. var det usædvan
lige, det sjældne, medens det vilde have været efter
Tidens almindelige Regel, om Børup havde taget
Doktorgraden i Teologi.
Hos Lyschander skrives Børups Navn overalt Borup,
Den rigtige Form er dog Børup. Saaledes kaldes
han ikke blot af Lætus, men ogsaa — uafhængigt af
ham — af andre samtidige Forfattere1). Han nævnes
ligeledes paa sin Gravsten »D. Martinus Børup«.
*) Saaledes f. Ex. i Morten Pedersens historiske Kalender
antegnelser (Kirkehist Sml. II Rk. 3. Bd. S.503) og i Hans
Pedersen Horsens Optegnelser om kirkelige Personer i
16. Aarh. (Kirkehist. Sml. III Rk. 3. Bd. S. 343).
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Men omkring 1700 begyndte Formen Borup at an
vendes, muligvis som en Slags Latinisering af Børup,
og da Worm udgav Lyschanders Beretning 1777, kan
han kun siges at fastslaa hævdvunden Skik, naar han
overalt sætter Borup. Og saaledes hed den gamle
Rektor, indtil H. F. Rørdam 1865 gjorde opmærk
som paa Fejltagelsen1). Som yderligere Bevis for
Formen Børup fremførte Rørdam tillige, at Morten
Børups Fødeby, efter hvilken han utvivlsomt ifølge
Tidens Skik har optaget Navnet, maa være Lands
byen Børup i Tranbjerg Sogn mellem Skanderborg
og Aarhus. Den nærmeste Landsby af Navnet Borup
ligger Nord for Randers. Rørdam glemmer dog her,
at der 9 km Syd for Skanderborg i Kattrup Sogn har
ligget en Landsby Borup, som nu er blevet til Hovedgaarden Borupgaard. Men Morten Børup har, som
omtalt, indtil ca. 1700 aldrig heddet Borup, saa det
er vel alligevel mest sandsynligt, at han er født i
Børup i Tranbjerg Sogn.
Af Lyschanders Tilføjelser er særlig to af Betydning.
Den ene fortæller om Børup, at »han var en Mand
af lille Vækst, men stor af Aand og Gavmildhed, og
han drog en saadan Omsorg for Understøttelse, at
han delte Skolen, som var meget stærkt besøgt, paa
den Maade, at han fuldstændig forsynede enhver
(fattig Discipel) med Middagsmad og mellemste Klasse
tillige med Aftensmad — en sandelig ikke ringe og
meget smuk Barmhjertighedsgerning . . .«
Hvorfra Lyschander har sin Viden herom, ved vi
ikke; men selv om Børups lille Vækst kunde tænkes
at være en Opfindelse af Lyschander som en virk
ningsfuld Antitese til hans store Aand og Gavmildhed,
er det dog ikke rimeligt, at ogsaa den detaillerede
Meddelelse om Maaden, hvorpaa Børup hjalp sine
Disciple, skulde savne et reelt Grundlag. Desuden
ved vi af et Haandskrift8) i Det kgl. Bibi., fremdraget
af H. F. Rørdam3), at >den udmærkede Dr. Morten
’) Kirkehist. Sml. II Rk. 3. Bd. S. 460.
-) Ny kgl. Sml. 754 Fol.
*) Kirkehist Sml. III Rk. 5. Bd. S. 23 og 29.
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Børup, Kantor og Scolasticus«, er Ophavsmand til en
Vedtægt om en Pengeuddeling til Skoledisciple, der
medvirkede ved Gudstjenesten i Domkirken. Det er
da naturligt heri at se et Bevis for den Lyschanderske
Beretnings Bigtighed, og vi har her tillige en For
klaring paa, hvordan Børup skaffede en Del af Pen
gene til sit Barmhjertighedsarbejde.
Tvivlsommere — eller rettere utvivlsomt falsk — er
derimod Lyschanders anden Tilføjelse, der øger Tallet
paa de af Lætus nævnte berømte Elever af Morten
Børup med tre endnu berømtere, nemlig Jørgen
S a d o 1 i n, den første lutherske Biskop paa Fyn, J a c o b
S c høn ning, den første lutherske Biskop i Viborg, og
selve Hans Tausen, den danske Luther, Biskop i
Ribe. Selv om det vanskeligt med Sikkerhed kan
afgøres, at disse Mænd ikke har gaaet i Aarhus Skole,
er der dog saa meget, der taler derimod, at Lyschan
ders tvivlsomme Autoritet, der er den eneste Støtte
for denne Antagelse, ikke vejer meget.
Lyschander har sikkert her ladet sig friste til at
understrege den Antydning, som allerede findes hos
Lætus: at Børup har været en Slags Forløber for og
Forbereder af Humanismen og Reformationen. Lætus
skriver, at »hvis de sande og nyttige filosofiske Skri
benter havde affødt nogen Dannelse eller faaet Ind
pas i dette Slægtleds Skoler og hos Lærerne i de
theologiske og humane Videnskaber, saa vilde han
(Børup) have opnaaet . . . den fuldkomne Ros for
Dannelse . . .«. Altsaa hvis — thi naturligvis kunde
den gæve Humanist og Protestant ikke indrømme, at
den katolske Morten Børup, som levede i det »tem
melig tætte og udbredte Mørke«, var helt paa Højde
med hans egen Tid. Men Børup »gik ikke mange
Aar forud for sin store Navne Morten Luther«, og
han var Lærer for flere af de Mænd, som kom med
i Striden, »dengang samtidig den guddommelige Lære
om Kristus og den ægte menneskelige Litteratur og
de gode og klassiske Skribenter i Stedet for de smag
løse og barbariske genindførtes i vore offentlige Skoler«.
Lyschander har trukket Linien helt ud og gjort
ikke mindre end tre lutherske Biskopper til Børups
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Disciple, saa kunde der ikke være nogen Tvivl om,
at alle den Tids aandelige Kæmper nødvendigvis
maatte have gaaet i Aarhus Skole, og at Børup havde
været Forberederen af de Aandsstrømninger, der
slog igennem omkring 1520—30.
Det er denne Lyschanders Meddelelse, der har givet
Anledning til, at Børup senere undertiden erklæres
for Humanist, ja, endog for Protestant1). Poul Røn2)
slaar fast — efter at have opregnet alle Børups Dis
ciple inch de tre Biskopper — at »det heraf er tilladt
at slutte, af hvilken Kilde Reformationstidens Lærde
har øst deres Dannelse«.
Men Børup var ikke Humanist. Lætus’ Formod
ning om, at han — privat — kan have læst Vergil,
er ikke afgørende, thi »Majvisen« og »Byrimene« er
ikke humanistisk Poesi, paavirket af de klassiske
Mønstre. Og han hylder i »Byrimene« Peder Skotte,
der var en afgjort skolastisk Universitetslærer. Børup
var heller ikke Protestant. Han gaar vel i »Byrimene«
haardt frem mod Munkene, men hans aabne Blik
for Præsteskabets og Kirkens Fejl har været af samme
Art som Poul Helge se ns3), med hvem han gjorde
Bekendtskab i 1522, da Helgesen efter sin Prædiken
for Kristian II om Herodes og Herodias flygtede til
Aarhus. Senere har disse to Mænd desuden brev
vekslet, og vi ved, at Helgesen 1523 i et nu tabt Brev4)
til Børup netop har dvælet ved Præstestandens utvivl1) Wadskiær (»Poetisk Skueplads« 1741 S. 142) meddeler, at
M. B. var den første lutherske Sognepræst ved Domkir
ken, hvilket dog savner enhver Hjemmel. Det maa, som
Rahbek skriver, være en af den Slags Bemærkninger, der
fik Suhm til at ytre om Wadskiær, at han »ei havde læst
med synderlig Eftertanke«.
2) Poul Røn: Hans Tausen. 1757. Thesis III.
’) Poul Helgesen, f. ca. 1480, Dødsaar ukendt, Karmelitermunk, historisk og teologisk Forfatter, især kendt for sin
Deltagelse i Reformationsstridighederne, først kæmpende
mod Romerkirkens Misbrug, senere en af Reformationens
ivrigste Modstandere, hvilket — ganske ufortjent — skaffede
ham Navnet »Poul Vendekaabe«. .
4) H. F. Rørdam: Hist. Kildeskr. I. S. 108, 120 og N. M.
Petersen: Bidrag til den danske Litteraturs Historie. 1867.
II. S. 105.
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somme Skavanker. Men Børup har sikkert, ligesaavel
som Poul Helgesen, reageret stærkt mod de Løsriv
ningstendenser, bort fra Moderkirken, der blev Følgen
af Luthers Radikalisme. Han har formentlig set paa
Kirken som Videnskabsmand og Jurist. Som det
fremgaar af »Byrimene« respekterer han hos Præste
standen alene Lærdom. Kirken har for ham været
Kulturbæreren, hvad den jo ogsaa paa den Tid var
ret ene om at være; og han har betragtet den som
det verdensomspændende Magtsystem, hvis Betydning
han ikke uden Grund vurderede højt. Han er der
for ligesom Poul Helgesen ivrig efter at rense de
daarlige Elementer i Kirken ud, men han vilde utvivl
somt holde paa Romerkirkens fortsatte Bestaaen. Hans
religiøse Følelse er, saaledes som den kommer frem
i Majvisens sidste Vers, ganske udogmatisk.
Hermed er fremdraget de sparsomme Oplysninger,
vi har om Morten Børups Levned. Hvori hans frem
ragende Evner som Pædagog fortrinsvis har ligget,
faar vi ikke noget klart Indtryk af, men han har
sikkert især virket ved sin Personligheds Magt. Den
dybe Kærlighed, den Styrke i Mindet, som maa have
præget Børups Disciple, naar de fortalte om deres
gamle Rektor, lyser Gang paa Gang igennem Erasmus
Lætus’ Beretning, tydeligst i Skildringen af Peter Pau
linus’ Forhold til Majvisen. Ogsaa hans Daaredans
og Skuespillene, som han lod Eleverne opføre, tør
vel tages som Tegn paa, at han har været af et liv
ligt og alt andet end støvet Temperament. Vistnok
har Opførelsen af Skuespil paa Latin ikke været noget
usædvanligt i Datidens Skoler, men oftest har det
drejet sig mere om kedelige Sprogøvelser end om,
hvad vi vilde kalde Skuespil; og i hvert Fald er Med
delelsen om offentlig fremførte Skuespil i Aarhus
15019 vor tidligste Viden om, at noget saadant over
hovedet har fundet Sted her i Danmark. Det hedder
hos Thura, at der »i fordums Tid hvert Aar ved
Aarhus Skole holdtes et Skolegilde, kaldet vor store
Frues Gilde, ved hvilket Disciplene fremførte Kome’) A lb. Thura: Idea hist. litt. Dan. 1723 S. 72.
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dier, Tragedier og andre »exercitia ad litteras pertinentia«, sproglige Øvelser«. Og det var ikke blot
Forældre og andre af Byens Borgere, som var Til
skuere, men i 1501 var ogsaa Kong Hans’es Kansler
til Stede.
Men hvordan disse Skuespil har formet sig, ved vi
ikke. Muligvis har der været knyttet Dans til dem,
saaledes at Daaredansen maa tænkes komponeret til
denne aarlige Fest, og at denne Dans har haft usæd
vanlige Egenskaber kan vel ikke fejle, siden den op
føres 50 Aar efter Børups Død i selve Hovedstaden
og ved Hoflet. Det kan derfor antages, at ogsaa Skue
spillene har været noget ud over det sædvanlige.
At han har været en fremragende Skolemand er
i hvert Fald hævet over enhver Tvivl; derom er alle
Kilder enige. Fra alle Egne af Landet sendtes Ung
dommen til ham, ogsaa mange adelige, saaledes blev
f. Ex. Johan Friis, den senere Kansler, af sine For
ældre sendt fra Fyn »til Aarhus til Doet. Morten
Børup, som i de Dage vaar naffnkundig offuer alt
Rigit for sin Lærdom oc Flittighed, som hand an
vende paa ungdommen, met stor fruct at opdrage«1).
Derimod begaar Lætus og efter ham Lyschander en
Fejl, naar de meddeler, at Børup, efter at have ned
lagt sit Rektorembede, blev (Sogne-) Præst ved Dom
kirken. Som H. F. Rørdam gør opmærksom paa2),
kan dette ikke være Tilfældet. Morten Børup var jo
nemlig, som Hans Pedersen H o r s e n s meddeler3),
indtil sin Død Kantor i Kapitlet og havde altsaa den
øverste Ledelse af alt, hvad der vedkom Kirkesangen4).
Men dette udelukker, at han samtidig skulde have
været Præst ved Sognealtret i Domkirken, en lavere
Stilling paa den kirkelige Rangstige. Denne Præst
plejede nemlig at være en af Kannikerne, medens
Kantoren var en af Prælaterne. Som saadan havde
han en af en Kapellan betjent Kirke liggende til
’)
a)
3)
4,

Jacob Jacobssøn: Jødekrønicke. 1634. Fortalen.
Kirkehist. Sml. III Rk. 5. Bd. S. 323.
Kirkehist. Sml. Ill Rk. 3. Bd. S. 343.
Ser. Rer. Dan. VI S. 409-10.
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Præbende, har altsaa været »Kirkeherre«, men det
er ganske usandsynligt, at denne Kirke skulde have
været selve Domkirken.

*

*

II
Majvisen.
Af Morten Borups to efterladte latinske Viser —
alt hvad der med Sikkerhed kan tilskrives ham —
er Carmen vernale, oftest kaldet Majvisen, den
mest kendte. Den ældste og bedste Text findes hos
Erasmus Lætus og gengives derfor her med et Par
uvæsentlige Rettelser foretagne af Prof. M. Cl. Gertz1).
Af de Oversættelser, som i Tidens Løb har set Lyset,
har jeg valgt Marinus Borups2) ikke blot paa
Grund af dens poetiske Fortrin, men fordi den alene
af alle Oversættelserne søger at gengive en Skildring
af Naturen omkring Aarhus, saaledes som Marinus
Børup mener at finde den i den latinske Original.
vernalis temporis
Xnortu
lætabundo,

— Vaaren er i Brudd!
Vaaren
Frydefülde Komme!

dum recessum frigoris
nuntiat hirundo,
terræ, maris, nemoris
decus adest deforis
renovato mundo;
vigor redit corporis,
cedit dolor pectoris
tempori jocundo.

»Svit svivit!« — hør Svalens Bud:
»Nu er Kulden omme!«
Ager, Bugt og Egelund
vaagner sødt af Vinterblund
— nyfødt Verden straaler!
Livskraft ildner Krop og Sind,
hver en Pore suger ind
Vaar i fulde Skaaler!

Terra vernat floribus
et nemus virore;
aves mulcent cantibus
et vocis dulcore;
aqva tempestatibus
caret, aêr imbribus,
dulci plenus rore,
soi, consumptis nubibus,
radiis potentibus
lucet cum calore.

Mark ved Mark har Blomsterbal.
Lundens grønne Gemmer
trilrer lydt af Fuglekald
— bør de søde Stemmer!
Bugten blinker langt, langt ud.
Luften blaaner — glemt er Slud.
Duggens Taarer smiler.
Lys og let fordamper Sky.
Solen straaler: Bugt og By
varmt i Vaarlys hviler.

9 M. Cl. Gertz og Jul. Nielsen. Udv. Stykker af latinske
Forfattere fra Middelalderen. I 1909. S. 112.
2) Marinus Børup: Gækkeliljer 1920.
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O qvam mira gloria,
qvantus decor Dei!
qvanta resplendentia
suæ faciei!
at qvo ducunt omnia,
summa, ima, media,
formam speciei:
major hæc distantia,
cum sit differentia
noctis et diei.

Tak for al Guds Kærlighed!
jubler Land- og Hav-Glans.
Jorden — hvilken Herlighed!
— dog af HANS kun Afglans!
Rørt af HAM er alle Ting,
oppe, nede, rundt omkring,
frem i Farver svulmet.
Selv HAN mindre ligner dem,
end en Vaar, der straaler frem,
ligner Vintermulmet!

Ligesom Baggrunden for Børups Skuespil og andre
Øvelser var Skole-Festen, der afholdtes af »vor store
Frues Gilde«, saaledes er Baggrunden for Majvisen
en anden Festlighed: »at føre Sommer i By«, der
fandt Sted hver 1. Maj (eller dog i Begyndelsen af
Maaneden) og var almindelig over hele Landet. Byens
Ungdom drog den Dag til Skovs, og naar de kom
tilbage, smykkede med Blomster og Grønt1), sang de
gennem Byens Gader. Karlene havde en Sang:
Al Verdens Skaber, med god Besked —
Hør det, som vi bede!
Vi prise glade Aarsens Tid. —
Vær os alle en naadig Gud med Glæde!

Pigerne sang:
Her kommer vi vakre Piger smaa —
Maje er velkommen! —
Om vi en Vise kvæde maa. —
Alt saa vide, som Verden er, springer
i Rosenblommer.

Derefter kommer Peblingene, sortklædte og i sluttet
Trop, taktfast syngende paa Latin, under Anførsel af
Rektor og Hørere2).
Som Lætus udtrykkelig meddeler, er Carmen vernale
bestemt til denne Fest, og den har gennem mange
Aar været brugt ikke blot i Aarhus, men i mange
’) Da Kalenderen i 16. og 17. Aarh. var 10—11 Dage »bagefter«,
svarede 1. Maj altsaa til vor 11. Maj.
2) Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus I. 1907. S. 90.
10
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andre danske Byer1)- Majfesten, som efter alt at dømme
ikke var lutter skøn Poesi, men ledsagedes af Tiggeri
— mange af Datidens Disciples væsentligste Indtægts
kilde — af grove Kaadheder og Udskejelser, har dog
kun været den ydre Anledning til Carmen vernale.
Morten Børups Inspiration stammer saa aabenbart
fra andre og renere Kilder. Marinus Børup har
forsøgt at rekonstruere Digtets Genesis2), et Forsøg,
som naturligvis kun kan være et Tankeexperiment,
men et Tankeexperiment, der dog altid kan have
nogen Sandsynlighed: Han tænker sig, at den gamle
Rektor vandrer sine daglige regelmæssige Ture uden
for Byen, helst mod Nord ud til Skrænterne i Riisskov, og paa en saadan Spadseretur fødes Carmen
vernale en mild Foraarsdag, da Digteren staar mel
lem Skovbundens Blomster, med det brydende Løv
og de syngende Fugle over sig og med Udsyn over
den brede Bugt og den lille By, der kravlede sammen
ved den mægtige Domkirkes Fod. Vel ikke helt med
Urette mener Marinus Børup at finde dette Billede
igen i Majvisen, selv om Oversættelsen understreger
.det lokale mere end den latinske Text strængt taget
berettiger til. Og han ser utvivlsomt rigtigt, naar han
i Carmen vernale, trods den latinske Klædedragt,
sporer den første Vaarbebuder af ægte dansk Natur
lyrik, som, atter indvarslet af A m b r o s i u s Stub, først
for Alvor tog sin Begyndelse næsten 300 Aar senere
med Johannes Ewald, saaledes at der fra Børups
»Vaarsang« fører en tydelig Vej over Ambrosius Stubs
»Den kedsom Vinter gik sin Gang« og Johs. Ewalds
»Rungsteds Lyksaligheder« lige ind i det sidste Aarhundredes Naturlyrik, fra Oehlen schlager og C hr.
Winther til Ludvig Holstein i vore Dage.
Her er Carmen vernales egentlige Plads i dansk
Litteratur. At faa den anbragt i den æstetiske Ru
brik, hvor den formelt hører hjemme, har voldt ulige
større Vanskeligheder.
9 Om Majfestens forskellige Former kan læses i Georg
Bruun: Kolding højere Almenskoles Majfest. Kolding 1924.
2) M a r i n u s B ø r u p : Det ældste og det yngste Aarhus-Digt.
(Jydsk Jul 1921 S. 45—51).
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Carmen vern ale »viser den latinske Poesi’s Over
gang til Almuesproget« siger N. M. Petersen’). H. F.
Rørdam2) vender det om og mener, den er »et Ex
empel paa, hvorledes Folkesangen kunde gjenfødes i
det latinske Sprog, saaledes som vi kjende det fra
flere af Middelalderens dejlige latinske Hymner«. Sand
synligvis menes der det samme. Ud fra lignende Be
tragtninger vil J. P alu dan3) se den som nøje sam
menhængende med Vagantdigtningen, trods den tyde
lige Modsætning, der er mellem Maj visens religiøse
Slutning og det, at »de naturlyriske Vagantsange er
af et letsindigt erotisk Præg«. Men Vilh. Andersen
mener4), at »det vil næppe være muligt i Middelal
derens kirkelige Digte, der ikke giver sig af med Na
turen, eller i de verdslige Vagantviser, der paa ganske
ufilosofisk Vis tager Anledning af Floras friske Kranse
til at smykke den Elskede med lignende, at finde et
Sidestykke til det Verdensbillede, som fremstilles i
Børups sidste . . . Strofe . . . Dette er afgjort ikke
Middelalderens Verdensbillede, men Renæssancens
Kosmos«. Herimod hævder Vilh. Saxtorph5) at
Carmen vernale stammer direkte fra den kirkelige
Digtning, og mener endogsaa at kunne paavise Børups
umiddelbare Forbillede i en Paaskesalme af den fran
ske Augustiner Adam af St. Victor (f 1177). Salmen
aftrykkes her til Sammenligning:
renovatio
Mundi
nona parit gaudia,

resurgenti domino
conresurgunt omnia:
elementa serviunt
et auctoris sentiunt
quanta sint sollemnia.

Igjenfødelse
Verdens
Glæden igjenføder,

skjønt forynget, Skabningen
den opstandne møder;
Øst og Vest og Syd og Nord,
Ild og Vand og Luft og Jord,
sjunge Paaske-Salmer.

*) N. M. Petersen: Bidrag til den d. Litteraturs Historie.
II 1867. S. 19.
2) H. F. Rørdam: Københavns Universitets Hist, fra 1537—
1621 I 1868-69. S 31.
s; J Pal udan: Vagantpoesi i Norden. (Danske Studier 1905.
S. 194-212).
4) Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus I. 1907. S. 93.
5) Vilh Saxtorph: Morten Børups Maj vise. (Danske Stu
dier 1912. S. 128-30).
10*
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Ignis volât mobilis
et aër volubilis,
Huit aqva labilis,
terra manet stabilis,
alta petunt levia,
centrum tenent gravia
renovantur omnia.

Ser du op til Hvælvingen,
Skyerne sig klare,
lytter du til Bølgerne,
blidelig de svare;
mellem begge morgenglad
tumler sig med muntert Kvad
hele Fuglekoret.

Coelum fit serenius
et mare tranqvillius
spirat aura levius,
vallis nostra floruit,
revirescunt arida,
recalescunt frigida,
post quae ver intepuit.

Ser du, hvor i Skovene
alle Træer skyde!
Mærker du, hvor Engene
sig i Vaaren fryde!
Nu det visne vorder grønt,
nu det stygge vorder skjønt,
det gjør Paaske-Morgen.

Gelu mortis solvitur
princeps mundi tollitur
et eius destruitur
in nobis imperium,.
dum tenere voluit
in qvo nihil habuit
ius amisit proprium.

Livets Varme, sejrende
over Dødens Kulde,
priser ham, som straalende
rejste sig af Mulde;
Dødens Fyrste ham tog hel,
havde i ham ingen Del,
misted, hvad han havde.

Vita mortem superat
homo iam récupérât
qvod prius amiserat
Paradisi gaudium:
viam præbet facilem
Cherubim versatilem
ut Deus promiserat
amovendo gladium.

Funden har nu Mennesket
Bod for alt forliset,
Sværdet nu, det lynende,
svandt fra Paradiset:
Der Keruben løfter glad
Olje-Gren med Palmeblad,
vinker os til Haven.1)

Saxtorph finder i denne Salme paa samme Maade
som i Borups Vise et Afsnit af en Slags »Aarets Evan
gelium«, »og i meget påfaldende grad er det dels
de samme udtryk, dels den samme mening, der går
igen i dem begge«. Han nævner saaledes: »renovato
mundo« (Børup), »mundi renovatio« og »omnia reno
vantur« (Adam), »terra vernat floribus« (Børup) og
D Oversættelsen, der er meget fri, skyldes Grundtvig (SangVærk I Nr. 237). Paaskemotivet er understreget stærkere
end i Originalen, men alt i alt maa Oversættelsen vel siges
at staa fuldt paa Højde med den latinske Salme
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> vallis nostra floruit« (Adam). Men fremfor alt, siger
han, er Stemningen og Anlægget i begge Digte det
samme, idet der l}egyndes med selve Foraaret og der
efter gaas over til Lovprisningen af Gud eller Salig
heden.
Og Bøl up kan godt have kendt Salmen, idet den
lindes optrykt i en Samling fra 1487, som han kan
have lært at kende i Köln eller muligvis senere, da
de katolske Salmer jo vandrede, saa langt Kirken
naaede.
Alle disse tilsyneladende modstridende Meninger
indeholder hver især noget rigtigt og forekommer mig
ikke at udelukke hinanden. At Carmen vernale for
melt maa sættes i Klasse med Vagantviserne lader
sig ikke nægte. Den er ganske i Stil med de rimede
latinske Vers, som i Tilslutning til Kirkeversene
(Sekvenserne) forfattedes i Middelalderen af de saakaldte Vandreklerke (Vaganter), hvis folkelige Sprog
form og Versbygning, efter Stavelsernes Betoning og
ikke efter deres Kvantitet, var Humanisterne til For
argelse1). At Majvisen ikke har »et letsindigt erotisk
Præg« som mange af Vagantviserne, kommer ikke
blot af, at Børup, der jo var en Kirkens Mand og op
i Aarene, har været fjern fra en saadan Tankegang,
men ligger ogsaa naturligt deri, at Visen skulde be
nyttes som Skolevise. Den sproglige og tekniske Stil
henfører den ligefuldt til Vagantpoesien. Et enkelt
Exempel vil vise det. En typisk Vagantvise2) af natur
lyrisk Art lyder saaledes:
rpempus adest floridum
surgunt namqve flores,
vernales mox in omnibus
jam mutantur mores.
Hoc qvod frigus laeserat,
réparant calores,
cernimus hoc fieri
per multos colores.

kommen er,
Blomstertiden
Thi blomster frem nu skyder.

Vaarens magt i skov og mark
Med vælde frem nu bryder.
Alt, hvad kulden kued før,
Til live varmen vækker.
Se, et tæppe farverigt
Saa vide jorden dækker.

Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus I. S. 92.
2j Carmina Burana Nr. 105. Oversættelsen skyldes Dr. phil.
Fr. Moth. Se »Vagantviserne« 1918. S. 250—51.
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Stant prata plena floribiis
in qvibus nos ludamus.
Virgines cum clericis
simul procedamus,
per amorem Veneris
ludum faciamus,
ceteris virginibus
ut hoc referamus.

Engen staar af blomster fuld,
For os en hjærtens glæde.
Nu, piger, lad os ud i vang
Med klerikerne træde!
Tid det er til Venus’ leg,
Hvorefter sjælen higer.
Saa kan vi fortælle lidt
Til de andre piger').

O, dilecta domina,
cur sic alienaris?
An nescis, o carissima,
qvod sic adamaris?
Si tu esses Helena,
vellem esse Paris:
tamen potest fieri
noster amor talis.

Skønne frøken, sig, hvorfor
Du mig ryggen vender!
Mon du, kære, virkelig
Min kærlighed ej kender?
Var du Helena, da gad
Selv jeg Paris blive.
Dog kan samme elskovslyst
Vi hinanden give.

Her er første Strofe ganske svarende til Anslaget
og Tonen i Carmen uernale, hvorimod Slutningen
efter Vagantvisernes Skik munder ud i letsindig, jord
bunden Elskov, dybt forskellig fra Børups svimlende
Evighedsbetragtninger. Men man har Exempter paa,
at naturlyriske Vagantviser, der oprindelig sluttede
med sanselig Elskov, i senere Bearbejdelser er for
andret saaledes, at de i Stedet fik religiøst Præg. Paa
lignende Maade er en gammel svensk Oversættelse af
Carmen uernale2) endnu stærkere religiøst stemt end
Originalen ved Tildigtning af et Par Strofer i ren
Salmestil.
Vagantviserne virker gennemgaaende friskere og
mere levende end den mere traditionsbundne kirke
lige Digtning, hvilket naturligt kan forklares af deres
Udspring fra primitive, om end ikke altid lige rene
Inspirationskilder, mens de kirkelige Hymner og Sal
mer ofte stivnede i faste Klicheer og dogmatisk-teologiske Betragtninger. Majvisen har det friske, levende
Sprog fælles med Vagantviserne, men derfor kan den
godt være paavirket af Ideen i Paaskesalmen fra det
12. Aarhundrede, ja, Børup kan muligvis direkte have
1 12. Strofe taler Pigerne, i 3. en ung Vagant.
2) Noreen och Lundeil: 15—1600-Talens Visböcker V. Kgl.
Bibliotekets visbok i 16:o Nr. 59.
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haft den i Tankerne, da Carmen vernale fødtes i hans
Sind. Men Majvisen overgaar baade Vagantviserne
og Paaskesalmen. Det forekommer mig, at Vilh.
Andersen trods alt har Ret, naar han mener, at der
hverken i Middelalderens kirkelige Digtning eller
blandt de verdslige Vagantviser kan findes et virke
ligt Sidestykke til den. Kun Majvisens ydre Form
kan fastholdes i de middelalderlige Litteraturgrupper,
men hører ogsaa absolut hjemme der. Den Aand,
som lever i Digtet, peger derimod langt ind i Frem
tiden, er baaret af en Renæssancefølelse, som først
de følgende Slægtled helt skulde forstaa. Ja, den
hæver sig op over alle Tider og Former ved sin
Umiddelbarhed, dybe Menneskelighed og Inderlighed.
Bør tips Naturlyrik siger mere end de almindelige
Vagant visers, er friskere »set«, og hans Religiøsitet i
sidste Strofe er ikke katolsk, konventionel Teologi
som hos Adam af St. Victor, men levende, almen
menneskelig religiøs Følelse, der ikke vil kunne tages
til Indtægt af nogen Dogmatik. Derfor har denne
Vaarvise ogsaa bevaret sin Livskraft og gennem Aarhundreder anslaaet Strenge i det menneskelige Sind,
som nu og til alle Tider vil tone paa samme Maade
en lysende Foraarsdag.
Den ældste bevarede Optegnelse af Carmen vernale
er som ovenfor nævnt Erasmus Lætus’ fra ca. 1580.
Og da Lætus havde Visen fra Børups Discipel, Peter
Paulinus, som elskede den højt fra sin Skoletid, er
der ingen Grund til at tvivle om, at vi her har Børups
egen Text. Men denne Lætus’ Optegnelse har ikke
været meget kendt; Maj visen har vandret vidt om
kring, ofte vel i mundtlig Overlevering, hvilket har
bevirket forskellige Forandringer, ikke altid til det
bedre. Allerede 1582 findes den dog trykt i et gam
melt finsk-svensk Sangværk Piæ cantiones ecclesiasticæ
et scholasticæ. Gryphisuualdiæ (Greifswalde), 1582.
Udgivet af den finske Student Theodericus Petri.
Her er Texten noget forskellig fra Lætus’. Det samme
gælder den Text Alb. Thura meddeler1); han har
l) A lb. Thura: Idea historiæ litterariæ Danorum. 1723. S. 72.
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nemlig ikke kendt Lætus’ Manuskript og aabenbart
heller ikke »Piæ cantiones«, men har faaet en Af
skrift t'af Peder Fogh til Ryomgaard, altsaa en Af
skrift efter Lyschander. Og den Lyschanderske Ver
sion, som jo ogsaa optryktes af Worm i Vita Martini
Borupii, blev derfor den, der i de følgende Aarhuudreder kom til at ligge til Grund for de Oversættelser,
der saa Lyset. Den første Oversættelse fremkom 1791
i »Den Viborger Samler«. Den var foretaget af »N . . .v <
□ : P. M. Nødskov, men var ikke særlig fremragende.
Langt bedre, ja, maaske den, der kommer Børup
nærmest i Stemning, er Rektor H. H. Blaches1),
der dog er oversat efter en Text, som er endnu fjer
nere fra Originalen, fordi Blache — sammen med
Overlærer Dr. Wiehe2) — havde »tilladt sig nogle
smaa Ændringer . . . for at befri den fra nogle Bar
barismer og enkelte aabenbare Fejl«. Den næste
Oversættelse er H. F. Ewalds3); den er solid og fal
der mundret, men har tilsat en Del af Originalens
Poesi. Endnu 1895 oversætter Dr. Fr. Moth4) efter
Lyschanders Version, og først Vilh. Andersen5) og
Marinus Børup6) har lagt Lætus’ Optegnelse til
Grund.
Uafhængig af, hvad der i Danmark er fremkommet
om Carmen vernale, synes Visen at have levet sit Liv
i Sverige og Finland. Den ovennævnte Samling af
Piæ Cantiones har tilsyneladende ikke været kendt her
hjemme, men har til Gengæld været meget yndet i
x) Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole 1857. S. 44.
H. H. Blache, 1787—1871, Student fra Aarhus Skole 1806
og fra 1813 Adjunkt ved samme Skole, senere Overlærer og
fra 1838 Rektor Han var kendt som en fin Latiner, førte
en let og smidig Pen og var en yndet Lejlighedsdigter. De
bedste af hans Poesier, der næsten alle knytter sig til Aar
hus, er samlet i et lille Bind »Arosia«, der udkom i 1862.
2) Dr. phil. Fr. V. Wiehe, Broder til Michael og Vilh. Wiehe,
var fra 1852 Overlærer ved Aarhus Kathedralskole. Han
døde 1864.
8) H. F. Ewald: Den skotske Kvinde paa Tjele. I 1871. S. 15.
4) Børnenes Blad 1895—96. S. 153.
Danske Studier. 1904. S. 236.
®) M a r i n u s B ø r u p : Gækkeliljer. 1920.
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Finland og Sverige. Indtil 1776 er den udkommen i
ikke mindre end sex Udgaver1). Og at Børups Maj
vise har været blandt de mest sungne kan man maaske slutte af, at en af Paryktidens Udgivere af Piæ
cantiones (1776) har ment det nødvendigt at moderni
sere den gamle Melodi, give den pastoralt Tilsnit med
kælen Hyrdetrille o. s. v., hvorved den helt har skif
tet Karakter; i vore Øren er den oprindelige Melodi
dog at foretrække2).
Om Carmen vernale allerede i 1582 har været saa
almindelig udbredt, at den naturligt maatte indgaa i
Piæ cantiones, vides ikke med Bestemthed. Men
muligvis har ogsaa særlige Forhold gjort sig gæl
dende: Udgiveren, den finske Student Theodericus
Petris Farfar var nemlig fra Danmark og hed
Jöns Jute eller Jens Jyde3). Det ligger da ret
nær at antage, at denne — han kan jo meget godt
have gaaet i Aarhus Skole under Børup — har været
det Mellemled, hvorigennem den danske Sang er
bleven omplantet til Finland. Er dette Tilfældet, vil
man ogsaa med nogen Sandsynlighed kunne fastslaa
den Melodi, der i »Piæ cantiones« er vedføjet Maj
visen, som den oprindelige, den, Børup selv har brugt.
Ja, man kunde maaske gaa et Skridt videre og an
tage, at ogsaa Melodien er komponeret af Børup, der
jo som »Daaredansen«s Komponist ikke har været
uden Forbindelse med Musiken. Men det kan natur
ligvis kun blive en Formodning.
Melodien til Carmen vernale i »Piæ cantiones« er
i den saakaldte 2. Kirketoneart, hypodorisk, med
Grundtone d. Den er skær og fin og af en sjælden
’) Saa sent som i 1900 udkom i Helsingfors et mindre Uddrag
af Piæ cantiones under Navn af Carminalia selecta, og i 1910
er den gamle Samling udkommet i Nyudgave i London ved
»The Plainsong and Mediaeval Music Society«.
2) Begge Versioner findes gengivet i Angu 1 Hammerich:
Musik-Mindesmærker fra Middelalderen i Danmark. 1912.
3) Tobias Norlind: Latinska skolsånger i Sverige och Fin
land. Lund. 1909. »Jute« var et almindeligt Smædenavn til
de »Danske«, og Jons Jute behøver saaledes ikke at have
været fra Jylland ; men da Skolen i Aarhus søgtes fra hele
Landet, kan han godt have været Børups Discipel.
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Ynde og slutter sig fast til den latinske Text1); kun
synes dens sørgmodige Klange maaske ikke at passe
helt til Digtets Foraarsjubel.
Den oprindelige Melodi, polyfont udsat af J ulius Röntgen.

A

11 A n g ii 1 Ha ni ni e r i c h s anførte Værk. S. 108.
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Den oprindelige Melodi var imidlertid gaaet i Glemme
herhjemme, i hvert Fald er den ikke, saa vidt vides,
optegnet i danske Kilder; maaske har man benyttet
en anden, saaledes gør J. Årsbo1) opmærksom paa,
at Carmen uernale kan synges paa Melodien til
den middelalderlige Kirkesang Dies est laetitiae (»Glæ
Carl Nielsens Melodi til Moths Oversættelse.
Carl Nielsen.

den hun er født i Dag«, se Laub: Salmemelodier i
Kirkestil II, 1902); men fra 1857 fik den gamle Maj
vise igen en egen Melodi, komponeret af A. P. Berggreen2), som endnu i min Skoletid (1904—10) blev
sunget i Aarhus Katedralskole. Nu benyttes vist oftest,
i Aarhus som andetsteds, Carl Nielsens friske
Melodi, komponeret 1906 til Kolding højere AlmenJ. Årsbo: Dansk Folkesang. II. 1904. S. 25.
2) A. P. Berggreen: Sange til Skolebrug. 2. Hft. 2. Udg. 1857
S. 56.
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skole til Dr. Moths danske Oversættelse. Desuden
findes Melodier af Knud Haase, komponeret til
Blaches Oversættelse til Brug i Hellerup Gymnasium1),
af Alfr. Tofft og den islanske Komponist Svein b.
Svei nbjørns son. Carl Nielsen har endvidere i 1926
komponeret en Melodi til Marinus Børups Oversættelse
til Brug for Aarhus Katedralskole. Den er dog endnu
ikke trykt2).
Men maaske vil den oprindelige Melodi atter komme
til at hævde sig. Den er nu arrangeret for 3 Stem
mer og optaget i et Sanghefte3), beregnet for de højere
Almenskoler og Seminarierne, og har altsaa Mulig
heder for at blive almindelig kendt.
Saaledes har Carmen, vernale paa afgørende Maade
godtgjort sin Levedygtighed. Efter 400 Aars Forløb
synges de latinske Strofer stadig i Skolerne — endda
de smaa Disciple nu som oftest ikke forstaar et Ord
af dem. De virker alene som klangfulde Tryllefor
mularer, der gennem Oversættelsernes Stemning faar
Morten Børups latinske Foraar til atter at grønnes —
og saaledes vil det grønnes ogsaa de næste 400 Aar.
III
De syv Byrim.
Foruden Carmen vernale er endnu et af Morten
Børups Digte bevaret, nemlig Visen om Datidens syv
Stiftsstæder. Denne Vise ligner Carmen vernale saa
lidt, at man næppe skulde tro den skrevet af samme
Mand, og af Samtiden har den ikke været vurderet
højt, ja, i Beundringen for den udmærkede Rektor
og hans Vaarsang har man øjensynlig undgaaet den
og saa vidt muligt fortiet den som en beklagelig For
løbelse af den ellers saa sympatiske Digter. Erasmus
Lætus nævner den overhovedet ikke, og først 1591
trykkes den i Anders Sørensen Vedels Udgave
af »It Hundrede vduaalde danske Viser« og da led
saget af følgende Undskyldning:
’) Knud Haases Melodi foreligger ikke trykt.
*) Angaaende Melodierne henvises iøvrigt til Bibliografien.
a) Jul. F o s s og V a 1 d. Jensen: 50 Sange i to- og trestem m ig
Bearbejdelse. I. 1924.
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»Denne Vise er ickon om de besynderligste Stæder oc Byer,
som Domkircker ere udi, oc er denne Vise lagd aff Doctor
Morten Børup, som vaar en Naffnkundig oc lærder Mand udi
Arhuss, dog hand huercken giffuer Arhuss eller de andre nogen
synderlig Loff, undertagen Kiøbenhaffn alene, for Høyscholens
oc Kongelig Hoffuet Slottens skyld; dog huer aff de andre
ere vel ellers saa berømmelige, huad heller mand vil see til
Gammelheden eller andre Omstende oc god Beleilighed, huad
den gode Mand ellers haffuer rørt til denne Diet, som mand ellers
maatte vel kalde Libellum famosum, om den haffde været giort
i vor tid. Men efterdi den haffuer været brugelig her indtil i
Higet, lade vi den saa løbe her hen under de andre«.

Derefter følger Visen, som her sammenstilles med
en Gendigtning af Marinus Børup1).
et regali
Clericali
turba gaude Hafnia.

Non est talis, nec æqvalis
ci vitas in Da nia.
Artium officina
omnium pulcherrima,
merces exerces,
colligis et possides
per terrarum spacia.

T>ispeprægtigt, kongemægtigt
-L> straaler, Kj ø b e n h a v n, dit Ry.
Danmarks Rige ej din Lige
har i nogen anden By.
Nu kan Kunst og Viden ty
til dit Værksteds væne Ly.
Over Jord, i Syd og Nord
har du flettet Handelsnettet;
gyldne Tider ser du gry!

Tace Lundis rusticalis
nisi qvid ecclesia.
Time, Ripis, ripam maris,
ingeniis viges et moribus.
Campestris clama Vibergi a,
ure tua strå mina,
contentiosa, famosa
litium certamine
et judieum prudentia.

Stille, Lund! — du er for landlig;
kun paa Kirkens Ry vi tror!
Ribe, dig vil Havet ribbe,
dog, din Aand staar fint i Flor.
Videnom fra Hedens Jord
skraaler Viborgs Kiv i Kor,
Stridens Luer Straatag truer,
men bekæmpes dog og dæmpes
ved de kloge Dommerord.

Culus mundi, vis confundi:
Villula
B u r g 1 a n e n s i s insula :
Monachorum stringelorum,
tota tua gloria.
M ane par 011 h o n i a,
sed fuisti domina:
Dedisti, cepisti
Dominos monachos,
ergo manes fam ula.

Børglum — denne »Verdens
• Ende«,
ku ns en Tue i et Kær - !
Alt dit Smykke, Terp, er tykke
Munkes plumpe Herrefærd.
Odense har samme Værd;
men du var en Frue skær
— som desværre tog til Herre
Munkerakket — og besnakket
altsaa blev en Rakkermær.

Marinus Børup: Tøbrud. 1923. S. 113—23.
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Nullus ergo te laudare
audet nunc Arhusia:
Nam qui tecum vult regn are,
deducis in avia:
Uteris astutia
plus qvam sapientia:
Prælatum pergratum
temere perdere
audes in malicia.

Nu, saa skal du aldrig høre
Harpen, Aarhus, dig til Pris!
Thi din Fører vil du føre
i Morads paa Stimandsvis.
Det er svedne Kræmmerfnis,
naar du roser dig som viis:
En retfærdig, høj ærværdig
Kirkens Hyrde tør du styrte
i et lumsk beredt Forlis!

SI es viga, luto oblita
pone suspercilia:
Caput et pedes perdita
langues ad officia:
Vita in pisciculis,
frigida, rigida,
tota pené exanimis:
Regum bibis sangvinem,
hoc habes præconium.

Slesvig, slimet lyser Slammet
bag dit mørke Skurkeblik.
Bundfordærvet, er du lammet,
sløv for hvert et Hverv, du fik.
Ja, du ligner paa en Prik
Fisken paa din Spisebrik:
Kold og stiv — saa gold for Liv!
Denne Ære din skal være:
Kongers Blod blev dig til Drik!

Ex loquace ore tace,
garrula Roschildia:
Quid de tuo gaudes clero
in tua superbia:
Ut Petrus de Scotia,
tam mirificé docere
dogmata plurima
possit jam in Dania.

Sladre-Lysten slider Røsten,
R o s k i 1 d ! — spar de fede Ord !
Al din Pris af dine Mestre
er kun Pral, du indbildsk tror.
Hvem i dit saa rige Kor
er som Peder Skotte stor
— kan med Tankers Væld berige
saa berømmeligt, utømmeligt
n u, paa hele Danmarks Jord !

Civitates DEO gratas,
vos conservet Trinitas:
Nam sanctorum plurimorum
vobis floret sanctitas,
Clemens et Laurentius,
Chetillus et Lucius
Canutus et Lambertus,
meritis plurimis:
Maria sed in omnibus.

Stolte Stæder, Gud I glæder,
jer beskærme Himlens Hær!
Helgenkraften har jo haft en
hellig Del i eders Færd:
Clemens, Knud, Laurentius,
Lambert, Kjeld og Lucius
— hver har trolig hver sin Bolig
skænket Naade over Maade,
men Maria hver især!

Ikke uden Grund har Anders Sørensen Vedel kaldt
dette Digt libellus famosus — et Skandskrift — thi
bortset fra første Vers’ Lovprisning af Kjøbenhavn,
kan det ikke siges at være nogen blid Medfart de
øvrige Byer faar. Det er da ogsaa væsentlig første
Vers, der gennem Aarhundrederne er omtalt og cite
ret, og mon det ikke er dette første Vers, der har
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forledt Vilh. Andersen til at skrive, at vi i »By
rimene« har »det første Forsøg paa Fædrelandssangen
i Lighed med Laurids Koks Danevirkevise og Chr.
Richardts geografiske Digt »Danmark««1). Thi kan
Kærligheden til Fædrelandet end ofte tvinge Svøben
fremfor Ærekransen i Digterens Haand, saa vil man
vel alligevel ved »Fædrelandssang« i Almindelighed
forstaa en Lovprisning, en Kærlighedserklæring, og
som saadan gør Byrimene en underlig Figur. Snarere
kunde man kalde Digtet en »Revyvise«, som H. F.
Rørdam har gjort det i sit Forsøg paa at gøre disse
Rim forstaaelige for Nutiden2). Thi som enhver Revy
vise er spækket med Hentydninger og snærtende Un
derfundigheder, saaledes trænger ogsaa flere af Ver
sene i Børups Byrim til nærmere Forklaring.
Verset om Kjøbenhavn behøver færrest Kommen
tarer. Det er en klart set Karakteristik af Danmarks
Hovedstad, som passer den Dag i Dag, og Børups
Kærlighed til denne By skinner tydeligt igennem.
Men allerede i 2. Vers stikker han den satiriske Heste
hov frem, om end Tonen endnu er lemfældig: Lund,
der vel kunde synes at have Krav paa nogen Aner
kendelse som Sæde for den danske Kirkes Primas,
faar dog et lille Hib, mens Viborgs »kloge Dommer
ord« er den eneste formildende Omstændighed ved
Byens Skraal og Kiv (Snapstinget?); og Ribe faar
lidt Anerkendelse, fordi dens »Aand staar fint i Flor« ;
men i 3. Vers om Børglum og Odense gaar det
løs. Her brænder Børups Foragt for Munkene igennem.
I det hele taget er det ejendommeligt, om end ikke
et enestaaende Tilfælde, saa lang Tid før Reforma
tionen — Digtet maa være fra ca. 1491 — at se en
saa tydeligt udtalt Haan og Ringeagt for den lavere
gejstlige Stand, specielt Munkene. Det er Synspunk
ter, der direkte fører til Forstaaelsen med Poul
Helge sen og fortsættes i den nu tabte Brevveksling
om Gejstlighedens sædelige Forfald.
Ringeagten for Børglum er sikkert væsentlig grunVilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus I. S. 94.
2) Kirkehist. Saml. V Rk. 3. Bd. S. 3.

160

Emanuel Sejr:

det paa, at dette Bispesæde, der ikke var knyttet til
nogen Købstad, men kun til en ringe Landsby (vilhila, Terp), ikke havde noget Domkapitel af lærde
Gejstlige (thi Lærdom kunde Børup nok goutere), men
kun et Klosterkonvent at støtte sig til. Og disse
»plumpe Munke« havde naturligvis ingen eller kun
en mangelfuld videnskabelig Uddannelse. Om Odense
gælder noget lignende, idet St. Knuds Kloster paa
Børups Tid blev givet tilbage til »Munkepakket«, efter
at det i en Aarrække var blevet styret af Domkapitlet
af Sekulargejstlige med Provsten ved Odense Frue
Kirke i Spidsen — deraf Billedet med Frue og —
Munkedeje.
Tordentalen til Aarhus har sit Udspring i en Strid,
som dengang var standende mellem Biskoppen, Ejler
Madsen Bølle, og Aarhus By angaaende Byjorderne
og andre økonomiske Tvistemaal. Da Biskoppen til
Slut ogsaa fik Kongen imod sig, nødtes han til —
1491 — at nedlægge sin Bispestav — et »lumsk be
redt Forlis«. Striden synes endnu ikke at være af
gjort, da Børup skrev Digtet, og dette maa altsaa
dateres til samme Aar.
Marinus Børup mener, at hele Digtets Udgangspunkt
er dette Vers om Aarhus1). Del kan vel ogsaa nok
tænkes, at Morten Børup, som i 1491 nylig ude fra
Europa var kommen tilbage til Smaaligheden i den
lille Provinsby, har reageret voldsomt overfor de
»svedne Kræmmerfnis« og i et heftigt Udbrud har be
gyndt et Smædedigt over Aarhus:
Nullus ergo te laudare
andet nunc Arhusia . . .

Nu, saa skal du aldrig høre
Harpen, Aarhus, dig til Pris . . .

Og ud fra dette Vers er saa de andre vokset frem.
Den By, der faar den værste Medfart er dog Sles
vig. At de flere Hundrede Aar gamle Mord paa Kong
Niels og Erik Plovpenning skulde have sat Børup i
et saadant Baseri synes urimeligt; og vel var For
holdene i den slesvigske Kirke dengang stærkt opløste,
men han har dog sikkert haft andre Grunde til sin
Vrede, som vi ikke mere kan spore.
r) Marinus Børup: Tøbrud. 1923. S. 113—14.
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Af Danmarks Stiftsstæder er der nu kun Roskilde
tilbage. Den var et anseligt Bispesæde med en stor
Skare Præster, Kanniker og andre Klerke, og Byen
har sikkert haft store Tanker om sig selv, hvad Bø
rup ikke undlader at reagere overfor. Vi ser igen
her, hvor lavt han vurderer Gejstligheden som Stand;
thi hvem »af hele Kieresiet« kunde maale sig med
Peder Skotte i Lærdom? — og det var dog den,
det kom an paa.
Saa kommer Slutningsverset, der ovenpaa den djærve
Skælden lyder pudsigt som en traditionel Bordtale.
Hvis Børup overhovedet har skrevet dette Vers —
det stikker jo bravt af mod de andre — kan det vel
heller ikke fejle, at der ligger nogen Ironi gemt bag
de glatte Vendinger.
Børups »Byrim« er i Form og Tone nær beslægtet
med de satiriske Vagantviser, skønt Digtet indtager
en Særstilling paa Grund af dets »topografiske« Karak
ter. Det kommer i poetisk Henseende ikke paa Højde
med Carmen vernale, men udmærker sig dog ved en
overordentlig veltalende Kraft og Lidenskab i Ud
trykket. Digtet har desuden stor Interesse, ikke blot
fordi det giver Bidrag til Tidens Kirkehistorie, men
fordi det i høj Grad belyser Morten Børups Karakter.
Er han i Majvisens dybe Menneskelighed hævet op
over alle Tiders Strømninger, viser han sig til Gen
gæld i »Byrimene« som et ægte Barn af sin Tid, der
har taget kraftigt og absolut Standpunkt overfor sine
Omgivelser. Blomsterdrømmerierne, som saa brutalt
afbrødes af Fogedens Pisk, har kun været en enkelt
Side af Børups Væsen, han har tillige været en skarp
Intelligens og en »hastig« Mand, der i retfærdig Harme
over Usselhed og Lavsind kunde bruse heftigt op til
Forsvar for det, han satte højest: Lærdommen og
det aandelige Arbejde indenfor Kirke og Skole — og
til Angreb mod Kulturens Fjender. Og det kan ikke næg
tes, at han i »Byrimene« svinger Svøben med Djærv
hed og Kraft. Uden i Grovhed at naa den Tone
der senere karakteriserede Reformationstidens Pole
mik, har hans Slag sikkert ogsaa ramt, hvor de
skulde.
11
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IV
Breviarium Arhusiense.
Carmen vernale og »Byrimene« er de eneste Digte,
som med Sikkerhed kan tillægges Morten Børup.
Muligvis stammer ogsaa en Del Hymner i Breviarium
Arhusiense fra hans Haand, men noget Bevis er ikke
ført og lader sig vanskeligt føre for denne Hypotese.
Breviarium Arhusiense er trykt 1519, og Dr. Ellen
Jørgensen skriver følgende om det i sin Bog »Hel
gendyrkelsen i Danmark« (1909): »Aarhus Breviar
fængsler Opmærksomheden ved et Stof, der afviger
fra de andre danske Breviarers Indhold, og synes
samlet med Omhu fra mange Egne; fremdeles har
Aarhus Breviar Hymner, der ene findes i denne Bog
og derfor med størst Sandsynlighed maa anses for
at være digtede i Stiftet . . . Kapitlet har bekostet
Bogens Udgivelse, men Spørgsmaalet er: Hvem blandt
Præsterne ved Aarhus Domkirke først i det 16. Aarhundrede kan tænkes at have haft den Sans og Ind
sigt, hvorom Breviaret med dets Særpræg bærer Vid
nesbyrd?«
Dette Spørgsmaal mener H. F. Rørdam at kunne
besvare med Navnet Morten Børup1). Børup var jo
Kantor ved Domkirken og hans Opgave var at forestaa eller dog have Opsyn med alt Gudstjenesten ved
rørende — altsaa netop hvad Breviaret har til Formaal at ordne. Det bliver da overmaade sandsynligt,
at Børup har tilrettelagt Stoffet og foretaket Redak
tionen af Breviarium Arhusiense. Hans litterære Sans
og Indsigt vil man ikke tvivle om efter de Prøver,
vi har paa hans egen Kunst, og gennem sit Ophold
i Udlandet har han faaet et mere udstrakt Kendskab
til Tidens kirkelige Digtning end maaske mange an
dre. At tillige de Hymner, som alene findes i Aar
hus Breviaret, med al Rimelighed kan tilskrives Børup,
maa ligeledes synes naturligt. Men Bevis herfor vil
kun kunne føres gennem en Forfatterbestemmelse
paa Grundlag af de enkelte Hymners Stil og Sprog,
Kirkehist. Sml. V Rk. 5 Bd. S. 600-1.
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og der vilde hertil kræves saa udstrakt Kendskab til
Middelalderens kirkelige Digtning og en saa indgaaende filologisk Undersøgelse, at jeg ikke ser mig
i Stand til at føre dette Bevis.
Det faar da her blive ved Hypotesen.
V
Eftermæle.
Skønt Børups Minde har holdt sig usædvanlig friskt
gennem de 400 Aar, som er gaaet siden hans Død,
har der dog været Tider, hvor det ligesom synes at
være dækket af Aarenes Støv. Dette spejles paa en
mærkelig Maade i den Skæbne, der er blevet Børups
Mindesten til Del — hans Eftermæles ydre Symbol.
Han begravedes, som Lælus fortæller, Øst for Kir
ken, mellem denne og Skolen, og der blev lagt en
Mindesten over Graven med følgende Indskrift: »Doctor
Martinus Børup SS. Theologiæ Professor quondam et
hujus Scholæ Rector«. (Dr. Morten Børup, fordum
Lærer i den højhellige Theologi og denne Skoles Rek
tor). ' Hvornaar og af hvem denne Sten er rejst, ved
vi ikke, men allerede før 1691 har den været glemt
og tildækket med Jord — det var en rund, flad Mar
morsten — thi Alb. Thura meddeler1), at Præsten
Morten Herløv (død 1691) fremdrog den fra Jor
den, »hvorunder den havde været skjult i mange
Aar«. I 1692 omtaler Holger Jacobæus Stenen i
sin Rejsedagbog2) og optegner Indskriften som foran
meddelt. Omkring 1730 har den været stærkt med
taget af Tidens Tand. I et Haandskrift fra den Tid
skriver nemlig daværende Underdegn Peder Pederssøn S chive3), at den »nu er meget fordærvet og
Skriften fast ulæselig«. Men i dette Haandskrift er
opbevaret en Afbildning af Stenen med Greb, Ris og
*) Alb. Thura: Idea hist. litt. Danorum. 1723. S. 71.
2) Holger Jacobæus’s Rejsebog. Udg. af Vilh. Maar. 1910.
3) Peder Pederssøn Schive: Aarhuus Dom-Kirkes Antiqvitæter og Inscriptioner, afskreven og forøget af Chr. Cra
mer. Manuskriptet findes i Statsbiblioteket i Aarhus. En
ATskrift haves ogsaa i Det kgl. Bibliotek. (Thott. 4. 1448).
11*
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Ferie, den samme Tegning, hvormed Tauber har
prydet Titelbladet til sin Bog om Aarhus Katedral
skole1). I 1777 skriver Rektor Worm i sin Skole
historie2): »Stenen er endnu til. Men Bogstaverne
som har staaet omkring i Kanterne ere udslitte og
ulæselige«. Og som Tauber meddeler8): »Da den
mere og mere beskadigedes af de Gaaendes Fodtrin
og Vandets Fald fra Taarnet, begyndte den omsider
at synke under sin Ælde og gik først midt over, ja,
i tre Stykker, og laa saaledes en Tid lang, indtil den
ganske blev borte, saa at nu ikke noget Spor af den
er tilbage«. I 1807 var den helt forsvundet. Rørende
fortæller Rasmus Nyerup4) om, hvordan han dette
Aar forgæves søgte efter Stenen under et Besøg i
Aarhus:
Jeg vilde i min Ensomhed i uforstyrret Ro og med hele
Sjælens Sands dvæle ved et Oldminde, som, saa lidet og uan
seligt det end maatte være, langt længere vilde kunne fængsle
min Agtpaagivenhed, end hine Prælaters og Adelsmænds Lig
stene inde i Kirken.
Uagtet jeg var fremmed i Byen, og ikke før havde været der
paa Kirkegaarden, behøvede jeg dog ingen Vejledning til at
finde dette højhellige Mindesmærke. Af min Abildgaard5)*vidste
jeg Stedet præcise. Det var paa Kirkegaarden ved Kirkens
østlige Ende. Jeg kom derhen, og saae — Intet, søgde paa
langs og paa tvers, men fandt — Intet. Denne saaledes skuf
fede Forventning var mig en højst ubehagelig Følelse. Det

J) Erich Gjørup Tauber: Historia scholæ Cathedralis Arhusiensis. 1817.
Erich Tauber var Søn af den kendte Skolemand, Rektor
Johan Henrik Tauber, og var fra 1805—18 Adjunkt ved Aar
hus Katedralskole. Han blev senere Rektor i Kolding, Di
rektør for Sorø Akademi og derefter Rektor i Frederiksborg.
Han døde 1854.
Videnskabernes Selskabs Skrifter. XI 1777 S. 383.
8) Taubers anførte Værk. S. 24.
4 Rasmus Nyerups og Søren Abildgaards antiqvariske Rejser i Aarhuus Stift i Aarene 1777 og 1807. 1808.
Rasmus Nyerup (1759 — 1829'» Bondesøn fra Fyn, en af
vore flittigste Litteraturhistorikere. Han blev Professor ved
Universitetet og Universitetsbibliotekar, udgav sammen med
Rabbek »Bidrag til den danske Digtekunsts Historie«, sam
men med Nordmanden Kraft Standardværket »Alm. Littera
turlexikon for Danmark og Norge«, men har desuden giort
sig fortjent som Grundlægger af Nationalmuseet.
Søren Abildgaards — utrykte — Optegnelser fra Rejsen i 1770.
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jeg søgde var nemlig hin aarhusianske Rector Morten Borups
Ligsten, der ved det 15. Aarhundredes Slutning og det 16des
Begyndelse var vort Fædrenelands mest berømte Skolelærer. . .
Men denne Reliqvie . . . var nu borte . . . Aar 1770 fandt
Abildgaard den der endnu. Stenen var af Marmor, meget be
skadiget og afstødt. Den var 2 Fod og 5 Tommer i Diameter,
foruden Inscriptionsranden, som var 5 Tommer bred. Af Inscriptionen var saa godt som intet tilovers ....«

Saaledes var altsaa det oprindelige Mindesmærke
over Morten Børup endelig helt forsvundet, men hans

Den forsvundne Ligsten1).
Efter Afb. hos Tauber.

Minde levede videre, og i 1882 rejstes en ny Grav
sten mellem Skolen og Kirken, en graa Granitsten,
men med den gamle Marmorplades Indskrift og sym
bolske Figurer (ved Billedhugger J. Hers kind).
I Videnskapselskapets oldsaksamling i Trondhjem findes et
middelalderligt Segl med Overskriften SfigillumJ SfcholaeJ
Nidrosiensis, Trondhjem Katedralskoles Segl.
I Midten er anbragt lo korslagte Emblemer, der viser sig
at være Riset og Ferien, som vi kender fra Schives Rids af
Morten Børups forsvundne Ligsten. (Museumsdirektør Th.
Petersen: Trondhjem Katedralskoles middelalderske segl.
Trondhjemske Saml. Ny Rk. I 1923.) De samme to Symboler
paa Lærergerningen findes paa et Kalkmaleri i Tudse Kirke,
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Som Morten Børups Gravsten har været medtaget
af Tidens Tand og undertiden helt glemt under Stø
vet, har ogsaa hans Minde følt Aarenes Omskiftelser.
Det har vel altid holdt sig levende, men Opfattelsen
af den gamle Rektor var ikke altid lige forstaaende.
Smukkest synes han at være opfattet af Slægtleddene
nærmest efter hans Død. Det ses ikke blot af Eras
mus Lætus fine Karakteristik, men ogsaa af Peter
Paulinus’ Kærlighed til Vaarvisen, som endnu lever
saa smukt i Lætus’ Fremstilling. I det hele taget kan
Børups Aand spores hos flere af Førerne i den frembrydende Humanisme. Det gælder saaledes Jens Sin
ding og Jens Grundet1), de to Venner, som en Tid
havde siddet paa Skolebænken sammen i Aarhus;
Sinding skulde endogsaa efter Lætus’ Beretning have
gaaet i Skolen i Børups egen Rektortid. De fik begge
stor Betydning for Humanismens Vækst i Danmark,
Sinding som Professor ved Københavns Universitet,
Grundet som Rektor i Ribe, hvor han bl. a. blev
Sjælland (Magnus Petersen Pl. XXIII), hvor Læreren bærer et
af dem i hver Haand.
Riset var Lærernes Vaaben, mens Ferien var forbeholdt
Rektor. Et Skoleris skulde være l1^ Al. langt og bestaa af
7 sammenbundne Kviste; naar det var færdigt blev det høj
tideligt justeret og autoriseret. Ferien (lat. ferula en bøjelig
Kvist) var »en Træstok, hvis ene Ende var forsynet med en
rund Klump eller en flad Skive, som var besat med Søm
hoveder eller Metalknapper og med et Hul i Midten« (Vilh.
Bang: Latinskoleliv S. 84). Ved Lovbestemmelser snart efter
Reformationen forbydes det Hørerne at bruge Ferien. Rektor
maatte slaa indtil 4 Slag. Efterhaanden forsvinder dette raa
Tugteredskab. I Chr. V’s Lov 2, 18, 12 læser vi: »Færler maa
de ey bruge i Skolerne at lemlæste Børn med; dog maa de vel
have Færler om nogle store Rebeller ville sætte sig op mod
dem.« Men da Morten Børup tugtede Pilte til lærde Mænd i
Aars, var Ferien og Riset et nærliggende Symbol paa Skole
virksomheden.
Schive har af Mindestenens allerede i 1730 »fast ulæselige«
Indskrift optegnet Børups Navn som Borup —efter Tidens
Skik. Men at der har staaet Børup ses af Jacobæus’ Op
tegnelse fra 1692.

’) J e n s Pedersen Grundet fik efter Rektoratet i Ribe et
Kanonikat samme Sted, men fortsatte privat sin Undervis
ning og havde mange unge Mænd i sit Hus, bl. a. Vedel,
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Anders Sørensen Vedels1) elskede Lærer. Der
er hos disse Mænd en umiddelbar Følsomhed overfor
Livets Under, som kan føres tilbage til Carmen ver
nale, og deres Naturbetragtning og Forstaaelse af
Menneskelivet bunder i det samme, som Blicher
med digterisk Instinkt har betegnet som den egent
lige Naturtilskyndelse til Vaarvisen, nemlig det tankefulde Drømmeri over Blomsterne under Leen2).
Men som Aarene gik, blev Jordbunden goldere for
Borups Aand. Man mindedes den gamle Rektor for
> hans Lærdom og Flittighed«, men hans Naturdrøm
merier havde man kun liden Sans for, og Paryktidens
Studerekammermoral og pietistiske Selvretfærdighed
havde ingen Føling med Børups Menneskelighed.
Erich Pontoppidan siger med dydig Forargelse om
> Daaredansen« : En net Opfindelse af en Dr. i Theo
logien3)! Og Wadskiær er af den samme mærkelige
Sammenstilling: Doctor—Dansemester blevet inspire
ret til et af sine spidse latinske Vers4).
der har givet et overordentlig sympatisk Billede af sin
Lærer. I sine senere Aar var han Præst ved Domkirken og
udrettede her et stort Arbejde ikke mindst under en Pest,
som i 1565 hærgede Ribe og ogsaa tilsidst angreb Grundet,
der døde 15. Aug.
’) Anders Sørensen Ved el, 1542—1616, ledsagede allerede
som 20-aarig den unge Tycho Brahe paa en Udenlandsrejse
som Hovmester og blev, efter at have taget Magistergraden
i Wittenberg, Slotspræst i Kbh. Her begyndte han et omfat
tende, væsentlig historisk Forfatterskab. Hans Hovedværker
er Oversættelsen af Saxos Danmarkshistorie og 100 »uduaalde
Viser«. Fra 1578 boede han i Ribe sysselsat med Udarbej
delsen af en Fortsættelse af Saxos Krønike. Han blev dog
aldrig færdig, men maatte 1595, nødtvungent, aflevere sine
Samlinger og Forarbejder til en Efterfølger og Fuldender,
hvad han tog sig meget nær.
2) Vilh. Andersen: Tider og Typer. Erasmus I S. 142.
Erich Pontoppidan: Marmora Danica II S. 119.
Erich Pontoppidan, Biskop, senere Prokansler ved Univer
sitetet, var født 1698 i Aarhus. Han blev en af de fornemste
Repræsentanter for den danske Pietisme, men vil nu væsent
lig huskes som den utrættelige, men ikke meget kritiske
Samler og Udgiver af Værker som »Marmora Danica«, »An
haies ecclesiæ Danicae« og fremfor alt »Danske Atlas«, som
han dog ikke naaede at fuldføre. Han døde 1764.
*) C. F. Wadskiær: Poetisk Skueplads. 1741. S. 142.
Wadskiær, 1712—1779, er især kendt for sine bombastiske
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Men hos Rationalismens interesserede Samlere be
gyndte Børup igen at komme i Kurs. Det er maaske
mere hans Livsskæbnes mærkelige og for Tidens
evindelige Moraliseren velegnede Forløb end virkelig
Forstaaelse af hans Aand, der har grebet dem — det
gælder saaledes baade Worm og Rahbek —, men
med Rasmus Nyerup, der paa mange Maader staar
som et Overgangsled mellem den gamle og den ny
Tid, og med Romantiken kommer den umiddelbare,
sympatiske Forstaaelse. Næsten programagtigt har
Grundtvig indvarslet den ny Æra i Digtet »Udby
Have«1).
Aarhuus! ja, du veed det bedst,
Tvende Aar jeg var din Giæst,
I den Tid jeg aldrig saae,
Hvor din Morten Borup laa
Med sit stolte Adelsbrev,
Med sit Riis og med sin Greb.
Borup! hvad maa du dog tænke!
Dine Been du lod nedsænke
Mellem Helligdomme to,
Hvor du lystede at bo;
I dem begge dog dit Minde
Længe ei var meer at finde:
Clericali et regalt
Hørtes ei i mange Aar,
Spiret har saa mangen Vaar
Udi Lund og Enge vist,
Siden der blev sjunget sidst:
In vernalis temporis
Ortu lætabundo.
Skolestøvet dig forfulgde
Selv da du i Graven laa....

Han skildrer derefter, hvordan Gravstenen er for
svundet, og mener, at den Sten, som Pontoppidan har
rejst Børup i Marmora Danica, ogsaa er tilstøvet, men
at Ove Malling i sine »Store og gode Handlinger«
har »flyttet Greb og Riis ind i Nordens Kirkehave,
hvor de staar med værdig Pris mellem Sværd og
Bispestave«.
Lejlighedsdigte, der flød rigeligt til Bryllup og Begravelse.
De forekommer som oftest kun latterlige for vor Tid, men AV.
havde dog stort Herredømme over Sproget og slyngede sine
Vers med megen Kunstfærdighed baade paa Dansk og Latin.
l) N. F. S. Grundtvig: Saga. Nytaarsgave for 1812.1811. S. 130 33.

Morten Børup.

169

Støvet vil dog vist forfølge,
Ogsaa her dit Vaaben dølge ;
Men hvad du ved Byttet vandt,
Er at med dit Hædersminde
Du det bedste Selskab fandt,
Som i Norden er at finde ....
Hvil da under Støvet sødt
Med det stolte Skoleriis,
Som optugted Johan Friis
Og saa mangen Biskop fiin:
Tausen, Skønning, Sadolin,
Til et Riis som dit igien
Fostrer Danmark slige Mænd.
Naar da over Støv paa ny
Aanden løfter sig mod Sky,
Over dig skal ogsaa Støvet
Vorde al sin Magt berøvet

Ogsaa mindre Aander behandlede hans Levned digte
risk, saaledes Prof. Jens Møller1), hvis Fremstilling
kan tages med som Kuriosum :
Riis og Greb den Grav betegner,
Hvor man lagde Borup ned.
Som det Skolens Rector egner,
Ferien han at føre ved.
Men som Dreng og Mand han skyede
Al Slags Trældom; Friheds Søn,
Fogdens Svøbe han undflyede ;
Drog til Wittenberg2) i Løn;
Bygged sig i Aars en Skole.
Opdrog Mænd som Tausen, Friis,
Sadolin; knapt Bispestole
Rumme dem, der lød hans Riis....

Og at Rektor H. H. Blache fik Lejlighed til at
besynge ham i Forbindelse med Skolen siger sig selv,
endog i Anledning af Reformationens Jubelfest i 1817
(Cantate opført paa Aarhus Katedralskole 1. Nov. 1817s).
Motiveringen er selvfølgelig Børups formentlige Op
fostring af lutherske Biskopper:
D Jens Møller: Mnemosyne. 1830.
2) At Børup drog til Wittenberg, findes der ingensomhelst Hjem
mel for. Prof. Møller har vel ment, det hørte sig til paa
Reformationstiden.
’) Dansk Minerva V Nov. 1817 S. 48 ff.
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Morten Borup! her dit Navn
Nævnes bør med sønlig Glæde;
Du til Kirkens, Landets Gavn
Elsked op de Planter spæde,
Som i Danmarks Egelund
Bredte ud de stærke Kroner,
I hvis Ly paa Fædres Bund,
Christendom og Sandhed troner.

Tausen, Friis og Sadolin,
Schønning nævnes bør med Flere
Giæve Mænd af Skolen Din,
Mænd, som stred for Sandheds Lære.
Længst hensmuldre Dine Been,
End Din Skole staaer, Du Giæve!
Sank i Muld Din Mindesteen,
Dog blandt os Dit Navn skal leve.

Dybere har Grundtvig imidlertid grebet dette For
hold til Reformationen i sit smukke Digt: »Alt som
det ringed til Aftensang«1), hvori han efter at have
fortalt den almindelige Legende særlig hæfter sig ved
Børups Besøg i Domkirken, da han lover at vie sit
Liv til Undervisningen. Grundtvig maler her med al
sin Kraft:
Det er den hellige Mortens Nat
i Kirkechor;
De Lamper brænde endnu saa mat
om Alterbord;
Det er såa seent ved Midnatstid,
men Morten er dreven helt underlig did,
til Gud og Martinus han beder.

I et ægte Grundtvigsk Syn lader han derpaa Børup
ane en Linie frem til den anden store Morten (Luther),
der fødtes den samme Sankt Mortens Nat. Og Børiip
falder ned for Frelseren i Extase :
Jeg sværger, saa længe min Herre det vil,
i Skolen jeg tro ham vil tjene.

Digtet er smukt og dramatisk virkningsfuldt, men
karakteriserer egentlig Grundtvig mere end Børup.
’) N. F. S. Grundtvig: Saga. Nytaarsgave for 1812. 1811 S.
148-56.
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Derimod har Blicher sikkert i sit kendte Digt »I
Skanderborrig Enge«1) truffet det centrale i Børupsk
Tankegang. Paa Fogedens glammende Skældsord:
Hvad skader din dovne Kumpen ?
hvi staar du her og gloer?

svarer Morten Børup i de kendte Vers:
Saamænd da, strænge Hr. Foged!
jeg stod og grunded oppaa
den Blomstervrimmel saa broged,
hvor den kan komme fraa.
Paa alle de faure Blommer,
jeg ganger nu her og slaaer:
De falde hver evige Sommer,
og rejses igjen hver Vaar.

Jeg staar just her og grunder
og kan dog ikke forstaae
det mægtige store Guds Under
udi disse mindste Straae ...

Det er, som allerede nævnt, den Naturbetragtning, der
forer lige over i Maj visen; og smukkere og sandere
kunde den ikke være gendigtet.
Gennem hele det 19. Aarhundrede er Interessen for
Morten Børup stigende, og særlig ved den flittige Kirke
historiker H. F. Rørdams Undersøgelser rettedes
mange af de Fejltagelser og Legender, som i Tidens
Løb var knyttet til Børups Navn. Gennem Grundtvigs
og Blichers Digte er Børups Historie bleven kendt af
alt Folket; han er bleven en Skikkelse, som af sig
selv dukker op i Skildringen af Tiden umiddelbart
før Reformationen; saaledes fremsiges Maj visen af en
af Personerne i H. F. Ewalds Roman »Den skotske
Kvinde paa Tjele« (1871), der foregaar paa Reforma
tionstiden, — osv.
Og det 20. Aarhundrede har kun uddybet Forholdet
til Morten Børups Minde. Majvisen finder to nye
Oversættere, og ogsaa Byrimene drages frem, oversættes
og kommenteres. I Kolding oplives den gamle Maj»Nordlyset« Maj. 1829. S. 129 ff.
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fest og med den Børups Vise. Flere Skoler — ikke
blot den gamle Skole i Aarhus — lader Børnene synge
de klingende latinske Strofer, og nye Melodier kom
poneres til dem.
Finest og smukkest har Olaf Hansen i Digtet
»Ved Morten Børups Mindesten«1) lyttet til Suset af
Vinden mellem Skolen og Kirken, knyttet Fortid til
Nutid og anende set ind i Fremtiden. Jeg vil derfor
gerne slutte denne Skildring med hans Vers:
Timerne deles ved trygge
Slag fra det høje Ur.
Nu kastes Kirkens Skygge
paa Skolens hvide Mur.

»Svalen kommer og synger,
Vinterens Tid er forbi.«
De muntre sorte Klynger
tumler sig ud i det fri.

Det knoppes svagt paa Syrenen,
naar blomstred den første
Gang?
Jeg standser ved Mindestenen,
dér klinger en Valborgsang.

Og Aandens Frøkorn spredtes
vidt i det danske Land,
og Byen blev stor og bredtes
langs Bugtens skønne Strand.

Den slaar imod Kirkens
Runding
og kastes tilbage igen.
I Byen ved Aaens Munding
saaed den lærde Svend.

Ud stryger fra fjerne Havne
en frisk og æggende Vind —
storhavskløvende Stavne
drejer om Molen ind.

Man sang saa tit herude
hans foraarsforj ætten de Ord.
Drengen paa Skipperens Skude
saa op, naar det klang i Kor.

Og Hjemmets Svaler kommer
og synger igen om Vaar —
Men hvor bliver Aandens
Sommer?
Jeg lytter, hvor Stenen staar.

Jeg hører c Nyn om Tider,
da Maj skal bæres i By. —
Da grønnes om Stenens Sider
den gamle Rektors Ry.

Ill. Tidende 1908-09. S. 406.
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Heri Vilh. Andersens Oversættelse af Carmen vernale.
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Georg Bruun: Kolding højere Almenskoles Majfest. Kolding
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3 4, 728.
Hans de Hofman: Samlinger af.. . Fundationer II 1756. S. 80.

174
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befordrede. XI 1777. S. 356 ff.).
Rasmus Ny e r u p : Historisk- statistisk Skildring af Tilstanden i ’
Danmark og Norge i ældre og nyere Tider. II 1804. S. 473—75.
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Troels-Lund: Historiske Skitser. 1876. S. 220—21.
Hans Pedersen Horsens Optegnelser om kirkelige Per
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»Aarhuus Stiftstidende« l/4t 3/4, 5/4> 11 /4, 12/4, 14/4 1882. (Om
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Carmen vernale.

Texter og Kommentarer
Piæ Cantiones. Ed. Theodericus Petri. Greifswalde 1582.
Peder Terpager: Ripæ cimbricæ seu urbis Ripensis in cimbria sitæ descriptio. Flensburgi 1736. S. 506.
Johan Ernst Rietz: Skånska skolväsendets historia. Lund
1848. S. 76-77.
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Georg Bruun: Skolens Majfest. (Indbydelsesskrift til Kolding
Latin- og Realskoles Afgangs- og Aarsprøve. Kolding 1889.
S. 62-67).
Tobias Norlind: Schwedische Schullieder im Mittelalter und
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Analecta hymnica medii aevi. Ed. (Heinens Blume u. Guido
M. Dreves. XLV b. Leipzig 1904. S. 171, 175. Heri den op
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En smuk dansk Skoleskik. Den gamle Majfest. (»København«
10/5 1911). Heri Moths Oversættelse.
Tobias Norlind: Latinska skolsånger i Sverige och Finland
(Lunds Universitets årsskrift. N. F. Afd. I Bd. 5 Nr. 2. S.
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An gul Hammerich: Musik-Mindesmærker fra Middelalderen
i Danmark. 1912. S. 108—14. Heri den oprindelige Melodi.
Vilh. Saxtorph: Morten Børups Majvise (Danske Studier.
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Oversættelser. (Herunder er kun medtaget, hvad der ikke
naturligt maatte indgaa under forrige Afdeling).

Danske.
N. ... v. o: P. M. Nødskov: Aarets Tid er frydefuld, Vaaren
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»København« 28/5 1911.
»Aarhuus Stiftstidende« 10/5 1919.
H. F. Ewald: Naar den frydefulde Vaar lifligt til os kommer.
H. F. Ewald: Den skotske Kvinde paa Tjele. 11871. S. 14—15.
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Marinus Børup: Gækkeliljer. 1920.
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Den hilsende Klinge. 1921. S. 45—46.
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(Kun de to sidste Vers).
C. W. Skars te dt: Allt i vårens sköna tid gladt och ljuft
man skådar.
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6.

7.
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Morten Børup i Skønlitteraturen.
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Borgholm og Klosterø.
Spredte Træk
af Skanderborgs Forbindelser med Øm Kloster,
Undersøgelser, Fund m. m.
Af C. M. Smidt.

et gamle Skanderborg — Kongeborgen fra Middel
alderen og det store Renaissanceslot — rejste sig
med sine Mure og Taarne paa Borgholmen i Skan
derborg Sø. Vest for Borgen, ovre ved Mossø, laa
Øm Kloster, det berømte Cistercienserabbedi, med
sin Kirke og sin Klostergaard, hele sit store Bygningskomplex, ved Søens lave nordre Bred, paa Klosterøen,
der til alle Sider var omgivet af Vand og Sumpe. Af
standen mellem Slot og Kloster var ikke stor, knap
to Mil i gammelt Maal, omtrent 12 Kilometer. Men
denne Nærhed blev skæbnesvanger for Klostret, ogsaa
paa Grund af dets Beliggenhed ved Søerne.
Intet Sted har vi saa udstrakt en Søgruppe som her.
Milevidt, i bugtet Række strækker sig Sø efter Sø
fra Skanderborg ned mod Silkeborg. Og selve Skan
derborg Sø ligger mellem to Søer, Solbjærg Sø mod
Nordøst, Mossø i Vest, saa nær. at der fra det gamle
Skanderborg Slot ikke er mere end 5 Kilometer til
hver af Søerne. Dog mens Naturforholdene har sat
skarpt Skel mellem Skanderborg Sø og den ene af
disse Søer, er den nær forbundet med den anden. Der
hæver sig nemlig Øst for den lavtliggende, blide
Skanderborg Sø et bredt og højt Bakkedrag, som er
et vigtigt Vandskel. Hinsides det ligger Solbjærg Sø, den
højestliggende blandt Danmarks større Søer.1) Den har

D

’) Af mindre Søer ligger nogle ikke saa lidt højere: bl. a. Ring
Sø, Tyrsting Herred 252 Fod, og Tepstrup Sø ved Eier Bavnehøj 206 Fod. Solbjærg Sø ca. 162 Fod (ca. 51 Met.), Skander
borg Sø ca. 76 Fod (ca. 24 Met.), Mossø ca. 71 Fod (ca. 22 Met.)
over Havet; alle Maal efter Generalstabens Maalebordsblade.
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sit Udløb Øst paa, gennem Aarhus Aa. Skander
borg Sø derimod, hvis Spejl ligger 86 Fod lavere,
har Udløb i Vest ad Taaning Aa til Mossø,
og er herved forbundet med Gudenaasøerne.
Egnen om Skanderborg og Øm Kloster, mærkelig
ved sin stort formede Natur og rig paa Søer, var i
ældre Tid langt mere skovrig end nu, og Skovenes
Vildtbestand var overvældende i Forhold til, hvad vi
nuomstunder kender. I denne Egn befandt Cistercienserne sig vel. Søerne bød dem et rigt Fiske og
drev deres Vandmøller. Og yndet var Egnen af de
jagtelskende Konger, ikke mindst af Frederik Ify Jæ
geren fremfor alle i det danske Kongehus.
Nutildags lærer de fleste Vejfarende første Gang
Skanderborg at kende fra Bakkerne ved Nordspidsen
af Skanderborg Sø, fra det Sted, hvor Jærnbanen gaar
Norden om Skanderup og Søen. Bakkeskrænterne
her har éngang i Middelalderen været en blodig Val
plads. Nu er Jærnbanen skaaret gennem dem, og fra
Bakkerne paa Banens Nordside kan man overskue
hele Egnen om Skanderborg.
Paa Søens Østside er der Højland med skiftende
Mark og Skovskrænter og de gamle Vandmøller ne
derst nær Bredden. Vest for Søen Skanderup med
den mærkelige Fraadstenskirke, hvis slanke Spir løfter
sig over Kirkebakken. Bag Skanderup Skanderborg
By paa Bybakken, og i Lavningen bag Byen: Slots
holmen med Slotskirken og det store, runde Taarn
af røde Munkesten mellem Træerne. Syd for Skan
derborg Sø er der Lavland, Enge og lave Marker, og
nær Søbredden, skjult bag Lund og Have, ligger Ring
kloster, fordum Nonnekloster, nu Avlsgaard. Men
udenfor i Søen ser man Kalvø, en lille nøgen 0, en
bakket Græsholm, der hæver sig 29 Fod over Søens
Spejl (Kortet S. 189).
❖
*
Allerede i 1168 hører vi om Kalvø. Dette Aar kom
Cistercienserne fra Vænge hertil og overtog et ældre
Benediktinerkloster paa Øen. Men kun 4 Aar efter
forlod de Kalvø for at slaa sig ned i Øm.
Det har været stærkt omdisputeret, hvorvidt den 0,
12*
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der husede Cistercienserne, var Kalvø i Skander
borg Sø eller muligt Kalvø eller Kalø i Kaløvig,
den kendte Borgø, mest kendt ved Gustav Vasas Fan
genskab. For Kalø taler egentlig kun, at Cistercien
serne ejede en Del Jordegods i Kaløegnen. Men ialtfald den væsentligste Del heraf har Munkene, først
efter at de var flyttet til Øm, modtaget som Gave af
deres store Velgører, Aarhusbispen Svend. Og i sin
Oversættelse af Øm Klosters Krønike gør Jørgen 01rik1) opmærksom paa, at den Skov, Bostorp Skov,
som Cistercienserne købte sig Andel i, da de kom til
Kalve, og som de beholdt, ogsaa da de flyttede herfra
til Øm, er Baastrup Skov i Hylke Sogn tæt Syd for
Skanderborg Sø. Munkene beholdt Kalvø, da de flyt
tede derfra, og de efterlod nogle Folk paa Øen. Og
Krøniken siger om Bostorp Skov, at de beholdt den
for at have Brændsel og Træ til Bygningerne paa
Kalvø. Men saa maa Skoven nødvendigvis ligge i
Nærheden af Øen, og hvis der ikke — hvilket er gan
ske usandsynligt — skulde have ligget et nu forsvundet
Bostorp nær Kaløvig, maa vi heraf slutte, at den i
Krøniken omtalte Klosterø er Kalvø i Skanderborg Sø.
Lad os betragte Spørgsmaalet fra et andet Synspunkt.
— Cistercienserne lagde deres Klostre ved Indsøer og
rindende Vand, hvor de fandt Betingelser for Fiskeri,
Møllebrug og Landbrug. Hverken i Frankrig, hvor
Cistercienserordenen var opstaaet, i England, Tysk
land eller noget af de andre Lande kan man paavise
et Kloster af denne Orden, anlagt paa en lille 0 i
Havet som Øen i Kaløvig. Da vi ikke heller i Dan
mark kender noget »Hav-Kloster« af Cistercienseror
denen2), kan der derfor ikke være Tvivl om, at Klob Den latinske Klosterkrønike »Exordium monasterii, quod
dicitur cara insula« er oversat af Jørgen Olrik i Aarbøger
udg. af hist. Samfund for Aarhus Stift, V Bind, 1912.
b Der fandtes ganske vist i Norge et Cistercienserkloster paa
en lille 0 i Havet, nemlig paa »Hovedøen« i Kristianiafjord.
Men Hovedøen er over 5 Kvadratkilometer stor, paa det nær
meste 35 Gange saa stor som Kalø.— Man vilde iøvrigt i 12te
Aarhundredes Danmark, alene af Frygt for Plyndringer (f.
Ex. af Venderne^ undgaa at lægge et Kloster paa et saa udsat
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sterkrønikens Kalvø ikke er Øen i Kaløvig, men den
lille 0 i Skanderborg Sø.
Om Cisterciensernes Overflytning til Kalvø, deres
Ophold her og deres Fraflytning fra Kalvø til Øm,
meddeler Klosterkrøniken: »Da de havde tjent Gud i
3 Aar i bemeldte Veng Kirke under mange Genvor
digheder og Forfølgelser....... flyttede de med alt deres
Eje over til en 0, som hedder Kalvø, hvor de sorte
Munke (d. v. s. Benediktinerne), som tidligere havde
Bo dér, rømmede Pladsen for dem. Læg Mærke til,
at der i Veng kun var tre sorte Munke med Abbeden,
og i Kalvø ikke mere end to, da Cistercienserordenen
overtog dem.
Efterat de havde dvælet en Tid lang paa Øen, pla
gede af mange Vanskeligheder og Farer — thi Over
farten var saare besværlig, saa der stundom hengik
en Uge, stundom en halv Maaned, hvorigennem ingen
kunde komme til eller fra, fordi Uvejr og Is hindrede
Færdslen, og der ingen Bro kunde bygges — søgte de
sig et nyt Sted at flytte hen for at blive af med slige
Vanskeligheder, og kom saa til en Grund, som hedder
Øm, omgivet til alle Sider af Vand og Moser....... «
Senere hedder det: »Da de havde tilbragt 4 Aar i
Kalvø og paa dette Sted havde rejst sig Huse eller
rettere Hytter, kom de Aar 1172 efter Herrens Byrd
ved Foraarstide til dette elskede Bo (Øm) efter at have
ladet nogle tilbage paa Øen (Kalvø) for at passe den.
Og her kan mærkes, at Munkene strax i Førstningen,
da de var kommet til Kalvø, købte sig Græsning til
9 Svin i Bostorp Skov, og den kan aldrig sælges for
deres Skyld, som skal passe paa Øen, at de kan have
Træ til at istandsætte deres Huse og holde deres Ild
vedlige med.«1)
Naar Cistercienserne overtog et Kloster paa Kalvø
Sted som Kalø. Netop paa denne Fare gør Biskop Svend
opmærksom i sit 2det Testamente til Øm Kloster, udstedt
omkring 1180. Her omtales de Ejendomme, Øm Kloster mod
tog, paa følgende Maade: »... være sig Skov eller Ager
land, meget i Tal, men af ringe Værd, fordi det er Kystlande,
udsatte for Hedningenes Angreb.«
’) Efter Jørgen Olriks Oversættelse.
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og efter deres Fraflytning beholdt Øen, var det ikke
usandsynligt, at man endnu maatte kunne finde Spor
af Bygninger. For at undersøge dette tog jeg i Sep
tember 1913 til Ringkloster, hvortil Kalvø nu hører,
og daværende Ejer af Øen, Proprietær C. F. Andersen
roede med mig ud til Øen. Vi gravede rundt om paa
den lille 0, men fandt ingen Fundamenter. Dog selv
om der under to Mands Gravning nogle faa Timer
ikke er fundet Fundamenter, er det ingenlunde bevist,
at der ikke vilde kunne findes, om man foretog en
større og mere dybtgaaende Gravning. Ved vor For
søgsgravning konstaterede vi imidlertid, at der fandtes
mange røde Munkestensbrokker under Grøn
sværen, i størst Mængde paa Øens lave søndre og østre
Parti, væsentlig i Terrainet fra Øens Sydpynt til dens
Østpynt. Nær Sydpynten var der et tydeligt Anløbs
sted for Baade, og ved Skanderborg Søs søndre Bred,
omtrent ved Udløbet af Ringkloster Aa (overfor »Bisp
holm«), fandtes et lignende. Begge Steder laa der i
Søen mange røde Munkestensbrokker af samme Art
som dem, vi havde fundet paa Kalvø. Disse to Ste
der maa der have været Indskibningssted og Udskib
ningssted for Sten fra Kalvø, og Hr. Andersen, hvis
Fader havde købt Ringkloster i 1841, fortalte, at der
i tidligere Tid var hentet mangen Baadfuld Sten paa Øen.
Det lave sydøstre Parti af Kalvø hæver sig kun
mellem 3 og 9 Fod (1 à 3 Meter) over Søens Spejl,
mens Bakken paa Øens nordvestre Del naar en
Højde af 24 à 29 Fod (7Va à 9 Meter) over Søen.
Hvis de fundne Munkesten er Rester af Cisterciensernes Bygninger, har disse altsaa, som denne Munke
ordens Klosterregler bød, ligget paa det lave Land.
Benediktinerne opførte derimod deres Klosteranlæg
paa Bjærge eller Højder; men den eneste Højde paa
Kalvø er den 20 Fod høje Bakke. Ved at grave paa
denne Bakke fandt vi virkelig hist og her meget spar
somme Munkestensbrokker under Grønsværen. Men
naar der overhovedet er fundet Munkestensbrokker
her, maa der engang have staaet Bygninger paa Bakken,
helt eller delvis af Munkesten, thi det vilde være utæn
keligt, at Munkestensbrokkerne ved Pløjning kunde
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føres op paa Bakken fra den ca. 20 Fod lavere Strand
mark.
At Benediktinerne, inden de rømmede Øen i 1168,
skulde have opført Bygninger af Munkesten, kan ikke
tænkes. Men deres Kirkebygning, maaske ogsaa en
og anden af de øvrige Bygninger, kan have været af
Natursten (f. Ex. Kamp eller Fraadsten) og kunde se
nere, hvis de har faaet Lov til at staa gennem et læn
gere Tidsrum, have været Genstand for Tilbygning
eller Ombygning. Og hertil vilde Cistercienserne natur
ligvis have benyttet Munkesten. — Hvis vi til Sam
menligning betragter Klostret i Sorø, hvor Cistercien
serne, ligesom paa Kalvø, overtog et Benediktiner
kloster, er der fundet Vidnesbyrd om, at Benediktin
ernes i 1140erne stiftede Kloster har ligget paa en
lille Højde1), som ikke hævede sig mere over det
lave Land end Bakken paa Kalvø. Men da Cister
cienserne byggede et nyt Kloster og en ny Kirke i
Sorø, lagde de det nye Klosteranlæg i det lave Land
en halvhundrede Alen Øst for Klostret paa Bakken.
Vi finder altsaa i Sorø netop det Forhold mellem Bene
diktinernes og Cisterciensernes Anlæg, som vi synes
at ane paa Kalvø. Dog maa det erindres, at Cistercienser-Samfundet kun blev i 4 Aar paa Kalvø, og i
disse Aar blot naaede at bygge »Huse eller ret
tere Hytter«.2) De beholdt jo imidlertid Øen; men
hvad de senere har bygget, kan ikke have været noget
egentligt Kloster.
Usikkert maa Spørgsmaalet om Bygningerne paa
Kalvø imidlertid være, saalænge der ikke er fore
taget en noget grundigere Gravning paa Øen. Og det
maa ogsaa erindres, at der ifølge Thane3) i Slutnin*) S o r ø. Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne, skrevet
af gamle Soranere, udgivet af Soransk Samfund: 1. Bd., S. 33,
S. 54, S. 282.
2) Exordium etc.: Cap. XXI: erectis in novo loco tuguriis potius quam domibus.
8) L. Thane: Skanderborgs Historie, S. 85: »Kalvø og Sønderø
købtes for 132 Rdl. ved Auktionen over det Skanderborgske
Ryttergods. De købtes rimeligvjs af en Borger ved Navn
Lucas Berthelsen Molbech, der var en ivrig Fisker. Han
byggede sig en Sommerbolig paa Kalvø. Omkring ved 1830
fandtes endnu Rester af denne paa Øen«.

184

C. M. Smidt:

gen af 18de Aarhundrede har ligget et lille Hus, op
ført efter 1767, af hvilket der endnu 1830 skal have
været Rester. I Matrikelarkivet har jeg fundet dette
bekræftet. Et Kort her fra 1818 viser et lille enligt
Hus (20 à 25 Alen langt, 10 à 12 Alen bredt, saavidt
man er istand til at maale) paa Øens lave sydøstre
Parti, umiddelbart ved Foden af Bakken. Det var
vel ikke usandsynligt, at dette Hus var bygget af Ma
terialer fra Kalvøs Ruiner.
:}:

*

Først da Cistercienserne fra Kalvø var flyttet til Øm,
fandt de endelig »et Sted, som tyktes dem at egne sig
vel«. — Da de havde været i Øm i 35 Aar og deres
Kirke og Kloster dér kan antages at have staaet fuld
ført, skrev en af Brødrene i Klostret den Krønike,
som giver os det mest levende Billede af dansk Kloster
liv, der er bevaret fra vor Middelalder. Herfra har
vi ikke blot alt, hvad vi véd om Munkenes Ophold
paa Kalvø; men her nævnes ogsaa Skanderborg paa
en Tid, da vi ellers mangler historiske Vidnesbyrd om
Kongeborgen.
Det er paa Erik Plovpennings Tid vi hører om
Skanderborg. Krøniken omtaler den Strid, der var
udbrudt mellem Kongen og hans Broder Abel, og for
tæller om alt det onde, Klostret led baade fra Hertug
Abels og den kongelige Hærs Side. Saa fortsætter
Krøniken: »Og ogsaa Dronningen, ved Navn Jutta,
der paa den Tid sad paa Skanthorpborg, tog hver Dag
fra vor Gaard i Thyrning (Taaning Sydvest for Skan
derborg) med Magt alt, hvad hun vilde. Ja det gik
saa vidt, at hun truede Broder Oluf Kviter, der var
Bestyrer af den nævnte Ladegaard, samt Abbed Jens
og ofte tillige de andre Brødre med, at hun vilde volde
dem Mén paa Liv og Lemmer, hvis de ikke overlod
alt, hvad vort var, til hendes Forgodtbefindende. Og
naar vi efter Sædvane kom kørende med vort Korn
fra Djursland til Klostret, saa lagde denne Dronning
skjulte Baghold mange Steder undervejs, for, om Lej
lighed gaves, svigefuldt at rane vort Korn fra os. —
Paa samme Tid lagde Hertug Abel Nonnernes By ved
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Navn Gammel Vissing helt øde ved Ild, Kirken ene
undtagen.1) Da Abbed Jens og vi Munke hørte det,
frygtede vi, at der kunde times os noget lignende,
og spærrede Gennemløbet «Asgarth« med
Stammer og store Pæle, og alt, hvad der var
hos os af Fartøjer, enten søndrede vi, saa at
det ej kunde udbedres, eller sænkede dem
i Vandet, at ikke Dronningens Huskarle
skulde bruge dem til mod vor Vilje at føre
vort Gods fra Klostret til Skantorpborg«.
Det nævnte Gennemløb »Asgarth« eller »Aasgaard« var en Kanal eller Grav, som Munkene havde
gravet fra Mossø til Gudensø, og som atter er fundet
og ved Gravninger undersøgt i 1920. Den løber umid
delbart udenfor Øm Klosters vestre Klosterfløj, har
udgjort Klostrets vestre Hegn, og i Graven er der fun
det et Sluseværk.2)
Vi ser, at Klosterbrodrene øj ner Faren ved at bo
umiddelbart ved en stor, sejlbar Sø som Mossø, navn
lig naar der nær Søens østre Ende ligger en fast Borg,
hvis Borgherre er begærlig efter Klostrets Ejendom.
Brødrene frygter, at Dronningens Huskarle skal sejle
ad »Aasgaard« lige til Klostrets Mur, stuve dets Gods
i Fartøjer og pramme det til Skanderborg.—Taaning
Aa forbinder jo Skanderborg Sø med Mossø; men ved
’) Vissingkloster, et Nonnekloster antageligt af Benediktineror
denen, laa paa Gudenaaens venstre Bred, henimod 2 Kilo
meter ovenfor det Sted, hvor Aaen løber i Mossø. — I 19 5
blev der ved Gravning paa Klostertomten fundet et Par mu
rede Nonnegrave af den ældre Middelaldertype. Denne ældre
Grav-Type er konstrueret saaledes, at den ved Gravens Vest
ende har et særligt Rum for den dødes Hoved. Ved Øst
enden, Fodenden, er Graven smallest, mens den har sin største
Bredde over Skulderpartiet eller Brystpartiet, undertiden over
Lændepartiet, omtrent paa Gravens Midte. — Af de to Grave,
som jeg i Vissingkloster maalte og undersøgte for National
museet, var den ene af Munkesten, mens den anden var af
raa Kampesten ; dog var denne Gravs Hovedrum i Nord og
Syd begrænset af Munkesten.
2) Ogsaa langs Klostrets Østside løb en saadan Grav, Klostrets
østre Hegn. Klostrets Grund blev saaledes en fuldstændig
vandomfyldt Holm, »den kære 0«, cara insula.
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Aaens Udløb i Mossø ligger Fulbro Vandmølle; her
stemmes Vandet, saaledes at Skanderborg Sø ligger ca.
5 Fod højere end Mossø. Fulbro Vandmølle gaar ialtfald tilbage til 14de Aarhundrede.1) Det er ikke usand
synligt, at den allerede laa her i 13de. Ialtfald kan
vi vanskeligt tænke os, at man har kunnet sejle fra
Øm Kloster til Skanderborg uden en Omladning under
vejs. Men i ældre Tid har Vandvejen alligevel været
at foretrække for de slette Landeveje.
Dronning Jutta plyndrede imidlertid ikke Øm Klo
ster, og Klostrets Gods blev ikke prammet til Skan
derborg. Først mere end to Aarhundreder senere, da
Klostret under Frederik II blev nedbrudt, gled Pram
efter Pram ad Mossø fra Øm mod Skanderborg. Det
var Materialerne fra de nedbrudte Klosterbygninger,
som Kongen havde Brug for, da han byggede det nye
Slot.
I Skanderborgs Historie er der vel næppe nogen
Begivenhed, som stærkere har præget sig i den al
mindelige Bevidsthed, end Kampen mellem Jyder og
Holstenere, mellem Niels Ebbesen og Grev Gerts
Sønner, Allehelgensdag 1340.
Der har været nogen Tvivl om, paa hvilket Sted
Kampen stod, om det var paa Østsiden af Skander
borg Sø eller mere vestligt, nær Søens Nordspids, paa
Bakkeskraaningerne Nord for Skanderup Kirke. —
Nogle Fund af Menneskeskeletter synes imidlertid at
bære Vidne om, hvor Kampen fandt Sted.
Da man i 1860erne anlagde den jydske Hovedbane,
fandt man i Bakkeskrænterne Nordvest for Søens
Nordspids, paa Banens Nordside, omtrent i lige Linie
Nord for Skanderup Kirke, 600 à 700 Meter fra Kir
ken, en Del Menneskeskeletter. 2) Det var ikke uriT) Ældste danske Arkivregistraturer, 1 Bd., S. 247.
2) Fundet blev ikke indberettet; men der er tilstrækkelige Vid
nesbyrd om det. Det blev mig meddelt i 1921, og i 1926 har
Hr. Frede Kokborg i Skanderborg fremskaffet et Vidnesbyrd
fra den gamle Snedkermester Regner i Byen. Han har set
Skeletterne blive draget frem. De blev taget op og atter be-
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meligt at antage, at de stammer fra de i 1340 faldne
Jyder, og at Kampen har fundet Sted i Nærheden af,
hvor Skeletterne er fundet. Men, allerede 30 Aar før
dette Fund, har man gjort Skeletfund ved Skanderup.
Karl Hansen fortæller nemlig i 1833, at man ved Anlæget af den nye Landevej — Kongevejen, som løber
Østen om Skanderup Kirke — Øst for Kirkegaarden
fandt »en stor Del Menneskeben i Jorden«. Han ud
taler: »det var ikke utænkeligt, at det kunde være de
i hiint Slag Faldnes Been, her var jordede«.1) Til
svarende Fund blev gjort for nogle faa Aar siden.
Det var i Marts 1921, at man ifølge Øjenvidners Be
retning stødte paa en ret omfangsrig Begravelse i
nævnte Landevejsskrænt, tæt udenfor Kirkegaardens
østre Mur. Her fandtes Skelet ved Skelet i tre Lag
over hinanden, alle med Hovedet i Vest. Begravelses
pladsen havde en Udstrækning fra Nord til Syd af 35
à 40 Alen, og fra Vest til Øst mentes den at have haft
omtrent samme Maal. Man skønnede, at de begravede
havde været høje, kraftige Mænd. Mange Kranier var
stærkt beskadigede som af Hug modtagne under en
Kamp. Der blev hverken fundet Rester af Vaaben
eller af nogen Art Beklædning. Derimod laa der nogle
Hesteskeletter i Række med og lige Norden for Men
neskeskeletterne.2)
gravede paa Skanderup Kirkegaard. Hr. Regner tør ikke be
stemt fastslaa Fundstedet, men angiver det dog »mellem Jærnbanestationen og Edelsborg«.
*) Karl Hansen: Beskrivelse over Skanderborg Bye og Slot. Side
50. — Han har fundet, at Navnet »Manbjerg« i 1690 var knyt
tet til nogle Marker under Skanderborg Ladegaard, der laa
ved Nordenden af Skanderborg Sø.
-) Det maa i høj Grad beklages, at Vejvæsenet ikke i 1921 fandt
sig foranlediget til at anmelde Fundet til Nationalmuseet. —
Først da man var i Færd med at sløjfe Graven, fik Museet
Underretning, og det var fra en Udenforstaaende, der havde
fulgt Sagen med den største Interesse, Redaktør J. Knudsen
i Skanderborg (se iøvrigt hans Artikel i Aarhus Amtstidende
for 24. Marts 1921). Med Hr. Knudsen var jeg senere paa
Stedet og fik paavist, hvor de fremdragne Menneske- og Heste
skeletter havde ligget. Hans Meddelelse blev mig bekræftet
af andre‘Øjenvidner. Alligevel er det meget beklageligt, at
Museet ikke paa et tidligere Tidspunkt blev tilkaldt, saa en
Museumsmand kunde have undersøgt Graven og faaet en
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Sammenholdes den af Karl Hansen i 1833 givne
Meddelelse om Skeletfund med det i 1921 gjorte Fund,
har vi et utvivlsomt Vidnesbyrd om, at der umiddel
bart Øst for Skanderup Kirkegaard har været en ret
udstrakt Begravelsesplads med tæt Belægning. Efter
en Besigtigelse af Stedet mener jeg ikke, man kan for
klare Begravelsen derhen, at Kirkegaarden skulde have
strakt sig saa meget længere Øst paa. Og hverken
Hesteskeletterne, det store Antal Begravede eller den
Omstændighed, at disse formenes at have været høje,
kraftige Mænd, tyder paa, at vi her staar overfor en
Begravelsesplads fra en Pesttid, en Tid da en eller
anden ondartet Epidemi har raset. Der er i Virke
ligheden den største Sandsynlighed for, at vi er stødt
paa en Begravelsesplads for de Allehelgensdag 1340
faldne Krigere. De to Gange gjorte Skeletfund paa
dette Sted og de i 1860erne fundne Skeletter i Bakke
skrænten Nord for er Vidnesbyrd, vi ikke kan komme
udenom. Det vilde synes naturligt at tænke sig, at
de holstenske Sejerherrer havde begravet deres Døde
ved Kirken, mens de faldne Jyder var kommet i Jor
den paa selve Slagpladsen. Men usikker maa Bedøm
melsen være, da ingen sagkyndig Undersøgelse er fore
taget, og man navnlig véd altfor lidt om de i Bakke
skrænterne gjorte Skeletfund.

Mens Begravelsespladsen ved Skanderup kom frem
i Marts 1921, blev der i Oktober samme Aar fundet
et Sværd, som bragte Sindene i Bevægelse i Skander
borg By, idet man strax spurgte, om det kunde sættes
i Forbindelse med Kampen i 1340. Ifølge Sværdets
Alder og de særlige Fundforhold var dette Spørgsmaal
ingenlunde helt grebet ud af Luften.
Det høje Terrain Nord for Skanderup — Højdedraget,
der strækker sig fra Vest mod Øst, Norden om Skan
derup og Skanderborg Sø, og forbinder sig med HøjLæge til at undersøge Skeletterne. En Læges Er
klæring om, at alle Skeletterne var Mandsskeletter vilde have
været af den største Betydning.
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landet paa Søens Østside — dette Højdedrag, paa hvis
Sydskrænter Kampen i 1340 synes udkæmpet, falder
paa dets Nordside brat ned mod Illerup Aadal. Nor
den for x\adalen hæver Terrainet sig igen med stejl
Skrænt til det høje Land om Mesinge By.
Det var i denne Aadal, lidt indenfor søndre Kant

Afbildning 1. Kort over Egnen mellem Skanderborg Sø,
Mossø og Illerup Aa.

af Illerup Aa, Sværdet blev fundet. — Man var i 1921
ifærd med at regulere det bugtede, paa sine Steder
grundede og tilvoxede Aaløb, idet man gravede et
nyt, mere retlinjet Løb, hvis Dybde er 1V2 à ls/4 Meter
under Engens Grønsvær. Det Sted, man fandt Svær
det, er paa Kortet mærket med et Kryds (se Afb. 1)
og ligger mellem de to Skove, Fuglsang paa Aadalens
Sydside og Sønderskov paa dens Nordside. Mens det
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nye Vandløb andre Steder i Aadalen blot er skaaret
ned gennem Moselagene, men ikke naar ned til det
faste, røde Bundgrus, hæver der sig paa det afkryd
sede Sted, altsaa hvor Sværdet er fundet,
i en Bredde af ca. 25 Meter en Grusrevle,
der omtrent vinkelret skæres af det nye
Løb, som her er gravet gennem de øverste
Lag af Bundgruset. Paa dette Sted ligger
fast Bund da nærmere Engens Overflade
end andre Steder i Aaløbet og er det
mest egnede for Vadested eller Overgang
over Aaen. At der virkelig i ældre Tid
har været en Overgang paa dette Sted,
kan med Sikkerhed skønnes af flere Om
stændigheder.
For det første var der fra »Krydspunk
tet« over mod Sønderskov en svagt frem
trædende men dog tilstrækkelig tydelig
Hævning eller Dæmning tvers over Engen,
og den passerede, midt mellem Aaen og
Sønderskov, en lav Bakkeholm i Aadalen.
For det andet fandt man under Grav
ningen, at her stod ikke faa nedrammede
Smaapæle, hvoriblandt flere af Egetræ,
paa ca. 15 Ctm.s Tykkelse. Nogle af dem
stod i Rækker tværs over, andre langs
med Aaløbet, og tillige fandtes her en Del
vandretliggende Grene og Træstykker, saa
ledes f. Ex. et kort Stykke Egefjæl og
flere Træstykker af Bøg. Det var øjen
synligt, at man her ved Nedramning af
Pæle og ved Belægning af Planker og
Grene har fæstnet de bløde Englag over
den nævnte Bundrevle, saaledes at Stedet
Afbildning 2. er blevet mere farbart (hvorledes man
Sværd fra 14de har ordnet Passagen over selve Aaløbet,
Aarhundrede,
fundet ved tør jeg ikke udtale mig om).
Hvor man træffer en gammel Overgang
Illerup Aa.
over en Aa, vil man hyppigt finde forskellige Brugsgenstande, der er tabt i ældre Tid. Saaledes ogsaa
her. Foruden Sværdet blev der fundet liere tildannede

Borgholm, og Klosterø.

191

Træstykker, et tildannet Stykke Krondyrtak, nogle
Potteskaar af middelalderlig Karakter og en enkelt,
hel Lerpotte samt flere Dvreknogler. Langt den stør
ste Interesse knytter sig dog til Sværdet. Det blev
indsendt til Nationalmuseet, og dels efter Museets In
ventarprotokol1) dels efter Oplysninger indhentede paa
Stedet skal jeg meddele følgende om det fundne Sværd:
Det kom Irem under Gravning af den nye, brede
Grøft og laa ca. 1 Alen (ca. 2/3 Meter) under Grøn
sværen. Da Sværdet blev fundet, havde det sin fulde
Længde; men en af Arbejderne brugte det til at hugge
med, saa Klingens Spids brækkede af, efter Sigende
ca. 5 Tommer (ca. 13 Ctm.). Klingens nuværende
Længde er 72,7 Ctm.; men den har oprindelig — hvis
den opgivne Længde af den afbrækkede og forsvundne
Sværdspids er korrekt — været ca. 85 a 86 Ctm. lang.
I begge Sider af Klingen, som har en svag Blodrende,
er der i en Afstand af ca. 10l/8 Ctm. fra Parérstangen
med Messingtraad indlagt et Oxehoved, ca. 3l/a Ctm.
langt, med Hornene vendt udad mod Klingespidsen.
Messingtraadenes Kanter er svagt tungede (forat ka
rakterisere Behaaring). Hornene synes paa det ene
af Hovederne at være tværstribede. Øjnene er lidet
kendelige, men forefindes dog utvivlsomt som cirkel
runde Stifter. Parérstangen, 17,1 Ctm. lang, er lige
med lidt sværere Endepartier; disse er affasede, saa
ledes at deres Gennemsnit er ottekantet. Grebtungen
er overrustet. Knoppen er af Jærn som de andre Dele;
den er cirkulær med udladende Sider og med pyra
midalsk Topspids. Dens største Tykkelse er 5 Ctm.,
Diameteren 5,4; Højden med Topspidsen 6 Ctm. Svær
dets hele Længde er nu 94,8 Ctm., men var altsaa op
rindeligt, inden Klingespidsen knækkede af, ca. 107 a 108.
Sværdet er fra 14de Aarhundrede. Det kan have
tilhørt én af dem, der var med i Kampen 1340. Mere
kan ikke siges. — Dog naar det er fundet ved Over
gangen over Illerup Äa, maa det jo være tabt her,
men sikkert ikke af én, som roligt i Fredstid har pas
seret Aaen. Er Sværdet derimod tabt under en SkærNationalmuseets 2den Afdeling, Inventarprotokol D 10172.
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mydsel, kan man lettere forklare sig, at det er blevet
skjult i Dyndet og ikke taget op igen.
Resultatet af Kampen Allehelgensdag blev jo, at de
holstenske Sejrherrer beholdt Valpladsen, og at mange
jydske Bønder og Adelsmænd faldt. Da Slaget var
tabt, maa vi antage, at de Jyder, der var i Stand til
det, søgte at redde sig ved Flugt. Og vi kan med over
vejende Sandsynlighed sige, hvad Vej de flygtede. —
Vi maa erindre os, at Skanderborg-Skanderup næsten
paa alle Sider er omgivet af Søer og Aaløb: Mossø
og Skanderborg Sø i Vest og Øst, Taaning Aa1) og
Illerup Aa i Syd og Nord. Kun i Nordøst ad Højde
draget mellem Skanderborg Sø og Illerup Aa var der
aabent Land; men her har de beredne Holstenere let
kunnet hindre Bøndernes Flugtforsøg. Den i 1921
genfundne Vej over Illerup Aa har derimod været
gunstig for de flygtende. Fra Valpladsen lige Nord
paa gennem Skovstrækningerne her — af hvilke Fugl
sang og Edelsborg Smaaskove er Rester —, videre
fra Højderne gennem en Slugt i søndre Skrænt, en
Slugt, der endnu sés i Fuglsang Skov, og som sigter
direkte mod Overgangen over Aaen. At Jyderne har
kendt denne Overgang bedre end Holstenerne, kan
ikke betvivles. Det er derfor ikke usandsynligt, at
mere end én af Holstenernes Heste er snublet eller
blevet stikkende i Sumpen, og at en og anden Rytter
er kastet af Hesten eller ialtfald har tabt sine Vaaben.
Mens Skeletfundene i høj Grad taler til Gunst for
den Opfattelse, at Kampen Allehelgensdag 1340 er ud
kæmpet paa Bakkeskraaningerne Nord for Skande
rup, kan det i Illerup Aadal fundne Sværd — som er
tabt paa det Sted, hvor de, der undslap, maa være
gaaet over Aaen — paa Grund af sin Alder og de
særlige Fund forhold meget vel tænkes at stamme fra
en af de forfølgende Holstenere. — Dog dette frem
sættes blot som en Mulighed, der ikke synes helt
usandsynlig.
*

*
*

Allerede ved Vrold var Passagen vanskelig.
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Af den Borg, der stod i 1340, er intet tilbage. —
Paa Borgholmen staar nu kun Kirken. Det vil sige,
at af det Slot, som blev solgt til Nedbrydning i 1767,
bevarede man kun lidt under Halvdelen af nordøstre
Fløj, nemlig Fløjens sydøstre Del; man brød endda
øverste Etage ned, men beholdt dog i fuld Højde det
store runde Taarn, kaldet Kongens Rundel, paa
Fløjens Østhjørne. Svarende hertil havde der paa
Bygningens Nordhjørne staaet et lignende, men noget
sværere Taarn, der kaldtes Dronningens Rundel.
Denne Bygning, Slottets Hovedfløj, er tydeligt nok
en Renaissancebygning, et Arbejde fra 16de Aarhun
drede, og at Frederik II.s Navn er knyttet hertil, er
almindelig kendt. — I Aarhus Stifts Aarbøger for
19091) har Bering Lüsberg imidlertid fremsat den Hy
pothese, at det er Lensmanden, den bekendte Mogens
Gjøe, der paa Christian II.s Tid opfører det nye Skan
derborg, og at Frederik II.s Byggeri »indskrænker sig
for selve Slottets Vedkommende vistnok til Paasættelsen af et Stokværk paa Hovedfløjen og de to Side
fløje«. Lüsberg begrunder det først og fremmest ved
Mogens Gjøes Lensbrev, i hvilket han forpligtes til at
»bygge og forbedre Slottet«. Videre udtaler han, at
det formodentlig har været »Christjern II.s Hensigt
atter at skaffe sig en fast Borg, en virkelig Fæstning
efter Tidens Fordringer, i det urolige Nørrejylland«.
Endelig gør Bering Lüsberg opmærksom paa, at Slottet
er opført i middelalderligt Murskifte (hvilket skulde
tale for Christian II.s, ikke Frederik II.s Tid).
Med Hensyn til Murskiftet er det ganske rigtig middel
alderligt, men det er meget uregelmæssigt. Og man
finder netop i Bygninger fra Tiden efter 1550, Chri
stian III.s og Frederik II.s Tid2), et lignende uregel
mæssigt Murskifte som det vi har i Skanderborgs
røde Munkestensmure. Murskiftet i Bygninger, opførte
’) Aarbøger udg. af hist. Samf. for Aarhus Stift, II Bd., 1909,
S. 1-18.
-) Exempelvis kan nævnes Krabbesholm fra 1550erne og Løven
holm fra 1570erne. Navnlig i Løvenholms af Anders Banner
i 1570erne opførte Østfløj finder vi et Murskifte, som minder
om Skanderborgs.
13
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under Christian IL, var mere regelmæssigt. Og Skan
derborg Slot var iøvrigt af saadanne Dimensioner, at
det næppe kan tænkes bygget af en af Christian II.s
Lensmænd, selv ikke en Mogens Gjøe. Hvor i Landet
har vi noget Sidestykke hertil? Ikke heller kan dette
Renaissanceslot med fuld Ret kaldes »en virkelig Fæst
ning efter Tidens Fordringer«. Den stort anlagte Hovedlløj1) med dens høje, brede Vinduesaabninger tilhører
et kongeligt Anlæg, og der kan ikke paavises noget
Træk, som taler imod, at denne Hovedfløj er opført
i 1ste Halvdel af Frederik II.s Regering.
Karl Hansen citerer Mogens Gjøes Lensbrev fra 1516.
Heri hedder det, at han »skal holde Godset bygt og
forbedret og uødelagt i alle Maader; og skal han
og bygge og for be d r e Slottet og det i gode Maade
holde ved sin Hævd og Magt«. Disse Udtryk »bygge
og forbedre« og »holde ved Hævd og Magt« gaar igen
i andre Lensbreve og kan meget vel opfattes som
holde Bygningen vel vedlige. Ialtfald kan en
stor, vi tør vel sige enestaaende, Nybygning som Skan
derborgs nye Hovedfløj neppe komme ind under Lens
brevets »bygge og forbedre«.
Frederik II havde de første Par Aar af sin Rege
ringstid, efter nogen Ændring af det gamle Øm
Klosters Bygninger, anvendt Klostret som Jagt
slot. Han kaldte det Emborg. Men Skanderborgs Be
liggenhed, og det glimrende Jagtrevier, som Egnen bød
ham, vendte hans Hjærte mod dette Sted. Saa beslut
tede han sig til at nedbryde det gamle Kloster og an
vende dets Materialer til Ombygning af eller Tilbyg
ning til Skanderborg.
Desværre er det jo kun et Brudstykke af Skander
borg, der er bevaret, og Øm Kloster er nedbrudt saa
grundigt, at væsentlig kun Fundamenterne er tilbage.
Men i den lille Landsby, Emborg, er der fundet Sok
kelsten fra Klostret eller Klosterkirken rundt om i
(iaarde og Haver, Sokkelsten, der i denne Forbindelse
har Betydning for os. Den Kampestenssokkel, der
Efter Thuras Plan er Hovedfløjens Længde ca. 75 Alen (ikke
85, saaledes som den opgives hos Bering Li isberg).
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bærer Skanderborg Slotskirkes Munkestensmure, har
nemlig et mærkeligt »romansk« Præg. Det er en
Dobbeltsokkel, bestaaende af to profilerede Kampe
stensskifter. Det øverste Sokkelprofil har foroven en
Rundstav, det nederste Profil er en Hulkehl. Og det
er netop Sokkelsten med disse to Profiler (og ikke en
eneste med noget andet andet Profil), vi har fundet
i Gaardene og Havedigerne i Emborg. — Øm Kloster
var jo Datterkloster af det ældre Cistercienserkloster
Vitskøl ved Limfjorden, og i Vitskøl finder vi under
Klosterkirkens ældste Partier en Dobbeltsokkel af Kamp,
hvis øverste Profil har runde Former, mens det neder
ste er en Hulkehl. Det ligger derfor nær at antage,
at de i Emborg fundne Sokkelsten oprindelig har sid
det i Øm Klosterkirkes Sokkel med Rundstavskiftet
foroven, Hulkehlskiftet forneden, altsaa anbragt paa
samme Maade som i Skanderborg og sat af Sokkel
sten med samme Profiler som her. Ihvertfald kan
der ikke være Tvivl om, at Skanderborgs Kampestens
sokkel er hidført af Frederik II fra Øm Kloster, og
dette er sandsynligvis sket i Vinterhalvaaret 1561—62.
Thi det er den 10de Oktober 1561, Kongen tilskriver
Lensmanden Holger Rosenkrantz, at »da Kongen vil
bygge og befæste Skanderborg Slot, skal han lade Em
borg Kirke med Søvnehus, Omgang og andre unyttige
Huse nedrive og anvende Sten, Tømmer og andet
derfra til Bygningen paa Skanderborg.«1). Frederik II
har da utvivlsomt opført Slottets store nordøstre Ho
vedfløj med dens Taarne lige fra Grunden.2)
Da Slottet i 1767 blev solgt til Nedbrydning, førtes
Materialerne andetsteds hen, for en Del ikke længere
end til den lille nære Skanderborg By, hvor mange
Sten blev anvendt i Byens Huse, og hvor bl. a pro’) Cancelliets Brevbøger. T. 6, 506.
2) Med Hensyn til de tilstødende Bygninger har de, saavidt man
kan skønne af Thuras Plan i Danske Vitruvius, en noget uor
ganisk Forbindelse med Hovedfløjens Ender. Saavel Vægter
gangsmuren i Nordvest som den sydøstre Fløj støder mod
et ret spinkelt Trappetaarn ved hver sin af Hovedfløjens Ender.
Det var vel ikke umuligt, at der baade i Vægtergangsmuren
og i sydøstre Fløj kunde skjule sig Rester af et ældre Anlæg.
13*
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filerede Kampesten fra Hovedfløjens Dobbeltsokkel
endnu den Dag idag kan sés.1) Men ogsaa andre til
huggede Sten af Granit, øjensynlig tilført efter Slottets
Nedbrydning, finder vi i Byen. Det var ikke urime
ligt at antage, at en Del af dem oprindelig kunde
stamme fra Øm Kloster, og efterat Udgravningerne og
Undersøgelserne i Emborg er ført saa vidt frem som
nu, arbejder man ikke helt i det Blaa, naar man søger
at udskille de Sten, der har hørt til Klostret eller Klo
sterkirken i Øm.
Paa det gamle
Klosters
Grund
blevPartier af østre
Klosterfløj udgra
vet, skønt de væ
sentlige Dele laa
under Landsbyga
den og en privat
Have. Her traf vi
Rester af Klostrets
Kapitelsal, saaledes foruden Fun
damenter af Mure
ne ogsaa Fundamenter for to Ræk
Afbildning 3. Søjlebase, der oprindelig ker
fritstaaende
har staaet i Øm Klosters Kapitelsal.
Søjler. Paa det ene
af disse Søjlefundamenter stod endnu fastmuret Fo
den eller »Basen« af en Søjle. Denne Søjlebase var
hugget af Granit, kvadratisk forneden, ottekantet for
oven. Mage til den stod imidlertid hos Restauratør
Olsen i Skanderborg, i hans Pavillonhave ved Søen,
og en lignende i Proprietær K. Hansens Gaard i Al
ken mellem Skanderborg og Emborg. Men sidst
nævnte Sten har indtil 1880erne staaet i Skanderborg.
Begge disse Søjlebaser er altsaa i 1561-62 ført fra Øm
Kloster til Skanderborg Slot, i 1767 fra Slottet til
Skanderborg By, og i 1924 er de ved deres Ejeres
Velvilje ført tilbage til Øm Kloster, det vil sige, de er
Saaledes foran det gamle Bindingsværkshus Adelgade Nr. 49.
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indlemmet i den lille Samling i »Klosterhuset« paa
selve det gamle Klosters Grund.
Der er i Emborg fundet mange Formsten af brændt
Ler og her imellem Sten af Hvælvingsribber i Kirken
og Klostret. Den største af disse Ribbesten har en
ejendommelig tretliget Form, som vi træffer i Hvæl
vingsribber, der avendtes hos os i Slutningen af 12te
og første Halvdel af 13de Aarhundrede, første Gang
i et lille Kapel ved Nordsiden af Cistercienserkirken
i Sorø. Lignende Hvælvingsribber finder vi i Grøn
bæk Kirke (Lysgaard Herred), i Skivholme Kirke (Framlev Herred) og i Aarhus Domkirkes Øst
kapeller.1) Alle disse Steder findes der en
Slutsten af Granit som med en rund Knop
hænger ned fra Ribbernes Sammenstød i
Hvælvingens Top, Netop en saadan Slut
sten fandtes og har i mange Aar staaet i
Haven til Ejendommen Lillegade (eller Borgergade) Nr. 34. Denne Slutstens (Afb. 4 B)
øverste Ende, der har siddet indmuret i
Hvælvingen, har kvadratisk Tversnit, mens
det Parti, der hang frit ned, bestaar i en
Hals af cirkulært Tversnit med en bred,
rund Knop paa nederste Ende. Det øvre,
kvadratiske Parti begrænses forneden af e n
Kontur, d e r f u 1 d s t æ n d i g s v a r e r til
det treflige de Ribbeprofil fra Øm Afb. 4. RibKloster.2) Her i Klostret, sandsynligvis i bestenogSlutdets Kirke, har den hørt hjemme. — Ogsaa sten fra en
denne Sten har éngang gjort Rejsen fra Øm Hvælvning i
Kloster.
til Skanderborg, antageligt i Pram ad Mossø. Øm
Mlstk. 1: 20.
Ved Ejerindens, Enkefru Sørensens Velvilje
har den nu, ad Landevejen, gjort Rejsen tilbage til
’) Tillige er saadannc Ribbesten fundet i Ruinerne af Cister
cienserkirken i Vitskøl.
2) I Slutstenens Enkeltheder og m. H. t. Ribbeprofilet er der
navnlig en forbavsende Lighed med Slutsten og Ribbeprofil
i Grønbæk. — Ribbestenen fundet i Øm og Slutstenen fra
Skanderborg giver os et Indblik i Øm Klosters Arkitektur.
De Hvælvinger, der ovenfor er nævnet, repræsenterer en gan
ske bestemt Gruppe indenfor vor middelalderlige Hvælvings
kunst.
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Øm. — Alt paa sin rette Plads! — Disse Sten, Vidner
om det gamle Klosters Arkitektur, er kommet til
bage til det Sted, de hørte hjemme, uden at Ejerne har
modtaget en Øres Godtgørelse. Ejerne har ved at
skænke Stenene til Samlingen i Øm, vist en Forstaaelse og Interesse, der i høj Grad maa paaskønnes.
Skanderborg Kirkes Taarn rummer
en Oldsagssamling, samlet og skænket
til Byen af Sagfører H. C. Arent, der
var født i Ringkjøbing, men levede i
Skanderborg fra 1857 til sin Død 1913.
I Samlingen er ældre og yngre Sten
alder fortrinligt repræsenteret; men
den indeholder ogsaa en Del fra Broncealderen (ca. 150 Stkr.) og noget fra
Jærnalderen. Navnlig i Stenaldersam
lingen er der udmærkede og sjældne
Stykker, hvorimellem vidunderligt for
arbejdede Flintredskaber. Den hævder
smukt sin Plads mellem beslægtede
Samlinger herhjemme. Dog er Sam
lingen først nu kommet fuldt til sin
Ret, efterat Overretssagfører Holtet i
1925 har ordnet den systematisk og
Afb. 5. Søjleba givet den en værdig Opstilling.
ser fra Øm Klo
Ogsaa andet end Oldsager havde Arent
ster genfundne i samlet. Saaledes fandtes her i Taarnet
Skanderborg
Maalestok 1: 20. en Søjlebase af ejendommelig Art (Afb.
5 A, ses ogsaa paa Afb. 6). Den var
af Granit og havde paa Hjørnerne »Hjørneblade«
af en bestemt Form, som væsentlig træffes i Frankrig
i 12te og 13de Aarhundrede. Svarende til Søjlebasen
i Taarnet fandtes der i en Privathave i Skander
borg1) en Base (Afb. 5 B) af lignende Størrelse og
Form. De to Søjlebaser har hørt sammen. De har
oprindeligt staaet overfor hinanden ved hver sin Side
af en Arkadeaabning eller lignende. — Kun et Sted
Adelgade 134, tilhører Hr. Hald. Jeg skylder Bedaktør J.
Knudsen Tak for at have henvendt min Opmærksomhed paa
denne Søjlebase og flere af de andre Stenfragmenter.
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i Danmark har jeg truffet Søjlebaser af denne Type,
nemlig i Vitskøl Klosterkirke (i hvis Arkitektur vi

Afbildning 6. Søjlebase fra Øm Kloster genfundet
i Skanderborg (Arents Samling).

finder Paavirkning fra Frankrig). I denne Kirkes Ruin
staar der to lignende Søjlebaser paa hver sin Side af

Afbildning 7. Søjlebase fra Vitskøl Klosters Kirke.

Indgangen fra østre Koromgang til den midterste Ab
side. De to Søjlebaser i Vitskøl (Afb. 7 viser den syd
ligste af dem) var begge af Granit ligesom Skander-
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borg-Baserne, men de er smukkere, renere i Formen
og bedre hugget af Stenmesteren. De staar imidlertid
Baserne i Skanderborg saa nær i Størrelse og Form,
at disse ganske utvivlsomt kan fastslaas
som Kopier af Vitskølbaserne, selv om de
ikke er tro Kopier men noget frit behand
lede. De er øjensynligt huggede af en Sten
hugger, som har set Søjlebaserne i Vit
skøl, maaske endog har lært sit Haandværk eller arbejdet med i dette Kloster. —
Afb.8. Søjle
fod fundet i Med den stærke Forbindelse,der var mel
lem Vitskøl og dets Datter kloster i Øm,
Skander
borg. Maale- kan der ikke være Tvivl om, at de to
stok 1: 20.
Søjlebaser, som er kopierede efter Baserne
i Vitskøl men fundet i Skanderborg, maa være bragt
hertil fra Øm Kloster, hvor de oprindelig har haft

Afb. 9. Søjlekapitæl, har i mange Aar staaet
i Skanderborg Apotek. Maalestok 1: 10.

deres Plads. Og hertil er den ene af dem nu atter
bragt. Arents Samling har ved sin Bestyrer, Over
retssagfører Holtet deponeret den Samlingen tilhørende
Søjlebase i »Klosterhuset/ i Emborg, hvor den er et
af de smukkeste Stykker i den lille Samling af Fund
fra det gamle Kloster.
Der findes i Skanderborg flere Ting, hugget i Gra
nit i 12te-13de Aarhundrede, end de her nævnte. Ikke
alt kan dog antages at stamme fra Øm Kloster; ogsaa
en og anden nedbrudt Granitkirke kan have leveret
Materiale. — Skønt intet vides om, hvorfra den er
kommet, vises her i Afbildning 8 en rund Søjlefod
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af Granit prydet med Rundbuer.1). Endelig gengiver
Afb. 9 et Søjlekapitæl af Granit, der nu er forsvundet,
men som fandtes i Skanderborg indtil for ca. 10 à 20
Aar siden. Det hørte til den Samling af Sten, og
Rariteter, der har været paa Skanderborg Apotek og
delvis endnu findes der, og som var samlet af Apo
teker Seidelin2). Kapitælet er kun 22 à 23 cm højt.
Efter sin Form og Stil er det beslægtet med Kapi
tæler fra de to Cistercienserklostre Sorø og Vitskøl,
uden at man just kan tale om Lighed i alle Enkelt
hede]'. Det var da ikke helt usandsynligt, at det lille,
smukke Kapitæl kunde stamme fra Øm Kloster. Det
maa dog, ialtfald foreløbig, staa hen i det uvisse. —
Apoteker Høeberg3) skænkede Kapitælet til Slotskir
ken, hvorfra det desværre (efter 1905) er forsvundet.
Mön ikke disse Linier og den medfølgende Tegning
af Kapitælet kunde bidrage til, at det blev genfundet.
De Stenfragmenter fra det gamle Øm Kloster, som
fandtes i Skanderborg, var Vidner om, hvor Frederik
II havde hentet en stor Del af de Materialer, han
brugte ved Slottets Opførelse. Men paa Slotsholmen
i Skanderborg havde der jo ligget en ældre Borg, et
Borganlæg, der sikkert har været betydeligt ældre end
Frederik IFs Slot. Den Bygning, Frederik II opførte,
har blot været en Tilbygning til eller Udvidelse af
det ældre Anlæg.
Paa vestre Hjørne af det i 1767 nedbrudte Slot laa
et stort, firkantet Taarn. Det ses paa Thuras Plan
som en uregelmæssig, skæv Firkant, og det kaldtes
»det hvide Taarn« eller Fangetaarnet. Syd og
Sydvest for dette Taarn havde der imidlertid indtil
Frederik IV’s Tid ligget et trefløjet Bygningskomplex,
og det har almindelig været antaget, at hele denne
Del af Slottet i Virkeligheden var den gamle, middel’) Den staar i Lillegade (Borgergade) Nr. 21 og tilhører Hr.
Grumstrup.
2) David Seidelin grundlagde Apoteket i 1809 og beholdt det
til 1852.
I. V. Høeberg, Apoteker i Skanderborg 1886—1905.
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alderlige Borg. Da man ved nogle mindre Gravninger
paa det Sted, hvor »det hvide Taarn« havde staaet,
havde fundet nogle Brudstykker af Fraadsten, for
modede man, at Taarnet havde været hygget af dette
Materiale, og at det havde hørt til et af Fraadsten i
12te Aarhundrede opført Borganlæg1) det Anlæg, hvis
tre Fløje Frederik IV havde nedbrudt.
Man ønskede imidlertid i Skanderborg at faa
Resterne af det formodede Fraadstenstaarn fremgravet
og undersøgt, og mens jeg var beskæftiget med Under
søgelserne i Øm, modtog jeg en Opfordring2) til at
foretage en Prøvegravning. En saadan mindre Grav
ning blev da ogsaa iværksat en Dag i Septbr. 1924;
men skønt Resultatet af denne Gravning var ringe,
syntes det dog at fremgaa, at Taarnet maatte antages
bygget af Munkesten, mens der af Fraadsten kun
fandtes løstliggende Brudstykker. Dermed var In
teressen imidlertid ingenlunde kølnet; tvertimod ind
ledede Skanderborg Turistforening en Forhandling med
Nationalmuseet og tilbød3) en Sum til Bestridelse af
en noget større Undersøgelsesgravning. Museet mente
at maatte imødekomme denne paaskønnelsesværdige
Interesse og Offervillighed, tog med Tak imod Til
budet, og Gravningen foretoges da i Sept.—Okt. 19254).
Der blev gravet paa nordre Del af det Plateau,
hvor den i 1845 rejste Mindestøtte for Frederik VI
staar, endvidere paa Skraaningen herfra ned mod det
Aarbøger II B., 1909, S. 6. Bering Liisberg skriver her om
Taarnet: »Det var nemlig bygget af Fraadsten eller Kilde
kalk. Men derved føres vi tilbage til Tiden før Valdemar
den Store, under hvem man begyndte at bruge brændte Sten
som Bygningsmateriale«.
2; Ved Bogholder Randløv. Pastor Christensen og Organist
Thane bistod ved den lille Undersøgelse.
3) Ved sin Formand, Frøken Axelline Jensen.
4) Anlæget paa Slotsbanken sorterer under Indenrigsministeriet,
hvis stedlige Repræsentant er Redaktør C. Friis. Han gav
beredvillig Tilladelse til Gravning, dog med den Begrænsning,
at Træer og Hække ikke maatte beskadiges og kun et Par
Buske ryddes. Arkitekt Prinz bistod mig udmærket nnder
Gravningen, ligeledes Manufakturhandler Frede Kokborg
og Overretssagfører Holtet. De Arbejdere, som udførte Grav
ningen. viste baade Interesse og Forstaaelse.
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Sted, hvor Nordvestgavlen af Slottets Hovedfløj har
staaet (se Planen Afb. 10). Vi fremdrog herved Fundamentrester af det firkantede Taarn og af Vægtergangen
Çsom har forbundet Taarnet med Slottets Hovedfløj).
5KANDERBORC SLOTSBANKE!
PAK slotsbankens nordvcstrc

uqcravnIncch

del

Afb. 10. Plan af Udgravningerne paa Slotsbanken.
(Det skraverede Kvadrat tilvenstre er Frederik VFs Mindestøtte.)

Men flere Steder var endog Fundamenterne forsvundne.
Byens Borgere har aabenbart i 18de Aarhundrede
haft god Brug for de Bygningsmaterialer, de kunde
hente paa Slotsbanken. De har gennemgravet, man
fristes til at sige gennemrodet, Banken for at finde
Sten, og de har gjort det saa grundigt, at vi under
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vore Gravninger, blandt Tusinder af Munkestensbrok
ker, ikke fandt en eneste hel Munkesten og kun tre
halve; Resten var Smaabrokker af Munkesten og
Kalkmørtel. Ja selv den langt overvejende Del af
Kampestensfundamenterne havde de fjærnet lige til
Bunden. Ved de tre Snitgravninger a, b og c paa
tvers af Vægtergangsfundamentet fandt vi ganske vist
ved c et lille Brudstykke af Fundamentets nederste
Kampestenslag, men ved a og b var selv det nederste
Stenlag fjærnet. Af det firkantede Taarns Funda
menter var noget mere bevaret, saaledes ved dets
Nordhjørne (X paa Planen) indtil 4 Skifter Kampe
sten med en samlet Højde af 97 cm. Naar vi allige
vel paa det nærmeste kan fastslaa Vægtergangsmurens
Plads, ret nøje kan angive, hvor Taarnets Nordhjørne
har ligget, og nogenlunde kontrollere den ene af
Taarnets Plandimensioner, er det, fordi det ved Grav
ning lykkedes at blotte de gamle Fundamentgruber,
og disse stod forholdsvis vel bevarede. Da man i sin
Tid havde lagt Fundamenterne, havde man nemlig
gravet ret dybe Gruber ned i Slotsbankens af fast
Grus bestaaende Bundlag. Vægtergangsmurens Funda
mentgrube var saaledes ved a skaaret ca. 54 cm (ca.
21 Tom.) og ved b ca. 44 cm (ca. 17 Tom.) ned i
Bundgruset. Ja Taarnhjørnets Fundamentgrube var
endog skaaret 174 Meter (2 Alen) ned i det faste
Gruslag.
For den, der havde ventet smukt, gammelt Mur
værk eller svære, velbevarede Fundamenter, var Ud
gravningen en Skuffelse. Alligevel gav den nogle
reelle Resultater. Paa Thuras Plan over Slottet i hans
Danske Vitruvius ser man, at Vægtergangen danner
en ret Vinkel med Slottets Hovedfløj, mens den efter
vore Gravninger maa have dannet en Vinkel paa ca.
81 Grader, altsaa ca. 9 Grader mindre end en ret
Vinkel. Paa Thuras Plan er den af Taarnets Sider,
som vender mod Slottets Hovedfløj, parallel med
denne, og selv om vi ikke ved Gravningerne har fastslaaet Taarnets fire Sider, ser dette dog ikke ud til
at ligge fuldt saa regulært i Forhold til Hovedlinjen,
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som paa Th liras Plan1). — Saavidt man kan skønne
af Gravningsresultatet, synes ialtfald én af Taarnets
Dimensioner at svare til Planen hos Thura, der da
kan antages væsentlig at gengive Taarnets skæve Fir
kant i rigtig Størrelse. For Vægtergangens Vedkom
mende slaar Thuras Maal derimod ikke til. Hos
Thura er Vægtergangen ca. 35l/2 Alen i Længden,
mens den efter Gravningerne maa have haft en Længde
af ca. 41 Alen. — Paa Bekostning af Korrektheden
synes Thuras Plan altsaa at have pyntet paa Slotsanlæget ved at have indført parallelle Linier og rette
Vinkler (dog har Thura jo bevaret det hvide Taarns
Skævhed).
Udgravningen har vist, at Slottet er bygget paa en
uregelmæssig Grusbanke. Selv Fundamenternes Un
derflade stiger og falder med Bankens Skraaninger.
Dette gælder endog det hvide eller firkantede Taarn,
i hvilket Fundamentets Underflade saa langt fra er
vandret, at det fra Nordøst til Sydvest stiger 2l/a à 3
Meter. Taarnets søndre Halvdel har staaet oppe paa
Bankens øverste Plateau, mens nordre Halvdel har
naaet ud over Bakkeskraaningen. Naar Bering Lüs
berg mener, at Slottets søndre og sydvestre Del er
det ældste og udgør den gamle, middelalderlige Borg,
stemmer dette med, at netop dette Parti synes at ligge
paa den oprindelige Bankes øverste Top, 36 Fod (ca.
111/3 Meter) over Søens Spejl. Om den gamle Borg
her paa Bakketoppen gaar tilbage til 12te—13de Aarhundrede, savner vi imidlertid Midler til at bedømme.
Udgravningen har jo kun strakt sig til det store fir
kantede Taarn. — Dette Taarns Fundamentgrube
fandt vi fyldt til Kanden af Tusinder Munkestens
brokker, mens Mængden af Fraadstensstykker var
1 Planen (Afb. 10) viser Taarnet i en ret skæv Stilling til Hoved
fløjen. Da denne Stilling væsentlig er fastslaaet ved Hjælp
af Nordhjørnets Fundament, kan man ikke stole alt for sik
kert paa den. Mens Fundamenthjørnet giver god Besked om
Hjørnets Placering, bliver Murflugterne naturligvis mere
usikre. — Da vi standsede Gravningen ved Taarnet, var det
ikke, fordi den var ført til Ende, men fordi vi ikke i altfor
stor Grad kunde overskride den til Gravningen bevilgede Sum.
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ganske forsvindende. Der kan da ikke være Tvivl
om, at Taarnet hovedsagelig har været bygget af
Munkesten, mens de faatallige Fraadsten dog paa den
anden Side viser, at dette Materiale ihvertfald i nogen
Grad har været anvendt. Man kunde jo tænke sig,
at Taarnets Mure i det Ydre havde været beklædt
med forskelligartet Materiale, f. Ex. uregelmæssigt
vexlende Skifter af Fraadsten, Kamp og Munkesten,
og at man for at skjule Forvirringens Mangfoldighed
havde hvidtet Taarnet. Herigennem vilde vi have en
Forklaring af »det hvide Taarn«s Navn og tillige en
Forklaring af, hvorfor der er fundet Fraadsten i
Taarntomten.
Et eneste lille Brudstykke af en Munkesten med
ritlet Side er fremgravet paa det Sted omtrent, hvor
Vægtergangen har stødt til Taarnet. Saadanne riflede
Munkesten hører jo hjemme i 12te—13de Aarhun
drede. Men naar vi véd, at Frederik II har ført
Materialer til Skanderborg fra Øm Kloster, hvor rif
lede Munkesten har været anvendt i Mængde (hvad
Udgravningerne dér har vist), vilde det være mere
end dristigt paa Grundlag af det lille Brudstykke at
bestemme det hvide Taarns Alder1).
Vi har set, at Taarnet var placeret paa Randen af
Bakkeskraaningen og har sluttet sig til et Anlæg oppe
paa selve Bakketoppen. Det var jo muligt, at Taar
net var en Tilbygning til et paa Bakketoppen anlagt
ældste Borganlæg (af Fraadsten?) Men herfor kan
man ihvertfald paa nuværende Stadium ikke føre
noget Bevis.

’) Under en Gravning ved Hovedfløjens vestre Hjørne, altsaa
dens Gavl (d. paa Planen Afb. 10) fandtes en Del Brudstyk
ker af glaserede Kakler, Fliser m. m. fra Frederik IPs Tid.
Saadanne blev derimod ikke fundet under Udgravningen af
det hvide Taarns Fundamenter. Dette er jo et Vink om, at
Taarnet ialtfald er ældre end Slottets Hovedfløj, hvad iøvrigt
ingen kan være i Tvivl om. Ganske lignende Kakler og Fli
ser blev for faa Aar siden fremgravet ved Regulering af
Landevejsskraaningen paa Slottets Sydøstside, udfor eller i
Nærheden af Kirkens —Hovedfløjens—Gavl.
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Den, der første Gang staar paa Skanderborg Slots
banke og venter at finde Hovedlinierne af det gamle
Slot tydelig træde frem i Terrainet, bliver dybt
skuffet. Her er intet gjort for at bevare Bankens
Karakter som Slotsbanke, tværtimod synes man med
Flid at have udslettet alle Spor.
Da Kongevejen Horsens—Skanderborg—Aarhus blev
anlagt i 1830-erne under Oberst Rosenbergs Ledelse
og førtes over Skanderborg Slotsholm, maatte dette
Anlæg naturligvis gribe stærkt ind i Holmens Karak
ter. Senere — i 40-erne — omdannede man Største
delen af Slotsbanken til et Haveanlæg, hvis fornemste
Parti blev Mindehøjen med Frederik VI’s Mindestøtte,
som indviedes af Christian VIII den 31. Juli 1845.
Ødelæggelsen af dette Sted, hvorved dets Karakter
som Borgbanke udslettedes, er altsaa foregaaet i tre
Træk. Først i 18de Aarhundrede, da man gennemgravede Banken paa Kryds og tvers for at fravriste
den hver eneste Munkesten og Kampesten, dernæst i
1830-erne, da man nogle Steder gravede af, andre
Steder fyldte op ude paa Slotsholmen under Anlæget
af Kongevejen, endelig i 1840—45, da Mindehøjen
formedes af den oprindelige Borgholms højeste Parti.
Som Erstatning for Tabet af Borgbanken fik man
et Haveanlæg og en Mindehøj prydet med Hetsch’s
og Thorvaldsens stilfuldt skønne Kongeminde. Men
da man tilplantede Anlæget og afstak Gange og Plæ
ner, gjorde man intet for at bringe et samlet Hele
ud deraf. Derfor ligger nu Kirken i Øst, Kongemindet
i Vest, skilt ved Buskadser og høje Træer, og Ter
rainet mellem Kirken og Kongemindet har intet med
nogen af Parterne at gøre.
Haveanlæget rummer herlige og sjældne Træer.
Den Gartner, der har plantet dem, har gjort sit bedste,
ligesom de, der gennem Aarene har passet og tilset
Anlæget, ogsaa fortjener Ros for omhyggelig Røgt og
Pleje. — Men Slotsholmshaven som Helhed er for
fejlet i sit Anlæg.
I Rigsarkivet søger man forgæves Navnet paa den
Havekunstner (Anlægsgartner, Havearkitekt eller hvad
vi nutildags vilde, kalde ham), der har tegnet eller
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planlagt dette Anlæg. Alle Papirer (Regninger, Over
slag m. m.) vedrørende Kongemindets Anlæg er for
svundne. Dog kan det af senere Skrivelser ses, at
Oberst Rosenberg har forestaaet An læget som
Formand for den Komité, der samlede ind til og
gennemførte Anlægets Udførelse og Mindestøttens Rejs
ning. Det er utvivlsomt denne myndige Mand, den
ansete og praktiske Vejingeniør, der har været An
lægets Planlægger.
Anlæget var allerede delvis beplantet i 18451), da
Mindestøtten afsløredes; men man fortsatte i de føl
gende Aar, og ialtfald fra 1846 benyttede man Gartner
Lehmann i Skanderborg, mens Forstkandidat (senere
Skovrider og Forstraad) Klüver førte Tilsyn med Ar
bejdet efter Rosenbergs Død2), og man stadig indfor
skrev Planter, ogsaa efter 1850, saaledes fra Flotbecker
Planteskole udenfor Altona og fra Hamborg. Ifølge
en Skanderborgtradition skulde det dog ikke være
Gartner Lehmann i Skanderborg, men Gartner Som
mer i Fredericia, som havde begyndt Tilplantningen
af Anlæget8). — Der kan imidlertid ikke være Tvivl
om, at det er en Vejingeniør og en Gartner, som maa
dele Æren af »Frederiksmindets« Anlæg.
Slotsbankens øverste Plateau, Mindehøjen, paa
hvis Midte Kongemindet staar, er en idyllisk yndig
Plet, lidt snever og sammentrængt som en gammel
dags Præstegaardshave, men et lille Paradis, rigt ved
sine Blomsterbede og Roser, sine store, herlige EneDet fremgaar af et Avertissement fra Byfoged, Justitsraad
Blichfeldt i »Aarhus Stiftstidende« for 25. Juli 1845, hvori
nævnes »det unge Anlæg og de tildels endnu spæde Plant
ninger«.
-) En Pakke »Bygnings og Havesager: Frederik VI’s Minde
støtte i Skanderborg 1850—1874« i Rigsarkivet.
3) Gartner Lehmann i Skanderborg, født i Grene Sogn i Ribe
Amt, var (ifølge Folketællingen) 1. Febr. 1845 41 Aar gam
mel. — Gartner M. N. Sommer, Kongensgade 73 i Fredericia,var 1. Febr. 1845 54 Aar. — Gennem Skolebestyrer Wichmand har jeg bragt i Erfaring: Gartner Frederiksen i Skan
derborg, Indehaver af en anset Forretning, som stiftedes af
hans Fader i 1855, meddeler, at han fra sin Fader (der i
1845 var 19 Aar) har faaet opgivet Gartner Sommer i Frede
ricia som den, der har anlagt Plantningen paa Slotsbanken.
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bær- og Taxtræer og meget andet, der kan fryde Øjet.
Og her staar et stort Kirsebærtræ, der i dets Blom
stringstid er det ganske Skanderborgs Stolthed. Og
saa er her et Par Steder en Udsigt over Søen, Øerne,
Skovene og de bakkede Marker, som kan fylde én
med Glæde. Men Pladsen er ganske stilløs i sit An
læg. Mindestøtten kan ikke ses fra de Steder, den
bør ses. — Plantningerne burde indramme Konge
mindet saadan, at man forstod, de var anlagt for at
lade dette Mindesmærke komme til sin Ret. Det er
dog rejst af Landets Borgere for den Konge, som
løste Stavnsbaandet. Den stolte Kongebuste med sin
strænge Profil saavel som Marmorreliefferne skyldes
selve Thorvaldsen, og Mindesmærket som Helhed er
et af de skønneste i vort Land.
Dog Trægrupperne paa denne Plads rummer saa
megen Skønhed, at man vilde forstaa, om Byens
Borgere modsatte sig en større Ændring. Men selv
om man ventede med at omforme Pladsen omkring
Mindesmærket, til man en Gang alligevel blev nødt
til at hugge ud i Plantningerne heroppe, saa vilde
man paa den øvrige Del af Slotsbanken ved Afgrav
ning og Paafyldning af Jord, ved Fældning og Plant
ning af Træer kunne drage de vigtigste Hovedlinier
i det gamle Slotsanlæg op, saaledes at enhver kunde
forstaa det.
Mod Kirkegaarden ses Slotskirken hvilende paa
brede, grønne Skraaninger, der hæver Bygningen, idet
de føjer sig til Kirkeskibets lige og Taarnets krumme
Linier. Ved saadanne Skraaninger burde ikke blot
Slottets Hovedfløj, men ogsaa Hovedlinierne i nord
vestre Fløj og den sydvestre mod Landevejen
fremtræde.
Der er i 1909 udarbejdet et Forslag1), som gaar ud
paa at fjærne Vaabenhuset ved Taarnets Sydøstside,
som Erstatning genopføre det lille Taarn, der har
staaet ved den anden Side af Kirkens Gavl mod Lande
vejen og lægge Indgangen til Kirken her. Hvis dette
Forslag kunde kombineres med en Restaurering af
r) Udarbejdet af Arkitekt M. B. Fritz.
14
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Slotsbankens Side mod Landevejen, saaledes at Skraaningen fra Kirkegaardssiden kunde fortsættes rundt
om det store, runde Taarn og videre langs Kirkegav
len og Slottets gamle sydøstre Fløj, fra Kirkegavlen
til Mindehøjen, da vilde enhver Vejfarende, som kom
forbi ad Landevejen mellem Slotsbanken og Søen,
vide, at nu passerede han Skanderborgs historiske
Slotsholm, og han vilde forstaa, hvorledes den røde
Munkestenskirke med sit svære, kraftige Taarn en
gang har føjet sig ind i det gamle, stolte, desværre
forsvundne Slotsanlæg.
Alle Afbildninger efter Tegninger og Fotografier tilhørende
Nationalmuseet.
Afb. 1: Tegning af Forfatteren efter Generalstabens Maalebordsblade. — Afb. 9: Tegning af Arkitekt Aage Mathiesen. —
Afb. 2: Fot. af Dr. Poul Nørlund. — De øvrige Tegninger og
Fot. af Forfatteren.

Historisk Samfund i 1925.
Løbet af Foraaret 1925 blev der foretaget forskel
lige Arbejder i Emborg; hele Klostertomten blev
omgivet af en Tjørnehæk, et Stendige blev bygget
langs Vejen; Klosterhuset blev forsynet med en Sten
trappe, og der blev anbragt Stole i Museumsrummet,
liere smukke og interessante Søjlebaser og andre
Bygningsrester fra Øm Kloster erhvervedes; der blev
fremstillet nye Postkort, der ligesom C. M. Smidt:
Øm Kloster, sælges hos Opsynsmændene. Da Somme
ren kom, strømmede Besøgende til. Øm Kloster har nu
sin faste Plads blandt Himmelbjergegnens Seværdig
heder.
Sommermødet blev holdt Søndag d. 28. Juni i
Bistrup Skov tæt ved Niels Ebbesøns Eg og Noring
Riis Voldsted. Kl. 2Va samledes Deltagerne fra de fjærnere Dele af Amtet i Borggaarden paa Ristrup, hvor
Bibliotekar Haugsted gav et kort Rids af Gaardens
Historie. Kl. 4 flokkedes langt over 1000 Mennesker
omkring Talerstolen i Skoven. Efter at Gaardejer
Povl R. Povl s en, Tinning Vesterholm, havde budt
Velkommen, holdt Bibliotekar Haugsted Foredrag
om Niels Ebbesøn.

I

Den store Eg, som vi ser paa Voldstedet i Skov
brynet, er et Levn fra den Tid, da quercus robur var
det herskende Skovtræ, som gav Tømmer til Vikingesnekker og Stavkirker og senere til Linieskibe og Høj
rumslader. Under Egenes knudrede Grene dannede
Abild, Tjørn, Hassel og Birk en tæt Underskov. Denne
14*
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Middelalderens Skov tegner Folkevisedigteren i den
berømte Strofe:
De store Ege i Skoven staar,
naar de udi Storm nedfalde,
da slaa de ned baade Hassel og Birk
og andre smaa Ymper alle.

Egen kan for Alderens Skyld godt have staaet her
1340; den er vistnok den største Eg i Jylland, men
dens Stammeomfang (9 m) kan ikke maale sig med
Storkeegen i Jægerspris Skov (12 m).
Voldstedet er ogsaa middelalderligt; det bestaar
af en ved tørre Grave udskaaren Banke, som Grev
Mogens Frijs 1920 skænkede til Fredlysning; vel er det
udjævnet paa Marken, men i Skoven ser vi tydeligt
Graven, der omgav Byggestedet, og ved en Udgrav
ning, som Grevinde Thyra Frijs lod foretage 1870, blev
der funden Fundamentrester, der utvivlsomt stammer
fra Middelalderen; men intet Dokument siger, at her
boede Grev Gerts Banemand.
Om Niels Ebbesøns Liv før 1340 ved vi intet.
Han var en jydsk Herremand, der utvivlsomt hørte
til Strangesønnernes ansete Slægt; maaske er han iden
tisk med en Niels Ebbesøn, der nævnes paa Aabo
Syssels Ting 1337; da Folkevisen nævner hans Gaard
Norins Biis og skildrer hans Bidt derfra til Fruerlund
og over Banders Bro, er det sandsynligt, at han med sin
Hustru har boet her paa Norring Riis, der ligger tæt
ved den gamle Vej fra Skanderborg til Randers i en
Afstand, der passer godt med Visens Fortælling om
det natlige Ridt; men det er ikke saa sikkert, som at
han vog den kullede Greve; thi det er en historisk
Begivenhed af første Rang.
Vor Hovedkilde er den samtidige, paalidelige J y d s k e
Krønike, der fortæller følgende:
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Ved Nattetid d. 1. April 1340 drog en jydsk Herremand Niels
Ebbesøn over Broen ind i Randers By med et Følge af kun 47
Mand. Han søgte til Grevens Herberg og opbrød det med Vold,
efter at han havde ladet Trommerne røre og sat Ild paa Byen,
og derinde dræbte han forvovent Greven tillige med nogle
andre, skønt denne havde en Hær paa 4000 Mand; da det var
gjort, og han vilde undfly over den samme Bro, forfulgte
Grevens Mænd ham med flere Bannere; men han drev dem
saa tappert tilbage, at han af dem dræbte to fornemme Riddere
foruden nogle andre, og idet han kastede Broens Fjæle af efter
sig, undslap han med sine og tabte kun en Mand. I al sin Kort
hed giver Jydske Krønike et klart og forstaaeligt Billede — der
kan suppleres med enkelte Træk, som andre Krøniker har be
varet — af hvad der foregik hin mindeværdige Nat mellem 31.
Marts og 1. April 1340.

Denne Omridstegning, der er spinkel og anskuelig
som et af Tidens Kalkmalerier, faar Liv og Farve,
Lys og Skygge, ja, endog perspektivisk Dybde i den
prægtige Vise, der blev lagt af en stor Digter, som
stod Begivenheden nær1); Visens Digter har naturlig
vis ikke udarbejdet en historisk Afhandling; men han
har paa Virkelighedens Grund overfor Tilhørere, der
kunde kontrollere Rigtigheden og Sandheden af hvad
han sang, skabt et lødigt Kunstværk; han har ud af
Begivenhedernes Rækkefølge greben en Gruppe Op
trin, som han har formet plastisk med Mesterhaand
i den dengang højt udviklede Folkevisedigtnings Støbe
ske; han har simplificeret og dramatiseret Begiven
hederne til et Skuespil i tre Optrin: Det første viser
os den tyske Greve og den jydske Herremand overfor
hinanden; i det andet raadslaas og træffes Forberedel
ser, mens Overfaldet fremstilles i det tredie.
I de Billeder, som Samtiden har tegnet og malet af
Optrinet i Randers, ser vi Jyden byde SlesvigholstenLæs Visen! Axel Olrik : Danske Folkeviseri. S. 193ff. Kbh.1908.
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eren Holdt. Niels Ebbesøn, der pludselig skød frem
af den jydske Befolkning og satte sig i Spidsen for
Befrielseskampen, minder om den lothringske Bonde
pige der en halv Snes Aar før, dreven af Stemmerne
og Medlidenhed med la douce France, befriede Frankrig
for det engelske Fremmedvælde; men han er ligesaa
jydsk, som Jeanne d’Arc er fransk. Vi genkender det
jydske Lune i hans Ordskifte med Greven, og har
Blicher ikke karakteriseret hans Optræden her:
Føst næ dær æ Nøe pofahr,
kommer Jyden ud aa Dar,
men han goer et ind igjen,
fa’ de Uhn han haa gjent hen.

»Gerhard der Grosse« regnes for den anden af Slesvigholsteinismens Heroer — den første er Knud Lavard,
der skilte Sønderjylland fra Danmark — thi han var
den første Holstener, der fik Slesvig til Len, og for
enede Slesvig og Holsten under tysk Herredømme.
Af Visedigteren karakteriseres han som Holstener;
han er stærk og snild, men byder Jyden inderlig imod,
hvad enten han sledsker eller brovter.
I Niels Ebbesøn og Grev Gert ser vi da personificeret :
Jydens Hævden sig overfor Holstenerens Angreb.

Derefter holdt Dr. phil. V. J. von Holstein
Rathlou et muntert og oplysende Foredrag om
Ristrups berømteste Ejer, Landsdommer TøgerReenberg. Da Reenbergs Liv og Virksomhed kendes fra
alle større Litteraturhistorier, og hans Værker er ud
givne i to statelige Bind 1769 af Tøger Reenberg Teilmann, P. Kofod Ancher og Bolle Willum Luxdorph.
skal det her kun kort gentages, at han blev født
i Viborg 1656 og blev Ejer af Ristrup 1703, som han
derefter drev til sin Død den 24. Juni 1742. —
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1703 blev han udnævnt til Landsdommer, og han
var dygtig og praktisk som Landmand og Landsdom
mer, og han gjorde sig baade ved sin Gavmildhed,
Gæstfrihed, sit muntre Lune og Retsind værdig til
alles Agtelse. Han stiftede Legater til Sabro og Faarup Skoler, ombyggede Gaarden og anlagde den store
Have. Han var i det hele taget virksom og forstandig,
og han kunde Latin, Fransk, Italiensk, Engelsk og Tysk.
Berømt blev han ved sine Digte. Samtiden optoges
mest af hans litterære Satire »Forsamlingen paa Par
nasso« (skrevet kort før 1700) og beundrede hans »Ars
Poetica« (Digtekunsten), hvorimod vi nu til Dags
snarere beundrer hans mindre Værker: Rimbrevene
og Smaaversene, hvor hans djærve og friske Lune
giver sig klart til Kende. Hans Skildringer af hans
huslige Lyksaligheder (han havde 11 Børn), af Land
livet, med dets daglige Slid og glade Gæstebud, hans
Udtalelser om Kosten og Lovprisningen af Vinen
(»I et Vinhus skal jeg sige mit Farvel og lægges ned —«)
kan endnu læses med Udbytte og nydes med Velbehag.
Som Moralist (han oversatte og bearbejdede Phædrus’
Fabler) og Psalmedigter er han mindre mærkelig.
Født lige før Frederik Ill’s ulykkelige Svenskekrig
oplevede han Statens Rekonstruktion under Enevæl
den, blev Ejer af Ristrup samme Aar, som Kingo
døde, og døde selv 10 Aar inden Holberg. I dette
mærkelige Tidsrum rejste han udenlands, styrede sin
Gaard, skiftede Lov og Ret og stod i Forbindelse med
mange fremragende Personligheder. Hans Digtning,
der har Rod i den Danske Renaissance under Chri
stian IV, bliver i mange Henseender Mellemleddet
mellem denne og Holbergs satiriske Versedigtning.
Hans digteriske Smag bestemmes af Franskmanden
Boileau, der atter bygger paa Horats; og den danske
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Digter Anders Bording gav Mønstret for hans lette
og fornøjelige Vers.
Foredraget, der oplystes ved talrige Citater af Reenbergs poetiske Skrifter, skal ikke udførligt refereres;
her kan blot henvises til hans Levnedsbeskrivelse
foran i hans Skrifter, og en indgaaende Skildring af
ham har Jul. Paludan givet i Historisk Tidsskrift 7.
Række III (1901).
Bibliotekar Haugsted sluttede Mødet med en Tak til
Godsejer Switzer, der saa gæstfrit havde givet Mødets
Deltagere Adgang til sin Gaard og sin Have.
Generalforsamlingen blev holdt Mandag d. 29.
Juni Kl. 4. Formanden, Bibliotekar Haugsted, aflagde
Beretning for 19241), og i Kassererens, Bogholder
Knudsens, Fraværelse gennemgik han Regnskabet.
Aaret var begyndt med en Kassebeholdning paa Kr.
34,30 og sluttede med 636,80. Kr. 416,10 er ydet som
Tilskud til Arbejdet i Emborg. De øvrige Udgifter i
Emborg er afholdt af Indtægten ved Entré og Salg
af Postkort samt Gaver.
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Haugsted, v. Hol
stein Rathlou, H. V. Rasmussen, N. P. Oster
gaard, der alle blev genvalgt. Suppleanterne R a n d a
og Højmark genvalgtes. Kommunerevisor Knud
Larsen meddelte, at han maatte trække sig tilbage
som Samfundets Revisor, da han flyttede fra Byen.
Formanden bragte Knud Larsen en varm Tak for
hans Samvittighedsfuldhed og Omhu i de mange Aar —
lige fra Samfundets Oprettelse i 1908 — han havde
gennemgaaet Regnskabet, og omtalte hans store og
varme Interesse for Samfundets Virksomhed ; han var
fast Deltager i vore Møder, hvor fjærnt de saa blev
') Se Aarbogen for 1925 S. 162—68.
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holdt. — Forsamlingen sluttede sig til Takken ved
at rejse sig. Lærer Pihlkjær, Hasle, blev valgt til
Revisor. —
Fra Forsamlingens Side blev det foreslaaet, at der
ogsaa blev holdt Møder om Vinteren. Formanden
meddelte, at Bestyrelsen havde drøftet dette Spørgsmaal, havde nedsat et Udvalg og paatænkte at holde
Møder sammen med Foredragsforeninger og andre
upolitiske Foreninger, saaledes at Samfundet skaffede
Foredragsholder og den lokale Forening arrangerede
Mødet.
Den 14. Novbr. blev det første Vi nterm øde holdt.
Sammen med Foredragsforeningen i Hammel indbød
Historisk Samfund til et Foredrag om Grevskabet
Frijsenborg s Historie, som Bibliotekar H äug
st e d holdt i Hammel Forsamlingsbygning for en meget
talrig og interesseret Tilhørerkreds. — Desuden har
Haugsted holdt Foredrag i Foredragsforeningen af 1901
om Aarhus Bys Historie og i Socialistisk Ung
domsforeningom Aarhusegnens Oldtidsminder.
*
I Febr. modtog Historisk Samfund fra National
museumsfonden en Opfordring til at sætte en Ind
samling til Fordel for Nationalmuseet i Gangi AarhusAmt.
Der blev dannet en Hovedkomité i Aarhus med
Bibliotekar Haugsted som Formand og Bankdirek
tør Bech som Kasserer og Lokalkomitéer rundt
om i Amtet. Hovedkomitéen tog sig af Indsamlingen
i Aarhus og nærmeste Omegn. I Vester Lisbjerg,
Hasle m. fl. Herreder paatog Sognepræst H. P. Chri
stensen sig at lede Arbejdet, i Frijsenborg-Faurskov
Birk Gaardejer Povl R. Povlsen, Tinning, i Skander
borg og Omegn Bogholder Randløv, i Silkeborg og
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Omegn Seminarielærer Knudsen, i Horsens og Om
egn Redaktør Kr. Olesen, i Tyrsting Herred Provst
Clausen, Vinding, i Vrads Herred Lærer Kæmsgaard,
Klovborg, og i Hads Herred Valgmenighedspræst Jakob
Lykke, Odder.
Indsamlingen begyndte med, at Museumsinspektør
Chr. Axel Jensen holdt Foredrag med Lysbilleder i
Haandværkerforeningens Sal i Aarhus om National
museet. Desuden har Museumsinspektør Peter Holm,
Den gamle By, holdts og Bibliotekar Haugsted 5 Fore
drag rundt om i Amtet til Støtte for Indsamlingen.
Paa Opfordring af Apoteker Hansen, Ebeltoft, tiltraadte Haugsted paa Historisk Samfunds Vegne den
Komité, der holdt det store, historiske Folkestævne
paa Kalø d. 12. Juli 1925 og deltog i dens Arbejde. —
Ved Aarets Slutning havde Hovedkomitéen den
Glæde at kunne indbetale til Nationalmuseumsfonden
Kr. 31,221,89; deraf stammer 8,010,64 fra Kalømødet.
Den 21. Januar 1926 holdt Komitéen sit afsluttende
Møde, hvor Bankdirektør Bech gennemgik Regnskabet,
der derefter har været fremlagt i Nationalbanken.
Den varme Tak, som Nationalmuseumsfonden bragte
Komitéen, sender denne i hermed videre til alle vore
Medarbejdere — ingen nævnt, ingen glemt — og til
alle Bidragyderne saavel til de Pengeinstituter, der
har givet store Bidrag, som til hver enkelt af de mange
Tusinder, der ved deres Gaver og deres Underskrift
har vist, at Kravet om en anstændig Bygning
til Nationalmuseet er et Folkeønske, der
ikke lader sig skyde til Side. —
Samfundet hari 1925 modtaget fortsat Understøttelse
fra Staten, fra Aarhus og Skanderborg Amter, fra Aarhusr
Horsens og Silkeborg Kommuner samt fra Landbo
sparekassen og Arbejdersparekassen i Aarhus.
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Æresmedlem:
Mørk-Hansen S., fhv. Und*erbibliotekar, Samfundets Stifter,
Heilsminde.
Aarhus Amt.
Aarhus og Forstæder.
Aalborg G. A., Distriktschef.
Aarhus Katedralskoles Bibliotek.
Aggebo A. J., Læge.
Albeck V., Overlæge, Dr. med.
Andersen A., Murer.
— Anna, Frk.
— A. Chr., Snedkermester.
— A. J., Kommunelærer.
— A. M., Frk.
— A. P., Murermester.
— C., Possementmager.
— Elisabeth, Frk.
—- J., Partikulier.
— K., Frk.
— L., Fabrikant.
— S., Konstruktør.
Appel A., Statskonsulent.
Baadh W., Læge.
Bak N. M., Murermester.
Baess, Washington, Klaverstem
mer.
Bagger M., Modehandler.
Bang N. J., Skovrider.
Barn o w, Konsul,
Baune Joh., Grosserer.
Berg-Hen richsen, Bogholder.
Beyer A. F., Kaptajn.
Bayer Fr., Overretssagfører.
Bech Oluf, Bankdirektør.

Bendixen IL, Dommerfuldm.
Bentsen A., Skolebetjent.
Birkelund P., Købmand.
Blichfeldt-Petersen, Beregner.
Blond P. E.
Brammer M., Læge.
Breynum F.
Brostrøm van Degen K., Damefrisørinde.
Brummerstedt E., Boghandler.
Brøbech S. I., Urmager.
Buchard O. A., Købmand.
Buur Chr., Skoledirektør.
Bvgballe Th., Smedemester.
Christensen-Lund, Lærer.
Christensen H., Dyrlæge.
— Ingeborg, Frk.
— J., Elektriker.
— Jacob, Købmand.
— O. A., Frisør.
— P., Snedker.
— S., Bogholder.
Christiansen Aa., cand, pharm.
— C., Fuldmægtig.
Clausen Alfred, Købmand.
Dahl I. C., Lærerinde.
Draiby Fred. M. R., Stads
arkitekt.
Dreyer Fr., Grosserer.
Eeg P., Sagfører.
Eidorff H. P.
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Erstad G., Gørtlermester.
— Th., Gørtler.
Ervig P.
Flach V., Fabrikant.
Fridericia H., Læge.
Frederiksen Johs.; Arkitekt
— Viggo, Bogtrykker.
Friis A., Frk.
---- Petersen H., Forretnings
fører.
Fritz M. B., Arkitekt.
Gabel F. C., Snedkermester.
Gandrup, Richard, Forfatter.
Geertsen N., Direktør.
Glasins A., Sagfører.
Glæsel Edv. A., O.r.sagfører.
Gregersen Fr., Prosektor.
Groth Johanne, Frk.
Grosen R., Lokomotivfører.
Grundtvig V. Overbibliotekar.
Guldborg R., Billedhugger.
Hammerich L., Grosserer.
Hansen Charles, Gørtlermester.
— H. Bondo, Kommunelærer.
— Hilmer, Malermester.
— Joh., Kasserer.
— K., Amtsforvalter.
— Mads, Bogtrykker.
— Marthin, Købmand.
— Sv. Aa., Mekaniker.
— T., Frk.
— Thorvald, Direktør.
— Vilh., Overlærer.
— Villads, Snedkermester.
Hasselriis Fr., Konsul.
Haugsted1 Ejler, Bibliotekar.
Heering Chr. M., Lektor.
Heilmann P., Frk.
Henningsen L, Forstander.
Henriksen, Grosserer.
Himmelstrup G., fhv. For
stander.
Hjorth Rob., Grosserer.
Holm Carl, Bogtrykker.
— Chr., Tømrermester.
— Peter, Museumsinspektør.
Holst Vald., Kommunelærer.
Holstein Rathlou V. J. von,
Dr. phil.
Hougaard Fey, Trykkeribestyrer.
Houlberg W. Ë., Kontorassist.

Hvass H. H., Kriminaldommer.
Hveisel R., Typograf.
Hvorslev C. A., Kommunelærer.
Højmark A., Valgmenigheds
præst.
Høyer C., Mineralvandsfabrikt
Høyrup J., Brygmester.
Jacobsen A., Avisforvalter.
— J., Billedskærer.
Jakobsen Laurits, Husejer.
-- Marie, Frk., Lærerinde.
Jensen Carl, Tømrermester.
— Chr., Snedkermester.
— Fr., Vinhandler.
— H. E.. Fabrikant.
— H. P., Arkitekt.
— J. C., Alterdegn, Dr. phil.
— J. J., Fyrbøder.
— J., Snedkermester.
— Jul. W., Fabrikant.
— L., Urmager.
---- Malle J. C., Købmand.
— M., Købmand.
— Sophus, Vinhandler.
— V., Kommunelærer.
Jessen Carl, Direktør.
Jørgensen A., Frk., Lærerinde.
— A. F. S., Kaptajn.
— Charles, Læge.
— G. A., Kommunelærer.
— G. Bye, Kontrollør.
— G. L. F., Stukkatør.
— J., Maskinarbejder.
— J. J. C., Trafikbestyrer.
Kadsted Joh., Konstruktør.
Karlby A. P.
— V., Bogholder.
Kier Knud, Overretssagfører.
Kierkegaard Chr., Grosserer
Kjær A., Frk., Lærerinde.
Kjærtinge H., Fabrikant.
— Holger, Tandlæge.
Knudsen Alfred, Murermester.
— C. R., Snedker.
— K., Bogholder.
— Kr., Redaktør.
— R., Lektor.
Koch N., Frk., Skolebestyrer
inde.
— P. G., Læge.
Kristensen N. K., Bogbinder.
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Kruse V., Malermester.
Kvistgaard Sofie, Frk., I lærer
inde.
Koster C. A., Læge.
Langballe W., Overretssagfører.
Langvardt Jes, Fabrikant.
Larsen II. C., Kasserer.
— II. L., Provst.
— J. K., Rektor, Dr. phil.
— Knud, Revisor.
— M., Repræsentant.
Lassen O., Læge.
— Otto, Grosserer.
Lasson G. H., Læge.
Laursen Karl M., Direktør.
— Laurids, Købmand.
— N., Restauratør.
— N. .1., Pnesl, Folketingsm.
Leerberg J. Chr., Bogholder.
Lemvigh II., Kontorchef.
Len d rich J., Sproglærer.
Leth F. M., Læge.
Lind, Hedvig, Frue.
— H. M., Bogholder.
Lorentzen F. C., Lektor.
Lund N., Skotøjshandler.
Madsen A., Urmager.
Madsen C., .Maskinarbejder.
— Emil, Gaardejer.
— J. C., Fabrikant.
— M., Arki-lekt.
— S. A., Tømrermester.
Mammen H. L. A., Fabrikant.
Matzen, Frue, Riis Skov.
Melsgaard J., Kustode.
Merwede S. v. d., Frk., Lærer
inde.
Mikkelsen J., Landsretssagfører.
Mogensen Chr., Arkitekt.
Mohnsen Chr., Læge.
Mortensen R., Trafikkontrollør.
Mourier, Kaptajn.
Møller Joseph, Købmand.
— K., Bygningsinspektør.
Møller K., Bogbinder.
— Oscar, Direktør.
— R., Ostehandler.
— V. R., Lektor.
Nielsen, Konstruktør.
— Ran die v, Frk., Lærerinde.
— Edv., Grosserer.

Nielsen F., Handelsgartner.
— Julie, Frue.
— Jens, Malermester.
— Jens, Snedkermester.
— Lars, Bud.
— M. L., Sagfører.
— N. H., Dommerfuldmægtig.
— N. V., Snedkermester.
— S., Husejer.
— S., Kommunelærer.
— S. W., Redaktør.
— V., Buntmager.
Norden toft G. P., Dom mei’f uld
mægtig.
Ny gärd P., Kommunelærer.
Nørgaard C., Forretningsfører.
Olsen A., Stentrykker.
— Karl Jul., Cyklehandler.
— N. D., Fyrbøder.
Ohland C. W., Maskinkonstruktør.
Ovesen A., Slagtermester.
Paaske Jakob.
Paulsen Olga, Frk., Lærerinde.
Pedersen J. P., Konstruktør.
— Marius, Delikatessehdlr.
Petersen Anna, Frk.
— Audun, Bogholder.
— C. J. F., Bagermester. .
— Chr., Lokomotiv fyrbøder.
— C., Frk., Overinspektrice.
— Fritz, Bogbinder.
— G., kgl. Hoffrisør.
— Henri, Guldsmed.
— Holger, Murermester.
— Johs., cand, pharm.
— P. M., Cigarhandler.
— Th., Tømrermester.
Plessing H. C., Overingeniør.
Poulsen Andr., Købmand.
— J. J., Landinspektør.
Prange L., Købmand.
Prior S., Læge.
Quade-Nielsen S., Instrument
mager.
Rasmussen A., Bankkasserer.
— Carl, Købmand.
— H. A. N., Arbejdsmand.
— FI. V., Redaktør.
— Ingrid^, Frk., Fuldmægtig.
— Mary, Frue.

6

Rasmussen Rud, K irk ega ards
inspektør.
— Th., Lærer.
— Th., Snedkermester.
— V., Assistent.
— W., Assistent, D. S. B.
Randa S., Direktør.
Raupach E., Inkassator.
Ravn C., Kedelpasser.
Reimann C., Bogtrykker.
Roesen Peter, Havneforinand.
Rose Aa. M., Tandlæge.
Rosendahl Chr., Bogholder.
Ruge Peter, Inspektør.
Rygård O., fhv. Skovrider.
Salling H. P., Blikkenslagerm.
Savstrup K. P., Urmager.
Scheiby O., Kasserer.
Schmiidten v., Augusta, Frk.
Schou A., Kustode.
Schowrup H. F., Partikulier.
Schäffer C. I. M.
Seest N. M., Prokurist.
Seiler Chr., Bogbinder.
Sejr E., U.-Biblio Lekar.
Simesen Sv., Hovedkasserer.
Simonsen G.. Kontrollør,
D. S. B.
Skaaning Vald., Journalist.
Sk aa ru p Andr., Købmand.
Stampe P. V., Fabrikant.
— P., Overretssagfører.
Statsbiblioteket.
Siens-gård: E., Bibliotekar.
Stegger Kirsten, Frk., Lærerinde.
Strøm V., Baneingeniør.
Sørensen Carl H., Fabrikant.
— Ludv., Overpostpakmester.
— L. P., Fabrikant.
TlierkiIdsen Th., Maler.
Thomasen N. K., Forstander.
Thomsen Chr., Købmand.
— C. J. T., Overretssagfører.
— Carl, Handelsgartner.
— M., Frk., Hospitalf or st.
— V., Frk., Biblioteksassistent.
Thrue Th., Bogtrykker.
Topsøe-Jensen H. G., U.biblio
tekar.
Truelsen K. F., Malermester.
Tvenge H., Baneingeniør.

Unmack-Larsen, Dommerfuld
mægtig.
Vestergaard J., Maskinmester.
Vigild C. J., Lærer.
Voeler Jørgen, Red.sekretær.
Weng A., Justitsraad.
Westermann S., Købmand.
Wier P. M., Arkitekt.
Wilde Frank, Overretssagfører.
Wistoft Elvin, Direktør.
Withen Chr. N., Tømrermester.
Wulff J. O., Apoteker.
Zachariassen A. C., Orgel
fabrikant.
Ostergaard N. P., Redaktør.

A a b y Sogn.
Bonde P., Bygningsinspektør.
Lassen J. C., Overlærer.
Møller M., Musikdirektør.
Nielsen-Sorring K., Dyrlæge.
Pedersen A., Sognefoged.
Schjønning J., Fabrikant.
Simonsen J., Gaardlejer.
Vestesen H., Fabrikant.

Vejlby Sogn.
Eskildsen I., O ver montør.
Hansen J., Postmester.
Jensen Jørgen, Bygmester.
Jørgensen Geert, Sognepræst.
Le th Rasmus, Plejer.
Lund A., Forvalter.
Pihlkjær Johs., Gaardejer.
Hasle Sogn.
Gimnerskov N. J., Sognepræst.
Kirkegaard Aug., fhv. Skolebest.
Pihlkjær A., Lærer.

Skejby Sogn.
Lisbjerg Sogn.

Elev Sogn.

Elsted Sogn.
K a s t e d Sogn.
Møller R., Karetmager.
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Brabrand Sogn.
Andersen Søren, Husmand.
Edslev M., Fabrikant
Jensen V., »Bakkely«.
Kjeerholm J. H., Lærer.
Mikkelsen P. C., Direktør.
Møller, Jernb a neass i»s t.
— C. Bartholdy, Sognepræst
Pedersen, Propr., Tousgaard.
— Letli, Manufakturhandler.
Petersen V., Handelsgartner.
Schrøder, Kæmner.
S tri egler Chr., Tømrermester.
Sørensen C. M., Bagermester.
Tørsleff H. M.

A arslev Sogn.
Handberg, Førstelærer.
Hansen Hagbard, Møller.
Haslyng R., Gaardejer.
Mogensen P., Fabrikant.
Spørring Sogn.
Bal t sersen A., Skræddermester.
Trige Sogn.
Pontoppidan H. W., Godsejer.

Ølsted Sogn.
Søften Sogn.
Holm P., Gaardejer.
Prip Kresten, Landmand.
Stockholm L., Sognepræst.
F o 1 d b y Sogn.
Balle R., Sognefoged.
Frausing L, Lærer.
Jensen Chr. Aagaårdi, Arbmd.
— Evald, Gaardejer.
— Kr., Gaardejer, Riis.
— P., Skovfoged.
Korsgaard C. M., Proprietær.
Madsen M. P., Lærer.
Nielsen J. Simonsen, Gaardejer.
Petersen P. Raun, Lærer.
Povisen P. R., Gaardejer.
Rasmussen I., Skovfoged.
— M. P., Gaardejer.
— R., Mejeribestyrer.

Thomsen Chr., Gaardejer.
Truegaard L., Gaardejer.

L y n g a a Sog n.
Bonde Jørgen, Gaardejer.
— Kr., Gaardejer.
Jensen S., Uddeler.
Ladefoged P., Lærer.
Nielsen A. Birk, Træskomager.
Pedersen Mads, Gaardejer.
Villadsen V., Lærer.
H a 1 d u m Sogn.
Andersen A., Mejeriejer.
Jensen Albert, Dyrlæge.
Rasmussen P., Gaardejer.
Schøler I., Gaardejer.
Sørensen Johs., Købmand.

H a d s ten Sogn.
V i 11 e n S o g n.
Laursen Carl,, Gaardejer.
Nielsen Soren, Gaardejer.
Pedersen Jens, Skovarbejder.
— Karl, Murer.
Lading Sogn.
Andersen C. A., Kroejer.
Graugaard Kr., Gaardejer.
Hansen Jens, Gaardb es tyrer.
Højgaard Jens, Skovejer.
Jensen A. Chr., Lærer.
Møller Osvald, Gaardejer.

F a a r u p Sogn.

S a b r o Sog n.
T i l s t Sogn.
Jørgensen Th., Maler.
Lassen N. 0., Lærer, Ged ing.
Sørensen Sander, Arbejdsmand.

S j e 11 e Sogn.
S k i v h o 1 m e Sogn.
Jensen Simon P., Gaardejer.
Lundgaard R. P., Gaardejer.
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Borum Sogn.
Win th er-C h ri s ten sen, Dy r læge.
Lyngby Sogn.
Jørgensen Anton. Gaardlejer.

Gru ndfør Sogn.
Bech Jens Møller, Bestyrer.

Harlev Sogn.
Christensen H. P., Sognepræst.
Frost M., Købmand.
Hegelund Ole, Proprietær.
Jensen Carl, Gaardejer.
Johansen, Postmester.
Larsen Laurits Karl, Husmand.
Loth S., Gaardejer.
Porse R., Gaardejer, Harle s'
il olm.
Framlev Sogn.
Andersen Anders, Ungkarl.
Helbo S. M., Lærer.
Høgh Marius, Gaardejer.
Langballe E. P., Gaardejer.
Mogensen P.
Rasmussen R. K., Gaardejer.
Sørensen Math., Gaardejer.
Storring Sogn.
Dam I. Aug., Derer.
Jensen C. A., Provst.
Jørgensen Søren, Gaardejer.
Krugsmark Kresten, Landmand.
Sørensen Th., Gaardejer.

Skov b y Sog n.
Due Rasmus, Gaardejer.
Jensen Joh., Gaardejer.
Rasmussen Frode, Sognefoged.
Stjær Sog n.

Galten Sogn.
Christensen Chr., Læge.
Christiansen A., Proprietær.
Due Jens, Gaardejer.
Frandsen Søren, Købmand.
Jakobsen A., Gaardejer.

Jensen J. R., Gaardejer.
Porse Poul, Gaardejer.
Søndergaard Axel R., Gaardejer.
Wejrum J. P., Dyrlæge.
V i b y Sog n.
Borniez M., Sæbe m es ter.
Christensen H., Læge.
Jensen Bertel, Redaktor.
Keller Martin, Malermester.
Krarup-Hansen, Provst.
Lauridsen O. L.
Loft S. P., Partikulier.
Madsen M. A., Stationsforst.
Rasmussen R. J., Gaardejer.
Rohde Chr., Arkitekt.
Schmidt C. P., Købmand.
Tiset Sogn.
Balslev L., Sognepræst.
Jensen Andreas, Tømrermester.
— Kristian, Mejeribestyrer.
Laursen G., Lærer.
Petersen Rs. P., Gaardejer.
Rasmussen, Urmager.
— Dorthea, Centralbestyrer.
Schulz Carl, Bagermester.
Sørensen HL, Lærer.

O r m s 1 e v Sog n.
Dige P. J., Mejeribestyrer.
Due Evald, Gaardejer.
Enevoldsen H., Gaardejer.
Holm Peder, Gaardejer.
Hvidkjær P., Gaardejer.
Juul Jens, Forpagter.
Leth Niels, Gaardejer.
Olsen, Stationsforstander.
Overgaard S., Proprietær.
Pontoppidan A., Godsejer.
Rasmussen, Husmand.
Teilmann Halfdan, Gaardejer.
Thomsen, Barber.
Koldt Sogn.
Højmark Kr., Skoleforstander.
Jensen M. R., Dyrlæge.
Møller A., Gaardejer.
Nielsen A. P., Gaardejer.
Schou O. P., pens. Lærer.
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Holme Sogn.
Knudsen Aage, Sognepræst.
Thomsen, Villa »Castor«.

Tranbjerg Sogn.
Gravesen P. Wethmann, Mejeri
bestyrer.
Jensen Carl, Gaardejer.
— Peder, Gaardejer.
Rasmussen Peder, Gaardejer.
Ravnholt-Holm, Gaardejer.
Maarslet Sogn.
Birkegaard-Hansen P., Gaard
ejer.
Dahl F., Godsejer, Moesgaard.
Holmboe F., Forpagter.
Jochumsen O. Th., Lærer.
Stenshøj Niels, Lærer.
Beder Sogn.
Dybkjær O. Chr. J., Lærer.
Fogh A. M., Lærer.
Kelstrup H., Sognepræst.
Tulstrup Sogn.
Jensen Rasmus, Gaardejer.

Tunø Sogn.
Nor ved E., Sognepræst.

Malling Sogn.
Elmose Alfred, Gaardejer.
Jensen J. P., Direktør.
Kaster E., Trafikassistent.
Kristiansen Øvli, Rentier.
Larsen H. P., Forstander.
Nielsen Daugaard, Smedemester.
Olsen M., Frk.
Pedersen Jens, Gaardejer.
Rasmussen Søren.
Skou K. J., Gaardejer.
Sørensen Kirstine, Frk.
— S. P., Bogholder.
Thomsen Th., Mejeribestyrer.
Thorstensen J., Købmand.
Astrup Sogn.
Bendix Fr., Sognepræst.

Christensen Maarssøe, For
stander.
Nyegaard, Sognepræst.
Pedersen Peder, Gaardejer.
Rasmussen Jens, Gaardejer.
— Rasmus, Gaardejer.
Sejer Kr., Forpagter.
Sørensen Mikael, Gaardejer.
Øvlisen A. P., Gaardejer.
Nølev Sogn.
Albæk Ane, Frk., Lærerinde.
Christensen N. Th., Mejeribest
Højsgaard Andreas, Gaardejer.
Jensen J. Sejr, Førstelærer.
— Vald., Gaardejer.
Kanstrup N., Gaardejer.
Vestergaard Søren, Gaardejer.

Bjerager Sogn.
Andersen Frederik, Gaardejer.
Bjerregaard L., Gaardejer.
Frederiksen A. P., Amtsraadsmedlem.
Jensen Peder, Gaardejer.
Møller, Kæmner.
— R. A., Snedkermester.
— Rs., Gaardejer.
Sørensen S. C., Smedemester.
Odder Sogn.
Andersen A. P., Fattiggaardsb es ty rer, S nerild.
— Chr., Gaardejer, Ondrup.
Axelsen J., Skrædermester.
Beck P., Gaardejer, Vesterhougaard.
Bentzon Aage, Driftsbestyrer.
Christensen, Realskolebestyrer.
— Magda, Frk., Bankkasserer.
Corneliussen C. P., Forstander.
Eckhausen V., Kommuneing.
Eriksen A., Landinspektør.
Fogh Michael, Gaardejer, Mors
holt.
Godsted, Lærer.
Hansen H. Møller, Dyrlæge.
Henriksen R. P., Vognfabrikant.
Holm Anton, Gaardejer, Snerild.
— R., Gaardejer.
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Høyer A., Godsejer, Rods tee nseje.
Israelsen P. T., Bestyrer.
Jensen J., Gaardejer.
Jensen, Tømrer.
— Direktør.
— J., Gaardejer, S ten slu nd.
— John, Gaardejer.
---- Møller N., Arrestforvarer.
Kaas, Politimester.
Kirkegaard, Gaardejer.
Kjeldsen E., Bogtrykker.
Krarup, Distriktslæge.
Krohn S., Viktualiehandler.
Laursen Chr., Bødkermester.
Lykke Jakob, Valgmenigheds
præst.
Madsen Søren, Isenkræmmer.
— Th., Skoleforstander.
— Thomas, Boelsmd., Ondrup.
Meldgaard L. L., Sognepræst.
Nielsen G., Købmand.
— N. S., Tømrer.
— Petrea, Frk., Lærerinde.
Normand A., Sagfører.
Odder Folkebogsamling.
Olsen M. P., Gaardejer, Ulvskovgaard.
Pedersen, Slagteridirektør.
— Undermejerist.
— Frk., Massøse.
— Thue, Tømrermester.
Petersen Corn., Lærer.
Rasmussen, Raupachsvej.
— R., Landbrugskandidat.
— Th., Gaardejer, Fillerup.
Rise D., Frue, Kredslæge.
Schrøder, Skovrider.
Sejersen S., Sagfører.
Simonsen H., Forstander.
Sommer H., Bankdirektør.
Sonne Joh., Direktør.
Steffensen C. Th., Ølhandler.
Søndergaard Søren, Rentier.
Sørensen, Overkelner.
— Carl, Købmand.
— E., Hotelejer.
Thomsen Th., Smedemester.
Torp Ejnar, Førstelærer.
Tru el sen, Kæmner.

Vestergaard Søren, Gaardejer,
Fens bolt.
— Th., Repræsentant.
With, Maskinhandler.

Hvilsted Sogn.
Sørensen Marius, Paptækker.

Torrild Sogn.
Holm P., Rentier.
H u n d s I u n d Sogn.
Haugaard L., Gaardejer.
— Martinus, Gaardejer.
Kjeldsen Karl, Gaardejer.
Larsen, Lærer.
Madsen Chr., Købmand.
— S., Stationsforstander.
Nielsen Laurs, Gaardejer.
Pedersen Søren, Gaardejer,
Oldrup.
Petersen Marius, Gaardejer.
Rasmussen Anton, Sogneraadsformand, Oldrup.
Rothausen J., Gaardejer.
Terndrup Helga, Frue.

Ørting Sogn.
Hjortshøj N., Gaardejer.
Jensen Jens, Gaardejer.
— R., Gaardejer.
Knudsen Jens, Gaardejer.
Lykke Andreas, Førstelærer.
Madsen, pens. Lærer.

Randlev Sogn.
Andersen, Mejeribestyrer.
Bredkjær Rasmus, Gaardejer.
Sørensen Julius, Gaardejer.
— Marius, Gaardejer.
Falling Sogn.
Hansen Hans, Gaardejer.
Jensen Hans, Margretheslyst.
— Jørgen, Gaardejer.
Madsen M. H., Gaardejer.
Rasmussen Chr., Gaardejer.
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Gos in er Sogn.
Andersen R., Gaardejer.
Hjortshøj N., Gaardiejer, Birk
holm.
Jensen Chr., Gaardejer.
Kreutzfeld C., Proprietær,
Dy b v aid .

Hailing Sogn.
Jensen Sigurd.
S a k s i 1 d Sogn.
Alrøe A. W., Gaardejer.
Andersen, Frk., Lærerinde.
Christensen, Gaardejer.
Saksild Bogsamling.
Simonsen Jens, Gaardejer.
Thrane, Frue, Proprietær.
Gylling Sogn.
Andersen Jens C., Sogneraadsf ormand.
A nker strøm A., Lærer.
Castenschiold b'r., Kammerjun
ker, Godsejer, Gylling næs.
Christensen Chr. P., Gaardejer.
Didriksen J., Læge.
Gylling Folkebogsamling.
Hansen H., Førstelærer.
Jensen N. Ravn, Sognepræst.
Knudsen S. A., Lærer.
Madsen Jørgen, Gaardejer.
— S., Karetmager.
Møller-Hansen J., Købmand.
Nielsen J., Snedkermester.
Pedersen Peder S., Partikulier.
Sandager H., Overforvalter.
Sørensen, Chauffør.

Alrø Sogn.
Christensen J. C., Sognepræst.
Mortensen R., Forpagter.
Skanderborg.
Andersen J. Alb., Dyrlæge.
Blinkenberg Andr., Sognepræst.
Blom A., Fabrikant.
— Chr., Fabrikant.
Bruun Oscar, Købmand.
Caspersen P., Partikulier.

Christensen Jul., Hotelejer.
Christiansen J., Murermester.
Fischer W., Postbud.
Godum Niels, Forpagter.
Hansen M., Kordegn.
Holtet Chr., Overretssagfører.
Iversen, Frk., Lærerinde.
Jensen Axelline, Frk., Trafik
assistent.
Jensen J., Kommis.
Jørgensen H. Joh., Lærer.
Kirkegaard Jens J., Rentier.
Kjeldsen Lars, Dommerfuldm.
Knudsen J., Redaktør.
Kokborg Frede, Købmand.
Kristensen K. M., Rentier.
Kæmpegaard, Amtsfuldmægtig.
Michelsen Alfred1, Sagfører.
Mortensen N. M., Assistent.
Mørck, Grav er.
Nielsen P., Bogholder.
— Rud., Tømmerhandler.
Overgaard J., Købmand.
Pedersen P., Konsulent.
— N., Tegner.
Poulsen, Frk., Lærerinde.
Randløv R. P., Bogholder.
Reppien J., Guldsmed.
Simonsen J. H., Dyrlæge.
Sk a nd erb o rg Folk ebib 1 io t e k.
Stub C., Apoteker.
Thane L., Lærer.
Viby L., Snedker.
Wen g Aa., Sagfører.
W ic h mand, R ea Is k o l eb es l y rer.
Skanderup Sogn.
Jensen Jens Jørgen, Gaardejer.
— Kj., Lærer, Vrold.
Kristensen J. R., Gaardejer.
Laursen Thorvald, Gaardejer.
Madsen Olga, Frk.
Mortensen Peder, Gaardejer.
Olsen Søren, Gaardejer.
Stilling Sogn.
Jørgensen Jørgen, Proprietær.
Stilling Sognebogsamling.
Fruering Sogn.
Gall Frederik, Gaardejer.
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Holm, Sognepræst.
Jensen Chr., Gaardejer.
Knudsen Petrea, Gaardejerske.
Laursen L. P., fhv. Smed.
Lund O. P. Mejeribestyrer.
Rasmussen Rasmus, Gaardejer.
Mesing Sogn.
Andersen Ansgar, Skomager.
Christensen E. Lund, Gaardejer.
Lund Th. Hauberg, Proprietær.
Rasmussen Jens, Arbejdsmand.

Blegind Sogn.
Vi tv ed Sogn.
Pedersen Kresten, Gaardejer.

Horning Sogn.
Kristensen J. P., Førstelærer.
Pedersen Vald., Mejeribestyrer.
Vinther-Ha nsen, Møller.
Adslev Sogn.
Jensen Eskild, Lærer.
Nielsen R., Lærer.
Dover Sogn.
Andersen A., Gaardejer, Lyng
hoved.
Baunsgaard K., Fotograf, Ry St.
Bording R., Højskoleforst., Ry St.
Christensen J., Barber, Ry St.
— S., Maler, Ry St.
Damgaard Aa., tærer.
Fjeld sted T. K.. Førstelærer,
Ry St.
Hansen, Stationsforst., Ry St.
Isager, Dr. med., Ry St/
Jacobsen J., Gaardejer.
Jensen J. P., Proprietær.
— N. J., fhv. Moller, Ry St.
— Simon, Bra nidis tru pgaard.
Jørgensen, Frue, Bjestrup Østergaard.
Kjær Jakob, Bager.
Kristensen Karl, Bygmester,
Ry St.
Laursen Rs. P., Husmand.

Madisen N. C., Købmd., Ry St.
Nielsen A., Bankdirektør.
Petersen Kr. Munk, Gaardejer.
Rasmussen R. J., Nygaarde.
Rechendorff V. E., Sognepræst.
Thomsen N. J., Gdr., Firgaarde.
Weiismann, Skovrider, Ry St.
Venge Sogn.
Hummeluhr, Lærer.
Nielsen A., Lærer.
— Henning A., Gaardbestyrer.
— Søren.
Marstrand E., Sognepræst.
Valbjørn, Lærer.

Hammel Sogn.
Andersen, Skrædetmester.
— A., Købmand.
— Holst, Købmand.
— J., Købmand.
Bilde Ernst, Forpagter.
Bjørn A. P., Revierjæger.
Christensen, Chr., Skræderm.
— Chr., Manufakturhandler.
Eriksen Ad. I., Overretssagfører.
Gyldenhegn B., Skorstensfejer
mester.
Hestbech M., Købmand.
Jacobsen J., Konsulent.
Jelsbak A., Konsulent.
Jensen, Mejeribestyrer.
Jensen A., Førstelærer.
— Jens R., Urmager.
Jørgensen N., Skomager.
Kiilsgaard Carl, Arkitekt.
Klem O., Apoteker.
Madsen Jens, Købmand.
Moll Jul., Arkitekt.
Møller P. Irgens, Boghandler.
Nielsen Theodor, Rentier.
Norup M., Arrestforvarer.
Ottosen, Frue.
Ploug, Dbmmerfuldïnægtig.
Rasmussen R., Skomagerm.
Schwartz Mary, Frue.
Stabeil Knud, Snedkermester.
Sørensen S.. Landpostbud.
Thranum C., Overretssagfører.
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Gjern Sogn.
Christensen R., Landbrugskand.
Eller up Chr., Dyrlæge.
Mikkelsen J., Amtsraadsmedl.
Munch M., Gaardejer.
Nielsen A. P., Sogneraadshnd.
— S., Gaardejer.
Olsen K., Gaardejer.
Pedersen Søren, Gaardejer.
Rasmussen R., Molleejer.

Røgen Sogn.
Bach M., To m renn es 1er.
Faarup Niels, Gaardejer.
Gjern K., Gaardejer.
— Laurids, Gaardejer.
Mathiasen, Gaardej er.
Nielsen Anders, Gaardejer.
— M. P., Sogneraadsforinand.
— N. Kusk, Gaardejer.
— N. E., Husejer.
Sørensen Andr., Gaardejer.
Wistcft H.. Provst.
Sporup Sogn.
Lars en r Mejeribestyrer.
M elb y e Nie 1 sen, Lære r.

D a 11 e r u p Sogn.
Asbæk N., Lærer.
Jensen H. E., Lærer.
— J. O. Læsso e, Husmand.
Laursen Niels, Gaardejer.
Nielsen N. .Tensen, Landpost.
Sorring Folk ©bogsamling.

Linaa Sogn.
Bülow S. v., Frue.
Egeberg Edv., Forfatter.
— Kirsten, Frk.
Gauenholdt H., G aardibestyrer.
— L. P., Boelsmand.
Hauge F. Chr., Lærer.
Hjort Rasmus, Gaardejer.
Hummeluhr H. C., Lærer.
Jacobsen Jacob, Gaardejer.
Jensen, Portør.
Kier Chr., Overretssagfører.
Laursen B., pens. Landpost.
Linaa Sognebibliotek.

Mathiasen M., Gaardejer.
Mortensen, Førstelærer.
Munch D., Gaardejer.
Nielsen, Bager.
Pedersen R. Ellemose, Gaard
ejer.
Petersen H., Lærer.
Skøt-Andersen K., Gartner.

Silkeborg.
Andersen L., Kommunelærer.
— N., Vognmand.
Bech, Frk., Lærerinde.
Begtrup-Hajisen, O verlæge,
Dr. med.
Biblioteket for Silkeborg og
Omegn.
Bisgaard Otto, Overretssagfører.
Bonberg E., Dommer ful dm.
Egeberg S., Købmand.
Grandzow H., Adjunkt.
Hald W., Restauratør.
Hansen Sophie, Frk., Lærerinde.
Haneliuis. Partikulier.
Jakobsen Knud-, Guldsmed.
Jensen E., Købmand.
— Ludv., Seminarielærer.
Jepsen H., Seminarielærer.
Johansen Vald., Tandlæge.
Kjær R., Tømmerhandler.
Kliindt Jes, Grosserer.
Knudsen K., Seminarielærer.
— K. P., Gymnastiikl'ærer.
Koch Th., Dyrlæge.
Kristiansen Axel', Landinspek
tør.
Larsen M., Fabrikant.
Laursen M. K.
Linderstrøm Lang Th., Rektor.
Lovring J. C., Murer.
Møller Chr., Smed.
Nediergaard J., Tømrermester.
Nors Oluf, Isenkræmmer.
Pedersen Søren, Lærer.
Petersen, Lærer, Hvinningdial.
— Hostrup, Glarmester.
Rasch Th. N., Tegl værk s ej er.
Schjoth Chr., Læge.
Schou H., Førstelærer.
Seiersen S., Byraadsmedlem.
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Sørensen Sophus, Red-aktør,
— C., Købmand.
Vinther P. J. M., Seminarie
forstander.
S k a n n e r u p Sogn.
Jensen Rikke, Frue.
Koudahl Kr., pens. Lærer.
Nielsen K., Gaardejer.
Pind Lene, Frue.
Rasmussen Maren, Enkefrue.
Sehested P., Sognefoged.

T v i 1 u m Sog n.
Andersen J., Lærer.
Christensen Oscar, Møller.
Gam Poul, Gaardejer.
Jensen N., Købmand.
Kristensen M., Boghandler.
Pedersen K., Købmand.
Stilling N. J., Statio nsforst.
Voel Sogn.
Berg Chr., Gaardejer.

Skorup Sogn.
Nielsen H., Lærer.
Søby Sogn.

V o 1 d b y Sogn.
Byriel N., Gaardejer.
Jensen E., Tomrerm.
— V., Karetmager.
Jepsen N., Gaardejer.
Jørgensen Alfred, Skræder.
Nuppernau, Mælkehdlr.
Rahbek, Lærer.
Rasmussen J. \V., S medlem.
Sørensen P. Smed^ Sognefoged.

T u 1 s t r u p Sogn.
R y e Sog n.
Andersen R., Gdr., Emborg.
Elling H., Lærer, Emborg.
Filskov, Sognepræst.
Frandsen Kirstine, Enkefrue.
Jensen Peder, Husmd., Einborg.
Kjær Hans, Boelsmd., Emborg.
Laursen A., Træskomager.
Matsen N., Billed.sk., Bøgedal.
Mikkelsen J. J., Gdr., Emborg.
Mortensen M., Lærer.
Nielsen Søren, Gdr., Emborg.
Petersen Peter, Købmand, Em
borg.
Ravn A., Gdr., Em borg.
Schmidt Jorgen, Landmand,
Emborg.
Sørensen Jens, Gaardejer.
Tønning Jørgen.
Sønder Vissing Sogn.
Andersen O. E., Ingeniør, Vis
si nggaard.
Bech K. G. J., Lærer.
Jørgensen Anna Pienge Konferensraadinde, Løndal.
— C hr., Murermester.
Kjær Søren, Ungkarl.
Kristensen John, Gaardejer.
Rasmussen Karl, Gaardejer.
Sehested, Frk., „Addithus<v.

Laasby Sogn.
Christensen Fr., Gaardejer.
Dohlmann J., Proprietær.
Møller Søren, Gaardejer.

Voerladegaard Sogn.
Andersen A., Dø-rup Ostergaard.
— J. K., Lærer.
Bodenhoff, Fabrikant, Kloster
Mølle.
Berentsen K. S., Malermester..
Christensen Marie, Gartner.
Møller Th., Lærer.
Pedersen M., Gaardejer.
— P. Jensen, Gaardejer.
Rasmussen, Lærer.

Alling Sogn.
Steenisen Ludv., Kunstmaler.

Vinding Sogn.
Sørensen, Lærer.
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Bryrup Sogn.
Henriksen Svend, Gaardejer.
Schougaard S. N., Skovkasserer.
Rix, Lærer.

G r æ d s t r u p Sogn.
Andersen M., Uddeler.
Lassen Chr., Proprietær, RodL
. vigsballe.
— J. C., Propr., Folris.
Nielsen Marius.
— Niels, Gaardejer.
Søndergaard Anna, Frk.
T y r s t i n g Sog n.
Nielsen Niels, Gaardejer.
Rasmussen Aa. B., Lærer.
Westenholz Th., Godsejer,
Mattrup.

Tönning Sog n.
Askhøj F., Gaardejer.
Hansen L. J., Sognepræst.
Kjeldsen P., Lærer.
Laursen Simon, Gaardejer.
Rasmussen Chr., Mejeribestyrer.
Træde n Sogn.
Ring Sogn (B ræ d s t ru p).
Andersen Ju»l., Købmand.
— M., Dyrlæge.
Boye E. S., Apoteker.
B rier, R e al sk o le bes ty rer.
Folkebiblioteket for Brædstrup
og Omegn.
Jensen Erik, Købmand.
— S., Postassistent.
Jersing E., Dommerfuldm.
Mikkelsen M., Folketingsmand.
Møller C., Bankdirektør.
Nors Johs., Købmand.
Olsen O., Gaardejer.
Petersen J., Proprietær.
Rasmussen H., Dyrlæge.
Schmedes IL, Kredslæge.
Søndergaard R.. Gaardejer.
Sørensen H., Arkitekt.
Uth Aug., Mejeribestyrer.
Warberg An dr., Overrets
sagfører.

Wonge Oline, Frk.
Føvling Sogn.
Knudsen Fr., Vognmand.
Skovbøll'ing Søren, Gaardejer.

T e m Sogn.
Christensen P., Lærer.
Eriksen Erik, Gaardejer.
Hansen Chr., Købmand.
Jørgensen J., Smed.
Kristensen Kr., Gaardejer.
Meldgaard Jens, Uddeler.
Nielsen N., Sognepræst.
Petersen S., Lærer.
Svennesen J., Lærer.
Nørre Snede Sogn.
Høy L., Fabrikant.
Kragh L. A., Apoteker.
Lundsgaard Joh., Kroejer.
Madsen Arnold, Læge.
Petersen Niels, Hotelejer.
Rasmussen J. P., Lærer.

Hammer Sogn.
Olsen Ole, Partikulier.
Skov Kr., Lærer.
Tørring Sogn.
Kristensen Frode, Lærer.
K1 o v b o r g Sogn.
Kæmsgaard N., Lærer.

Linnerup Sogn.

Aale Sogn.
Frandsen Eske, Gaardejer.
Hansen P., Gaardejer.
Laursen N. K.
Pedersen Poul, Lærer.
E j s t r u p Sogn.
Larsen Chr., Gaardejer.
Vrads Sogn.
Løvstad Kristoffer, Gaardejer
Petersen K. N., Lærer.
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Horsens.
Aae, Godsforvalter.
Borchorst 0., Politimester.
Boel C. C., Kommunelærer.
Brill A., Læge.
Bryndum, Stadsingeniør.
Bundgaard C., Redaktør.
Busse Th., Farvehandler.
Carlsen J., Sagfører.
Christensen Chr., Overlærer.
Christiansen A. \V., Redaktør.
-- B., Bankfuldmægtig.
Eefsen B., Købmand.
Fischer-Møller K., Læge.
Frederiksen P., Repræsentant.
Grønlund M., Bagermester.
Hansen Arnold, cand, pharm.
— Th., Tømmerforvalter.
Haslev I., Bager.
Helms A., Apoteker.
Horsens Folkebogsamling
— Haandværker- og Industri
forening.
Hummelgaard M., Købmand.
Ibsen H., Hospitalsforstander.
Jensen Jens, Rulleforretning.
— Johanne, Frk.
Johansen D., Frk.
Kieler, Frue.
K irk hol m, M ej eribes tyrer.
Laurilzen Chr., Grosserer.
Marquardi Axel Kasserer.
Madsen Frederik, Malermester.
— Peder, Landinspektør.
Melbye, Dommer.
Michelsen N., Konsul.
Müller, Frk., Lærerinde.
Moller J. Chr., fhv. Forpagter.
Mø rch-R asmu s s en, Lærer.
Morup, Overassistent.
Nielsen L, Værkstedsarbejder.
— Petra, Frk., Lærerinde.
Norn V., Arkitekt.
Nors C., Købmand.
Olesen Kr., Redaktør.
Petersen Ferd. Malermester.
Quist Chr., Murermester.
Rasmussen J. C., Postbud.
Schmidt Anthon L., Grosserer.
Schou, Overpostbud.
Seedorff O. P., Vaskeriejer.

Statsskolens Bibliotek.
Stensballe N. P., Driftsbestyrer.
— S, Læge.
Svejstrup Cecilie, Frk.
Svendson C. J., Godsinspektør.
Sørensen Vilh. Kordegn.
Tolderlund H., Læge.
Ølsgaard I., Fuldmægtig.
Østbirk Sogn.
Hansen A., Arkitekt.
— K., Lærer.
— Oskar, Tømrer.
Knudsen S., Elektricitetsværks
bestyrer.
Lind J., Apoteker.
Madsen, Frk., Lærerinde.
Mikkelsen Jens, Boelsmand.
Nielsen Grønvald, Højskole
forstander.
Nørgaard Kr., Hoj.sk o lefors t.
Yding Sogn.
Poulsen J. C. P. M., Første
lærer.
Sørensen J. K., Gaardejer.
Yding Sognebogsamling.
Ousted S o g n.
An dier sen P. Isak, Boel s mand.
Jørgensen Jørg., Cementstøber.
Mortensen N., Gaardejer.
Møller J., Købmand.
Petersen P., Sogneraadsformd.
T a a n i n g Sog n.
Christensen II. P., Lærer.
Hald J., Proprietær.
Hansen Johan, Ungkarl.
Winther Søren, Sognefoged.
Hylke Sogn.
Boj sen E., Proprietær, Lethen
borg.
V e d.s let Sogn.
Laursen Th., Mejeribestyrer.
Matthiesen J., Ungkarl.
Pedersen P., Gartner.
Ørriidslev Soge.
Andersen R., Forpagter.
Lund, Landbrugskandidat.
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Nielsen Anders, Landmand.
Richter Chr., Gaardejer.
T o I s t r u p S ogn.
Andersen J. L, Gaardejer.
— Jørgen, Gaardejer.
Birger N. P., Husmand.
Byskov, Seminarieforstander.
Fischer A., Bager.
Gjødesen Th., Seminarielærer.
Jørgensen, Lærer.
Kirkeskov, Lærer.
Laursen Chr., Lærer.

Væhr Sogn.
Andersen A., Frue.
Ballisager K., Lærer.
Christensen S., Gaardejer.
Elbech J., Gaardejer.
Geiilager A. J., Lærer.
Iversen Iver, Prokurist.
Nielsen Niels, Gaardejer.

Nebel Sogn.
Andersen A. P., Mailer.
Andersen H. C., Sognepræst.
Nielsen Ole, Maler.
Petersen Peter.
Gangsted Sogn.
Jensen Chr., Skolebestyrer.
R andlø v J oh s., Gaardtej er.
Winther J. P., Sognefoged.

Søvind Sogn.
Bremer J., Proprietær.
Christensen Math., Tømrerm.
Elbæk J., Gaardejer.
Hansen Jens A., Sognefoged.
Hjortlund Frode, Gaardejer.
— R., Forpagter.
Jacobsen Jacob, Gaardejer.
Mikkelsen E., Malermester.
Nielsen S., Gaardejer.
Pedersen Jens, Gaardejer.
— K., Landpostbud.
Sønnichsen H., Landbrugskan
didat.

K a 11 r u p Sogn.
Senstius Agnar, Sognepræst.
L u n d u in Sogn.

Hansted Sogn.
Endelave Sogn.
Borchersen Hj., Læge.
T a m d r u p Sog n.
Blauenfeldt L., Sognepræst.
Bruun, Lærer.
Due Knud, Gaardejer.
Holm Niels, Gaardejer.
Laurberg J. Kjær, Gaardejer.
Sørensen S. Th., Hestehandler.

Nim Sogn.
Under up Sogn.
Geertsen Søren, Husmand.
Olesen Rasmus, Træskomager.

Hvirring Sogn.
Balling L., Lærer.
Boring Læseforening.
Henriksen H. J., Læirer.

Horn borg Sogn.
Eriksen Erik, Førstelærer.
Jensen J. K., Lærer.
Samsø.
Koldby Sogn.
Henningsen A., Provst.
Rasmussen Ole, Gaardejer.
Samsø Folkebogsamling.
Tranebjerg Sogn.
Jørgensen J. Bye, Sparekasse
bogholder.
Madsen B., Lærer.
Moesgaard Peder, Gaardejer.
Besser Sogn.
Nielsen A., Lærer.
Sigurd J., Lærer.

Onsbjerg Sogn.
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Nordby Sogn.
Bayer A., Sognepræst.
Foged Karl, Gaardejer.
Hansen Holger, Husmand.
Johansen August, Blikken
slagermester.
Madsen M., Sogneraadsformd.
Prinds Morten, Gaardejer.
Viborg Amt.
Høgsted N., Lærer, KjeLlerup.
Kusk K., Gdr., Kjellerap.
Schütte G., Godsejer, Dr. phil.,
Eskjær.
Møller Peder, Gdr., Durup.
Rahbek Ove, Apoteker, Ham
mershøj.
Rasmussen A., Lokomotiv
mester, Langaa.
Travn A. P., Overassist., Langaa.
Leth M. Hansen, Ulstrup.
Poulsen Nielsen, Gdr., Ulstrup.
Poulsen L., Lærer, Bjerringbro.
Christiansen, Landp., Grønbæk.
Aakjær Jeppe, Fork, Jebjerg.
Jensen .1., Sognef., Moselund.
Poulsen P. A. Kjeldibæk
Hvorslev.
Christiansen, Lærer, Sall.
Halvgaard, Førstelærer, Sall.
Kristensen K. M., Amtsraadsmedlem, Sall.
Alviig Chr., Læge, Aidt.
Jensen J., Lærer, Vallerbæk.
Nielsen H. P., Arkitekt, Skive.
Rode P., Gdr., Bor ritsø.
Centralbiblioteket for Viborg
Amt, Viborg.
Jespersen T. C. Hagen, Viborg.
Landsarkivet, Vibo rg.
Smith, Sognepræst, Viborg.
Randers Amt.
Madsen-Munch Niels, Politi
betjent, Randers.
Møiller J. S., Sagfører, Randers.
Thomsen L., Hospitalsförstän
der, Randers.
Gren aa Folkebibliotek, Grenaa.
Wammen C., Lærer, Kjærby.
Rudkjøbing N., Bogh.., Havn dal.
Skovbøl N. M., Blikkensl., Hald.

Sørensen Aage, Gdr., Mellerup.
Hadsten Bibliotek, Hadsten.
Larsen I., Uddeler, Hadsten.
Lichtenberg E. de, Frue, Tru
strup.
Madsen J., Dyrlæge, Trustrup.
Petersen Konr., Gdr., Rodskov.
Rasmussen Chr. Møller, Pro
prietær, Floes.
Sørensen N. Chr., Partikulier,
Søby.
Birkelund H., Lærer, Nimtofte.
Luhich V. C., Stationsforst.,
Strømmen St.
Mortensen S., Lærer, Aalsø.
Rasmussen J. tMejeriibest.., Aalsø.
Andersen Malerin.., Strands.
Rasmussen Eske Husm. Stud
strup.
Jensen Bisgaard1, Købmand,
Hornslet.
Sørensen P., pens. Vognmester,
Hornslet.
Hald Chr., stud, mag., Todbjerg.
Vejle Amt.
Biblioteket for Vejle By og
Amt, Vejle.
Ditlevsen D., Propr., Vejle.
Ginnerup K., Urmager, Vejle.
SnilkerA., Apoteker, Fredericia.
Knudsen Søren, Museumsbest.,
Glud.
Kristensen M., fhv. Seminarie
forstander, Brun die.
Hansen J. Thyssen, Forstander,
Bjerge Børnehjem.
Elkj-ær S. P., Lærer, Løsning.
Petersen Oscar, Lærer, Uth.
Kjær Jac., Snedkerm., Bottrup.
Christensen J. Propr., Thorsled.
Mikkelsen Richardt, Bagerm.,
Thorsted.
Therkildsen J., Sognepr., Ødis.
Mortensen R., Lærer, Lin die
balle.
Klavsen Jens, Gdr., JeLling.
Holmgaard M., Underforvalter
Hej Is.
Juul N., Gdr., Ølsted.
Jensen An-dr., Propr., Agersbøl.

19
Aalborg Amt.
Hansen Gustav, Trafikk on trolør, Aalborg.
Heltoft Th., SikiOileinsp., Hobro.
Wammen J. P., Lærer, Gislum.

Ringkøbing Amt.
Leth-D an iels en S., Lærer Hol
stebro.
Moller N., Lærer, N. Nissum.
Bernth-Jensen J., Lærer, Christianshede.
Therki.ld.sen, Redaktør, Herning.
Ni-elsen N., Forstassistent,
Skel høj e.
Ribe Amt.
Gen tralbibli otekel, Esbjerg.
Nygaard N .P., Valgmenigheds
præst, Esbjerg.
Quist Hans, Manufakturhdi-r.,
Varde.
Meyer F., Postmester, Vejen.
Richter J., Sognepræst, Vejen.
Fischer, Banearb., Vamdrup.
Sønderjylland.
Petersen G. Falk, Tønder.
Demuth, Lærer, Ravsted.
Hansen J. N., Højskolelærer,
Ravs Led.
Petersen Rybner, Skjærbæk.
Spandet N. C., Lærer, St. Jyndevad.

Fyens Stift.
Godske L. A., Skoilebest., Odense.
Godsk, Lærer, Od'ense.
Knudsen Hans, Landsarkivar,
Odense.
Landsarkivet, Odense.
Munch, Postassistent, Odense.
Sees ten, Underarkivar, Odense.
Sørensen I. M., Frk., Boghol
derske, Odense.
Zachariasen TI., Arkitekt,
Oden.se.
Wegner P., Polilim., Bogense.
Jørgensen L., Dommer, Faaborg.
Lund, Forstander, Udby.

Boderup J. T., Provst, Holm
strup.
Møller Arne, Sognepræst, Kjøl
strup.
Jensen Carl, Pastor, Flem løse.
Bagger Karl, Lærer, Vejstrup.
Baier Rud., Lærer, Magleby.
København.
Bagger Poul, Grosserer.
Behrens C., Redaktør.
Bergsøe J., Overpostinspektør.
Bering-Liisberg, Slotsforvalter.
Brandt Jac., Sagfører.
Christiansen, Restauratør.
Dansk Folkemindesamling.
Døssing Th., Biblioteksdirektør.
Fabricius K., Professor, Dr.
ph.il.
Grundtvig St., Birkedommer.
Hansen Sigvard, Kunstmaler.
Hauen R. v., Fabrikant.
Haugsted, Anna, Frue.
Herold Vi Ih., kgl. Kammer
sanger.
Jensen Chr. Axel, Museums
inspektør.
— V., Grosserer.
Jessen Causa, Frk.
Johnsen Berthine, Frk.
Jørgensen A., Overlæge.
— Poul Jobs., Professor.
— Poula, Frue.
Landsarkivet.
Langberg M. P., Murermester.
Lassen T. B undgåard*, Lærer.
Lottrup I. C., Rentier.
Lundbye J. T., Professor.
Marstrand V., Ingeniør.
Møliler II. L., Dr. phil.
Rigsarkivet.
Schou II. H., Direktør.
Snorra-son Egil, Kontorchef.
Statens Lærerhøjskoles Bi
bliotek.
Statistisk Departement.
Sørensen Carl, Skrædermester.
Sørensen Th., Provst.
Thol.l, Direktør.
ThoL'le Johs., Havearkitekt.
Tuxen A., Generalløjtnant.
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Wittrup Villi., Arkitekt.
Wulff F., Reservelæge.
Sjællands Stift.
EJikjær G. V., Lærer, Helsingør.
Flensborg Erh., Boghandler,
Roskilde.
Elkijær Sigurd, Forf., Hillerød.
Hostrup H., Høijskioleforst., Hil
lerød.
Uhrskov A., Højskolelærer, Hil
lerød.
Heüskov Chr., Bibliotekar, Hel
lerup.
Hornemann A. M., Frue, Hel
lerup.
Grumstrup S. M., Tømrerm.,
Hellerup.
Dyrlund F., O verrets sagf., Holte.

Forchhammer H., Ingeniør,
Helte.
Rosen, kgl. Skotaksator, Holte.
Sand G., cand. polyt., Taastrup.
Munck F., Provst, Ordrup.
Smidt C. M., Arkitekt, Lyngby,
Schwartz J., Postmester, Kallundborg.
Schrøder E., Skovrider, Sorø.
Severinsen P., Sognepræst,
Bringstrup.
Drechsel E., fhv. Borgmester,
Glads axe.
S hiding- J eus en, S tati o ns-fors t.,
Svebøile.
Tom as s on Th., Klosterpræst,
Vemmetofte.
Westergaard, Inspekt., Hesselø.
Due Kr., Maler, Stege.
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Bestyrelsen bringer herved Samfundets Tak for
disse Gaver.
#
*
*

Med Aarbogen i Aar, der ei’ den største, som Histo
risk Samfund endnu har udgivet, følger en Forteg
nelse over Medlemmerne. Vi er nu lidt over 1300.
Tallet stigel’ for hvert Aar; men hvis blot vore Med
lemmer vilde hjælpe os, kunde vi blive mange flere!
Enhver, der løber Listen igennem, vil forbavses over,
hvor faa Medlemmer vi har fra hans Kreds og Egn,
og vil med Lethed finde historisk interesserede Menne
sker, der vil være glade ved at stifte Bekendskab med
vor Aarbog og gærne vil erhverve den; vi tilbyder
vore Medlemmer for 3 Kr. en Bog, der i Boghandelen
vilde koste 4—5 Kr. Brug altsaa den indlagte
Blanket.
Vi vil være taknemlige for Rettelser til Medlems
listen! Da der stadig kommer Forespørgsler om de
ældre, udsolgte Aarbøger, tager vi med Tak imod
Aargangen 1908—20 fra hvem der vil afse dem.

Historisk Samfund for Aarhus Stift.

Regnskab.

Kasseregnskab for Aaret 1925.
Indtægt.
Kassebeholdning..........................
Medlemsbidrag.............................
Salg af Aarbøger..........................
Tilskudfra Staten..........................
—
- Skanderborg Amt ...
—
- Aarhus Amt...............
—
- Aarhus Kommune ...
- Silkeborg Kommune.
—
- Landbosparekassen ..
—
- Arbejdersparekassen .
Salg af Sange ved Sommermødet
Indvundne Renter........................

Kr.

Øre

Udgift.

636
3923
158
400
50
50
50
50
50
100
73
26

80
00
53
00
00
00
00
00
00
00
75
94

A. Aarbogenl92 5:
Trykning og Clichéer....... 2441,90
Honorar.............................
672,00
B.

C.

D. Administration m. m.
Sekretær og Revisor......... 210,00
78,13
Annoncer ..........................
Forskellige Tryksager .... 216,90
77,95
Fragt og Porto.................
70,00
Redaktionsudvalgets Udg.
43,34
Køb af ældre Aarbøger ...
54,08
Udvalgsmøder og Generalf.
E. Forskellige Udgifter.
Tilskud til Emborg.............. 87,03
Tegninger v. S. Knudsen, Glud 300,00
Møde i Hammel 14/„ 25
100,00

Kassebeholdning 81/is 1925

S

HISTORISK SAMFUND
FOR AARHUS STIFT
har i 1908-1926 udgivet 19 Aarbøger.
(Indholdsfortegnelse paa Omslagets tredje Side).

Nye Medlemmer kan ved Henvendelse til Sam
fundets Formand, Bibliotekar Ejler Haugsted,
St. Pauls Kirkeplads 7, Telefon 1322, købe Aarbøgerne 1919, 1922, 1923, 1924 og 1925 for 2 Kr. hver.

Medlemsbidraget er 3 Kr. aarlig.

Medlemmer af de andre historiske Samfund un
der »Dansk historisk Fællesforening« kan subskri
bere paa Aarhus Stifts Aarbøger for nedsat Pris,
2 Kr. aarlig, og vort Samfunds Medlemmer kan
subskribere paa de andre Aarbøger for samme Pris.

