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Af en gammel
Mejlgade-gårds historie
Af N. J. Israelsen

Et af Århus’ mest ejendommelige huse undergik i 1969 en gen
nemgribende istandsættelse. Det er Mejlgade 25, der dette år
blev overtaget af arkitekt K. Krøll. Få mennesker har lagt videre
mærke til huset, kvalt som facaden var af hemningsløs skiltning
og store butiksvinduer. Folk har nærmest undret sig over det
knæk, der her er i gadelinien. Men den opmærksomme byvandrer
har vel alligevel gjort sig sine tanker om dette ejendommelige
bygningsanlæg, bestående af et fremspringende hovedhus og en
karakteristisk portlænge.
Folk, der ved lidt om gamle huse i Århus, er klar over, at Mejl
gade 25 må være opført en gang i sidste halvdel af 1500-tallet og
således hører til blandt de ældste borgerhuse i byen. Ligeledes
vides det, at huset er et gavlhus, altså vender gavlen ud mod ga
den. Desuden vil et besøg inde i gården vise, at bindingsværkets
stolper løber igennem begge stokværk fra soklen til taget. Mejl
gade 25 er altså både et gavlhus og et høj stolpehus. To egenska 
ber, der giver anledning til at omfatte denne gård med den aller
største interesse.
Ved nedhugningen af gavlfacadens pudslag fremkom betydelige
rester af endog meget gammelt bindingsværk. Desværre havde
pudslaget delvis ødelagt det gamle egetømmer, der simpelt hen
var ved at rådne op af mangel på lufttilførsel. Det var derfor
nødvendigt at udskifte dele af stueetagens tømmer med nyt ege
tømmer. Under nedhugningen af facadens puds fremkom en del
store taphuller i gavlfacadens stolper. Dels sad der to rækker
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helt oppe under gesimsen, dels sad der andre huller længere nede
på stolperne. Hullerne var ganske simpelt rester af husets gamle
gavlkonstruktion. Husets gavlfacade har nemlig været en højt
rejst renæssancegavl, således som de endnu ses i Kolding, Ribe og
Middelfart, og som i rekonstrueret skikkelse også ses i »Den
gamle By«.
Sådanne gavle har ofte været af en yderst slet konstruktion.
Hele den svære overhængende gavltrekant var hængt uden på
husets gavlstolper. Den var kun holdt på plads af ganske korte
stikbjælker, der var tappet ind i gavlstolperne. Stikbjælkerne var

Gavlhuset med portlænge - før restaureringen. Foto 1968.
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understøttet af lange profilerede tømmerknægte. Disse var også
tappet ind i stolperne og blev holdt på plads ved hjælp af træ
nagler (runde træpinde på i” tykkelse). Resultatet var selvføl
gelig, at når tappe og nagler blev møre, skred tappene ud af tap
hullerne, og gavl trekanten truede, som vi senere skal se det, med
at skride ned på gaden.
Tegningen viser gavlens tømmerværk således, som det blev fo
refundet ved istandsættelsen af ejendommen. De to hjørnestolper
var stærkt ødelagt af råd, men kunne dog fortælle en del om gav
lens konstruktion. De to lange taphuller midt på hver af stolperne
har tjent til at holde overgangsfoden, knægte og stikbjælker på
plads. Midt oppe på stolpernes overdel ses et mindre taphul, der
skulle støtte hængegavlens øvre stolper. To af gavlens understol-
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N. J. Israelsen
MEJLGADE NR. 25 I ÅRHUS. GAVLFACADE
REKONSTRUKTION EFTER FOREFUNDNE
SPOR I DET FREMDRAGNE BINDINGSVÆRK.

1. FODTØMMER ELLER ..JORDELEIDEN
2. STOLPER (HER HØJSTOLPER)
2a. MELLEMSTOLPER
* LØSHOLT
3.
4. DOKKETØMMER ELLER ..PEBLINGE
5. OVERGANGSFOD
KNÆGTE ELLER ..KNEERNE”
6_______________________
7. STIKBJÆLKER
_____ _______________
8. SKRASTIVERE
ELLER ..BJØRNE"
REMMEN Z
ELLER
9. ZZ.""Z"
‘_LZ“_ ..MUERREM"
10. SPÆR ,
11. HANEBÅND
11a.SVALEHALSSAMLING

per var skåret over ved indsættelsen af de store butiksruder.
Ligeledes var de underste midterstolper ændret for at kunne
passe til en lang løsholt, der blev indstemmet tværs over gavl
facaden. Et tømmerstykke var forsynet med en lang rille som en
not til et bulhus.
De fire øvre mellemstolper var og er i øvrigt velbevarede.
Disse stolpers to rækker af lange taphuller har tjent til at holde
hele den øverste hængegavltrekant på plads. I 1848 blev det øvre
stokværk indrykket på linie med underetagen. Gavlhusets sydside
ind mod nabogården nr. 23 er fint bevaret med V-stillet dokketømmer. Derimod er bindingsværket i nordsiden en del ændret.
Man vil bemærke, at den løsholt, der markerer etageadskillelsen

Af en gammel Mejlgade-gårds historie

11

imellem stuen og første sal, hælder meget stærkt mod vest. I en
synsforretning fra 1684, der senere skal gengives, omtales et væld,
der fik denne del af bygningen til at hælde. Nogle af løsholterne
og dokketømret i nordsiden er helt omsat. Kun inde i portrummet
blev ved istandsættelsen den gamle konstruktion fremdraget.
Det vil måske ikke være uden interesse at kende lidt af denne
gamle ejendoms ældre historie. Vi ved, at rådmand og overkøbmand Rasmus Pedersen Thestrup ejede flere ejendomme i Mejl
gade1). I Århus tingbog (22. januar 1624) får vi at vide, at The
strup netop i denne del af gaden var gårdbesidder.
Sønnen Willum Worm Thestrup blev født i 1630 og har for
mentlig arvet gården efter faderen (død 1656). I 1669 pantsatte
han gården til sognepræsten i Ørsted, Thøger Nielsen F rege rslev2). Pantebrevet lød på 100 rdl. Det blev senere i 1685 trans
porteret til den velhavende kandestøber og kæmner Hans Nielsen
Gotlænder.
Willum Thestrup var gift med Karen Jørgensdatter Friis. Hun
var, så vidt vides, en datter af sognepræsten i Årslev Jørgen
Nielsen Nielstrup og Anne Nielsdatter Friis. Efter en tilsynela
dende ikke heldig tilværelse som købmand blev han underdegn
ved Vor Frue Kirke i Århus.
Den il. juni 1667 fandt et dramatisk optrin sted i Vestergade
ud for nr. 3-5. Da affæren var en følge af et skænderi, der fore
gik i Thestrups hus på Mejlgade, skal den gengives her3).
Det begyndte med et møde i bytinget den 18. juli 1667, hvor
der blev fremlagt en klage fra byskriver Jens Knudsen, som be
rettede, at han var blevet overfaldet af Willum Thestrup. The
strup havde hugget ham i hovedet med en kårde således, at Jens
Knudsen var hårdt såret, og han forlangte Thestrup for retten,
hvis han døde.
Et vidne i sagen var kromand i Linå Bertel Jensen Worm, der
fortalte, at han den 10. juni om aftenen var kommet ind i Willum
Thestrups hus for at ordne noget regnskab. Der var foruden The
strup biskop Hans Enevoldsen Brochmands søn Enevold. De to
sad og gjorde »dem lystig« med nogle instrumenter. Jens Knud
sen var beruset. De to mænd i huset drak også, og da Jens havde
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skålet med Thestrup, slog han glasset i jorden, og han ville ikke
drikke med Enevold Brochmand. Willum spurgte Jens Knudsen,
om han da ikke ville sidde »i venlighed« hos ham, for hvis han
kun var kommet for at øve klammeri, måtte han hellere gå hjem
til sig selv. Imidlertid skændtes Jens Knudsen og Enevold Broch
mand, trods Thestrups opfordring til, at de skulle være gode
venner.
Nogen tid efter gik de alle i retning mod Vestergade, hvor
Thestrup og Brochmand på deres instrumenter ville lade blæse et
stykke foran huset, hvor løjtnant Bomgad havde kvarter. På vejen
til Vestergade gik Jens Knudsen ind i sit hus på Torvegade, men
fulgte alligevel snart efter de to mænd - nu med en kårde i hån
den. Jens Knudsen kom på Vestergade igen i skænderi med Wil-
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lum Thestrup og Enevold Brochmand, og det sidste, Bertel Worm
hørte, var, at Willum Thestrup sagde til Jens Knudsen: »Kære
broder, stik din kårde ind og lad mig være i fred«.
Et andet vidne var rådmand Jens Sørensen Winthers tjeneste
pige Karen Christensdatter, der fortalte, at hun havde hørt mændene blæse i trompet foran huset i Vestergade 3-5. Også hun
hørte skænderiet og flere opfordringer mændene imellem om at
stikke kårderne ind. Hun havde ikke set Willum Thestrup »hug
ge« Jens Knudsen, men han faldt i hvert fald »omkuld«, og de
to andre forsvandt. Da Jens Knudsens tjenestepige kom, gik Ka
ren ud på gaden og hjalp hende med at få Jens Knudsen op.
Hans Hansen Riber fortalte som vidne, at Jens Knudsens pige
Margrethe kom hen til hans hus og kaldte på ham og bad om at
låne et lys. Hans Riber så, at Jens Knudsen var hugget i hovedet
og i øret.
Jens Knudsens pige Margrethe Hansdatter berettede om, hvor
ledes hun havde fundet Jens Knudsen liggende på gaden med bl. a.
det venstre øre »igennemhugget«. Hun fik ham hjem. Om mor
genen kom Willum Thestrup, der havde sagt til hende, at Jens
Knudsen selv havde været årsag til ulykken. Han skulle, sagde
Willum Thestrup, have gået hjem i seng i stedet for.
Kapellan ved Vor Frue Kirke Svend Albertsen havde været
hos Jens Knudsen i dennes sidste timer, men havde ikke hørt, at
Jens Knudsen under sin langvarige dødskamp havde nævnt Wil
lum Thestrup som sin banemand. Og i rettens endelige afgørelse
af sagen hed det da også, at da Willum Thestrup adskillige gange
havde »begæret fred« af Jens Knudsen, skønnede man, at The
strup havde handlet i nødværge og derfor »bør sin fred at nyde
og for ommeldte nødværge bøde efter loven og recessen«. - Med
dette endte den tragiske sag.
Willum Thestrup døde i 1673. Enken Karen Friis giftede sig
med eftermanden i underdegneembedet Jens Thuesen. I 1658 øn
skede Hans Nielsen Gotlænder at overtage ejendommen på Mejl
gade. Han ejede i forvejen både nr. 19 og nr. 21. Den 29. januar
1685 blev der foretaget indførsler i tingbogen vedrørende en den
27. januar foretaget synsforretning af gårdens bygninger4).
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Gavllmset med portlængen og den lille sidelænge fra 1760-erne,
set fra gård sid en.

Ved dette syn blev det konstateret, at bygning, gårdsted og
have var »udi slet tilstand«. »Det store hus langs gaden« såvel
som lillestuen, forstuen og porthuset fandtes i »stor brøstfældighed«. I kramboden var tre stolper borte, under sidehuset var mur
lægterne rådnet, og det øverste sunket ned. I »den store hængegavl til gaden« var alle »kneerne ude af tapperne«, spær, lægter,
murremme og lofter var på grund af tagets »store brøstfældighed« rådne. Dette kunne dog med stor »bekostning« repareres.
Storstuen og bagstuen stod for fald, og var faldet, hvis ikke de
var blevet støttet af »to store træer«. Kælderen var ganske »for-
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dærvet« af vand og et stort stykke af den »ganske udfalden«,
skorstenen var »revnet og brusten og hælder over til den søndre
side«. Der manglede tagsten og mursten, og hvis staldhuset ikke
blev brudt ned, »da falder det ned af sig selv«. Som huset stod,
blev det vurderet til 240 sietdaler.
Man kan næsten undre sig over, at der overhovedet står noget
tilbage af gården i dag. Synsforretningen fortæller ikke direkte
noget om antallet af bygningernes fag. Men sætningen »Det store
hus langs gaden« må hentyde til et bindingsværkshus, der ind
til 1871 lå umiddelbart syd for gavlhuset. Af en udskrift fra byg
ningskommisionens forhandlingsprotokol fra 1842 fremgår det,
at dette hus havde et stokværksfremspring på ca. 15 cm.5). I
grundtakstlisten fra 1682 nævnes nr. 21 som Hans Nielsen Got
lænders egen »iboende« gård (nr. 108 mtr. nr. 1030), medens
Willum Thestrups gård var nr. 107 og dækker over mtr. nr.
1028-29.
Der har måske været krambod i tre fag, medens beboelsen var
i gavlhuset. Som det senere skal ses, har de tre fag skiftevis hørt
til nr. 21 og nr. 25 og endog en selvstændig bod. Om den desværre
forsvundne knægtbyggede gavl fortæller synsforretningen, at
knægtene var ude af taphullerne, og at gavltrekanten således kun
ne styrte ned på fortovet. Ligeledes bemærkes, at kældermurene
var delvis ødelagte af vandgennembrud, og at dele af dem var
væltet. Den smukke kampestenskælder er stadig et besøg værd.
Under istandsættelsen af husets nordside blev det konstateret, at
ydervæggene oprindeligt havde været rødkalkede og med hvidt
optrukne fuger.
Husets slette tilstand i 1685 fortæller indirekte, at bygningerne
må have været meget gamle på dette tidspunkt. Rasmus Thestrup
fortæller i sin dagbog om forholdene i byen under de store krige
i 1600-tallet, at mængder af huse blev ødelagt af de fjendtlige
tropper.
I gavlhuset nævnes i beskrivelsen fra 1685 fire rum »Lille
stuen«, »Forstuen«, »Bagstuen« og »Storstuen«. Om man deraf
kan slutte, at huset har været opdelt af to hinanden krydsende
skillerum, kunne ikke oplyses under istandsættelsen, der ikke tog
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sigte på at undersøge husets oprindelige plan. Men noget tyder på
en sådan planløsning. Vi må formode, at den i beskrivelsen nævnte
revnede skorsten har været placeret i de to skillerums skærings
punkt. Det har formentlig været en stor åben skorsten, der måske
er blevet fjernet, da trappen blev opsat, og første sal blev ind
rettet til beboelse. Efter dørenes udseende må denne ombygning
være foregået omkring i8ooG).
Hans Nielsen Gotlænders egen gård Mejlgade 21 var et anse
ligt anlæg på tre længer. Forhuset var et renæssancehus i to stok
værk med en knægtbygget facade, der desværre blev nedrevet i
187T7). Efter hans død i 1721 blev hans ejendomme delt mellem
hans to sønner, prokurator Peder Hansen Heide, og sognepræsten
i Viby-Thiset Niels Hansen Heide. Samme år solgte hr. Niels
Mejlgade 25 til sømanden »velagt ung Karl« Søren Pedersen
Stæhr8). Skødet var dateret den 5. maj, og vi har her en beskri
velse af gårdens huse, der, hvor karrig den end er, dog fortæller,
at gavlhuset ganske som i dag tohundredeoghalvtreds år efter var
på 6 fag. Ejendommen beskrives således:

»Sex Bindinger Huus så og et Halvtagshuus, hvorunder en
Forstue og Portrum, med aid sin Biugning som nu er og fore
findes indhegnet, bygt og begreben med tilliggende Gårdsrum
og Baghuus som består af Halvfemte Fag ... «
I skødet omtales, at Søren Stæhr igennem en smøge eller tag
drypslippe mellem nr. 25 og nabogården nr. 23 havde adgang til en
brønd, der lå ved nordfløjen i prokurator Heides gård. Ligeledes
skulle Stæhr igennem den samme slippe have lov til at foretage
de fornødne reparationer på gavlhusets sydside. Denne sydside
vender, som man ved et besøg i gaden vil se, stadig ud mod
gårdspladsen i nr. 21-23 °).
I 1735 solgte Stæhr sit hus til Johan Lønborg. Han var kapel
lan ved domkirken og sognepræst i Vejlby10). Johan Lønborg
boede selv i nr. 21, den gård, der havde tilhørt Hans Nielsen Got
lænder, og hvor denne selv havde boet. Når man i dag betragter
Mejlgade nr. 21-23, vil man bemærke, at de to nordlige vindues-
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Som følge af, at loftsbjælkerne i 1685 var »uddraged af taphullerne*, blev
der ved en reparation omkring denne tid på forste sal pånaglet afstivnings
knæ mellem loftsbjælker og højstolper.

fag over porten falder uden for husets egentlige facadeskema.
I virkeligheden drejer det sig jo også om to ejendomme. De blev
i 1724 købt af en slægtning af Lønborg, Mette Johansdatter Løn
borg, enke efter sognepræsten i Vejlby og øverste kapellan ved
domkirken Jens Harlev. Her omtales nr. 21 som et hus på 14 fag.
Nr. 23 omtales som »den liden Stue næstved Søren Stæhrs ejen
dom«11).
I 1740 solgte Johan Lønborg nr. 25 til organisten ved dom
kirken Fr. Stolpenberg. Han døde kort efter, og den 30. oktober
1741 blev det gamle gavlhus atter solgt. Køberen var skrædder
mester Willads Pedersen Bruun. Han var født i Kristrup ved
Randers ca. 1711 og tog i 1737 borgerskab som skræddermester i
Århus. For at kunne klare sine forpligtelser så Willads Pedersen
sig nødsaget til at pantsætte sin nyerhvervede ejendom til Johan
Lønborg12).
Lånet blev dog indfriet i 1752. Den omtumlede ejendom kom
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nu ind i mere rolige forhold. Medens Willads Pedersen Bruun var
ejer af huset i Mejlgade, blev loven om brandforsikring af vore
købstæders borgerhuse indført. Den første brandvurdering fandt
sted i 1761. Protokollerne blev i begyndelsen ført meget summa
risk. Beskrivelserne af de forskellige gårde og huse indskrænkede
sig til en simpel optælling af bygningernes fag, og om de var i
flere etager, eller om de var opført i grundmur eller, som det var
reglen, i bindingsværk. Mejlgade 25 blev behandlet særdeles kort
fattet :
Huus nr. 60, Eier og Beboer Willads Pedersen Skrædder.
i Gaard Bindingsværk.
8 Fag Stuehuus 2de Etagier [de to fag er portlængen]13).
4 Fag Baghuus 1 Etagier.

Ved den næste brandtaksation i 1771 er beskrivelsen foregået
på en fra normen afvigende måde. Man har simpelthen registre
ret gavlfacadens faginddeling og på den måde nået til tallet fem
fag. Her er også det lille hus ved gavlhusets vestgavl registreret,
og det må således være opført imellem 1761 og 1771. Portlænggen er beskrevet som et halvtag, hvilket må forstås således, at den
som nu er åben i vestsiden.
Ved brandtaksationen i 1791 er gavlhuset atter korrekt beskre
vet som et hus med gavlen til gaden. Ved brandtaksationen 1781
og 1791 hører nr. 21 og 23 sammen og er ejet af galanterihandler
Joseph Wentzel. Denne var indvandret fra Böhmen. Før 1801 må
nr. 23 være blevet lagt ind under nr. 25. Først i 1842 blev de to
huse adskilt igen.
Willads Pedersen Bruun døde i 1770, og gården blev overtaget
af sønnen Peder Willadsen Bruun. Han var født i 1746 og fulgte
i faderens fodspor og tog borgerskab som skræddermester i 1772.
Han var vel den betydeligste ejer af det gamle gavlhus på Mejl
gade, og vi har da endnu et minde om ham her i byen.
Allerede i 1780-erne varetog han ud over sine egne gøremål
forskellige offentlige hverv. I 1798 blev han optaget blandt byens
eligerede borgere14). Bortset fra en enkelt farver i 1600-tallet var
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Parti af kampestenskælderen med den karakteristiske dragerkonstruktion,
der bærer bjælkeloftet. Det hele er udført i solidt egetømmer.

Peder Willadsen den første håndværker, der blev optaget i byens
styre, denne fornemme kreds, der blandt sine medlemmer talte
folk som Fr. Raae ved Nørreport, Rasmus Nielsen Malling på
Dynkarken og Peder Michelsen Herskind på Brobjerg. Det er
dog næppe i kraft af sit håndværk, at Willadsen blev eligeret bor
ger. Men han var en velhavende mand, der ejede flere ejendomme
i byen. Han var også den næststørste lodsejer på byens mark,
idet han i 1801 var ejer af 18 gårdsavl, ca. 80 tdr. land15).
Peder Willadsen Bruun og hans hustru Bodil Kirstine Rasmusdatter havde to børn, der begge døde før forældrene, hvorfor de
to ægtefolk stiftede flere legater. Fire gårdsavl blev givet til dom
kirken. En gårdsavl blev givet til fire trængende enker i byen.
Ligeledes blev der legeret 30 rdr., der skulle anvendes til foræl
dreløse børns opdragelse. Endelig blev der ved testamente op
rettet den 21. april 1810 til Århus Fattigvæsen givet et stort
legat16).
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Dette bestod i en legatbolig, Graven nr. 17 i Århus, samt ind
tægten af nogle arealer på Århus Mark. Markjorderne er solgt
for længe siden. Orthopædisk Hospital ligger f. eks. på en del af
arealet17).
Legatets indtægter gjorde det i 1899 muligt at indkøbe nabo
ejendommen Graven 15. Den da eksisterende legatbolig, et bin
dingsværkshus på 6 fag, blev nedrevet, og en nybygning efter ar
kitekt R. Frimodt Clausens tegninger blev opført omkring 1900.
Den blev af en sådan størrelse, at huset, i stedet for som tidligere
med plads til to enker, nu kunne optage 6 enker. Den Willadsenske legatbolig i Graven stod klar til indflytning i 1901. Den er
et grundmuret, pudset og gråmalet hus opført i den da tidstypiske
palæstil. Facaden er opdelt af brede ørelisener. Disse er vandret
delt af en refendsfugning. Midterpartiet i den sobre facade sprin
ger lidt frem og er foroven af dækket af en lav segmentfronton.
På hver side af midterfaget findes en dobbelt indgangsdør. Mid
terpartiet er prydet med en sandstenstavle, der fortæller om stif
telsen18).
Ved Peder Willadsens død i 1810 blev der i Aarhuus Stifts
tidende for den 25. april indrykket en nekrolog, der fortæller lidt
om mandens egenskaber:

»Den 22. April sidstleden døde her i Aarhuus en retskaffen
Borger, en af de eligerede navnlig Peder Willadsen. Han var
for Byens almindelige Vel en særdeles nidkær Mand. Han spa
rede ingen Tid eller Fliid for at fremme det gode og enhver
god Sag, som stod i hans Magt, altid derved uegennyttig og
ualmindelig velvillig. Hans Minde velsigner enhver god Bor
ger«.

Herefter fulgte en lang række af mere eller mindre interessante
ejere af den gamle gård i Mejlgade. Her skal nævnes vognmand
Niels Holm, der købte ejendommen i 1842. I hans ejertid skete
der en del ændringer med de gamle bygninger. I 1848 blev såle
des som tidligere nævnt bindingsværksgavlen på første sal ind
rykket på linie med stueetagen19). Ligeledes lod Holm i 1858
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vestgavlen og den lille udbygning mod vest ombygge. De tidligere
bræddegavle blev udskiftet med udmuret fyrrebindingsværk20).
I 1870-erne blev der indsat butiksvinduer i facaden til Mejlgade. Således stod da den mishandlede bygning, til arkitekt K.
Krøll købte den i 1969. Uden at indlade sig på en tvivlsom re
konstruktionsproces har han ved sin istandsættelse af det gamle
gavlhus bidraget væsentligt til, at et milieu fra 1500-tallets Århus
er holdt i hævd. I det indre er ændringen foretaget med vidtgå
ende hensyn til det foreliggende hus’ eget værd. De enkelte rum
har i udstrakt grad en atmosfære, som gør dem til gode arbejds
lokaler, og en egenartet hygge hersker i dette gode hus. Det blev
efter ombygningen fredet i klasse B.
NOTER
1. Århus gennem Tiderne, bd. 1,
side 318. Rasmus Pedersen
Thestrups stambog: Fotokopi i
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24 b, N.L.A.
3. Århus tingbog B 56-5 1667-68,
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10. Århus skøde- og panteprotokol
B 56 - sp. nr. 257, fol. 337b,
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B 56 - sp. nr. 255, fol. 113.
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15. J. Hoffmeyer: Blade af Århus
bys historie I, 1904, s. 199.
16. Anna Thestrups anf. bog s. 73.
17. Aarhuus Stiftstidende 14. fe
bruar 1941: Jeg takker over
bibliotekar E. Sejr for denne
henvisning.

18. Århus Byråds forhandlinger
1899-1900.
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forhandlingsprotokol 20. juni
1848, hus nr. 141 a.
20. Ibidem den 9. april 1858.

Metodisternes kirke i Horsens
Bygningsværk og menighed
Af Lars Dybdahl

Præsentation
Getsemanekirken i Horsens er en af mange løsninger på de min
dre kirkers udformning omkring århundredskiftet. En stor del af
denne arkitektur, hvor arkitekten ofte er ukendt, eller hvor navnet
dækker over en allround bygmester arbejdende på lokalt plan, er
udpræget baggrundsarkitektur. Den hviler på indflydelse fra den
øjeblikkelige toparkitektur, eller også tager den sine forbilleder i
en forudgående retnings bygninger.
Getsemanekirken, tilhørende metodistmenigheden i Horsens, er
opført og indviet 1905-06, arbejdet blev udført under ledelse af
arkitekt Christian Jørgensen. På dette tidspunkt var historicis
men, som den skabtes i København, trådt ind i en ny fase efter
Nyrop-tiden; i perioden ca. 1902-1912 genoptages barokke for
mer. Hovedeksponenterne for dette nybarokke afsnit var arkitek
terne Ulrik Piesner og Andreas Clemmensen1). De stilhistoriske
modeller for kirken i Horsens med en fri sammensætning af mo
tiver fra middelalderens kirkelige bygningskunst knytter imidler
tid holdningsmæssigt metodistkirken til Nyrop-tiden, der falder i
det sidste tiår af 1800-tallet. På dette tidspunkt fandt en reaktion
sted mod den stilkorrekte efterligning, som den bl. a. kom til ud
tryk i Mel dahis arbejder.
Afhandlingen er udarbejdet som et led i en af professor, dr. phil. Otto
Norn planlagt undersøgelse over byplan og arkitektur i Horsens under
industrialiseringen.
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Med Martin Nyrops projekt til Kobenhavns rådhus, opført
1892-1905, blev vejen åbnet for en frigørelse fra den strenge hi
storicisme, hvor de enkelte bygningsværker var tro mod de valgte
stilarter. Den nye, friere historiske indstilling satte sig tydelige
spor i kirkebyggeriet, hvor der i hovedværker som Martin Borchs
Andreaskirke 1898-1901 i Gothersgade og Andreas Clemmensens
Immanuelskirke 1892-93 på Frederiksberg er sket en selvstændig
sammenkomponering ud fra middelalderkirkens motiver og for
mer2). Getsemanekirken i Horsens ligger nærmest denne afstukne
linie inden for kirkebyggeriet. Arkitekten har ikke holdt bygnin
gen i en bestemt stil, men har haft et utvungent forhold til de hi
storiske perioder.
Den følgende fremstilling er spaltet ud i to hoveddele, en, der
behandler kirken som et stykke arkitektur, og en anden, hvor der
forsøges en bearbejdning på visse felter af kirkens brugere, me
nighedsmedlemmerne, med henblik på at placere den som en ser
viceinstitution med et klart socialt tilhørsforhold. I arkitektur
analysen lægges vægt på de anvendte motiver og deres periode
mæssige tilhørsforhold for herigennem at anbringe kirken i et
større arkitekturhistorisk mønster.

TIDEN FØR KIRKEBYGGERIET

Vekslende lokaler
Getsemanekirken blev indviet søndag den 1. juli 1906 samtidig
med, at de danske metodister åbnede deres årsmøde i samme
kirke; tidspunktet var tillige en markering af menighedens
25-års jubilæum. I de 25 år havde metodisterne, hvis antal perio
disk var stærkt svingende, adskillige gange måttet skifte forsam
lingssted enten på grund af lokalernes utilfredsstillende tilstand,
eller fordi størrelsesforholdene var utilstrækkelige1). Metodisterne
i Horsens organiseredes til en selvstændig menighed i 1881 efter
at have været tilsluttet Hornsyld menighed i ca. tre år. I disse år
mellem 1878 og 1881 holdtes forsamlingerne i ikke mindre end
syv lokaler, hvoraf kun et par stykker indrettedes fast til mis-
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sionssale. Det var således tilfældet med en lejlighed i Nørre
gade 16, der blev lejet og gjort formålstjenlig til gudstjeneste; det
næste lokale var et tidligere katolsk kapel i en kælder på Sønder
gade. Bortset fra disse to lokaliteter, der udelukkende blev brugt
til metodisternes gudstjenester, måtte private ofte afse plads til
møderne. Det gælder således en cigarmager Schorn, hvis hjem i
Grønland først nr. 2 og senere nr. 48 husede de første metodist
møder i Horsens. Efter at kælderkapellet var opgivet, kom en pe
riode på ct par år i 1880’crnes begyndelse, hvor menigheden ikke
havde noget fast tilholdssted: man holdt møder bl. a. hos en vin
handler i Smedegade 8, i Arbejderforeningens sal og hos en
værtshusholder, hvor Horsens-mcnighedens 19 medlemmer i be
gyndelsen af oktober 1881 for første gang afholdt gudstjeneste
med egen præst, pastor C. F. Eltzholtz.
Det sidste lokale, der blev taget i brug, inden menigheden fik
egen kirke, var et kapel i Vimmelskaftet, der blev indviet i maj
1882. I modsætning til de tidligere kapeller var missionshuset i

Fig. i. Hovedindgangen med omkringliggende bebyggelse.
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Vimmelskaftet ganske rummeligt med plads til 200. Ved den før
ste gudstjeneste, hvor der bl. a. foruden Horsens-metodisterne
også deltog medlemmer af menighederne i Århus, Vejle og Horn
syld, talte bemærkelsesværdigt også en af de stedlige luthersk
evangeliske præster.
Kirkebyggeriets økonomiske baggrund
Med henblik på opførelse af en kirke nedsatte menigheden i
1904-05 et udvalg for kirkebygning bestående af seks medlemmer,
heriblandt pastor Chr. Nielsen. Dette har øjensynlig henvendt sig
til arkitekt Chr. Jørgensen i begyndelsen af 1905, idet denne ud
færdigede et overslag over udgifterne ved opførelsen af kirken og
underskrev dette i Horsens den 14. april samme år1). Arbejdet
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på grunden er derefter begyndt i midten af oktober, og grundste
nen blev lagt sidst i november; grunden, med matrikelnumrene
968 og 969, blev stillet til rådighed af kommunen2).
Overslaget over udgifterne til kirkebyggeriet beløb sig til
22.436,00 kr. En betydelig del af pengene er sikkert blevet skaffet
til veje ved lån i kredit- og hypotekforeninger; Chr. Nielsen har
bag på overslaget knyttet sine egne kommentarer til byggeriet og
skriver, at efter aftale forventer man at få ca. 12.000 kr. fra Ny
jydske Kreditforening og ca. 4.000 kr. gennem Jysk Hypotek
forening. Også fra privat side er kommet bidrag til Getsemane
kirken; de havde dog mere form af inventar, der blev skænket.
Således forærede snedkermesteren, der havde stået for stolene og
bænkenes udførelse, kirkens kors, ligesom også alterdugen kom
fra privat side. Endvidere blev den 300 kg tunge klokke tilveje
bragt ved gaver fra tidligere elever i menighedens søndagsskole,
og kirkeuret finansieredes ved en indsamling, der blev foranstaltet
af beboerne i kvarteret omkring kirken; enten tilhørende menig
heden eller ej, har man indset urets almennytte i gadebilledet3).
Det er ikke sandsynligt, at indsamlinger blandt metodistmenig
hedens medlemmer har indbragt beløb, der har haft større betyd
ning for projektets gennemførelse. Som det senere vil blive vist,
tilhorte den altovervejende del af menigheden de dårligst lønnede
erhverv, og dette har formodentlig forhindret, at medlemmerne
selv i synderlig grad bidrog med økonomisk støtte til kirkens op
førelse. Uden for menigheden er der dog fra privat side givet
større tilskud til byggeriet, idet to metodister, den ene bosiddende
i Amerika, skænkede henholdsvis 2.000 og 1.000 kr.4)
Overslaget
Arkitekt Chr. Jørgensens overslag over udgifterne til Getsemanekirkens opførelse er nøje udspecificeret.
Den dominerende post er murerentreprisen, der beløber sig til
9.401 kr. eller 42 % af det samlede overslag på 22.436 kr. Hoved
udgiften i denne gruppe er opmuringen af husets og tårnets yder
mure, der tilsammen er sat til 7.280 kr. ; af andre vigtige omkost
ninger under murerentreprisen må nævnes priserne for fundamen-
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tet og 476 m2 tagsten med understrygning på henholdsvis 480 og
450 kr. Blandt de andre poster, der bl. a. omfatter glarmesterarbejde, smedearbejde, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, vandog gasinstallationer og støbegods, er det tømrerentreprisen og
snedkerentreprisen på henholdsvis 3.886 kr. og 2.414 kr., som er
de største. Tømrerudgifterne fordeler sig nogenlunde jævnt uden
en stor hovedpost, dog må nævnes gulvbelægningen, der beløber
sig til 562 kr. De øvrige beløb inden for denne entreprise dækker
hovedsagelig bjælker, lægter, åse og dragere. Omkostningerne til
snedkerarbejdet falder primært på bænkene i kirkerummet: 1.274
kr. skulle bruges til disse, altså lidt over 50 %. De sekundære ud
gifter er her gået til inventaret, såsom alterbord, prædikestol og
alterskranke samt endvidere enkelt- og dobbeltdøre.
De øvrige hovedgrupper ligger på samlede beløb mellem 400 kr.
for vand og gas og 824 kr. for malerarbejdet, hvor 200 kr. er af
sat til dekoration. Smede- og blikkenslagerarbejdet beløber sig til
435 kr., og 805 kr. kalkuleres der med til støbegodset, hvor fem

Pig. 3. Skibets vestlige mur.
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kakkelovne er hovedudgiften. Blandt enkeltposterne sidst i over
slaget må nævnes klokken til 300 kr. ; endelig er arkitekthonoraret
ansat til ca. 700 kr.

BYGNINGEN

Indledning
Getsemanekirken fik ved sin opførelse en meget fri placering,
der i dag er nogenlunde bevaret, trods udvidet bebyggelse i kvar
teret. Beliggende, hvor fem gader støder sammen, på hjørnet ved
Gammel Jernbanegade, Konsul Jensens Gade og Houmannsgade,
har kirken fået en central plads, der understreges af det noget
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åbne område og den forholdsvis lave bebyggelse omkring den
(fig. i og 2).
Bygningen, hvis længdeakse tilnærmelsesvis er orienteret nord
syd, består af to hovedlegemer, et langhus og et tårnparti. Tårnet
er placeret centralt på skibets nordside, og op til dets indgangs
portal fører et trappeafsnit. Skibets vestre og østre ydermure har
hver tilføjet en tværskibsgavl, hvis tagparti skærer sig ind i ski
bets sadeltag. På den søndre gavl er mod øst tilføjet en trappe op
til en mindre indgangsdør, oprindelig tænkt som præstens (fig. 3
Og 4)Getsemanekirkens beskrivelse falder naturligt i fire sektioner.
På grund af den ukomplicerede bygningshistorie er opdelingen
sket ud fra de arkitektoniske afsnit. Der startes med en oriente
ring i målforhold og materialer; herefter følger gennemgangen
dels af skibet, dels af tårnet. En kommentar prøver at placere kir
ken og dens arkitekt inden for et større synsfelt ved at knytte for
bindelse til anden samtidig arkitektur. Bygningen betragtes som
helhed for at fastlægge, hvilken retning den er udtryk for, og også
Qir. Jørgensen som eksempel på provinsarkitekter fra denne pe
riode drøftes kort. Til disse fire sektioner er føjet en femte og af
sluttende med en gennemgang af et muligt forbillede, hvorfra
der kan være gået en betydelig inspiration til Getsemanekirken.
Målforhold og materialer
Getsemanekirken har en samlet udvendig længde på 19,5 m;
heraf optager tårnbygningen de 3,20 m, mens langhusets udstræk
ning er 16,30 m (fig. 11)1). Skingavlene, der skal markere et
imaginært tværskib, er 5,30 m brede og er placeret 3,50 m fra
skibets endemur mod syd (fig. 3). Til den samlede længde af lang
hus og tårnafsnit kommer trapperne, placeret for hver ende af kir
ken; ved hovedindgangen går trappen 1,80 m ud fra tårnet, og i
den modsatte ende har den tværgående trappe op til korindgangen
en bredde på 90 cm (fig. 4). Langhusets ydre bredde er på
11.10 m, dog er ydermålet fra gavl til gavl ved »tværskibet«
12.10 m. Disse to gavle er således 50 cm dybe; den samme tyk
kelse som ydermurene. Tårnbygningen, der er placeret i længde-
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aksen, er ved sin fod 6,40 m bred; den af trappes opefter og er ved
spirets begyndelse 3,30 m. Spiret er 12,50 m højt og udgør såle
des en betydelig del af hele bygningslegemets højde, der er
29,00 m. 2)
Kirkerummets hovedmål er breddens io,iom, længdens 15,50m
og højdens 7,50 m; det sidste mål gælder for afstanden til de
øverste hanebjælker, der danner afslutningen for hovedrummet.
Sidegangene, som fremkommer under det indsatte pulpitur, der
bæres af træpiller, er 3,00 meter høje, mens det tilsvarende mål
for pulpiturafsnittet er 2,60 m. Tårnets mål synes i mærkelig grad
at have været bestemmende for karakteristiske dimensioner og
målforhold. Tårnets grundplan består således af to kvadrater på
hver 3,20x3,20 m. Netop denne længde er givetvis ikke tilfældig,

Fig. 5. Tårnets og skibets
nordre del set fra vest.
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iclet den bcmærkelsesvis er lig med 5 alen. Dette mål er ikke brugt
totalgennemgående som geometrisk skema og modul, men mødes
dog svingende mellem 3,20 og 3,50 m mere eller mindre tillempet,
på en lang række steder i bygningen. - Dette gælder i skibsvin
duerne, hvis højde uden den smigede karm er 3,20 m, og med kar
men er målet 3,50 m (fig. 3). Foruden i grundplanen dukker
længdestykket op flere gange: indgangspartiets højde op til tym
panonfeltet er 3,50 m, og det samme er tårnets bredde efter anden
aftrapning for som tidligere nævnt at snævre sig ind til 3,30 m
ved spirets begyndelse, og endvidere er rundbuespejlets højde påny
3,20 m (fig. 2). På husets langside dukker enheden op foruden i
vinduerne også i skingavlenes afstand på 3,50 m til sydmuren, og
disse gavle skærer sig både 3,20 m op og ind i sadeltaget. Sidemu-
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renes højde varierer, på grund af det mod syd let faldende plateau,
mellem 6,50 m og 7,00 m, her er således sket en fordobling af en
heden. Af andre steder, hvor den omtalte længdeenhed er blevet
brugt, kan nævnes værelserne mod syd i kælderen, der begge er
3,20 m brede, de tolv kirkestole er hver 3,50 m lange, og endelig
er afstanden fra hanebjælkerne over midtskibet og op til tagryg
ningen atter enheden 3,20 m. Arkitekt Jørgensen er ved den hyp
pige brug af længden svingende mellem 3,20 og 3,50 m således
gået ud fra et ønske om helhed. Han har ikke opført en kirke, hvor
målene beror på tilfældigheder, men har øjensynlig tegnet en byg
ning, der har skullet virke ved komposition og konsekvens.
Kirken er bygget af håndstrøgne røde mursten lagt i kryds
skifte. Dette murværk hviler udvendig på et ca. 120 cm højt sok
kelparti af imiteret sandsten, der slutter i en simpel skrå profile
ring. Den imiterede sandsten er tillige brugt ved vinduesomramninger, gesimser, gavlkamre, hjørneafslutninger og ved dørpar
tier, dog er trappen op til indgangsportalen udført i bornholmsk
granit. Til tagbeklædningen er brugt sortglaserede teglsten, mens
spiret er beklædt med små norske skiferplader. Det dominerende
materiale i kirkens indre er malet træ, der er brugt til pulpituret
på interiørets nordre, østre og vestre side, også de bærende piller
med profilerede knægte er af træ.

Skibet
I modsætning til tårnet, der har variationer såvel i formen som
i vindues- og dekorationsmotiverne, er skibet uden store afveks
linger på murfladerne. De to ydermure mod øst og vest svarer
nøjagtigt til hinanden (fig. 3 og 6). Begge mure brydes i den søn
dre halvdel af et massivt gavlparti, hvis tykkelse, 50 cm, som
nævnt er den samme som ydermurenes; i realiteten er gavlfeltet
blot ydermuren, som på dette sted er skubbet udefter. De to gavl
partier er tilsammen en maske, der skal markere og give indtryk
af et ikke eksisterende tværskib.
Ligesom gavlene hviler det øvrige af bygningslegemet på et
sokkelparti, hvori kældervinduerne er indsat; fem par på hver af
langsiderne; og over hvert af disse er der i den røde murflade et
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højt smiget vindue med rundbueafslutning. I det sydlige afsnit,
før skingavlen, er et enkelt, i det nordre to vinduer, og endelig er
to vinduer i skingavlen koblet ved fælles karm. Disse to mure,
øst- og vestsiden, afsluttes mod sadeltaget af en tandsnitfrise i
klassicerende udformning. Skingavlene har over de koblede vin
duer to smalle rundbuede vinduer og en med masværk forsynet
rose uden lysgivende funktion. Gavlene er kamgavle, hvor takker
ne er markerede ved imiterede sandsten. Det samme gælder for de
to endegavle mod nord og syd (fig. 4).
Sydmuren er bygget symmetrisk op om en akse. Den går gen
nem kælderindgangens rundbuede afslutning, ligger i den midter
ste af de tre rundbuede blændinger med siksakmønster og fort
sætter gennem rosen, hvor masværket her er gjort til en flad blæn
ding. Symmetrien er også opretholdt i kældervinduernes place
ring, men brydes på trods af den i form tilsvarende blænding af
præsteindgangens påhæftede trappe.

Fig. 7. Kirkerummet set mod syd.
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På den nordre gavl, hvor en stor del dækkes af tårnbygningen,
er på hver side af denne anbragt to små, smalle rundbuede vindu
er (fig. 2). Således er samtlige vinduer og blændinger i skibet
bortset fra soklens firkantede kældervinduer rundbuede. Denne
form er helt tydelig romansk, og på nordsiden understreges
det romanske yderligere ved vinduernes høje placering på mu
ren. Derimod giver motivet på skingavlene, hvor de lyse sten
er anbragt trinvis, associationer af gotiske kamtakker, ligesom
»tværskibsrosen« med dens anbringelse over dobbeltvinduet
ikke er entydig, men ligeledes har præg af gotik. Imellem disse
middelalderformer og -motiver anbringer arkitekten så i over
ensstemmelse med sin frie holdning til de historiske stilarter,
en klassicerende tandsnitfrise; skulle middeladeren have domine
ret overalt på muren, ville Jørgensen have valgt den tilsvarende
»korrekte« frise med skarptakkede vinkler.
I lighed med mange tilsvarende kirker er Getsemanekirkens in
dre enkel i sin udsmykning (fig. 7, 8 og 9). Fra forrummet
i tårnbygningen træder man ind i det hvidkalkede lokale, hvor
gulvbelægningen og bænkene er af træ; det samme materiale er
brugt til pillerne og pulpituret, de bærer. Dette løber under det
flade loft ubrudt mellem den østre, nordre og vestre væg, og går
halvvejs ned i kirkevinduerne. Foruden disse vinduer får lokalet
ovenlys, der lukkes ind ved tagvinduer og ruder over pulpituret.
Mod syd er prædikestolen placeret på et bredt trappeparti med al
terskranke, og her nedenfor er alterbordet og det halvcirkulære
knæfald. Dekorationen er som nævnt sparsom; den indskrænker
sig til en ranke med drueklasemotiver løbende under vinduerne og
til en blændingsform indrammende trækorset på sydvæggcn. Blæn
dingen er omgivet af en dør på hver side, den ene er præsteindgangen, den anden er funktionsløs, fører ingen steder hen og er blot
anbragt ud fra ønsket om symmetri. Kirkelokalet er mod nord bag
bænkene forsynet med skydedøre, der kan dele rummet i to, så
ledes at der opstår et aflukke tænkt til mindre møder. Blandt in
ventaret er der grund til at nævne døbefonten, der fuldstændig
ligger på linie med arkitektens holdning til arkitektur. Den er
i stil romansk, er af træ, men bemalet i grålige nuancer for at il-
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ludere som massiv granit. Lysekronen, der hænger ned midt i
kirkerummet, knytter sig i sin hovedform med det ophængte hjul,
tæt til andre tilsvarende i kirker fra samme periode; den er udført
efter Chr. Jørgensens egen tegning og tændtes oprindelig ved
gas1).
Blændingsudformningen er det mest interessante i dette lokale
(fig. 7 og i o). I hovedformen fremtræder den næsten som en
stemmegaffel. »Benene« i denne gaffel har en blandformsagtig
karakter, er en krydsning af en pilaster og en lisen. På hver side
af prædikestolen bærer et postament med karm den flade form,
hvis bredde svarer til fodstykket. Der er ingen base, ligesom der
også mangler kapitæl; dette antydes dog alligevel ved den vand
rette karm, som fortsætter op omkring den indskudte bue forbin
dende de to pilasteragtige former. Endelig afsluttes figuren gen
nem midtaksen, i hvilken et kapitællignende parti forbinder de
korationen med loftet, og på hver side af buen er på karmen an
bragt halve kalke i forbindelse med muren. Bortset fra disse og
karmene befinder formerne sig i reliefniveau med hinanden, og i
samme hvidkalkede tilstand som den øvrige væg danner de en ens
artet ramme om korset. I denne klassicerende endevægsdekoration
er der ikke tale om en håndhævelse af de klassiske ordener. Der
er kombineret frit med nogle elementer, som det er svært at pla
cere i bestemte klassiske båse, et forhold, der, som det vil blive
vist, går igen i tårnets indgangsportal. Løsningen på sydvæggen
synes bemærkelsesværdigt original i forhold til lignende dekora
tion i andre kirker og forsamlingsbygninger bygget i historicis
me. Inden for metodistiske kirker ser man gang på gang rundbue
blændinger i forskellige variationer på endevæggen, ligesom kurvehankbuer og gotiske spidsbuer også er hyppigt forekommende
blændingsløsninger; ofte sker en fremhævelse af formen fra den
lyse væg ved et kantbånd af røde mursten2).
Tårnet
Det forholdsvis høje tårnparti, hvori hovedindgangen er place
ret, tager to gange af i bredden, hvorved en slank opadstigen bli
ver understreget (fig. 2). Muligvis ud fra samme stræben er tår-

Metodisternes kirke i Horsens

37

Fig. 8. Del af kirke
rummets østlige væg med
pulpitur.

nets sokkel mærkbart højere end selve langhusets. I tårnbygnin
gen, hvori hele det indre trappesystem er altdominerende, er på
nordsiden sket en lodret sammenkomponering af adskillige moti
ver, der ikke alle har et klart tilhørsforhold.
Over indgangsportalen, hvortil granittrappen fører, er et tomt
tympanonfelt, der ud fra tegningerne oprindelig var tænkt ud
smykket med skulptur. Dernæst er i muren gjort plads for et rose
vindue med masværk, hvis centrum markerer den halve højde op
til det hjelmformede, ottesidede spir, der afsluttes af en vindfløj.
Murstykket fra rosen op til den omkringløbende gesims er forsy
net med fire vinduer, hvoraf de to brede rundbuede kobles sam
men ved den fælles karm og de indrammede, imiterede sandsten.
De to smalle vinduer er anbragt enkeltvis i længere afstand fra
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den vertikale midtakse. Efter gesimsen tages der en anelse af i
bredde, og et nyt motiv sammenhængende med den næste delende
gesims introduceres: i et rundbuespejl anbringes tre glamhuller,
og over den fælles bue løber som afslutning på motivet en rand
bort af lignende karakter som de tilsvarende omkring rosen og
tympanonfeltet. Rundbuespejlet med det tredobbelte glamhul gen
tages på alle tårnets fire sider (fig. 5 og 6) ; på de tre af disse,
ikke på den søndre, hvor skibets tagrygning bryder op over den
omkringløbende gesims, er under karmen gjort plads til en ur
skive i blændingen. I de fire spidsgavle er placeret et diskret Georgs-kors i imiteret sandsten, og øverst i spidserne før spiret af
sluttes tårnet af fire smalle vinduer. Den vestre og østre side af
tårnet er i murfladerne mellem den trinvise indsnævring forsy
net med vinduespar svarende til tårnfacadens brede rundbuede;
den vestre side er sluttelig også udstyret med en enkel indgang til
kælderetagen.
Den overvejende del af motiverne i tårnet er, som det også var
tilfældet med skibet, valgt fra den romanske periode, selv om der
er træk, der også kan pege på senere stilarter. Det gælder således
arkitekturen omkring indgangen, hvis nærmeste stilbetegnelse er
en romantisk klassicisme (fig. 1). Der kan ikke peges på en be
stemt af de klassiske søjleordener i de dybe glatte piller og deres
kapitælagtige afslutning, der synes mest beslægtet med den toskanske orden ligesom det tillempede bjælketag, de bærer; dette
klassicerende indslag fortsætter dernæst direkte over i et mere
middelalderligt tympanonfelt. En arkitekt med en anden og stren
gere holdning til de klassiske forbilleder, og måske også med et
bedre kendskab til dem end den lokale arkitekt i Horsens, ville
have afsluttet portalen med en trekantfronton frem for det halv
cirkulære motiv.
De smalle vinduer og glamhuller er i deres størrelse og form
typisk romanske med et proportionsforhold mellem bredde og
højde på ca. 1:4. Rosevinduet — med masværket i imiteret sand
sten tilsvarende skingavlenes - virker ikke mindst på grund af sin
placering som en grov generalisation over tidlig-gotiske rosevin
duer i franske katedraler, et forhold der dog kan have været ukendt
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for Chr. Jørgensen, idet motivet i forskellige nuancer går igen i
en lang række danske bygninger fra slutningen af 1800-tallet1).
I tårnet er således træk fra flere stilarter brugt ved sammen
komponeringen. Foruden de indtil nu nævnte inspirationsstile kan
tilmed måske nævnes endnu en: nederlandsk renæssance, der kan
anes ved de lyse stens hjørnemarkering mod den røde murflade.
Kommentar
»Stilen, kirken er opført i, er nærmest moderne med romanske
motiver«. Således skriver journalisten i Horsens Folkeblad den
30. juni 1906, og i Horsens Avis fra samme dato er den tilsva
rende sætning: »Stilen, hvortil der er benyttet romanske motiver,
må nærmest kaldes moderne«. Den ensartede ordlyd kunne tyde
på, at pressens repræsentanter har fået en fælles rundvisning i
kirken, og det er rimeligt at antage, at omviseren har været Chr.
Jørgensen. Den gengivne sætning røber ikke kun terminologisk
tøven og usikkerhed, men viser også i sit uklare indhold, at Jør
gensen, hvis ordene er hans, er sig sit valg af historiske motiver
bevidst. Man mærker også i udtalelsen, at han ligger på linie med
de øvrige historicister, idet de historiske motiver »klistres« på
muren uden sammenhæng med det indre og rumfordelingen; det er
det ydre ansigt, facaden, der er afgørende. I Getsemanekirken fik
denne holdning udtryk bl. a. i skingavlene og de høje skibsvindu
er, der ikke kunne arbejde sammen med pulpituret indvendig. Der
blev en konflikt mellem den ydre repræsentation og det indre
rums nødvendige udformning; resultatet blev pulpiturets stærke
hæmning af lysets indfald og styrke.
Chr. Jørgensen, som repræsentant for den lange række af lokale,
mindre betydelige og i dag ofte anonyme arkitekter fra omkring
århundredskiftet, har sikkert ikke bemærket det før omtalte stil
brud i portalarkitekturen. Det er et åbent spørgsmål, hvor langt
ude grænserne har ligget for disse arkitekters kendskab til arki
tektur uden for en lokal radius; hovedparten af dem har givetvis
ikke været akademielever, men håndværkere, der er rykket en
anelse højere op i social rang. Det er også sandsynligt, at bygnin
gerne i hovedstaden, der havde sat bevægelsen i gang, for en stor
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Fig. 9. Bærende pille og
bort-udsmykningen.

del af disse lokale arkitekter ikke var oplevet ved selvsyn. Påvirk
ningskilderne har sikkert i udstrakt grad, ud over tilsvarende
byggeri inden for et snævrere geografisk område med flydende
grænser, været magasiner og mere fagligt orienterende tidsskrif
ter, som f. eks. »Architekten«.
Af stilanalysen er det fremgået, at foruden romanske motiver
og gotiske antydninger, forekom også klassicerende træk, og en
delig var den nederlandske renæssance mærkbar ved de imiterede
sandstens placering. Taget som helhed, hvorunder også proporti
onsforholdene i bygningen og dens to hovedlegemer iagttages,
gør kirken dog et betydeligt middelalderligt indtryk. Heri stem
mer Getsemanekirken overens med en udbredt tendens inden for
historicismens kirkebyggeri, der kan tolkes som et udslag af en
arkitekturikonografi, hvis teoretiske baggrund må hentes i den
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tyske arkitekt Gottfried Sempers skrifter1). Han opstiller heri
sine historiske stilkategorier, efter hvilke en bygning bør iklædes
den stil, som rendyrket følger dens engang historisk opkomne
funktion; derfor bør eksempelvis en bank bygges i florentinsk re
næssance, eftersom bankvæsenet opstod i 1300-tallets Firenze. Og
tilsvarende bør modellerne for kirkearkitekturen være middelal
derens kirke, da dette tidsafsnit betragtes som værende den mest
religiøse periode i den europæiske civilisation. Tankerne er paral
lelle med danske arkitekters. Herholdt byggede Nationalbanken i
florentinsk renæssance. Og inden for kirkebyggeriet var det som
nævnt middelalderen, der afgav former og motiver. Linien kan,
som det bl. a. ses i den aktuelle bygning, føres ud på lokalt plan.
Muligt forbillede
De metodistiske kirker i Danmark skiller sig ikke ud fra den øv
rige samtidige arkitektur som en selvstændig gruppe, men ligger
derimod tydelig på linie med såvel anden frikirkelig som folkekir
kelig arkitektur inden for de respektive tidsafsnit1). Der kan altså
ikke tales om en speciel metodistisk kirkearkitektur afvigende fra
den øvrige kirkekunst og, hvad der kunne tænkes, fortsættende
engelsk-amerikanske skemaer for mindre kirker. Tværtimod føl
ger de metodistiske kirker den holdning som tidligere nævnt
strømningerne fra 1890’erne og dette århundredes første år.
Væsentlige bygninger på dette tidspunkt viste en tydelig til
knytning til den norditalienske middelalderarkitektur, det gælder
således f. eks. Københavns rådhus. Denne forbindelse, som J. D.
Herholdt tidligt havde etableret med Universitetsbiblioteket
1855—61, hvor hovedmotiverne primært var hentet fra veronesisk
arkitektur, giver sig også tydeligt til kende i Krist-kirken, der
1898-1900 opførtes på Enghave Plads i København med Valde
mar Koch som arkitekt; her er tårnbygningen placeret ved siden
af langhuset ganske som de italienske kampaniler2). Samme arki
tekt har udført tegningerne til Vor Frelsers kirke i Vejle, der er
opført 1904-07 i senromanske stilformer.
Netop på grund af denne historicismes dominerende udbredelse
ikke blot i den ledende arkitektur, men også på det lokale plan, er
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varsomhed nødvendig i spørgsmålet om eventuelle modeller eller
inspirationsmateriale for metodistkirken i Horsens. I tidsskriftet
»Architekten«, nr. n, 1902, er i nekrologen over Valdemar Koch
i et enkelt fotografi og nogle tegninger gengivet arbejder af Koch,
heriblandt også projektet til kirken i Vejle, hvis vestfacade viser
store overensstemmelser med Chr. Jørgensens kirke. Tårnlegemet
er dog i Vejle inkorporeret i huset, således at facaden træder frem
som en regelmæssig flade; dette og de to, også på hovedfacaden
placerede, sideskibsindgange er træk, der ikke forekommer i Getsemanekirken. Men bortset fra dette er grundideen i de to kirke
bygninger den samme: husets højde er i begge tilfælde en trediedel af afstanden fra fundamentet til spirets vindfløj, og ligeledes
sker der en aftrapning i to trin, der afsluttes ved tårnets frie af
snit. I. Vejlekirken svarer trinene til midt- og sideskibene, i Getsemanekirken er de derimod uafhængige på grund af de to byg
ningslegemers betonede selvstændighed. Også de brugte motiver
følger hinanden ret ensartet i tårnets vertikale linie. Over den

Fig. 10. Sydvæggens dekoration.
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rundbuede portal på Vor Frelsers kirke følger en stor vestrose,
herefter to meget smalle romanske vinduer ude til siden, atter i
midtaksen placeres to rundbuede vinduer med fælles karm og sten
markering, og herpå følger en omkring tårnet løbende gesims, der
markerer starten på det frie afsnit; her er de tredobbelte glam
huller anbragt i rundbuespejl. Endelig slutter tårnet med et trepas
og et smalt vindue. I Getsemanekirken er trepasset erstattet af et
Georgs-kors; men bortset fra dette er der fuldstændig overens
stemmelse mellem de øverste afsnit af tårnene: rundbuespejlenes
omramning er nøjagtig ens. På trods af de enkelte motivers ikke
usædvanlige udformning synes det rimeligt at se en berøring mel
lem kirkerne i Horsens og Vejle. Ikke alene kan Chr. Jørgensen
have set projektet i »Architekten«, men også den nære geografi
ske forbindelse og det tidsmæssige sammenfald for opførelsestids
punktet, Getsemanekirken 1905—06 og Vor Frelsers kirke 19041907, skulle understøtte slutningens gyldighed.

MENIGHEDENS SAMMENSÆTNING
Problemer og kildemateriale
Kirkerummet vurderes til at kunne rumme ca. 350 personer1).
Dette tal ligger dog væsentligt over menighedens størrelse i årene
omkring indvielsen. Det foreliggende statistiske kildemateriale er
noget sporadisk, men tillader at opstille en række data vedrørende
det lille samfunds sammensætning. Man skal dog have for øje, at
der i gudstjenesterne kan have deltaget personer med en tilknyt
ning så løs, at de ikke ligefrem har været medlemmer af menig
heden.
Den følgende fremstilling er en analyse af metodistmenighedens
sammensætning i årene op mod kirkens indvielsesår 1906 supple
ret med enkelte tal fra 1911. Det er en undersøgelse af medlem
mernes køns- og aldersmæssige fordeling, ligesom også deres so
ciale og erhvervsmæssige tilhørsforhold betragtes. Basis for un
dersøgelsen er den af præsterne førte medlemsliste over menighe
den. Analyseringsmulighederne i dette materiale er ret begrænset
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på grund af inkonsekvens i de om den enkelte person indførte
data. Således er bl. a. oplyste adresser alt for fåtallige til, at der
kan drages slutninger angående fordeling på kvarterer: om der
var særlige geografiske knudepunkter, eller om metodisterne bo
ede over hele byen. Spørgsmålet er i øvrigt knyttet sammen med
den erhvervsmæssige sammensætning i den udstrækning, der i
tidens Horsens var socialt bestemte kvarterer. Ligeledes er det
umuligt at fastslå, om de anvendte lokaler før kirkens opførelse
udelukkende blev bestemt af udbuddet, eller om der ved valg af
lokale blev taget hensyn til dets placering kvartermæssigt. At li
sterne er så uregelmæssige i deres oplysninger skyldes ikke kun de
skiftende præster; også inden for den enkelte præsts perioder er
der divergenser i det bogførte.
Analyse
Tabel i bygger på det samlede antal indmeldelser i metodistme
nigheden i tidsrummet 1878-1895 og viser fordelingen på køn og
alder for perioderne 1878-84, 1885-89 og 1890-95. Det første
tidsafsnit 1878-84 er tidspunktet for menighedens start, de første
år uden og de følgende med egen præst. Tabellen viser en tydelig
tendens i aldersfordelingen: 53,3 % af det samlede antal indmeld
te personer var i alderen 20-39 år, et forhold der går igen efter
opdeling på køn. Der er imidlertid en væsentlig forskel mellem
kønnene. Mens 71 % af mændene i indmeldelsesåret var mellem
20 og 39 år, er det tilsvarende tal hos kvinderne en hel del lavere:
44,0 %. Den stærke koncentration mærkes følgelig i de øvrige al
dersgrupper, hvor kun 6,6 % af det samlede tal for begge køn har
været over 50 år ved indmeldelsen; de er alle kvinder.
Aldersgruppen under 20 år er repræsenteret med 10 %, 9 per
soner, hvoraf 8 er kvinder. Endelig træder et meget tydeligt for
hold frem: 59 af de 90 indmeldte personer er kvinder, altså næ
sten % af det samlede tal. Gruppen med uoplyst alder har desvær
re et højt procenttal ikke kun i den første periode, men også i de
øvrige; det er især kvinderne, der skaber dette høje tal. Årsagen
er hovedsagelig, at det er hustruer indmeldt samtidig med ægte
fællen, og at det da blot er mandens alder, som er blevet opført.
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Fig. u. Grundplan af kirkeetagen. 1:100. Optegning efter Chr. Jørgensens
original, i menighedens eje.
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Størsteparten af disse mænd er i 31-50 års alderen, og det er da
rimeligt at formode, at blandt de 48 gifte kvinder, hvor alderen
er uoplyst, er hovedgruppen, som deres ægtefælle, mellem 31 og
50 år (se tabel 2). Det vil i realiteten sige, at den allerede konsta
terede overvægt på de mellemste aldersgrupper forstærkes yder
ligere.
For perioden 1885-89, det første år hvor menigheden har eget
lokale, svarer antallet af indmeldelser til den forudgående tid, 89
mod 90. Også fordelingen på køn er praktisk taget nøjagtig den
samme, idet 58 kvinder indmeldte sig 1885-89 mod 59 i den før
ste periode; antallet af mænd er konstant på 31. Samlet for de to
køn er procenttallet for aldersgruppen 20-29 år nogenlunde sva
rende til den forrige periode: 20,2 mod 21,1. Derimod er den
stærke dominans af 30-39 års gruppen svundet totalt ind, idet
32,2 % i 1878-84 indmeldte sig i denne alder; tallet for de næste
fem år er kun på 10,1. Man mærker i det hele taget i de samlede
tal en større spredning: de yngre aldersklasser stiger, og det sam
me er tilfældet for grupperne over 50 år; i den første periode ud
gjorde de 6,6 %, nu ligger tallet på 15,7 %. Den mere spredende
tendens kommer også frem i tallene for kvinderne alene. Som ved
det samlede tal er det 30-39 gruppen, der faldt stærkt fra 25,4 til
8,6. En del af forklaringen på dette og følgelig også på det sam
lede procenttal er den stærke stigning hos kvinderne i gruppen for
uoplyst alder: det første tal var 22,0, for perioden 1885-89 er det
på 32,8; dette tyder på, at en forholdsmæssig stor andel af kvin
derne, i forhold til de første år, ved indmeldelsen er ført ind på
linie med ægtefællen uden selvstændige rubrikker. Den største
forandring inden for mændenes grupper er den store vækst hos
de yngre aldersklasser; 25,9 % var ved indmeldelsen under 20 år,
en voldsom stigning fra 3,2 i den første periode. Aldersgruppen
30-39 år havde på dette tidspunkt det højeste procenttal på 45,2,
dette er i perioden 1885-89 faldet helt til 12,9. Det laveste tal i
denne kolonne er 6,5 og forekommer tre gange, dels i gruppen
under 14 år, dels i grupperne 50-59 år og 60-69 år.
Mens indmeldelsestallet i de to første tidsafsnit praktisk taget
var det samme, stiger tallet i årene 1890-95 til 114; stadig er der
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31 indmeldte mænd, så tilvæksten på 25 er udelukkende kvinder.
De samlede tal fordeler sig ikke så jævnt som i den mellemste
periode. Der er en betydelig koncentration på grupperne mellem
15 og 40 år. 51,7 % af de indmeldte lå ved indmeldelsen mellem
disse to yderpunkter. Også her er tallet for de uoplyste aldre højt:
22,8 %. Bemærkelsesværdigt for kvinderne er fordoblingen i pro
centtallet for 15-19 års-gruppen op til 20,5. Til gengæld er for
holdet det stik modsatte for mændenes vedkommende, idet de
19,4 % er blevet reduceret til 3,2: det samme procenttal som for
perioden 1878-84. Også gruppen 20-29 år er blevet formindsket
betydelig til 9,7 % fra 29,0. Til gengæld er sket over en tre
dobling for den næste aldersgruppes vedkommende, hvor tallet
nu ligger på næsten 42 %.
Betragtes det totale tal for de tre perioder sammenlagt uden
skelnen mellem køn, ses atter en stærk fortætning på aldersklas
serne 15-40 år, 52,6 %; en procentdel, som i realiteten er større,
når hovedparten af hustruerne i gruppen med uoplyst alder med
regnes i dette tal.
På grund af det for de enkelte tidsafsnit ret begrænsede per
sonantal må man i konklusionerne være forsigtig med at opløfte
forskydninger til en generel lov, da tilfældige forhold får relativ
stor betydning. Det bliver således kun de klare mærkbare tenden
ser pegende mod et mønster og en struktur, der kan behandles
her.
Essensen i tabel 1 kan udstykkes i tre punkter:
1. En stærk dominans af kvinder blandt de indmeldte. Kun 93
af de 293 indmeldte personer i de behandlede 17 år er
mænd; kvinderne udgør over % af det samlede antal.
2. En centralisering mod aldersgruppen 15-39 år gældende for
såvel mænd som kvinder.
3. Efterhånden som menigheden etablerer sig, udgør unge un
der 20 år en voksende gruppe. De første år ligger tallet på
10 %, herefter vokser det til 18 % for i sidste periode at
udgøre 21,1 %.
Tabel 2 viser de samme personers fordeling på civilstand, også
her opdelt på køn. For mændene gælder det, at ca. ^4 er gift, og

Tabel i. Aldersfordelingen blandt nyindmeldie i menigheden 1878—95
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%
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13,0

9,7
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14,0
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4
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5
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%
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%
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%

%
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%
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1890-95

1885-89

1878-84

Alder:

5

50-59 år
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8

9,o
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3

3,6
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3
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Kilde: Menighedslister opbevaret hos kirkens præst.
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at den omtrentlige sidste fjerdedel udgøres af de ugifte; endelig
er der en lille gruppe på 2,2 %, som er enkemænd. Blandt de gifte
er hovedparten mellem 31 og 50 år, 45 ud af 69; mens gruppen
under 30 år udgør den altdominerende part i den ugifte del, 19
ud af 22. De to enkemænd er begge at finde på den anden side af
50 års-alderen.
Hos kvinderne er billedet mere nuanceret; der er ikke den
samme dominans af en enkelt gruppe. Her er der en næsten ligelig
fordeling mellem gifte og ugifte med tallene henholdsvis 42,5 og
40,0. Enkerne udgør en langt større del, end enkemændene gjorde,
idet tallet ligger på 16,5 %. En betydelig del af disse, i antal 14
ud af 33, er bemærkelsesværdigt mellem 31 og 50 år; der er ikke
tale om, at de ældre aldersklasser her er stærkt dominerende.
Sammenlagt var 57,5 % af kvinderne enlige ved indmeldelsen,
mens det tilsvarende tal for mændene var under det halve:
25,9 %. Ligesom gruppen for mændene under 31 år er voldsomt

Tabel 2. Civilstandsfor delingen blandt nyindmeldte
i menigheden 1878-95
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«rtu
O
7

«rt
0
7
£

12 45

LT)

"rt
1— <

10 2 69

%
74,2

2

2,2

2

Enke/enkemand

J>»w
3.
s

Ugift...............

ort
0
7
CO

ii

22

4 48 85

%
42,5

U

U 2 33

16,5

i

Fraskilt...........
19

i

2 22

23,7

4->
J>>cn
’S.
§

ortu
0
7

59

93 100,1
Kilde: Menighedslister opbevaret hos kirkens præst.

IS

*rt
HH

i

2

1,0

i

5 80

40,0

200 100,0

50

Lars Dybdahl

fremtrædende blandt de ugifte, er den tilsvarende for kvinderne
også fremherskende, da 59 ud af 80 ugifte er under 31 år.
Flere af de gennem tabel 1 og 2 fremkomne tal viser resultater,
man ikke umiddelbart ville anse for givne, og som måske endda
modsiger udbredte opfattelser om særsamfundenes sammensæt
ning. Betydningsfuldt er i denne henseende centraliseringen om
kring aldersgruppen 15-39 år og den svage repræsentation af
aldersgruppen over 50 år; det sidste er særlig mærkbart i menig
hedens første år. Man kunne udmærket tænke sig, at disse sær
samfund, ikke specielt metodisterne, hentede deres klientel i de
ældre aldersgrupper, dels på grund af en eventuel voksende re
ligiøs bevidstgørelse mod slutningen af livet, dels på grund af et
stærkt kontaktbehov. Tallene synes, modsat denne opfattelse, sna
rere at vise, at hvis der er en stigende religiøsitet med alderen,
finder den tilfredsstillelse i folkekirken eller inden for sit mere
eller mindre selvopbyggede religiøse system; med må dog også,
at der sikkert er en større træghed og modvilje end hos yngre al
dersgrupper, hvad angår udtrædelse af folkekirken og indmeldelse
i et særsamfund, i det aktuelle tilfælde metodisterne. Denne træg
hed viser sig i tabel 1 især i de første år, hvor kun 6 ud af 90 var
over 50 år; man sporer således i denne gruppe en særlig tilbage
holdenhed over for det nye trossamfund i dets begyndelsesår, hvor
det ikke var så fastgroet.
En almindelig opfattelse kan være, at disse samfund også især
tiltrækker ugifte, midaldrende kvinder. Tabel 2 viste, at hoved
parten af de ugifte kvinder, som indmeldte sig i metodistmenig
heden i årene mellem 1878 og 1895, var under 30 år, ganske til
svarende mændene; dog er en ikke ubetydelig del af de ugifte
kvinder mellem 31 og 50 år.
De største grupper ved indmeldelsen er ugifte unge og ægtepar
mellem 31 og 50 år, mens gifte under 30 udgør et langt mindre
tal end den ugifte gruppe; kontaktbehovet for de unge ugifte må
have spillet en betydelig rolle. Det samlede tal for enlige kvinder
lå procentvis over dobbelt så højt som det tilsvarende for mænd.
I en by på Horsens størrelse og udviklingstrin har udbuddet af
fritidsmuligheder og foreningssamvær sikkert ikke været stort;

Metodisternes kirke i Horsens

51

men mulighederne for ugifte mænd har givetvis været større end
for ugifte kvinder, der således lettere vil blive opmærksomme på
metodisterne. Dette må også spille ind som forklaring på den ge
nerelle kvindelige dominans i menigheden; det er et fænomen, som
ikke kun kendes i Horsens, idet hovedreglen for særsamfund set
under et er kvindernes overvægt2). De unge udgjorde inden for
de tre perioder en stadig voksende procentdel af indmeldelserne.
En stor del af forklaringen på den stærke stigning fra første til
anden periode er sikkert den, at børnene til den i de første år
stærkt dominerende aldersgruppe mellem 20 og 40 år i årene
1885-89 passerer voksengrænsen ved 14-15 års alderen og ind
lemmes naturligt i menigheden.
I tabel 3 har en aldersfindeling ikke været mulig, hvilket stærkt
mindsker tolkningsmulighederne. Tabellen viser i modsætning til
de første ikke alderen ved indtrædelsestidspunktet; den er en sta
tusopgørelse foretaget over folketællingstallene fra 1901.
Menigheden har på dette tidspunkt udgjort 109; i disse tal et
de yngste børn medregnet, selv om disse ikke optræder på selve
menighedslisten. Et forhold, som straks falder i øjnene, er den
næsten ligelige fordeling mellem de to kon, men ellers synes ten-

Tabel 3. Menighedens aldersfordeling i 1901
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densen at være den samme, idet de ældste aldersgrupper har de
laveste tal.
Tabel 4 viser den erhvervsmæssige fordeling af de 293 menig
hedsmedlemmer. Der er en kolossal overvægt på arbejderklassen
set i forhold til liberale erhverv og offentlige funktionærer, som
sammen med en enkelt lærer, den eneste »intellektuelle«, kun ud
gør 2,7 % mod arbejdernes 24,9 % ; i denne procentdel er også de
kvindelige arbejdere medregnet. For øvrigt fremtræder det tydeTabel 4. Erhvervsfordelingen blandt nyindmeldte
i menigheden 1878-95
Lærer ..........................................................................
1
Offentlige funktionærer............................................
3
Selvstændige erhvervsdrivende ..............................
4
--------Faglærte arbejdere..................................................... 29
Ufaglærte arbejdere................................................... 26
Kvindelige arbejdere................................................. 18
--------Tjenestepiger .............................................................
9
--------Husmødre* .................................................................
85
Enker .......................................................................... 31
Ugifte kvinder, uden stillingsbetegnelse ............... 21
--------Børn ............................................................................. 33
Under 20 i erhverv** ............................................
12
--------Mænd uden oplyst erhverv .................................... 21
--------293

2,7 %

24,9 %
3,1 %

46,8 %

15,4 %
7,2 %

100,1 %
* Af husmødre er mindst 43 gift med mandlige menighedsmedlemmer.
** Heraf er de 6 tjenestepiger og de 4 syersker.
Kilde: Menighedslister opbevaret hos kirkens præst.
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ligt, at størstedelen af de indmeldte kvinder ikke har været i er
hverv, men i stor udstrækning har været husmødre, og mindst
halvdelen af disse har været gift med mandlige menighedsmed
lemmer og må derfor rettelig også henføres til arbejderklassen.
Som det vel var at vente, er menighedens sociale sammensætning
et udtryk for, at den i særlig grad har søgt eller har fået sit til
hold blandt den jævnere del af befolkningen.
Det er en nærliggende tanke, at opbygningen af Getsemanekirken medførte en betydelig tilgang til metodistmenigheden i Hor
sens; dette synes dog ikke at have været tilfældet. I kirkens ind
vielsesår 1906 blev kun optaget 12 medlemmer, og heraf ind
meldte 8 sig inden kirkens indvielse; 6 ud af disse 8 blev ført på
listen 24. juni, ugen før indvielsen og årsmødet. Det første årti
af dette århundrede betød antalmæssigt en nedgangsperiode for
Horsensmetodisterne. Mens tallet i 1901 havde været 109, var det
i 1911 faldet til 76, hvoraf de 43 var kvinder; en stærk nedgang,
der sætttes i relief ved tallene på landsbasis. I 1901 var der i
Danmark 3.900 metodister, tallet var ti år senere steget til
4.3003).

METODISTKIRKER OG KØBSTADKIRKER
Getsemanekirken i Horsens er en blandt mange metodistkirker,
der blev rejst i årtierne før 1914. Rundt i den danske provins
møder vi disse beskedne kirkebygninger, der dog oftest i det ydre
falder ind i mønstret for tidens købstadkirker1). Som nævnt ei
der ikke tale om en særlig metodistarkitektur.
I det indre er der dog store lighedspunkter mellem metodist
kirkerne, lighedspunkter, der virker adskillende over for mange
af folkekirkens kirker — og netop det indre er kun lige strejfet i
det foregående. Dette skyldes, at fællestrækket mellem kirkerne
er det, at det dekorative træder så lidt frem.
Det sparsomme udstyr kan næppe begrundes ud fra en bevidst
eller ubevidst modstand mod kirkeudsmykning, bl. a. fordi der
kan nævnes eksempler på kirker, hvor billedfremstillinger fore
kommer. I de danske metodisters ugeblad skriver et medlem Hen
ning Hall:
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»... Metodistkirken, der i sin fødsel også modtog en ret præg
nant reformert arv, har derfor også, når det gælder kirkernes ud
smykning, været præget af enkelhed, men dette skyldes ikke et
negativt syn på kunsten og manglende forståelse for den æstetiske
befordring af religiøs oplevelse. I første omgang må det vel nær
mest tilskrives den hastige spredning af metodismen, der krævede
mange kirkebygninger for små midler«2). - Det er givet, at det
økonomiske aspekt har spillet en væsentlig rolle ved kirkeopfø
relserne landet over, og at interiøret såvel som exteriøret, hvad
udsmykning angår, oftest fremtræder i en noget skrabet form, kan
delvis skyldes dette forhold. Men et stærkt ønske om kirkedeko
ration synes dog ikke at være til stede i menighederne; hovedpar
ten af metodistkirkerne er blevet etableret før 1910, og hvis ud
smykning var eftertragtet, skulle det pengemæssige problem sik
kert være elimineret i årene fremefter. En årsag til den åbenbare
manglende interesse for dekoration kan være et bevidst eller ube
vidst ønske fra menighederne om at markere deres særstilling
som en frikirke, stadigt missionerende og fortsættende linien fra
bevægelsens foregangsmænd, hvis forsamlingssteder bar præg af
simpelhed, og denne har man - måske uden at gøre sig det klart
- ønsket at opretholde.
Var og er Getsemanekirken end beskeden, så skal dette således
næppe ses i sammenhæng med menighedens sociale sammensæt
ning. I det ydre fulgte man nøje tidens almindelige kirkebyggeri,
muligvis har man således gennem bygningens udformning søgt
at gøre menigheden socialt acceptabel. Samtidig viser det, at me
todismens ideindhold ikke ligger så langt fra folkekirken, at det
fremtvinger en egen bygningsstil.
NOTER OG HENVISNINGER
Præsentation.
i. Hakon Lund og Knud Millech:
Danmarks bygningskunst, 1968,
s- 388-3932. Lund & Millech, s. 378-388.

1. Disse oplysninger og de følgende i dette afsnit bygger på
>Fem og tyve år af Horsens
metodistmenigheds historie«, et
jubilæumsskrift udgivet 1906 af
menighedens daværende præst.
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Kirkebyggeriets økonomiske
baggrund.
1. Se overslaget over bygningsud
gifterne; i menighedens eje.
2. Disse oplysninger fremkom i
Horsens Avis lørdag 30. juni, s.
2, der ligesom Horsens Folke
blad denne dag bragte en om
tale af den nye kirke. En væ
sentlig del af artiklerne er en
opremsning af de forskellige
mestre, der har udført enkelt
dele af kirken, ligesom også
materialerne bemærkes.
3. Horsens Dagblad og Socialde
mokraten, begge lørdag den 30.
juni 1906, bringer oplysninger
ne om indsamlingerne og ga
verne.
4. I sin bog »Metodistkirken i
Danmark 1858-1908« nævner
pastor S. N. Gaarde disse to gi
vere i forbindelse med omtale
af den nye kirke og det her af
holdte årsmøde i 1906.
Målforhold og materialer.
1. Som grundlag er brugt arki
tekt Chr. Jørgensens oprindeli
ge arbejdstegning (i menighe
dens arkiv), der i alt væsentligt
stemmer overens med den en
delige bygning. Dog er i kæl
deren sket forandringer ved se
nere ombygning. Oprindelig
var der her indrettet to lejlig
heder med hver to værelser,
køkken og spisekammer.
2. Trap: Danmark VIII, 2, (1964),
s. 420 opgiver tårnets højde
som værende 32 m.

Skibet.
i. Horsens Avis, lørdag 30. juni
1906.

55

2. Det brugte billedmateriale er
hentet fra Kristelig Talsmand,
årg. 1955, hvor en lang række
af metodistmenighedernes kir
ker får en kort præsentation.
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stelig Talsmand og især s. 91,
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Vesterbrogade 24 i Århus
En ejendoms historie

Af Jørgen Peder Clausager

Indledning
Omkring år 1900 oplevede Danmark en højkonjunktur med en
række gode år for landbrug, håndværk og industri1). Men før
århundredskiftet øgedes landbrugets arbejdsstyrke ikke synder
ligt; opgangen i antallet af beskæftigede satte især ind efter ved
tagelsen af loven af 1899 om tilvejebringelse af jordlodder for
landarbejdere2).
Befolkningsoverskuddet i landdistrikterne flyttede derfor væk;
nogle emigrerede, andre tog ophold i byerne3). Mønstret for van
dringen fra land til by har været: fra landdistrikt til provinsby,
og fra provinsby til hovedstad.
En af de købstæder, der måtte virke mest dragende i kraft af
sin størrelse og erhvervsstruktur, var Århus. En tabel over folke
tallet og befolkningstilvæksten i Århus for årene 1880 til 19104)
viser, at folketallet næsten fordobledes fra 1880 til 1900, fra
24.831 til 47.859. Den årlige tilvækst var størst fra 1895 til 1900,
og falder derefter brat i det 20. århundredes første år: i de tolv
måneder fra 15. januar 1899 til 15. januar 1900 var befolknings
tilvæksten 2811, i de tolv måneder fra 15. oktober 1901 til 15. ok
tober 1902 faldt tilvæksten til 764, og i en tolvmåneders periode
1903-04 gik den helt ned til 161.
Tallene — der angiver nettotiIvæksten - viser ikke, om der skete
et fald i indvandringen til Århus fra landet — hvad det er fristen
de at antage i forbindelse med virkningerne af 1899-loven - eller
om indvandringen er fortsat, og blot blevet modsvaret af en større
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udvandring, f. eks. til København. Men det er i og for sig også
irrelevant for denne undersøgelse: hvad der står helt klart er, at
den store nettotilvækst fra 1895 til 1900 har stillet krav om et bo
ligbyggeri, der kunne huse tilflytterne. Formålet med denne artikel
er en historisk belysning af en århusiansk etageejendom fra denne
periode - Vesterbrogade 24 - og dens beboere.
Materialet
De fleste kilder til denne undersøgelse er utrykte. Men først er
der dog grund til at nævne en vigtig trykt kilde: den årligt ud
kommende Aarhus Vejviser, der er udgivet regelmæssigt siden
1870’erne; i dette århundrede har der dog været nogle år, hvor
den ikke er udkommet: 1945-46-47 og 1950-51-52-53. I sit husre
gister giver den for hver enkelt ejendom oplysning om, hvem der
bebor hver enkelt lejlighed, idet den angiver familieoverhovedet
ved erhverv og navn; for så vidt der har været logerende i hus
standen, der ikke har hørt til familien, angives disse på lignende
måde.
Der er dog grund til et par kritiske bemærkninger: man kan
ikke se, hvilket tidspunkt angivelserne i vejviseren gælder (om
det f. eks. er pr. 1. januar) ; og hvor der foreligger et kontrolma
teriale — nemlig de nedenfor omtalte mandtalslister — kan man
påvise mange fejl og unøjagtigheder i Vejviseren. Dette nedsætter
dens kildeværdi stærkt, men for tidsrummet efter de kommunale
folketællingers ophør er man nødt til at bruge den.
De utrykte kilder stammer alle fra offentlige arkiver, og kan
inddeles i to hovedgrupper: administrationsarkivalier og retsarkivalier.
Administrations arkivalierne findes hos Århus kommune, og
omfatter flere kategorier.
Bygningernes historie belyses gennem tegninger, planer og
skrivelser hos Stadsingeniørens Bygningsinspektorat (sag vedr.
Vesterbrogade 24). Her findes genparter af tegninger fra ejen
dommens opførelse, samt ansøgninger, tegninger og korrespon
dance vedr. ombygning og modernisering senere hen.
Beboerne af ejendommen kan undersøges gennem skemaerne
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fra mandtallene og de kommunale folketællinger, der i den om
handlede periode blev foretaget hvert år ultimo oktober/primo
november til og med 1943; der var igen kommunale folketællin
ger i 1946 og 1953.
Mandtalsskemaerne indeholder en mængde spørgsmål:
I hvilken lejlighed bor familien (forhus, baghus, st., 1., 2. sal,
t. v., t. h.) ?
De enkelte familiemedlemmers navne (inkl. hustrus fødenavn).
Fødselsår og -dag.
Stilling i familien (far, mor, barn, slægtning, logerende).
Fødeby (og evt. andet statsborgerskab, hvis ikke dansk).
Rang, stand og næringsvej.
Er man ansat ved byens brand- eller ordenskorps?
Hvis flyttet i det sidste år, da tidligere bopæl her i byen.
Hvis tilflyttet i det sidste år, da hvorfra.
Eventuelle plejebørn med fødselsdata.
Hvor går de på listen anførte børn mellem 6 og 15 år i skole?
Oplysning om værnepligt: lægd, bogstav, nr.
Angivelse af døvstumme, blinde og idioter (d.v.s. åndssvage).

Fra 1907 tilføjes rubrikker om:
Arbejdsgivers navn og bopæl.
Antal værelser i lejligheden og den helårlige husleje.
Samme år indføres tillægsskemaer til oplysning om:
1. Ejendommens lejlighedsbestand; om nogle af lejlighederne
står tomme, samt til hvad leje de ledige lejligheder sidst har
været lejet ud.
2. Hvorvidt ejendommen helt eller delvis ejes af udlændinge.
3. Hvorvidt der i ejendommen findes forretningslokaler; firma
navn, branche, forretningsadresse og -telefon, indehavers navn
og privatbopæl.
Desværre er skemaerne ikke altid blevet udfyldt lige omhygge
ligt; f. eks. har man - det gælder specielt logerende - sammen-
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blandet rubrikkerne »stilling i familien« og »rang, stand og næ
ringsvej«. Og mange gange er rubrikkerne slet ikke blevet ud
fyldt; det gælder især tillægsskemaerne, men desværre også hyp
pigt rubrikken vedr. huslejen.
Til trods for disse mangler må mandtalslisterne betragtes som
en særdeles vægtig kilde til viden om husets beboere.
Endelig må under administrationsarkivalierne nævnes et par
grupper, der må kunne tappes.
Det gælder huslejenævnets forhandlinger; men undersøgeren har
ikke kunnet få adgang til at se alt, hvad der vedrører ejendom
men, hvorfor dette nævns virke kun er fragmentarisk belyst. Dog
foreligger det meste af referaterne fra huslejenævnets forhandlin
ger i 1966 om lejeforhøjelser i forbindelse med fjernvarmeinstal
lation; men disse er stillet til rådighed af en af ejendommens nu
værende lejere, der fik dem tilsendt som udskrift af forhandlings
protokollen.
Den sidste gruppe administrationsarkivalier, der må nævnes, er
ejendomsvurderingerne, der er foretaget af hensyn til ejendoms
beskatningen. Her findes vurderingerne fra 1936 og fremefter
bevaret på Århus Rådhus, mens de ældre er gået i papirmøllen.
Imidlertid er tallene bevaret hos Statens Lignings direkt or at, af
delingen for vurdering af fast ejendom. Man kan her få oplyst
vurderingsansættelserne lige fra t. aim. vurdering, der fandt sted
i 1904. For øvrigt er siden 1909 ved ethvert ejerskifte den seneste
vurderingsansættelse indført i Skøde- og panteprotokollerne, og
da ejendommen har været handlet temmelig hyppigt, har man og
så herigennem en oversigt over, hvad den er blevet vurderet til.
Af retsarkivalierne er de vigtigste Skøde- og panteprotokoller
ne, hvor skøderne er blevet optaget in extenso, sammen med den
ovennævnte oplysning om vurderingen. Skøderne oplyser om kø
ber og sælger, købesum, hæftelser, servitutter m. v. Til protokol
lerne hører et realregister (tingbogen), hvor alt vedrørende matri
kelnummeret er samlet, med henvisning til protokollerne. For ti
den efter 1931 er kun anvendt dette register, eftersom det da in
deholder oplysningerne om købs- og vurderingssummerne.
Foruden ejerskifterne muliggør denne arkivaliegruppe også en
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undersøgelse (ikke foretaget i nærværende) af belåningen af ejen
dommen, da tinglyste hæftelser anføres med sum, rentesats og
kreditor.
Skøde- og panteprotokollerne for hele dette århundrede, samt
realregisteret (tingbogen) siden 1931 findes på Århus Byrets
Tinglysningskontor, men realregistrene før 1931 er mærkværdig
vis afleveret til Landsarkivet i Viborg.
1904-06 var ejendommen genstand for en fogedforretning: den
blev sat til tvangsauktion i 1904, men den nye ejer fik den først
tilskødet i 1906. Herom må kunne findes materiale i en auktions
protokol, som dog ikke er blevet undersøgt; derimod er doku
menterne - der findes blandt Aarhus Byfogedembedes Fogeddo
kumenter på Landsarkivet — gennemset.
Som det sidste — men ikke mindst værdifulde — af retsarkivalierne skal nævnes en vurdering af ejendommen, foretaget 13. sep
tember 1902 - åbenbart straks efter fuldførelsen - i henhold til lov
af 19. marts 1869 om udlån i faste ejendomme af umyndiges mid
ler m. m. Den giver - foruden vurderingen - en beskrivelse af
ejendommen og anfører et budget for den. (Det må erindres, at
denne vurdering åbenbart er foretaget med henblik på ejendom
mens prioritering, og ikke beskatningen). Vurderingen findes
blandt Aarhus Byfogedembedes Vurderingsforretninger (også i
Landsarkivet, Viborg).
Efter de to hovedgrupper af arkivalier skal kort nævnes nogle
andre kategorier, der generelt skulle kunne være af værdi, men
som i det foreliggende tilfælde har vist sig temmelig unyttige:
Realkreditinstitutionernes arkiver. De for ejendommen rele
vante institutioner er Ny jydske Kjøbstad-Creditforening og
Købstadhypotekforeningen i Århus. Ingen af disse ligger med
vurderinger længere tilbage end ca. 1940. Enkelte oplysninger vedrørende huslejen i so’erne og ôo’erne- er dog hentet fra disse
kilder.

F orsikringsselskab ernes arkiver. Gamle brandtaksationer ville
have været interessante, men ejendommens nuværende forsik-
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ringsselskab — Købstædernes aim. Brandforsikring — har kun haft
den forsikret siden 1948, og kan ikke oplyse, hvor den tidligere
har været forsikret.

Hïiset bygges
Den ejendom, der er genstanden for nærværende undersøgelse,
er opført 1901-02 af møllebygger Peder Pedersen Nielsen (ses
også betegnet som tømrermester) og murermester N. P. A. Sø
rensen5), på en 387 m2 stor grund6) på nordsiden af Vesterbro
gade, matr. nr. 1270 af Århus Købstads Bygrunde. (Det var den
gang Vesterbrogade 84, men har siden 1928 været Vesterbrogade
247).
Det var dengang i byens udkant, men grunden var dog bebyg
get allerede tidligere. Denne bebyggelse har det ikke været muligt
at få oplysninger om, da bygningsinspektoratets materiale ikke
rækker så langt tilbage8). Man kan dog gætte på, at dette hus er
opført omkring i860, da der i i860 og -62 er blevet lyst et par
servitutter om hegn og fællesgavl med naboejendomme9).
Denne ældre bebyggelse blev - i henhold til købekontrakt af 20.
august 1900 - solgt af S. Nielsen til P. Nielsen. En transportkø
bekontrakt af 8. juni 1901 oplyser, at N. P. A. Sørensen overta
ger halvdelen af ejendommen som P. Nielsens medejer. Skødet er
dateret 23. august 1901, og såvel købekontrakterne som skødet
blev tinglyst 29. august 1901. Købesummen for ejendommen var
12.000 kr.10).
Vinteren 1901-02 er de gamle huse blevet nedrevet. Af mand
talslisten for november 1901 fremgår, at der endnu er een beboet
lejlighed i ejendommen, men iflg. Aarhus Vejviser for 1902 bor
der ingen på adressen. Da der er grund til at antage, at Vejvise
rens oplysninger er senere end mandtalslistens, kan man gætte på,
at nedrivningen er sket i begyndelsen af 190211).
I foråret 1902 blev P. Nielsen eneejer. Ifølge skøde af 24.
marts sælger N. P. A. Sørensen sin andel af ejendommen til P.
Nielsen for 10.100 kr.12). Det må have været, medens de nye byg
ninger var under opførelse; hvis vi antager, at de to ejere har bi
draget ligeligt til husets opførelse, således at Sørensens andel
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stadig var 50 %, har ejendommen på overdragelsestidspunktet
været godt 20.000 kr. værd. Desværre oplyser skødet intet om,
hvor stor Sørensens andel var, da han solgte. Den mulighed kan
også tænkes, at Sørensen - murermesteren - har gjort sin del af
arbejdet færdigt, og gerne har villet frigøre sin kapital; så måtte
Nielsen - tømrermesteren - overtage det hele og gøre det færdigt.
Denne mulighed forudsætter dog, at Sørensen og Nielsen selv har
arbejdet ved opførelsen af huset, hvilket man ikke kan se noget
steds i kilderne; men det er sandsynligt, og kan evt. også forklare
den manglende signatur på arkitekttegningerne i Bygningsinspek
toratet: huset er et murermesterhus, og d’hrr Sørensen og Nielsen
har været deres egne arkitekter12a).
I al fald stod huset færdigt til den 5. september 1902, for da
anmodede P. Nielsen gennem sin advokat borgmesterkontoret i
Århus om at få »udmeldt tvende Mænd til i Overensstemmelse
med Lov 19. Marts 1869 at taxere den ham tilhørende Ejendom
Matr. No. 1270 af Aarhus Kjøbstads Bygrund, beliggende Ve
sterbrogade 84«13).
Taksationen fandt sted den 13. september, og vurderingsdoku
mentet er en udmærket kilde14), da det indeholder en beskrivelse
af og et driftsbudget for ejendommen. Det oplyser, at P. Nielsen
har købt ejendommen for 12.000 kr., og anvendt 29.000 kr. på
nybygninger.
De nye bygninger bestod af for- og baghus. Forhuset indeholdt
en butik med to tilhørende beboelsesrum, tre 4-værelsers lejlighe
der og på loftet fire pigekamre, eet til hver lejlighed. Baghuset
indeholdt fire 3-værelsers lejligheder; i alt altså en butikslejlighed

Figur 1: Situations plan over matr. 1270. Planen viser den smalle og dybe
grund og husenes beliggenhed på grunden. Terrænet stiger ret kraftigt mod
nord; der er trapper fra den forreste gård op til passagen forbi baghuset,
og fra den bageste gård til haven, der mod syd begrænses af en betonmur
pâ et par meters højde. Endvidere ses de to »latrinbygninger*, af hvilke den
i haven fjernedes i 1916, mens den i den forreste gård fik indlagt vandklo
setter og først blev nedrevet i 1941, da baghusets lejligheder fik indlagt
voc'er. Nabogrundene er angivet med matrikelnumre.

Figur 2: Forhusets facade mod Vesterbrogade. Facaden er muret i røde
mursten, mens vinduesindramninger, gesimsbånd m. v. er hvidmalet. Kvi
stene er tilføjet i 1916; før da fik loftsværelserne lys gennem almindelige
tagvinduer.
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og syv rene beboelseslejligheder. Husene var grundmurede; der
var indlagt vand og gas; opvarmningen skete med kakkelovne;
toiletterne var tørklosetter i gårdene: 2 til for- og 2 til baghuset.
Under begge huse var der kælder, der anvendtes til lager, brænde
rum og vaskehuse.
Den årlige lejeindtægt af hele ejendommen var ifølge budgettet
2700 kr. ; udgifterne anslog vurderingsmændene til 410 kr., såle
des at nettoindtægten skulle blive ca. 2290 kr. årligt. Ejendom
mens værdi i handel og vandel satte de til 42.000 kr.
Indflytningen i huset er begyndt til oktober flyttedag 1902, evt.
tidligere; 1. november 1902 er 5 af de 8 lejligheder beboede15).

Ejendommens videre historie
Husets bygherre, P. Nielsen, fik den kranke skæbne efter ca.
2 års forløb ikke mere at kunne svare enhver sit; den 12. septem
ber 1904 blev der holdt tvangsauktion over ejendommen16). Selv
er P. Nielsen - formodentlig af samme dystre årsag - flyttet fra
sin lejlighed på 3. sal i forhuset17).
Ved tvangsauktionen lød det højeste - og eneste - bud på
20.000 kr. ; det kom fra en fabrikant W. Voigt, der havde en an
denprioritet på 10.000 kr. i ejendommen; den var i alt belånt til
godt 36.000 kr.18)
Voigt fik imidlertid aldrig skøde på ejendommen; ved trans
portkøbekontrakter af 25. oktober og 29. december 1905 indtrådte
i stedet glasmaler A. Nitsche (af østrigsk oprindelse) som ufyl
destgjort panthaver, og han fik ved fogedudlægsskøde af 5. fe
bruar 1906 tilskødet ejendommen19).
Nitsche, der selv flyttede ind på 2. sal i forhuset, havde sin
virksomhed — Aarhus Glas- og Porcelænsmaleri — i stuelejlighe
den i baghuset. Dette er det eneste tilfælde, hvor lokaler er blevet
anvendt udelukkende til erhverv i ejendommen, bortset fra bu
tikken20).
Imidlertid solgte Nitsche allerede ejendommen i februar 1908,
og fra 1908 til 1914 skiftede ejendommen ejer 7 gange. De fire
gange blev ejendommen handlet til vurderingsprisen - 35.000 kr.
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Figur 3: Baghusets facade mod den forreste gård. Hele baghuset - såvelsom
forhusets gårdside - er muret i gule mursten. Jordsmonnet foran huset blev
gravet af i ca.
meters dybde i 1941 i forbindelse med planering og regu
lering af gården. I 60’erne blev der lavet en udvendig kældernedgang i ste
det for det vestlige fag kældervinduer.
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- og den højeste salgssum opnåedes i marts 1914 med 46.000 kr.
To af de syv gange indgik ejendommen i mageskifter21).
Fra 1907 (muligvis allerede 1905) til 1916 var der i butikken
mejeriudsalg. Når udsalget blev nedlagt i 1916, kan årsagen have
været konkurrencen fra Mejeriet Vesterbro, der netop i 1905
var blevet etableret på den anden side af Vesterbrogade22).
Køberne af ejendommen i 1914 var murermester H. Hansen og
tømrermester C. Hansen23) - den samme håndværkerkombination
som den, der opførte huset. Det er tænkeligt, at parret har købt
huset for at modernisere det - i al fald foreligger der fra H. Han
sen den 26. maj 1916 en bygningsanmeldelse24), hvori der ansø
ges om tilladelse til at indlægge wc’er i forhuset, samt indrette en
selvstændig beboelseslejlighed i loftsetagen (der jo var indrettet
som pigekamre), i hvilken forbindelse der skal opsættes to kviste
mod gaden. Endelig ansøges der om at måtte erstatte de to af
tørklosetterne i gården med vand-wc’er, til brug for lejerne i bag
huset.
Af akterne25) fra sagens behandling hos bygningsinspektør og
sundhedskommission fremgår, at grunden er overbebygget : der
er bygget på 21 m2 for meget. Alligevel meddeles der dispensa
tion til indretning af beboelseslejlighed i forhusets loftsetage, og
tilladelsen til indlæggelse af wc’er gives også, dog på betingelse
af, at der installeres »et lille gasblus (bunsenbrænder) under
cisternehaner i de projekterede gård-wc’er!«
Resultatet af denne ombygning blev, at 3 af de 4 pigekamre på
loftet i forhuset blev inddraget i den nye lejlighed, der fik to stuer
med kviste til gaden, og et kammer til gården. Det fjerde pige
kammer bibeholdtes, dog noget formindsket som følge af en væg
flytning; det blev inddraget i lejligheden i 1963. Desuden inddro
ges i 1916 et stykke af trappeafsatsen til entré, og et stykke af
tørreloftet til køkken for den nye lejlighed.
Wc’er installeredes i de tidligere spisekamre i lejlighederne i
stuen og på 1., 2. og 3. sal i forhuset. Adgangen sker fra bagtrap
pen. Den nyindrettede kvistlejlighed fik ikke wc ved denne ombyg
ning — såfremt den da er foregået efter planerne; men det fremgår
ikke af bygningsinspektoratets materiale, hvornår det er sket.
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Figur 4: Plan af forhuslejlighederne på 1., 2. og 3. sal. I 1916 blev der ind
rettet wc er i spisekamrene; de fik indgang fra bagtrappen i stedet for fra
køkkenet. Stueetagen (der ikke er illustreret) afviger fra den viste plan, idet
porten skærer sig gennem hele husets dybde i det vestligste fag. Butiksloka
let optager de to midterste fag mod gaden, og der er et lille sidelokale på
ét fag mod øst. Mod gården er stueetagen i øvrigt identisk med de øvre eta
ger. Omkring i960 blev korridoren lagt til soveværelset i stuen og på 1. sal.
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De 4 tørklosetter i gården fjernedes, og i stedet installeredes
2 wc’er i klosetbygningen i gården mellem for- og baghuset; disse
anvendtes af baghusets lejere.
Moderniseringen er efter alt at dømme sket i efteråret 1916;
for ved mandtallet i november var der lejere i lejligheden på 4.
sal. Efter ombygningen beholdt C. Hansen og H. Hansen ejen
dommen i godt 3 år. De har begge — efter tur — beboet lejligheden
på 3. sal i forhuset: Murermester Hans Henrik Hansen 1914-16,
og tømrermester Christen Hansen 1917-1926). De solgte huset i
april 192027) for 48.750 kr. - 2750 kr. mere, end de gav for det
i 1914. Mærkværdigere er det, at ejendomsskyldvurderingen, der
ved købet i 1914 havde været 35.000 kr.28), i 1920 kun var gået
op til 37.000 kr.29) ; det må formentlig forklares ved, at ejendom
men er blevet skyldsat umiddelbart før moderniseringen; for ved
næste ejerskifte — i oktober 1921 — er vurderingssummen røget op
til 50.000 kr.30)
Ejendommen skiftede ejer i oktober 1921 - for 70.000 kr.31),
og igen i december 1923 - for godt 63.000 kr.32) Køberen i 1923
var Frederik Baggers Møbelfabrik A/S, der havde til huse i na
boejendommen, matr. nr. 1271 (det nuværende nr. 26). Efter alt
at dømme er købet sket for at skaffe bolig til en medarbejder, idet
lejligheden på 2. sal i forhuset fra 1924 til 1932 bebos af snedker
mester Aksel A. V. Bagger.33)
Butikken var fra 1917 til 1940 udlejet til samme mand - J. A.
Christensen - der drev blad- og tobakskiosk. Så vidt man kan se,
er forretningen gået godt, for i 1925 flyttede han »privaten« fra
stuen og op på 3. sal i forhuset34). Dette medførte, at stuen ind
mod gården i butikslejligheden blev adskilt og udlejet selvstæn
digt som en etværelses lejlighed — noget, der har været tilfældet
lige siden35).
1928 blev husnumrene lavet om, således at ejendommen fik sit
nuværende nummer, 24 3G).
Baggers Møbelfabrik solgte 1931 ejendommen til transportør
(bybud) Kresten Sørensen for 71.000 kr. (vurderingssum 60.000
kr.)37). K. Sørensen solgte i 1937 til musiker Charles Jensen for
71.285 kr. (vurderingssum 72.000 kr.)38).
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Figur 5; Plan af forhusets loftsetage 1902-16.
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Figur 6: Plan af forhusets loftsetage efter 1916. Den viste rumopdeling blev
approberet af bygningsmyndighederne i 1916. Der er direkte gennemgang
fra fortrappen til tørreloftet (krav fra brandmyndighederne? ).De stiplede
linier fra køkkenet til ydervæggen antyder formentlig en lyskanal til et tag
vindue. Kammeret mod gården, hvortil
der er direkte adgang fra fortrappen
uden om lejligheden, har hørt til denne.
På planen ses intet vue, som senere
(hvornår vides ikke) er blevet installe
ret ved siden af bagtrappen. Jfr. i øv
rigt bilag 1: »Ombygning 1916«
»De enkelte beboelseslejligheder«.
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I Charles Jensens tid skete den anden modernisering af ejen
dommen. Han ansøgte 27. juni 1941 om at måtte:

1. indrette wc’er i baghusets 4 lejligheder ved opsætning af
bræddevægge beklædt med plader, og forsyning af wc-rummene med vinduer og døre.
2. indrette faldstamme fra køkkenvaske i forhusets 5 køkkener.
3. do. for baghusets 4 køkkener i forbindelse med installation af
wc’er.
4. i forbindelse med fjernelsen af de to gårdklosetter regulere
den stærkt stigende gårdsplads, og muligvis hældningen på
den eksisterende asfalterede faldstamme gennem forhusets
kælder.
5. ændre baghusets kælderrum, så udnyttelsen bliver mere prak
tisk.

Charles Jensen fik meddelt tilladelse til arbejdet 11. juli
194139).
Charles Jensen solgte ejendommen i august 1943 for 73.250 kr.
(vurderingssum 72.000 kr.) ; ligesom i sin tid H. og C. Hansen
tjente heller ikke han mere end et par tusind kroner på sin mo
dernisering, regnet efter købs- og salgssum. Men selvfølgelig kan
ejendommen være blevet solgt fordelagtigere - med en større
udbetaling - end den er blevet købt. Men i modsætning til den
forrige modernisering synes det denne gang ikke at slå igennem
i vurderingssummerne: ved ejerskiftet 1937 var ejendommen vur
deret til 72.000 kr., og dette tal var uændret ved ejerskifter i 1943
og 1945; først ved ejerskiftet i 1955 er vurderingen krøbet op til
75.000 kr.40).
Dette kan skyldes to ting: dels, at 1916-moderniseringen resul
terede i en ekstra beboelseslejlighed, med deraf følgende større
lejeindtægt, og dels, at huslejerestriktionerne under og efter den
2. verdenskrig holdt lejeindtægten for ejendommen kunstigt nede.
Dette sidste bekræftes af mandtalslisternes oplysninger om hus
lejen: fra 1915 til 1918 steg den årlige leje for de fire lejligheder
i forhuset fra 1410 kr. til 1850 kr. I modsætning hertil var der i
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samme periode kun en stigning i huslejerne i baghuset fra 950 til
1050 kr. Derimod er huslejen for baghuset under 2. verdenskrig
stationær: fra 1937 til 1946 ligger den fast på 2340 kr. om året
for de fire lejligheder, der fik wc’er i 194141).
I 1945 købtes ejendommen for 73.250 kr. af forretningsfører
Johs. Hildebrandt-Sørensen. Han havde den til sin død; i 1955

Facade mod syd (forreste gård)
r-~l—i—i—r~----------- 1--------------- 1-------------- 1-------------- <-------------- 1-------------- 1------------- r
0
1
5
8 m

Figur 7: Plan af baghuslejlighederne i stuen og på 1. og 2. sal. Planen viser
lejlighederne før moderniseringen i 1941. Desuden vises den på tegningerne
fra 1901 angivne placering af dørene; ved husets bygning blev der tilføjet
en ekstra indgangsdør fra fortrappen, mens døren fra soveværelset til stuen
sløjfedes (ses på fig. 8).
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Figur 8: Plan af baghuslejlighederne på i. og 2. sal. På denne plan ses den
i 1941 foretagne modernisering ; der er indlagt Tvcer, wc-rummet og et gar
derobeskab er blevet skilt fra i soveværelset med en bræddevæg. Desuden
er køkkenskabene fjernet (og erstattet af et køkkenbord). Stuelejligheden
fik i stedet for garderobeskabet i soveværelset tillagt en del af nederste
trapperepos på fortrappen, til en lille entré og et pult er rum. Kvistlejlighe
den (på 3. sal, ikke illustreret) har samme rumopdeling, blot er zvc’et - af
hensyn til skråvæggene - installeret, hvor 1. og 2. sals-lejlighederne har
garderobeskabet.
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solgte hans enke den for 84.500 kr. til ingeniør S. A. Petersen og
installatør Georg Bech, der ejede henholdsvis 4/5 og 1/5. Ved
Georg Bechs død 1962 overtog S. A. Petersen hans femtedel for
vurderingsprisen, 25.000 kr. Men S. A. Petersen var kun eneejer
i 5 måneder: marts 1963 solgte han halvparten af ejendommen
til tømrermester Gunnar Rasmussen for 73.000 kr.42).
Butikken har fra 1946 (muligvis et par år tidligere) og til nu
været parfumeri421).
I S. A. Petersens tid skete der forskellige moderniseringer af
ejendommen. Det begyndte med installation af gasopvarmet va
skemaskine og centrifuge i vaskekælderen i baghuset (der benyt
tedes af alle lejerne). I anledning af installationen har husleje
nævnet den 19. maj 1955 godkendt en lejeforhøjelse for alle lej
lighederne på 7,50 kr. månedlig43).
I i960 ansøgte S. A. Petersen om at måtte hæve loftet i kæl
deren i forhuset, da der skulle indrettes varmekælder44). Der
skulle indlægges fjernvarme, og loftshævningen var krævet af be
lysningsvæsenet45). Samtidig søgte han tilladelse til at moderni
sere den et-værelses lejlighed i stuen i forhuset, og til at ændre
kældernedgangen til forhuset. Byggetilladelsen meddeltes 13. au
gust i960.
Fjernvarmekontrakten med Århus Kommunale Værker er un
dertegnet 18. oktober 1962, og leveringen af varme påbegyndt i
løbet af foråret 196346).
I anledning af installationen af fjernvarme og forskellige andre
forbedringer, søgte S. A. Petersen 1966 - efter at have afhændet
ejendommen - om tilladelse til at gennemføre lejeforhøjelser. Sa
gen har været under behandling af huslejenævnet det meste af
1966, og omfattede bl. a. besigtigelse af ejendommen; den afslut
tedes i november med, at nævnet godkendte nogle ganske store
lejeforhøjelser:

Stuen, butik............... 228,44
Stuen, lejlighed ......... 755,07
1. sal........................... 1488,31
2. sal........................... 1250,95

kr. årligt
-
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3- sal...........................
4- sal ...........................
Stuen over gården ....
1. sal ...........................
2. sal ............................
3- sal ...........................

633,66
786,69
533,78
529,76
511,95
328,54

kr. årligt
-47)

Forinden huslejenævnets godkendelse af lejeforhøjelserne havde
fundet sted, havde ejendommen imidlertid nået at skifte ejer ikke
mindre end tre gange. Oktober 1964 solgte S. A. Petersen og
Gunnar Rasmussen ejendommen til skohandler Carl Lund Søren
sen for 229.000 kr. (vurderet til 180.000 kr.). Denne solgte den i
marts 1965 videre til slagtermester Peter Gregersen og V. Hansen
for 232.000 kr. (vurderingen uændret 180.000 kr.)48). Rygtet
blandt de nuværende lejere, der husker Lund Sørensen, siger, at
han købte huset for at få en lejlighed i det, og derefter solgte det
igen så hurtigt som muligt; hvadenten det er pålideligt eller ej,
blev Lund Sørensen boende i ejendommen til februar 1970.
I november 1966 handledes ejendommen sidste gang som en hel
hed: landsretssagfører Otto Jespersen og ejendomshandler Freddy
Frederiksen købte den for 241.000kr. (vurderingssum240.000kr.).
I maj-juni 1968 tinglystes anmeldelse af ejendommens opdeling i
li ejerlejligheder, og den første lejlighed solgtes i august 1968.
I skrivende stund (januar 1971) er 6 af de 11 ejerlejligheder
solgt, alle beboelseslejligheder. Tilbage er 3 beboelseslejligheder,
butikken og et kælderrum i baghuset, der også blev udstykket som
ejerlejlighed49).
Da hele ejendommen endnu ikke er solgt - reglen er den, at en
lejlighed først kan sælges, når det passer lejeren at fraflytte den
- vil det være urimeligt at gå nærmere ind på dette kapitel af
ejendommens historie; hvad angår de allerede solgte lejligheder,
henvises til oversigten i bilag 3. Dog kan det allerede nu siges, at
ejendommen som ejerlejligheder vil medføre mange modernise
ringer og en væsentlig hævning af vedligeholdelsesniveauet, så
det lidt misrøgtede præg, ejendommen efterhånden havde fået,
gradvis vil forsvinde.
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Ejendommens lejligheder: indretning og udnyttelse
Ejendommens indretning fremgår i det store og hele af tegnin
gerne fra dens opførelse50)- Af ændringer siden da skal blot re
kapituleres:
1. indrettelse af loftslejlighed i forhus i 1916: se fig. 6.

2. indrettelse af toiletter i de øvrige forhuslejligheder samme år.
3. indrettelse af toiletter og garderobeskabe i baghuslejligheder
ne i 1941 : se fig. 8 (og jævnfør i øvrigt med bilag 1).

4. modernisering af forhusets lejligheder i stue og på 1. sal,
hvorved korridoren fra køkken til gadestue er forsvundet.

Ved hjælp af mandtalsskemaernes oplysninger år for år om de
enkelte husstandes størrelse og sammensætning kan man danne
sig et billede af lejlighedernes udnyttelse. For at få et mål for ud
nyttelsesgraden kan man sætte antallet af personer i forhold til lej
lighedernes størrelse i m2; herved kan man sammenligne de en
kelte lejligheder indbyrdes, og forhuset med baghuset, og man
kan se ændringerne i tidens løb for hele husets udnyttelsesgrad.
Materialet for undersøgelsen findes dels i bilag 2: excerpter af
mandtalslisterne, og dels i de efterfølgende 2 tabeller: tabel 1
med opmålingen af lejlighederne, og tabel 2 med en optælling af
antallet af beboere i ejendommens enkelte lejligheder for hvert
år, uddraget af bilag 2.
Om m2-angivelserne er der det at sige, at de dækker hele lej
ligheden (f. eks. også køkken og wc, samt noget af murtykkel
sen), og ikke kun det deciderede opholdsareal, men det kommer
ikke til at forstyrre undersøgelsen, da det mere er de relative end
de absolutte værdier, der har interesse. Imidlertid er der foreta
get en korrektion for lejligheden på 4. sal i forhuset, da det op
målte areal indbefatter tørreloftet og det pigekammer, der skånedes i 1916, og en korrektion for stuelejligheden i baghuset, hvor
opmålingen medtager 6 m2 trappeafsats, der er blevet lagt til lej
ligheden som entré og pulterrum.
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Beregningen af udnyttelsesgraden er foretaget som følger: an
tallet af mennesker i husstanden er divideret med lejlighedens
m2-areal. Facit bliver en decimalbrøk (udregnet med to decima
ler), der betegner antal mennesker pr. m2, eller med andre ord er
et direkte udtryk for udnyttelsesgraden det pågældende år.
Eksempel: lejligheden i. sal i baghuset: 51 m2.
Antal beboere i 1908: 11 ; udnyttelsesgrad = 11:51 = 0,22.
Antal beboere i 1943: 2; udnyttelsesgrad = 2:51 = 0,04.

Det må bemærkes, at beregningen ikke tager højde for, at væ
relser kan være lejet ud; men i så fald falder udnyttelsesgraden
for det udlejede værelse, og stiger for resten af lejligheden, så
fremt det er en talrig husstand, og der kun er en logerende på
værelset. Omvendt selvfølgelig, hvis lejligheden bebos af en enlig,
der lejer værelset ud, måske endda til 2 personer. Desværre har
denne faktor ikke kunnet medinddrages i beregningen, da det
ikke af mandtalsskemaer eller andre kilder fremgår, hvilke værel
ser i lejlighederne der har været udlejet.
Derimod mener jeg, det er forsvarligt at lave opgørelser for de
enkelte år over udnyttelsen af for- og baghuset, resp. hele ejen
dommen, selv om en eller flere lejligheder har stået tomme på tæl
lingsdagen, idet den tomme lejligheds m2-areal lades ude af be
tragtning. I øvrigt er udregningerne for hhv. forhus, baghus og
hele ejendommen sket ved, at m2-arealerne er adderet for sig, og
antallet af personer i husstandene for sig, hvorefter divisionen er
foretaget.
Med den nævnte reservation vedr. udlejede værelser, mener jeg,
at resultaterne vil give et godt billede af ejendommens udnyttelse
gennem årene.

TABEL i
De enkelte lejligheders størrelse m. v.
Kilde: Opmåling, foretaget i 1967 i anledning af ejendommens
opdeling i ejerlejligheder, af landinspektørfirmaet Aakjær
og Krabbe, Vestergade 8, Århus.
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Beregningsgrundlag: Lejlighedernes areal er beregnet i et plan
1,00 m over gulv, idet flg. er medregnet:
1. den del af ydermure, der ligger på ejen
dommen,
2. hele vægge mod fællesrum,
3. halve vægge mod anden lejlighed.

Ejerlej
lighed
nr.

Beliggenhed

Areal
i m2

Forde
lingstal
(af 100)

I

Stuen, forhuset (1 værelse)

34

5

2

i. sal, forhus (4 værelser)

86

14

3

2. sal, forhus (4 værelser)

86

14

4

3. sal, forhus (4 værelser)

86

14

5

4. sal, forhus (3 værelser)

78*)

13

6

i kælderrum i baghus

17

2

7

Stuen, baghuset (2% værelse)

57**)

9

8

i. sal, baghus (2% værelse)

51

8

9

2. sal, baghus (2% værelse)

51

8

10

3. sal, baghus (2% værelse)

46

7

ii

Butik og stue, forhus

32***)

6

*) Dette tal gælder for hele den udstykkede loftsetage, inkl. kammer og tørreloft. Den
oprindelige, i 1916 oprettede beboelseslejlighed har haft et areal på ca. 50 m2. Dette
sidste tal vil blive anvendt i »kvadratmeterstatistikken«.
**) I dette tal er medregnet det pulterrum, lejligheden har fået tillagt ved inddragel
sen af en del af nederste trappeafsats; når der bortses fra det, har lejligheden
samme areal - 51 m2 - som lejlighederne på 1. og 2. sal.

**®) Ved arealberegningen er butik + stue til og med 1924 regnet sammen med værelset
mod gården som een beboelseslejlighed, d.v.s. 66 m2. Efter denne tid er de 32 m2
udeladt i beregningerne, da butik-f-stue er udlejet særskilt, og der ikke har boet
nogen.

Jørgen Peder Clausager

8o

TABEL 2
Optælling af antallet af beboere i ejendommens enkelte lejlighe
der for hvert år, foretaget på grundlag af oplysningerne i mand
talslisterne (se BILAG 2).

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

5
4
7

6
8
7
5

8
5
-

4
4
4
9

3
4
4
9

3
5
9

5
5
9

6
4
2
8

4
2
4
10

4
2
5
4

3
4
5
8

Forhus, ialt

16

26

13

21

20

17

19

20

20

15

20

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal

8
6

9
6
6
6

7
6
4
8

6
5
5
8

9
6
4

7
4

7
il
6
5

10
10
6
5

7
9
8
4

6
10
6
7

9
7
5

Baghus, ialt

H

27

25

24

19

11

29

31

28

29

21

F. + B., ialt

30

53

38

45

39

28

48

51

48

44

41

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal

3
5
5
5
-

3
5
5
-

4
4
5
5
-

4
5
4
7
4

2
5
4
6
4

4
5
3
8
4

3
5
5
8
3

3
5
6
4
3

3
5
3
5
3

4
5
3
5
3

3
5
3
5
3

18

13

18

24

21

24

24

21

19

20

19

6
8
8

5
7
5
8

3
8
7
4

10
8
5
6

8
8
9
6

9
8
5
6

10
10
4
6

9
8
2
5

10
10
2
4

9
7
3
5

9
7
3
5

Baghus, ialt

22

25

22

29

31

28

30

24

26

24

24

F.+ B., ialt

40

38

40

53

52

52

54

45

45

44

43

Forhus, ialt
Baghus, stuen
1. sal
2. sal
3. sal

81

Vesterbrogade 24 i Arhus

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
4. sal
Forhus, ialt

1924 1925 1926 T927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
i
2
2
2
3
3
4
3
4
4
3
i
5
3
3
5
5
3
5
5
5
4
6
7
4
4
4
4
4
3
4
4
5
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
2
2
2
5
4
4
4
3
3
3
3
16 20 23 21
21
18 19 20 22
17
17

Baghus, stuen 7
i. sal
8
2. sal
3
3- sal
4
Baghus, ialt
22
F. +B, ialt

43

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
4. sal

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1946 1953
0
2
i
i
i
2
i
i
2
3
3
8
6
6
5
5
7
7
7
7
7
5
i
6
6
6
6
6
5
4
3
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
5
4
4
5
4
4
4
3
4
5
22
21
22
20
22
21
15 19
24 23 24

Forhus, ialt

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
Baghus, ialt

4
6
5
5
20

F. +B., ialt

35

2
4
4
6

2
3
5
4

3
3
6
3

22

8
4
4
5
21

16

14

39

38

34

33

9
4
3
6

18

6
4
5
3
18

37

40

3
4
5
6

15

4
4
6
4
18

4
4
6
4
18

5
7
6
3
21

8
6
5
7
26

24

35

40

34

41

49

45

5
10
6
5
26

5
li
6
4
26

3
10
6
4

4
2
5
3

23

5
7
4
5
21

23

44

43

46

48

47

7
6
4
6

8
7
5
4

4
3
3
i

H

4
4
4
4
16

11

37

40

32

TABEL 3
Udnyttelsen af lejlighederne.
1902
Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

0,08
0,04
0,08

1903
0,09
0,09
0,08
0,06

Forhus, ialt

0,07

0,08

1904
0,09
0,06
0,08

1908

0,05
0,04
0,04
0,10

1907
0,05
0,06
0,10

0,06

0,07

0,08

1905
0,06
0,04
0,04
0,10

1906

0,06

0,08
0,06
0,10
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-

-

0,l8
0,12
0,09

0,14
0,09

0,14
0,22
0,12
0,11

0,13

0,12
0,10
0,10
0,17
0,12

0,13

0,11

0,15

0,10

0,10

0,09

0,08

O,O8

0,11

1909
0,09
0,04
0,02
0,09

I9IO

I9I 1

1912

0,06
0,02
0,04
0,12

0,06
0,02
0,06
0,04

0,04
0,04
0,05
0,09

I9I3
0,04
0,05
0,05
0,05

I9I4
0,04

0,06

0,06

0,05

0,06

0,06

0,05
o>o5
0,05

1915
0,06
0,04
0,05
0,05
0,06

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

0,20
0,20
0,12
0,11

0,14
0,l8
0,l6
0,09

0,12
0,20
0,12
0,15

0,l8
0,14
0,11

0,12
0,l6
0,17

0,10
0,14
0,10
0,17

0,06
0,16
0,14
0,09

Baghus, ialt

0,l6

0,14

0,15

0,14

0,15

0,13

0,11

F. + B., ialt

0,10

0,09

0,08

0,09

0,09

0,09

0,07

1916

1918

1920

1921

1922

0,06
0,05
0,03
0,09
0,08

1919
0,04
0,05
0,05
0,09
0,06

0,04
0,05
0,07
0,04
0,06

0,04
0,05
0,03
0,05
0,06

0,06
0,05
0,03
0,05
0,06

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal

o,i6
0,13

Baghus, ialt
F.+B., ialt

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
Forhus, ialt

0,14

0,18
0,12
0,T2
0,13
0,14

0,09

0,14
0,12
0,08
0,17

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal

0,06
0,05
0,04
0,08
0,08

1917
0,03
0,05
0,04
0,07
0,08

Forhus, ialt

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,05

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
Baghus, ialt

0,20
0,16
0,10
0,13

0,18
0,16
0,10
0,13

0,20
0,20
0,08
0,13

0,18
0,16
0,04
0,11

0,20
0,20
0,04
0,09

0,18
0,14
0,06
0,11

0,15

0,16
0,16
0,18
0,13
0,16

0,14

0,15

0,12

0,13

0,12

F. + B., ialt

0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08
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1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

0,04
0,05
0,03
0,05
0,06

0,04
0,05
0,04
0,05
0,08

0,06
0,05
0,03
0,04
0,06

0,06
0,05
0,04
0,04
0,04

0,06
0,04
0,05
0,04
0,06

0,09
0,05
0,04
0,05
0,04

0,09
0,05
0,04
0,07
0,04

Baghus, stuen
1. sal
2. sal
3. sal

0,18
0,14
0,06
0,10

0,14
0,16
0,06
0,09

o,i6
0,08
0,08
0,11

0,06
0,06
0,12
0,06

0,12

0,11

0,11

0,04
0,08
0,08
0,13
0,08

0,04
0,06
0,T0
0,09

Baghus, ialt

0,18
0,08
0,06
0,13
0,11

0,07

0,08

F. + B., ialt

0,08

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

Forhus, stuen
1. sal
2. sal
3. sal
4. sal
Forhus, ialt

1930

1932

1934

1935

1936

0,12
0,03
0,04
0,05
0,08

1933
0,12
0,03
0,08
0,05
0,08

0,03
0,03
0,07
0,07
0,10

0,03
0,05
0,01
0,05
0,06

0,03
0,05
0,05
0,04
0,08

I937
0,06
0,07
0,05
0,05
0,08

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
4. sal

0,12
0,05
0,04
0,07
0,06

T931
0,09
0,01
0,04
0,05
0,06

Forhus, ialt

0,06

0,05

0,06

0,07

0,06

0,04

0,06

0,06

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
Baghus, ialt

0,08
0,08
0,12
0,09
0,09

0,08
0,08
0,12
0,09
0,09

0,10
0,14
0,12
0,06
0,11

0,16
0,12
0,10
0,15
0,T3

0,16
0,14
0,10
0,09
0,12

0,08
0,12
0,10
0,11
0,10

0,06
0,08
0,T0
0,13
0,09

0,12
0,08
0,10
0,06
0,09

F.+B., ialt

0,07

0,06

0,08

0,09

0,08

0,06

0,07

0,07

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal

1938
0,06
0,07
0,05
0,04
0,08

1939
0,06
0,09
0,04
0,04
0,08

1940
0,03
0,08
0,03
0,04
0,10

1941
0,03
0,08
0,07
0,04
0,08

1942
0,09
0,08
0,07
0,04
0,08

1943
0,03
0,08
0,07
0,04
0,10

1946
0,06
0,08
0,07
0,04
0,10

1953
0,09
0,05
0,07
0,04
0,06

Forhus, ialt

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

0,06
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Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

0,10
0,14
0,08
0,11

0,10
0,20
0,12
0,11

0,10
0,22
0,12
0,09

Baghus, ialt

0,14
0,12
0,08
0,13
0,12

0,08
0,04
0,10
0,06

0,08
0,08
0,08
0,09

0,08
0,06
0,06
0,02

0,13

0,06
0,20
0,12
0,09
0,12

0,11

0,13

0,07

0,08

0,06

F.+B., ialt

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,07

0,07

0,06

Tabelkommentar.
Udnyttelsen af lejlighederne ses at svinge imellem 0,22 (1. sal,
baghus, 1908 og 1941) og 0,01 (1. sal forhus, 1931, og 2. sal for
hus, 1935); der er således store variationer mellem udnyttelserne
af de enkelte lejligheder og til de forskellige tider.
Interessantere end tallene for de enkelte lejligheder er nok sam
mentællingerne for henholdsvis for- og baghus. For forhuset svin
ger værdierne mellem 0,04 og 0,08; for baghuset mellem 0,06 og
0,16. - Indtegnet på fordelingskurver er hyppighederne af de
enkelte værdier som følger:

0,01

o,ox

0,03

0,0*

0,05 0,06 0,07 0,0« 0,0?

o,/o

0,1/

o,/a 0,/3

0,15 0,16
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For forhusets vedkommende ses helt klart, at den hyppigst fo
rekommende udnyttelsesgrad er 0,06, der ligger smukt på skalaens
midtpunkt.
For baghusets vedkommende er spredningen af hyppighederne
større, men en betydelig koncentration ses omkring 0,11-0,13.
Ved en sammenligning ses altså, at baghusets lejligheder er
blevet udnyttet dobbelt så meget som forhusets. I visse tilfælde
har der været en helt urimelig overbefolkning af de små lejlighe
der: i 1908 boede på 1. sal mand, kone, otte børn og en bedste
mor, altså il mennesker; i 1941 boede i samme lejlighed lige så
mange, men da bestod husstanden af mand, kone, otte børn og
en logerende; man har svært ved at forestille sig, at den logerende
har haft et helt værelse for sig selv, så 10 mennesker skulle bo i
2 små rum.
En undersøgelse af, hvornår udnyttelsen af baghuset har været
størst, viser, at udnyttelsesgraden har ligget på 0,10 og derover
fra husets opførelse til 1926, samt 1932-35 og 1938-42.
2 6252 92 3222l20-

Figur jo: Kurve over
fordelingen af hyppighederne
af udnyttelsesgraderne af
baghusets lejligheder.
(Jfr. * Tab elkommentar*.)

1115n-

1615-

H13IlIl

10-
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765-

932I0,01
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Konjunkturbestemte svingninger i udnyttelsesgraden vil det
være risikabelt at påvise; tallene giver i sig selv intet belæg for
det, og det må forklares med trægheden i lejlighedsmarkedet: hvis
udbuddet af boliger falder, eller priserne stiger, kommer lejlighe
den ikke på markedet; man må snarere vente, at det modsatte
sker, nemlig at man bliver boende i den lejlighed, man har; hertil
hjælper også lejerestriktionerne i de perioder, hvor man har haft
disse. Derimod er antallet af logerende måske anvendeligt som
konjunkturbarometer: her spores f. eks. en stigende tendens under
1. verdenskrigs sidste år (jævnfør tabel 4 nedenfor).
Med belæg i det fragmentariske kildemateriale for tiden efter
2. verdenskrig skal derimod postuleres en faldende tendens i ud
nyttelsen af baghusets lejligheder: i 1946 var den 0,07, og i 1953
0,06 (indtil da den mindste). I 1969 var udnyttelsesgraden for de
fire baghuslejligheder nede på 0,04; i skrivende stund er den at
ter gået lidt op, til 0,05. Både 1943, 1953 og 1970 var udnyttelses
graden for baghuset nede på det samme niveau som for forhuset.
Set i det lange perspektiv synes det klart, at folk efter 2. verdens
krig har krævet større boliger end tidligere; men det må heller
ikke glemmes, at størrelsen af børneflokkene er faldet betydeligt.

TABEL 4
Antallet af logerende i ejendommens lejligheder
Antallet af logerende er opført foran skråstregen, det samlede
antal beboere i lejligheden bag skråstregen. (I tabellen er udeladt
de år, hvor der ikke er opført logerende på skemaerne).
1907

1908

1909

_____
1/8
1/5
1/4
1/5
1/7
1/9
1/9
1/9

2/5

1/6

1902
Forhus, stuen
1. sal
2. sal
3- sal

.........

Forhus, ialt ............

1

1904

2

1905

1

1906

2

2

1/9
3

1
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Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

-

1/9
1/6
1/4

2/7
1/4

-

-

3

3

2/5
2

1

2

i

5

5

5

4

1910

I91 I

1915

1916

1918

2/4
2/10

1/4
-

4

I

1/4
1/4
2

1/4
1/4
2

1917
2/4
1/6
-

3

1/4
1/3
3/8
1/4
6

1919
3/5
3/8
6

-

1/7
-

2/9
2

2/5
2

-

.. ..

Baghus, ialt .......... ..

...

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
4. sal

...

Forhus, ialt .........

-

I

6

I

3

3

5

8

6

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

2/4 3/5
3/5
3/5
O
3
3
3

2/4
3/5
1/4
6

1/3
1/4
2

2/4
1/4
-

Baghus, ialt .........
F. + B., ialt .........

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
4. sal

3

1/5
i

1/8
1/4

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

1/10
2/5

-

-

F. + B., ialt .........

87

-

.. .

. ..

Forhus, ialt .........

3

...

-

-

-

-

1/6

1/4
-

Baghus, ialt ....... . ..

-

-

-

-

I

i

3

3

3

6

3

4

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

F. + B., ialt .........

-

2
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Forhus, stuen
i- sal
2. sal
“
3- sal
4- sal

1927
2/5
1/4
1/3

.........
.........
.........

1928
1/4
1/5

1929
1/4
1/6

1930
1/4
1/6

1931
1/4
1/5

1932
2/3
1/4
1/5

1933

2

2

2

2

4

4

2/3
1/7
1/5

Forhus, ialt ............

4

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3-sal .........

1/4
1/6

1/5
-

-

1/4
1/4

1/4
1/4

1/3

2/4

1/4

Baghus, ialt ............

2

1

1

4

3

F. + B., ialt ............

6

3

3

6

5

4

4

............
............ .........

1934
2/3
1/6
1/6

1935
1/5
1/1
-

1936
-

1937
2/6
1/5
-

I939
2/8
IA
-

4

2

-

3

1938
1/6
1/4
2

Forhus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal

............ .........
............ .........

Forhus, ialt ............ .........

3

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal

-

-

-

-

-

-

1/6

-

-

-

Baghus

-

I

-

-

-

4

2

I

3

2

3

1940

1941

1942

1943

1946

1953
-

............ .........
............
............
............ .........
ialt ............ .........

F.-f-B., ialt ................ .........

Forhus, stuen .......................
i-sal .......................
2. sal .......................
- 3-sal ..........................
4-sal .......................

1/7

1/7

1/7

1/7

-

1/4
2/5

1/4
-

1/4
-

1/4
1/5

1/4
1/5

Forhus, ialt .......................

4

2

2

3

2
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.......................
.......................
.......................
.......................

-

1/11
-

1/3
-

1/4
-

1/4
-

1/3
2/3

Baghus, ialt .......................

-

1

1

1

1

3

F. + B., ialt ...........................

4

3

3

4

3

3

Baghus, stuen
1. sal
2. sal
3. sal

T abelkommentar
For de enkelte lejligheders vedkommende er antallet af beboere
i lejligheden anført sammen med antallet af logerende; det er
klart, at der er forskel på, om en enlig i en forhuslejlighed lejer
et værelse ud, eller om en familie med 10 medlemmer i en bag
huslejlighed gør det. Derimod er i sammentællingerne kun anført
antallet af logerende; her kan deres antal ikke ses i forhold til
antallet af beboere i hele huset, da det kun er nogle husstande,
der har logerende.
Som venteligt er fremleje hyppigere i forhuset end i baghuset.
Men efter udnyttelsesgraden at dømme, synes det begge steder at
have været økonomiske motiver, der i de fleste tilfælde har dikte
ret udlejningen af et værelse; det er sjældent blevet udlejet, fordi
lejlighedsindehaveren har savnet selskab.
En yderligere tolkning af tallene bør ske med megen forsigtig
hed, da de husstande, der har boet i lejlighederne, har varieret
stærkt i størrelse; og trods alt må det i første række være det, der
bestemmer, om man mener at have plads til en logerende.
Fremdeles udgør kategorien af værelsessøgende ikke en organi
seret gruppe, der kan lægge pres på husets lejere, for at få dem
til at fremleje værelser.
Med disse forbehold, der må understreges meget stærkt, er det
interessant at se, at det år, der er flest logerende i ejendommen,
er 1918 — et år med notorisk boligmangel.

En vurdering af resultaterne i forhold til tendenserne
i europæisk etagebyggeri
Den undersøgte ejendom hører hjemme i familien af kontinen
taleuropæisk etagebyggeri fra det 19. århundredes anden halvdel.
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Da industrialismen kom til det europæiske fastland, og van
dringen fra land til by begyndte, var mange byer endnu indeslut
tet af en ring af befæstningsværker. Det store boligbehov, der op
stod, måtte tilfredsstilles på det givne areal: man måtte bygge
tættere, og man måtte bygge højere. Denne by type - karakterise
ret ved koncentreret byggeri i mange etager - kaldes den centrali
serede by (i modsætning til f. eks. engelske byer, der domineres
af enfamiliehuse, der for arbejderboligernes vedkommende nor
malt kun har to etager - dette er den decentraliserede by)51).
Etagelejligheden var dog ikke det 19. århundredes opfindelse:
i København var der blevet bygget huse med selvstændige boliger
på hver etage efter branden i 1728; det samme skete efter branden
1795 °g bombardementet 1807. Fra det 19. århundredes begyn
delse var København en by af etagelejligheder52).
Også andre europæiske byer havde tradition for etagebyggeri :
i Paris udviklede skikken sig fra 1600-tallet, og i Wien opførtes
3-4 etages huse efter den tyrkiske belejring i 168353).
Selvfølgelig behøver etagebyggeri ikke at være synonymt med
overudnyttelse af grundene. Men i byer, der var spærret inde på
et een gang givet areal, og som havde mange tilflyttere, måtte
det blive resultatet. Københavns areal var af Christian IV blevet
fordoblet, men folketallet blev efterhånden 5-6-doblet54). Dette
førte til tilbygning af etager på husene, side- og bagbygninger i
stort tal, og en overbefolkning, der — ikke mindst på baggrund af
tidens sanitære foranstaltninger - var katastrofal. I 1853 ramtes
København af en koleraepidemi, hvis voldsomme hærgen må til
skrives de uforsvarlige boligforhold.
Koleraen åbnede myndighedernes øjne for nødvendigheden af
at have hånd i hanke med byggeriet i byerne. I Danmark fik vi
»Bygningslov for Staden Kjøbenhavn og dens Forstæder« af 17.
marts 1856, og »Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget
Danmark« af 30. december 1858. Ved samme tid rømmede mari
nen sine arealer på Gammelholm i København, og en bebyggelses
plan blev udarbejdet af den kendte arkitekt F. Meldahl i 185955).
Meldahls Gammelholm var præget af brede gader, brolagte og
kloakerede. Husenes facader mod gaden var rigt dekoreret, og lej-
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lighederne i forhusene var beregnet for folk af de bedste lag.
Baghusene derimod var ganske tarvelige, med små lejligheder og
minimal lysafstand. Her drejede det sig stadigvæk om at udnytte
grunden så intensivt som muligt inden for lovens rammer56).
I 1867 faldt omsider de københavnske volde57), og brokvarte
rerne Nørrebro og Vesterbro opstod. Den meldahlske bebyggelse
på Gammelholm kom til at danne skole herfor, hvad angik den
hårde udnyttelse af arealet, men man byggede ikke længere store
herskabslejligheder i forhusene og smålejligheder i baghusene; i
stedet byggede man - med Steen Eiler Rasmussens ord - »på
broerne hele kvarterer kun bestemt for fattigfolk ... I København
byggede man systematisk slumkvarterer«58).
Når man fortsat byggede høje etageejendomme med smålejlig
heder, selv om man ikke længere var spærret inde af et korset af
volde, skyldtes det - foruden det faktum, at Gammelholm-kvarteret havde dannet skole for, hvordan et bykvarter skulle se ud to årsager :
Den første var af trafikmæssig art: man havde ikke billige
massekommunikationsmidler, der kunne transportere arbejderne
fra fjernereliggende boligområder til deres arbejdspladser. I Eng
land havde man i 1864 fået »The Cheap Trains Act«, der forplig
tede jernbaneselskaberne til at sørge for billige tog til arbejder
ne59). For Københavns vedkommende havde lægen og hygiejnikeren Emil Hornemann agiteret foren tilsvarende ordning i 1857,
men var blevet ignoreret af myndighederne60). Resultatet er an
skueliggjort af Werner Hegemann, der bringer kort over person
befordringen i nærtrafikken i London og Berlin i 1910: I London
- den decentraliserede by - foregik trafikken i radier mellem by
centret og forstæderne; i det centraliserede Berlin - »die grösste
Mietskasernenstadt der Welt« - flyttede ringbanen folk fra det
ene sted i stenjunglen til det andet61).
Den anden - og nok i det lange løb væsentligste - årsag til tætbe
byggelsen var finansieringssystemet. Det danske realkreditsystem
- udviklet til gavn for landbruget - har i høj grad skadet en for
nuftig byplanlægning.
Hvis en grundejer i en by bygger et enetages hus på sin grund,
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og en anden et femetagers, vil grundejer nr. 2 — alt andet lige få 5 gange så stor en lejeindtægt. Dette smitter af på grundvær
dien, der sættes op med et beløb, svarende til kapitaliseringen af
den størst mulige lejeindtægt. Ved prioriteringen af ejendommen
tages den forhøjede grundværdi med i beregning, og den kredit
der ydes er - skønt af navn r^a/kredit - en ^/>efew/ah’oHjkredit.
Grundejernes monopol på kredit sætter loven om udbud og ef
terspørgsel ud af kraft, fordi de kapitalfattige lejere bliver nødt
til at tage lejlighederne til den pris, de tilbydes til.
Heller ikke overforsyning med boliger vil trykke huslejen, for
di kapitaltilførslen til nybyggeriet da standses. - Hellere end at
bebygge grundene med lav bebyggelse lader grundejerne dem da
ligge, til det igen bliver muligt at opføre bygninger, der giver
den maksimale forrentning.
I en by, der overvejende består af etageejendomme, så at sige
foruddiskonteres derfor etagebebyggelse på grundene, og alene i
kraft af forventningen herom stiger de i pris - en circulus vitiosus, der nødvendiggør lejekasernebyggeriet med det store af
kast^).
Den onde cirkel kan kun brydes, enten ved at forbrugerne lejerne — slutter sig sammen for at skaffe bedre og billigere boli
ger - som f. eks. gennem Arbejdernes Byggeforening af 186563)
- eller gennem indgriben fra det offentlige, f. eks. ved at det op
træder som grundopkøber og bygherre; dette begyndte at ske i
København, men først fra omkring århundredskiftet64), da Socicialdemokratiet havde fået fodfæste i bystyret.

I 1867 var forholdet imidlertid nøjagtig det omvendte: staten
var interesseret i så tæt en bebyggelse som muligt: man bestemte,
at byggeservitutten for de private grunde indenfor søerne kunne
hæves, når ejerne betalte halvdelen af værdiforøgelsen til staten,
bestemt af en taksationskommission65).
Af de beskrevne årsager: 1) begrænset areal i byerne, 2) kom
munikationsproblemet og 3) finansieringsformen, udviklede kon
tinentets storbyer sig til lejekasernebyer - og dette mønster fulgte
da også Århus, mens den udviklede sig til »storby«.
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Typer af etagehuse
Som nævnt ovenfor var der allerede midt i 1800-tallet århun
dredgamle traditioner for etageboliger, og der havde dannet sig
visse normer for deres udformning. Disse normer ændredes dog
gradvist under indflydelse af byernes hastige udvikling ved denne
tid.
I Stockholm opførtes husene før 1830 med højst 3 etager. Der
efter begyndte man at bygge højere, indtil man i 1870 ved lov be
grænsede hushøjden til 5 etager. Denne bestemmelse blev delvis
omgået ved at bygge husene med høj kælder, der udnyttedes til
butikker (beboelsesrum skulle have gulvet mindst 30 cm over
jordfladen66), således at man fik 6 udnyttede etager. Det næv
nes endog, at man kunne have 2 kælderetager67).
Også i bredden voksede husene; haver og stalde, som man
havde haft på grunden bag husene ved århundredets begyndelse,
forsvandt, og pladsen udnyttedes til baghus(e). Både for- og bag
hus var normalt lige så brede som grunden, men husdybden kunne
øges - og blev det — ligesom for- og baghus kunne forbindes med
i eller 2 tværfløje, i hvilket sidste tilfælde man altså fik et fire
længet gårdkompleks. I 1870 fik Stockholm en bygningsvedtægt,
der fastsatte gårdarealet til ^3 à % af det bebyggede areal, og
dette krav skærpedes i 1876 til % à
til gengæld opfattede byg
herrerne så ikke dette som minimumskrav, men som norm68) !
I Berlin var kravene i bygningsvedtægten af 1853 til gårdens
størrelse endnu mindre; myndighedernes eneste interesse var at
kunne bekæmpe ildebrande, og man krævede derfor en gård, der
var mindst 5,34 m på hver led, da dette var den plads der kræve
des for at kunne manøvrere med sprøjterne. Man tolererede be
byggelse med op til 3 gårde bag hinanden, og på en grund på 20
gange 56 m = 1120 m2 krævedes således kun et gårdareal på 3
gange 5,34 gange 5,34 m = ca. 86 m2 eller ca. 1/i3 af grundare
alet69) ! Efter en ny bygningsvedtægt af 1887 øgedes kravene til
gårdens størrelse, sådan at den nu skulle udgøre
af grun
dens areal70). Men på dette tidspunkt var der blevet bygget ejen
domme med lejligheder i bunden af anden eller tredie baggård,
hvis eneste vindue vendte ud til en gård, 5,34 m i kvadrat, og
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omgivet af 22 m høje mure! Hertil kom, at den kejserlige hoved
stads bygningsvedtægt af 1853 med ærefrygt var blevet efterlig
net af mange andre tyske byer71).
I Berlin kunne man se ejendomme med op til 3 gårde bag hin
anden. Dette skyldtes, at man, da man lagde gadeplanen, ikke
havde gjort gadenettet fintmasket nok, således at grundene blev
for dybe. Det samme var tilfældet i Wien, og i København høstedes lignende erfaringer i kvartererne på Gammelholm, Nørre
bro og Vesterbro. Belært heraf begyndte man at lægge gaderne
tættere for at undgå baghusbebyggelse, og man indførte lysaf
standsbestemmelser for at sikre lejlighederne tilstrækkeligt dags
lys72). I den københavnske bygningsvedtægt af 1871 fastsattes
hushøjden til maksimalt 5/< af gadebredden, og gården skulle
udgøre
af grundarealet, dog mindst 15,65 m2. I 1889 kom
hertil bestemmelse om, at husene højst måtte have 6 etager inkl.
kælder, og højst måtte være 16,94 m høje, målt til tagskægget73).

Lejlighedstyper
Eftersom alle samfundslag boede i lejligheder, er det naturligt,
at disse blev bygget i mange forskellige typer, for at kunne op
fylde de forskellige behov, fra etværelses lejligheder og opefter,
men med en stor kvantitativ overvægt for lejligheder med 3 væ
relser eller mindre. I Stockholm var, af 6473 lejligheder opført
1894-1900, de 1505 etværelses, 2490 toværelses, 1210 treværel
ses, og 1452 havde fire eller flere rum74). I Wien og Berlin fik
man udstrakte arbejderkvarterer med etværelses lejligheder, ofte
korridorlej ligheder. I København byggedes også etværelses kor
ridorlejligheder på Nørrebro, men denne boligform fandt myndig
hederne dog så slet, at den blev forbudt, og toværelses lejligheder
blev det almindelige i København75).
Det sociale mønster i etageejendommen
Traditionelt havde den fineste lejlighed i et hus været 1. sals
lejligheden, og evt. 2. sals; dette fordi man var hævet over gade
larmen m. m., men trods alt ikke havde for mange trapper at
skulle passere til øg fra boligen, f. eks. når man skulle hente vand
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etc. Jo længere man kom op i huset, jo ringere blev beboernes so
ciale status. For Stockholms vedkommende kan dette tydeligt ses
i vejvisere og adressekalendere; som eksempel anføres et hus, hvor
beboerne var: på 1. sal en udenrigsminister, på 2. sal en oberst,
på 3. sal en bankkommissær, på 4. sal nogle hattesyersker, og på
5. sal et lille skrædderværksted70).
Denne i bogstaveligste forstand sociale lagdeling afspejles også
i husets arkitektur, såvel i det ydre som i det indre: udvendig
markeredes 1. salen med kunstfærdige vinduesindramninger à la
græsk tempelgavl f. eks., indvendig ved større loftshøjde; 1. og 2.
sal i huset kunne være een stor lejlighed hver, mens de øverste
etager var opdelt i to mindre77). Ofte var den fine lejlighed be
boet af husets ejer.
Denne horisontale lagdeling afløstes imidlertid af en vertikal,
p. g. a. tekniske og hygiejniske landvindinger i århundredets sid
ste halvdel; indlæggelse af vand, elektricitet, vandklosetter og ele
vatorer gjorde de øverste etager i husene lige så attraktive som
i. salen. Derfor øgedes også loftshøjden i disse lejligheder, og fa
cadens markering af 1. salen blev mindre udpræget78).
Herefter beboedes altså alle husets etager af familier fra samme
samfundslag, og der opstod homogene kvarterer af større, hhv.
mindre lejligheder.
Imidlertid nød gennem hele perioden baghuslejlighederne min
dre anseelse end forhuslejlighederne; dette ændredes ikke, da de
øverste etager blev lige så respektable som 1. salen. Man ville se
og blive set, og derfor var en lejlighed til gaden de flestes ambi
tion. En medvirkende årsag kan selvfølgelig have været, at man
ge baghuslejligheder havde mindre lys og luft end forhuslejlighe
derne, p. g. a de smalle gårde, der til tider kunne have karakter
af lysskakter; men selv hvor der vitterligt var lys og luft nok til
baghuset, blev forhuset anset for det fineste.
Dette reulterede i, at baghusets lejligheder var ringere end for
husets; dels var de mindre, og der var lavere til loftet, dels sav
nede baghusfacaden helt den udsmykning, der fik forhusets gade
facade til at ligne et florentinsk palads, et romersk tempel, en go
tisk kirke eller lignende.
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Disse træk synes at have været karakteristiske for forholdet
forhus/baghus i alle lande og er konstateret i Stockholm79),
Christiania80), København81) og Berlin 82).
Stillet overfor dette europæiske mønster er det interessant at
se, i hvor høj grad huset på Vesterbrogade følger forbillederne.
Rent arkitektonisk er husets facade mod gaden med på noder
ne: forlægget har været et italiensk renæssancepalads, velfor
synet med rustica, gesimser, gavltrekanter indeholdende satyr
masker over vinduerne, og kronet af en frise med triglyffer og
metoper. På facaden er det 2. sal, der er fremhævet mest.
Indvendig er der dog ingen forskel på indretningen af lejlighe
derne; i., 2. og 3. sal er ens, også med hensyn til loftshøjde. Dette
er tilfældet, til trods for, at de tekniske bekvemmeligheder, der
skulle stille de øvrige etager lige med 1. salen, for en stor del
manglede: man måtte »gå i gården«, og brændsel skulle bæres op,
både til opfyring og madlavning83).
Baghusets facade er lige så tarvelig, som forhusets er prangen
de, og lejlighedernes størrelse knap % af forhuslejlighedernes.
Loftshøjden er også mindre - 4°6” mod 4°i5” - og væsentligt ei
det, at baghusets lejligheder helt mangler entre. En undersøgelse
af stockholmske etageboliger anfører, at mens smålejlighederne
på i og 2 værelser for arbejdere, specielt de, der lå i baghuse, tid
ligere havde måttet undvære entre, så blev den dog også indført
her i sidste fjerdedel af det 19. århundrede83a). Men selvfølgelig
var lejen for baghuslejlighederne også mindre: 240 kr. årligt mod
400 kr. for forhuslejlighederne.
Et besynderligt træk ved ejendommen er, at den overhovedet
er bygget med (relativt) store forhuslejligheder og små baghus
lejligheder så sent som i 1902; den følger i denne henseende nøje
mønstret fra Gammelholm-bebyggelsen ; men denne sammenblan
ding havde man i København allerede forladt, da man bebyggede
broerne i 70’erne. Når vi her finder fænomenet så sent, må det
nok forklares med, at huset var beliggende ud til en — som vurderingsmændene udtrykte det - hovedlandevejsgade, hvor en præ
sentabel facade var comme il faut; og den dybe, smalle grund der lå fast fra tidligere tid - har kun kunnet udnyttes ved, at man
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byggede et baghus. (Jævnfør ovenfor s. 61 : det ældre hus på matr.
nr. 1270 fra ca. i860, og s. 94: man begynder i København efter
broernes bebyggelse at gøre gadenettet mere fintmasket).
Når man skal undersøge klientellet i lejlighederne, må man
erindre, at selv om huset er et produkt af det 19. århundredes
byggeskik og -teknik, så hører beboerne hjemme i det 20.; og den
anvendte litteratur beskæftiger sig med det 19. århundredes bo
ligforbrugere84). På den anden side må det være forsvarligt at
henregne tiden indtil 1914 til det 19. århundrede til denne under
søgelses formål.
På grundlag af materialet85) kan ikke for forhusets vedkom
mende konstateres noget fald i det sociale niveau, jo højere op i
huset man kommer. At husets ejer, i de tilfælde hvor han har boet
i ejendommen, har haft en af de store forhuslejligheder, kan ikke
overraske. Men i øvrigt er det svært at udlæse noget af de ret
vage stillingsbetegnelser, som forhusbeboerne har opgivet.
Hvad baghuset angår, er der derimod en helt klar tendens : her
har beboerne for den altovervejende del tilhørt arbejderklassen, og
det har været familier med mange børn. Det er i og for sig over
raskende: man kunne have ventet, at enlige og barnløse ægtepar
gerne havde villet have en mindre lejlighed, men formentlig har også i Århus - drømmen om en lejlighed til gaden bevirket, at de
hellere har villet leje en større og dyrere lejlighed, og leje et væ
relse ud (det eneste eksempel herpå i materialet før 1914 er nok
forhuset, 2. sal, 1910). Man må formode, at det at bo i baghus, i
sig selv har været socialt deklasserende.
Et bemærkelsesværdigt træk, som er fælles for for- og baghus,
er de to indgangsdøre til lejlighederne fra trappen. (For baghu
sets vedkommende ses dette ikke af tegningerne, men af skitsen på
side 74). Det ser ud, som om lejlighederne er bygget med henblik
på, at et værelse skulle kunne fremlejes: en noget besynderlig
tankegang i vore dage, men følgende storbymønstret: i køben
havnske korridorlejligheder kunne man have to logerende i sam
me seng: dag- og nathold.
Sammenholder man huset, som det blev indrettet af bygherrer
ne, med den udnyttelse, det faktisk fik, er der noget, der tyder på,
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at man ikke fik held til at tiltrække den lejerkategori til forhuset,
som man havde satset på. Pigekamrene på loftet antyder, at man
havde håbet på et »pænt« publikum, som imidlertid blev borte:
det ses af ombygningen 1916, da de blev lavet til en selvstændig
lejlighed. Denne disposition skyldes selvfølgelig også boligknap
heden under 1. verdenskrig, men var dog næppe sket, hvis der
havde været et føleligt behov for pigekamre. Til gengæld fik lej
lighederne ved denne ombygning det wc, som det nok allerede
i 1902 var umoderne at bygge herskabslejligheder foruden.
Tungest vejende var dog nok ejendommens beliggenhed: det var
ikke meget galt, at dømme efter de gamle bykort, at den næsten
lå ude på marken, da den blev bygget; og hvis det boligoverskud,
der ramte København omkring 190886), også har gjort sig gæl
dende i Århus - hvad tallene for nettobefolkningstilvæksten
1902-04 kan give mistanke om87) - kan det ikke undre, at det
i de første år hændte, at lejligheder stod tomme på folketællings
dagen. (Noget andet er så, hvor længe de har stået tomme; derom
giver mandtalsskemaerne desværre ingen besked).
Afrunding
I det foregående er på basis af kildematerialet givet en fremstil
ling af Vesterbrogade-ejendommens historie, og en statistisk un
dersøgelse af lejlighedernes udnyttelse er foretaget.
I artiklens andet hovedafsnit er det forsøgt at se huset i et eu
ropæisk perspektiv ved at inddrage et udvalg af litteraturen om
emnet.
Skal man drage en konklusion af undersøgelsen, må den blive,
at kilderne viser, at samtidig med, at boligernes standard er ble
vet forbedret (wc, fjernvarme, varmt vand, vaskemaskine etc.),
er udnyttelsen af dem gået ned, udtrykt i antal mennesker pr. kva
dratmeter. Dette afspejler i og for sig hele samfundets stigende
velstand og levestandard.
Undersøgelsen på grundlag af litteraturen af det europæiske
storstadsetagebyggeri afslører, at huset på Vesterbrogade er nært
tilknyttet traditionerne i dette; specielt selvfølgelig som de blev
formidlet gennem det københavnske byggeri.
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Artiklen kan siges at have to formål :
For det første er den i sig selv et bidrag til oplysningen af År
hus byhistorie, omend et af de mere ydmyge afsnit af denne;
selv om der ikke er noget, der taler for, at ejendommen skulle
være atypisk, kan man ikke ud fra et så lille materiale generali
sere om boligforholdene i hele Århus.
Men for det andet - og det må nok betragtes som det væsent
ligste - peger artiklen på de muligheder, der foreligger for at be
lyse byhistorien gennem kilder fra de sidste godt 70 år. Det an
vendte kildemateriale foreligger nemlig for alle bygninger i År
hus, og inddragelsen af et større område ville således kunne gøre
krav på repræsentativitet.
Undersøgelsen gør ikke krav på at være fuldstændig, hverken
hvad angår omfanget af kildematerialet eller de foretagne under
søgelser.
De manglende oplysninger for tiden efter de årlige mandtals
ophør måtte således kunne suppleres med folketællingerne, der er
blevet afholdt hvert 5. år (1945, 1950, 1955, i960, 1965, 1970;
årene ligger endda således, at de på vitale punkter ville kunne ud
fylde hullerne i det anvendte kildemateriale). Valglister og stem
melister ville kunne oplyse om beboernes politiske aktivitet - og
om de har været berøvet valgretten p. g. a. offentlig understøt
telse. Skatte- og adressebogerne, kompletteret med kommuneskat
telisterne, vil kunne give et indblik i beboernes økonomiske situa
tion, da de angiver, hvad borgerne er ansat til i kommuneskat;
sammenholdt med skatteprocenten vil man kunne rekonstruere
den skattepligtige indkomst (for så vidt selvangivelserne er be
varet, vil de selvfølgelig være en endnu bedre kilde - dersom de
er tilgængelige for historikeren).
Svinder omfanget af det anvendte kildemateriale ind, må det
dog stadigvæk hævdes, at det er et væsentligt materiale: det gæl
der især arkivalierne fra bygningsinspektoratet, mandtalslisterne
og skøde- og panteprotokollerne.
Til dette materiale kan stilles mange relevante spørgsmål, som
kun i forbifarten er nævnt her: en analyse af huslejen, en dybere
gående behandling af beboerklientellets sociale struktur og alders-
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fordeling, og en undersøgelse af lejemålenes varighed ville således
kunne udføres på grundlag af mandtalslisterne. Skøde- og panteprotokollernes oplysninger om tinglyste lån i ejendommen ville
kunne anvendes til en undersøgelse af den økonomiske side af hu
sets historie: var husejerne i stand til at klare sig med at få lån,
eller måtte de prioritere huset til op over skorstenen? Hvem var
kreditorerne? Hvordan var rentefoden? etc.
Vurderingen af de fundne resultater på en større - dansk eller
europæisk — baggrund støder på den vanskelighed, at den eksiste
rende litteratur er særdeles heterogen: byhistorie behandles ud
fra arkitektoniske, kunsthistoriske, sociologiske, politiske eller
økonomiske aspekter88); en fuldstændig inddækning vil derfor
kræve særdeles omfattende studier.
Alle de ubesvarede spørgsmål, der er stillet her til slut, må
kunne besvares; når de ikke er blevet det, skyldes det i første
række tidsfaktoren. Er de faktisk fundne resultater derfor kun en
smagsprøve, er det forfatterens håb at have fremstillet dem så
klart og afbalanceret, at de må virke som en appetitvækker. For
gør de det, ja — så er undersøgelsens mål nået.
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mindeligt, at man anvendte ar
kitekter til ejendomme af den
undersøgte type; i Århus blev
arkitektbistand til boligbyggeri
først almindeligt, da de store
boligforeningskomplekser un
der og efter 1. verdenskrig blev
opført.
13. Skrivelse af 5. sept. 1902 fra
sagførerne Selmer og Secher til
Århus Borgmesterkontor. Ind
lagt i vurderingen af 13. sep
tember 1902, LA, B 56, 7021:
Vurderingsforretninger
1902,
nr. 67.

14. LA, B 56, 7021: Vurderingsfor
retninger 1902, nr. 67.
15. Mandtalslisten, 1902.
16. LA, B 56, 5652: Fogeddoku
menter 1906. Jfr. Skøde- og
panteprotokol 47e, fol. 428.
17. Mandtalslisterne for 1903 og
-04.
18. LA, B 56, 5652: Fogeddoku
menter 1906.
19. Skødet lyst 8. februar 1906:
Skøde- og panteprotokol 47e,
fol. 428.
20. Mandtalslisterne for 1906 og
-07, og passim.
21. Skøde- og panteprotokollerne:
i : 48a, fol. 391.
2: 48a, fol. 912.
3: 50a, fol. 323.
4: 50a, fol. 456.
5: 50a, fol. 4736: 51a, fol. 267.
7: 51a, fol. 380.
22. Mandtalslisterne 1905-16. Fra
1907 oplysninger om butikken
på særskilt skema, men mælke
handleren bor i lejligheden fra
1905. Oplysningen om Mejeriet
Vesterbro fra prokurist Schmidt,
De forenede Mejerier.
23. Skøde -og panteprotokol 51a,
fol. 380.
24. Bygningsinspektoratets
sag,
byggesag 1916.
25. Ibid.
26. Mandtalslisterne 1914-19.
27. Skøde- og panteprotokol 55a,
fol. 37528. Ibid. 51a, fol. 380.
29. Ibid., 55a, fol. 375.
30. Ibid., 56a, fol. 272.
31. Ibid., 56a, fol. 272.
32. Ibid., 57a, fol. 299.
33. Mandtalslisterne, 1924-32.
34. Ibid., 1917-40.
35. Såvidt man kan se af mandtals
listerne og Vejviserne. Der må
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36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.
42a

43.
44.

45.

46.

47.

tages forbehold for de år, hvor
der hverken er holdt mandtal
eller udkommet Vejviser.
Skiftet sker mellem mandtalle
ne 1927 og -28.
Tingbogen, bladet for matr. nr.
1270.
Ibid.
Akter, tegninger og planer til
denne byggesag i Bygningsin
spektoratets sag.
Tingbogen, bladet for matr. nr.
1270.
Huslejeangivelserne er lejernes
egne angivelser på mandtalsli
sterne. 1916 og -17 er rubrik
kerne ikke udfyldt. 1944 og -45
holdtes ikke mandtal, men op
givelserne fra 1946 er de sam
me som i 1943. (Jfr. i øvrigt
bilag 5.)
Tingbogen, bladet for matr. nr.
1270.
Mandtalslisten 1946 og -53,
samt Vejviserne. Mandtalslisten
1946 er den første der har par
fumeriet, men oplysninger for
1944 og -45 mangler.
Huslejenævnet, udskrift af for
handlingsprotokollen, 19. maj
1955, sag nr. C 122/1955.
Ansøgning og tilladelse i Byg
ningsinspektoratets sag.
Huslejenævnet, udskrift af for
handlingsprotokollen, 7. sept.
1966 ,sag nr. C 212/66.
Genpart af ejerens eksemplar
af originalkontrakten, vedhæf
tet meddelelse fra De komunale værker af 21. marts 1963 om
en regulering af ydelsen, der efter idriftssætningen - har vist
sig at være for lille.
Huslejenævnet; skrivelse til lej
erne af 18. april 1966, og ud
skrifter af forhandlingsproto
koller for flg. datoer: 18. april,
29. juli, 7. september (besigti

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
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gelse), 8. oktober og 22. no
vember. Alt under sag nr. C
212/66.
Tingbogen, bladet for matr. nr.
1270.
Ibid., se også de nye blade, der
er påbegyndt, eet for hver ejer
lejlighed.
Bygningsinspektoratets sag.
Gejvall, s. 9-10.
København, s. 100-101.
Gejvall, s. 11, København, s.
102.
Bygninger og byer, s. 131.
København, s. 102.
Ibid., s. 102 ff.
København fra Absalon til i
dag, s. 114.
København, s. 106.
Byer og bygninger, s. 154.
Ibid., s. 132-34.
Hegemann, side 227.
Se Steen Eiler Rasmussens re
degørelser for problemet i
»London«, s. 291-304 (hvor han
sammenligner med engelske
forhold) og i »Byer og Bygnin
ger«, s. 155-72.
København, s. 108. Byer og
Bygninger, s. 165.
Byer og Bygninger, s. 166 ff.
Lov af 6. juni 1867; Køben
havn fra Absalon til i dag, s.
114.
Gejvall, s. 43.
Ibid., s. 52-53.
Ibid., s. 77-81, tegning s. 79 og
tabel 2, s. 236.
Hegemann, s. 212-13.
Gejvall, tabel 2, s. 236.
Hegemann, s. 213.
Byer og Bygninger, s. 164.
Gejvall, tabel 2, s. 236.
Ibid., tabel 10 A, s. 243.
Byer og Bygninger, s. 164.
Gejvall, s. 56.
Ibid., tegningerne s. 49 og s. 54.
Ibid., s. 67-68.
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79. Ibid., s. 71-72.
80. Buch.
81. Byer og Bygninger, s. 142; Kø
benhavn, s. 104 (illustration).
82. Hegemann, s. 208.
83. I al fald oplyser vurderingen af
1902 (bilag 4), at der i ejen
dommen var otte »kumfurer«;
men den nævner også, at der
var indlagt gas.
83a. Gejvall, s. 150.
84. Som det udtrykkeligt siges i

85.
86.
87.

88.

Gejvalls titel: 1800-talets Stockholmsbostad.
Mandtalslisterne, fremlagt i bi
lag 2.
København, s. no.
Sundhed og sygdom, s. 185, ta
bel i.
Om dette emne, se Scott Greer’s
essay ”The City in Crisis”, s.
401-15 i Alexander B. Callow Jr.
(ed.) : American Urban History
(London/New York/Toronto,
1969).

BILAG i :

Bygningernes historie
Kilde: Materiale i Bygningsinspektoratet, Århus rådhus.
De nuværende bygninger på grunden er ikke de første; de ældste
skrivelser i bygningsinspektoratet er et par breve fra 1883 og
1884, vedrørende mulktering af ejeren af Vesterbrogade 84 (der
var husets nummer til 1928-29) for ulovlig opstilling af et kom
fur. Efter brevene ligger en udateret tegning til et brændehus, op
ført i gården mellem det daværende for- og baghus. Af tegningen
ses, at gårdens mål har været 24% gange 15 alen; porten fra ga
den har i modsætning til nu været i forhusets østende.

Nuværende bebyggelse
Tegninger: (alle udaterede og usignerede) :
Oversigt over bebyggelsesplanen for grunden. Til forhuset har
hørt to latriner i grundens skel mod øst, midt mellem for- og bag
hus; til baghuset to latriner i havens nordøstre hjørne. Ifølge teg
ningen er grundens areal 982 alen2, hvoraf 420% alen2 er bebyg
get, og 561H alen2 er ubebygget.
Detailtegning af mur over butiksvindue i forhus.
Et sæt facadetegninger og snit samt etageplaner over både forog baghus.
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Tinglysning af servitut af 12. december 1901 om fælles gavl
med matr. nr. 1271, underskrevet for matr. nr. 1270 af P. Nielsen
og N. P. A. Sørensen (den sidstes navn udstreget).

Ombygning 1916
Bygningsanmeldelse af 26. maj 1916 fra ejendommens ejer,
H. Hansen, om opsætning af to kviste mod gaden, indretning af
selvstændig lejlighed i loftsetagen, og indvendige forandringer i
ejendommen i anledning af installation af wc (alt i forhus).
Bemærkning fra bygningsinspektøren af 30. maj 1916 om, at
hele ejendommens areal er 387 m2, hvoraf der er 163,2 m2 bebyg
get, og 223,8 m2 ubebygget. Da det ubebyggede areal skal være
163,2 + (163,2:2) m2 = 244,8 m2 mangler der altså 21 kvadrat
meter ubebygget areal.
Byggesag af 30. maj 1916, fremsendt af bygningsinspektøren
til sundhedskommissionen, indeholdende:
i anmeldelse, 1 kort og 5 tegninger.
Tilbagesendt fra sundhedskommissionen 14. juni 1916 med an
befaling af det ansøgte.
Situationsplan; samme som den oprindelige, men i blåtryk. Det
er angivet, at latrinerne på grundens nordøstre hjørne skal ned
brydes.
To blåtryk med facadetegning og snit af forhus, det ene i den
oprindelige skikkelse, det andet med kvistene indtegnet. Loftshøj
den i tagetagen øges fra 30 12” til 30 20”.
Blåtryk af etageplaner af forhus i hidtidig og fremtidig skik
kelse. Wc’erne indrettes i spisekamrene; døren flyttes fra køkke
net ud på bagtrappen. Hvor døren tidligere har været, opføres i
køkkenet et fast skab.
Indretning af lejlighed i loftsetagen i forhuset:
På øverste trapperepos afskilles en entré ligesom i de øvrige
etager. Til højre for denne indrettes i et hjørne af tørreloftet køk
ken. Der laves en gennemgang fra hovedtrappen til tørreloftet
uden om lejligheden. Mod gaden opsættes to kviste, og væggene
mellem de tre kamre flyttes, så de to vestligste rum bliver lige
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store. Døren fra clet midterste rum til det nye køkken blokeres, og
i stedet gennembrydes en dør fra entreen. Det østligste af de tre
hidtidige pigekamre inddrages ikke i lejligheden, men bibeholder
sin hidtidige adgang fra tørreloftet; dets størrelse reduceres p.g.a.
vægflytningerne (se fig. 6).

5 skrivelser og genparter af skrivelser, hvoraf en angår instal
lationen af wc’er, de 4 ansøgning om og meddelelse af dispensa
tion til indrettelse af lejlighed i loftsetagen i forhuset; dispensa
tionen er åbenbart nødvendiggjort af, at ejendommens bebyggede
areal er for stort i forhold til det ubebyggede. Der gives dispensa
tion fra § 21 i Bygningslov for Købstæderne af 30. december
1858.
Tilladelsen til installation af wc’er i gården (til brug for bag
huset) meddelt på betingelse af, at der installeres »et lille gasblus
(bunsenbrænder) under cisternehaner i de projekterede gårdwc«, og at i øvrigt det rettede projekt og de eksisterende regle
menter nøje følges.
Tinglysning af 14. juli 1917 af servitut, ifølge hvilken der i
matr. nr. 1271 skal opføres en 1,25 m bred, brandfri gang, så
fremt overenskomsten om adgang fra matr. nr. 127i’s baggård
via matr. nr. 1270’s grund til gaden i ildebrandstilfælde opsiges.

Byggesag fra 1941
Ejeren af ejendommen, musiker Charles Jensen, ansøger 27.
juni 1941 om at måtte:
1) indrette wc’er i baghusets 4 lejligheder ved opsætning af
bræddevægge beklædt med plader, og forsyning af wc-rummene med vinduer og døre.
2) indrette indvendig faldstamme fra køkkenvaske i forhusets 5
køkkener.
3) do. for baghusets 4 køkkener i forbindelse med installationen
af wc’er.
4) i forbindelse med fjernelsen af de to gårdklosetter regulere
den stærkt stigende gård, og muligvis hældningen på den eksi
sterende asfalterede faldstamme gennem forhusets kælder.
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5) ændre baghusets kælderrum, så udnyttelsen bliver mere prak
tisk.
Tilladelse til arbejdet meddelt 11. juli 1941.
Byggesag i960
Ejeren af ejendommen, ingeniør S. A. Petersen, ansøger om at
måtte løfte loftet i kælderen i forhuset, p.g.a. indretning af varmekælder, samt at måtte ændre den 1-værelses lejlighed i forhusets
stueetage med indlægning af entré, fjernelse af korridor etc., samt
ændre kældernedgang til forhuset. Byggetilladelse meddelt 13. au
gust i960.
Koncept af 2. juli 1963 angående loftslejligheden i forhuset, der
kan udvides, uden at udnyttelsesgraden går væsentligt i vejret.

Byggesag 1965
Der foreligger et forslag til indretning af baderum med hånd
vask og brusebad i førstesalslejligheden i forhuset, og opsætning
af håndvaske i de ovenover liggende kamre. Projektet allerede
godkendt i oktober 1962, men af arbejdet er kun udført opsætning
af en skillevæg i kammeret i 1. sals lejligheden, hvilket skete i
februar 1965.
Supplement til bygningernes historie
Belyst ved kilder, der ikke findes i Stadsingeniørens Bygnings
inspektorat, Århus.

Generelt for ejendommen
Fjernvarme. Kakkelovnsopvarmningen erstattedes i igôo’erne
af centralopvarmning med fjernvarme, leveret af Århus kommu
nale Værker (jfr. meddelt byggetilladelse af 13. august i960 om
hævning af loft i forhusets kælder, p.g.a. indretning af varmekælder). Denne loftshævning er sket efter krav fra belysningsvæsenet
(skrivelse fra huslejenævnet i Århus til lejerne af 7. september
1966, j. nr. C 212/66). Overenskomsten om fjernvarmeforsynin
gen mellem husets daværende ejer, S. A. Petersen og de kommu
nale værker er undertegnet 18. oktober 1962, og forsyningen på
begyndt i løbet af foråret 1963.
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Vaskeri. Installation af gasopvarmet vaskemaskine samt cen
trifuge i vaskekælderen i baghuset er sket 1954 eller -55. Der fo
religger fra huslejenævnet skrivelse af 19. maj 1955 (J. nr. C122/
1955) med godkendelse af en månedlig lejeforhøjelse på kr. 7,50 i
denne anledning.
De enkelte beboelseslejligheder
Der er i de enkelte lejligheder sket forskellige ændringer/moderniseringer, der ikke har kunnet tidsfæstes eller dokumenteres.
En del af dem er omtalt i den ret omfattende korrespondance mel
lem huslejenævnet og lejerne i 1966 i anledning af ansøgning fra
ejeren om lejeforhøjelser (sag nr. C212/66). Her er kun medtaget
sådanne ting, der skønnes at være af interesse for en undersøgelse
af boligforholdene i ejendommen (det er f. eks. ikke omtalt, hvis
der er lagt linoleum på et gulv).
Forhus, bagtrappe: Her er blevet installeret elektrisk lys (C212/
66). (Det kan bemærkes, at på baghusets bagtrappe fin
des endnu ikke elektrisk lys).
i. sal: Døren mellem de to stuer til gaden er blevet blæn
det, og væggen mellem den østre gadestue og gårdstuen
er fjernet, hvilket har nødvendiggjort indlægning af en
jerndrager. Korridoren fra gadestuen til køkkenet er
nedlagt og lagt til stuen. (C212/66).
—
4. sal: Lejlighedens nuværende skikkelse er meget for
skellig fra planen af 1916. Gennemgangen fra fortrappen
til tørreloftet findes ikke, hvorimod køkkenet går læn
gere ud mod ydervæggen. Den udvendige trapperepos er
inddraget i lejlighedens entré. (Muligvis er denne del af
1916-ombygningen aldrig blevet udført efter planen, da
den ville være særdeles akavet). (Egen us.).
Det østligste af de tidligere tre pigekamre mod gaden var
indtil 1963 udlejet i forbindelse med lejligheden på 2. sal,
men blev dette år tillagt lejligheden på 4. sal; væggen
mellem stue og kammer fjernedes, og kammerets dør fra
tørreloftet blændedes. I denne anledning forhøjedes den
månedlige leje med 60 kr. (C212/66).
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Ved bagtrappen er der installeret wc (dette findes ikke
på planen fra 1916, og der er heller ikke søgt om tilla
delse til at indrette det i 1941; den håndværksmæssige
udførelse er ret ringe). Den del af tørreloftet, der ligger
i sidefløjen (over de øvrige lejligheders køkken) er på
et tidspunkt blevet skilt fra resten af loftet og indrettet
til vaskehus (!), og gulvet er blevet belagt med et beton
lag på ca. 15 cm. Der findes endnu fundamenter af en
gruekedel foran skorstenen. (Egne us.).
Baghus, kælder: Der er blevet lavet en udvendig kældernedgang
fra den forreste gård til det vestligste kælderrum. Von
hörensagen vides denne at være blevet lavet efter instal
lationen af fjernvarme, da kælderen ikke mere skulle bru
ges til brændselsopbevaring, men det har ikke kunnet do
kumenteres.
stuen: En del af trappereposen er blevet inddraget i lej
ligheden, hvor den udgør et pulterrum og en mikrosko
pisk entré. At dømme efter snedkerarbejdet (fyldnings
dør m. m.) er det muligvis sket i 1941, samtidig med ind
læggelsen af wc’er, og i hvert fald ikke senere.

BILAG 2:
Excerpter af mandtalslisterne og skemaerne fra de kommunale
folketællinger 1902-1943 samt 1946 og 1953
Det bemærkes, at uddragene ikke er fuldstændige; der er kun ud
draget de oplysninger, som har dannet basis for undersøgelserne
i denne artikel. For en fortegnelse over samtlige oplysninger, der
kan findes i mandtalslisterne: Se kapitlet om »Materialet«.

1902:
F, st.
1.
2.
3.

Forkortelser: F: forhus. B: baghus.
tom lejlighed.
F: 16 beboere. B: 14 beboere.
Møllebygger Peder Pedersen Nielsen, kone, 2 børn, 1 tjenestepige.
Inspektør Adolf Marius Petersen, kone, 2 børn.
Kontorist Johannes Lauge Johannesen, kone, 4 børn, 1 logerende.
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B, st.
1.
2.
3.

Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 6 børn.
Smed Rasmus Peter Mikkelsen, kone, 4 børn.

1903:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.
1.
2.
3.

F: 26 beboere. B: 27 beboere.
Høker Jørgen Pedersen Kaae, kone, 4 børn.
Agent Christian Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor.
Enke Kirsten Marie Jensen, 6 børn.
Møllebygger Peder Pedersen Nielsen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 7 børn.
Slagter Chresten Christensen, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Peder Christian Pedersen, kone, 4 børn.
Maskinbygger Carl Pedersen, kone, 4 børn.

1904:
F, st.
1.
2.
3B, st.
1.
2.
3.

F: 13 beboere. B: 25 beboere.
Agent Chr. Fenger Lassen, kone, 4 børn, 1 svigermor, 1 logerende.
Politibetjent Valdemar Andersen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Arbejdsmand Thomas Laursen, kone, 5 børn.
Skrædder Jørgen Pedersen Kaae, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Peder Christian Pedersen, kone, 2 børn.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 6 børn.

1905:
F, st.
1.
2.
3.

F: 21 beboere. B: 24 beboer e.
Arbejdsmand Jens Jensen Frandsen, kone, 1 barn, 1 tjenestepige.
Lagerarbejder Søren Sørensen, kone, 1 barn, 1 svigermor.
Politibetjent Valdemar Andersen, kone, 2 børn.
Agent Christian Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor, 1 loge
rende.
Arbejdsmand Thomas Laursen, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Peder Christian Pedersen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Jens Peter Nielsen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 6 børn.

B, st.
1.
2.
3.

1906:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.
1.
2.
3.

F: 20 beboere. B: 19 beboere.
Lagerarbejder Jens Jensen Frandsen, kone, 1 barn.
Lagerarbejder Søren Sørensen, kone, 1 barn, 1 svigermor.
Porcelænsmaler Albert Nitsche, kone, 1 barn, 1 logerende.
Agent Christian Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor, 1 loge
rende.
Aarhus Glas- og Porcelænsmaleri.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 6 børn, 1 loge
rende.
Arbejdsmand Jens Peter Nielsen, kone, 3 børn, 1 logerende.
Enke Thora Mikkeline Petersen, 2 børn, 1 logerende.
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1907:
F, st.
1.
2.
3.

B, st.
t.

2.
3.

1908:
F, st.
1.
2.
3.

B, st.
1.
2.
3.

III

F: 17 beboere. B: 11 beboere.
Udsalg fra De forenede Mejerier, v/ J. J. Frandsen.
Lagerarbejder Jens Jensen Frandsen, kone, 1 barn.
Porcelænsmaler Albert Nitsche, kone, 1 barn, 1 tjenestepige, 1 loge
rende.
Agent Christian Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor, 1 loge
rende.
Aarhus Glas- og Porcelænsmaleri, v/ A. Nitsche.
Arbejdsmand Jens Peter Nielsen, 4 børn, 2 logerende.
Arbejdsmand Niels Peter Henriksen, kone, 1 barn, 1 logerende.
F: 19 beboere. B: 29 beboere.
Udsalg fra De forenede Mejerier, v/ J. J. Frandsen.
Lagerarbejder Jens Jensen Frandsen, kone, 1 barn, 2 logerende.
Syerske Marie Jensine Hummel, 4 børn.
Agent Christian Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor, 1 loge
rende.
Arbejdsmand Søren Peter Nielsen, kone, 5 børn.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 8 børn, 1 bedste
mor.
Arbejdsmand Jens Rasmussen Sørensen, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Niels Peter Henriksen, kone, 1 barn, 2 logerende.

F: 20 beboere. B: 31 beboere.
Udsalg fra De forenede Mejerier, v/ J. J. Ditlev.
Agent Jørgen Jacobsen Ditlev, kone, 3 børn, 1 logerende.
Mejerist Laurs Marius Andersen, kone, 1 barn, 1 tjenestepige.
Husejer Thomas Dusinius Andersen, kone.
Agent Christian Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor.
Arbejdsmand Anton Marius Friis, kone, 6 børn, 1 svigermor, 1 loge
rende.
1. Arbejdsmand Søren Peter Sørensen, kone, 7 børn, 1 svigermor.
2. Arbejdsmand Jens Rasmussen Sørensen, kone, 4 børn.
3. Arbejdsmand Niels Peter Henriksen, kone, 1 barn, 2 logerende.

1909:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.

F: 20 beboere. B: 28 beboere.
Udsalg fra De forenede Mejerier, v/ fru E. K. Rasmussen.
Enke Elise Kathrine Rasmussen, 3 børn.
Husejer Thomas Dusinius Andersen, kone.
Gørtler Hans Larsen, kone, 2 logerende.
Detailhandler Chr. Fenger Lassen, kone, 5 børn, 1 svigermor, 2 lo
gerende.
B, st. Mælkehandler Anders Carl Rasmussen, kone, 5 børn.
i. Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 6 børn, 1 bedste
mor.

1910:
F, st.
1.
2.
3.
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2. Arbejdsmand Jens Rasmussen Sørensen, kone, 5 børn, 1 logerende.
3. Arbejdsmand Niels Peter Henriksen, kone, 1 barn, 1 logerende.

1911:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.
1.
2.
3.

F: 15 beboere. B: 29 beboere.
Udsalg fra De forenede Mejerier, v/ fru E. K. H. Rasmussen.
Enke Elise Kathrine Hedegaard Rasmussen, 3 børn.
Partikulier Thomas Dusinius Andersen, kone.
Fhv. gårdejer Villiam Frederik Johansen, kone, 3 børn.
Barber Karl Peter Andersen, kone, 1 svigermor, 1 logerende.
Arbejdsmand P. Christensen, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 8 børn.
Arbejdsmand Jens Rasmussen Sørensen, kone, 4 børn.
Enke Thyra Jensine Frederikke Carlsen, 6 børn.

1912:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.
1.
2.
3.

F: 20 beboere. B: 21 beboere.
(Mejeriudsalg).
Fru Ane Mette Kirstine Andersen, 2 børn.
Malermester Niels Christian Lorentzen Baes, kone, 2 børn.
Gårdejer Villiam Frederik Johansen, kone, 3 børn.
Malermester Christian Johansen, kone, 6 børn.
Arbejdsmand Søren Peter Julius Sørensen, kone, 7 børn.
Fabriksarbejder Jens Rasmussen Sørensen, kone, 5 børn.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.

1913:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.
1.
2.
3.

F: 18 beboere. B: 22 beboere.
(Mejeriudsalg).
Mælkehandlerske, enke, Anna Mette Kirstine Andersen, 2 børn.
Malermester Niels Christian Lorentzen Baes, kone, 3 børn.
Fhv. gårdejer Villiam Frederik Johansen, kone, 3 børn.
Handelsrejsende Niels Marius Emil Mikkelsen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Jens Marius Bruhn, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Mads Peder Andersen, kone, 6 børn.
Arbejdsmand Jens Peter August Andersen, kone, 6 børn.

1914:
F, st.
1.
2.
3.
B, st.
1.
2.
3.

F: 13 beboere. B: 25 beboere.
(Mejeriudsalg).
Mælkehandlerske, enkefru Ane Mette Kirstine Andersen, 2 børn.
Fhv. gårdejer Villiam Frederik Johansen, kone, 3 børn.
Murermester Hans Henrik Hansen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Jens Mathias Jensen Østergaard, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Mads Peder Andersen, kone, 5 børn.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Jens Peter August Andersen, kone, 6 børn.
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1915: F: 18 beboere. B: 22 beboere.
F, st. (Mejeriudsalg).
- Mælkehandlerske, enkefru Anna Mette Kirstine Andersen, 2 børn, 1
logerende.
1. Glassliber Otto Wilhelm Ottosen, kone, 1 barn, 1 logerende.
2. Fhv. gårdejer Villiam Frederik Johansen, kone, 3 børn.
3. Murermester Hans Henrik Hansen, kone, 3 børn.
B, st. Arbejdsmand P. P. Wende, kone, 1 barn.
1. Arbejdsmand Mads Peder Andersen, kone, 6 børn.
2. Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 4 børn, 1 logerende.
3. Arbejdsmand Mads Peter Madsen, kone, 2 børn.
1916: F: 24 beboere. B: 29 beboere.
F, st. (Mejeriudsalg).
- Mælkehandlerske, enkefru Anna Mette Kirstine Andersen, 2 børn, 1
logerende.
1. Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
2. Ejendomsmægler Axel Sørensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
3. Murermester Hans Henrik Hansen, kone, 4 børn, 1 husassistent.
4. Maskinarbejder Andreas Jensen Holst, kone, 2 børn.
B, st. Remisearbejder Thomas Nielsen, kone, 8 børn.
1. Havnearbejder Mads Peder Andersen, kone, 6 børn.
2. Fru Inger Kirstine Jensen, 3 børn, 1 logerende.
3. Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 4 børn.
1917:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 21 beboere. B: 31 beboere.
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 2
logerende.
Tømrermester Christian Hansen, kone, 3 børn, 1 logerende.
Montør Andreas Jensen Holst, kone, 2 børn.
Depotarbejder Thomas Nielsen, kone, 6 børn.
Havnearbejder Mads Peder Andersen, kone, 6 børn.
Fraskilt husmoder Inger Kirstine Jensen, 3 børn, 2 logerende.
Arbejdsmand Jens Peter Johannes Jensen, kone, 1 barn.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 4 børn.

F: 24 beboere. B: 28 beboere.
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 1
logerende.
3. Tømrermester Christen Hansen, kone, 3 børn, 3 logerende.
4. Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn, 1 logerende.

1918:
F, st.
1.
2.
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B, st.
1.
2.
3.

Arbejdsmand Thomas Nielsen, kone, 7 børn.
Havnearbejder Mads Peder Andersen, kone, 6 børn.
Fraskilt Inger Kirstine Jensen, 2 børn, 2 logerende.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 4 børn.

1919:
F, st.
1.
2.

F: 24 beboere. B: 30 beboere.
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 3
logerende.
Tømrermester Christen Hansen, kone, 3 børn, 3 logerende.
Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn.
Remisearbejder Thomas Nielsen, kone, 8 børn.
Havnearbejder Mads Peder Andersen, kone, 8 børn.
Arbejdsmand Jens Christian Carlsen, 1 barn, 1 slægtning, 1 tyende.
Fiskehandler Anton Marius Carlsen, kone, 4 børn.

3.
4.
B, st.
1.
2.
3.
1920:
F, st.
1.
2.
3.

4.
B, st.
1.
2.
3.

1921:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 21 beboere. B: 24 beboere.
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Vejerassistent Holger Christian Bathum, kone, 2 børn, 2 bedstefor
ældre.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 2
logerende.
Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn.
Arbejder Thomas Nielsen, kone, 7 børn.
Havnearbejder Mads Peder Andersen, 7 børn.
Arbejdsmand Jens Christian Carlsen, 1 tjenestepige.
Fiskehandler Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.

F: 19 beboere. B: 26 beboere:
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Trikotagehandler Christian Christensen, kone, 1 barn.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 3
logerende.
Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn.
Remisearbejder Thomas Nielsen, kone, 8 børn.
Havnerabejder Mads Peder Andersen, 9 børn.
Arbejdsmand Jens Christian Carlsen, kone.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 2 børn.

1922: F: 20 beboere. B: 24 beboere.
F, st. Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
- Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn.
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1. Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
2. Trikotagehandler Christian Christensen, kone, 1 barn.
3. Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 3
logerende.
4. Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn.
B, st. Kedelpasser Thomas Nielsen, kone, 7 børn.
1. Havnearbejder Mads Peder Andersen, 6 børn.
2. Arbejdsmand Jens Christian Carlsen, kone, 1 barn.
3. Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.

1923:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 19 beboere. B: 24 beboere.
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Trikotagehandler Christian Christensen, kone, 1 barn.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 3
logerende.
Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn.
Arbejder Thomas Nielsen, kone, 7 børn.
Havnearbejder Mads Peder Andersen, 6 børn.
Arbejdsmand Jens Christian Carlsen, kone, 1 barn.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.

4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 21 beboere. B: 22 beboere.
Blad- og cigarhandel, v/ J. A. Christensen.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 2 logerende.
Dameskrædderinde Olivia Christiane Dagmar Sørensen, 1 barn, 3
logerende.
Stolemager Carl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn, 1 logerende.
Kedelpasser Thomas Nielsen, kone 5 børn.
Arbejdsmand Mads Peter Andersen, 7 børn.
Arbejdsmand Jens Christian Carlsen, kone, 1 barn.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 2 børn.

1925:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.
4.

F: 17 beboere. B: 22 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Snedkersvend Sofus Michal Rasmussen, kone.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 logerende.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Stolemager Karl Vilhelm Kirkemann, kone, 1 barn.
Remisearbejder Thomas Nielsen, kone, 7 børn.
Snedkersvend Rasmus Sørensen Rasmussen, kone, 1 barn, 1 søster.
Fyrbøder Aksel Haugaard Carlsen, kone, 1 barn.
Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.
(sic) Arbejderske Astrid Margrethe Petersen.

1924:
F, st.
1.
2.
3.
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F: 17 beboere. B: 21 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Snedkersvend Sofus Michal Rasmussen, kone.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 2 logerende.
Bladforhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Separeret syerske Else Marie Sørine Elisabeth Kirkemann, 1 barn.
Maskinpasser Thomas Nielsen, kone, 6 børn.
Snedkersvend Rasmus Sørensen Rasmussen, kone, 1 barn, 1 bedste
mor.
2. Søfyrbøder Aksel Haugaard Carlsen, kone, 1 barn, 1 logerende.
3. Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn.

1926:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.

F: 18 beboere. B: 16 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Snedkersvend Sofus Michal Rasmussen, kone.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 2 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 barn, 2 loge
rende.
3. Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
4. Syerske Else Marie Sørine Elisabeth Kirkemann, 1 barn, 1 loge
rende.
B, st. Konditor Charles Martinus Laursen, kone.
1. Snedkersvend Rasmus Sørensen Rasmussen, kone, 1 barn, 1 bedste
mor.
2. Fyrbøder Aksel Haugaard Carlsen, kone, 1 barn, 1 logerende.
3. Arbejdsmand Anton Marius Carlsen, kone, 3 børn, 1 logerende.

1927:
F, st.
1.
2.

1928:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

1929:
F, st.
1.
2.

F: 19 beboere. B: 14 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Repræsentant Hans Arthur Laursen Wiby, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 barn, 1 loge
rende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn, 1 tyende, 1
logerende.
Syerske Else Marie Sørine Elisabeth Kirkemann, 1 barn.
Laborant Charles Martinus Laursen, kone.
Murersvend Laurits Peter Christian Petersen, kone, 1 barn.
Fyrbøder Aksel Haugaard Carlsen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Husmor Thyra Jensigne Frederikke Carlsen, 3 børn.
F: 20 beboere. B: 15 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Kurvemagersvend Carl Centio Jönsson, kone, 1 barn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 barn, 1 loge
rende.
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3. Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent,
i logerende.
4. Syerske Else Marie Sørine Elisabeth Kirkemann, 1 barn.
B, st. Vulkanisør Søren Eivind Christensen, kone, 1 barn.
1. Murersvend Jens Karl Peter Magnus Graabech, kone, 1 barn.
2. Mælkehandler Peder Pedersen, kone, 4 børn.
3. Enke Thyra Jensigne Frederikke Carlsen, 1 barn, 1 logerende.
1930:
F, st.
1.
2.

3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 22 beboere. B: 18 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Kurvemagersvend Carl Centio Jönsson, kone, 2 børn.
Bryggeriarbejder Anton Marius Eliot Kaae Andersen, kone, 3 børn.
Snedkermester Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 barn, 1 loge
rende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent,
i logerende.
Arbejdsmand Peter Krogh Kjærsgaard, kone, 1 barn.
Møller Harald Ludvig Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Murer Jens Karl Peter Magnus Graabech, kone, 1 barn, 1 logerende.
Mælkehandler Peder Pedersen, kone, 4 børn.
Enke Thyra Jensigne Frederikke Carlsen, 1 barn, 2 logerende.

F: 16 beboere. B: 18 beboere.
Aarhus nye Bladcentral, v/ J. A. Christensen.
Nådlerske Gerda Bech Nielsen, 2 børn.
Enke Sidsel Marie Bagger.
Repræsentant Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 barn, 1 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Arbejdsmand Peter Krogh Kjærsgaard, kone, 1 barn.
Møller Harald Ludvig Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Murersvend Jens Karl Peter Magnus Graabech, kone, 1 barn, 1 lo
gerende.
2. Mælkehandler Peder Pedersen, kone, 4 børn.
3. Søfyrbøder Henry Carlsen, kone, 1 barn, 1 logerende.

1931:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.

1932:
F, st.
1.
2.
3.
4.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 20 beboere. B: 21 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Tapetserersvend Henry Alfred Georg Andersen, kone, 2 børn.
Graceekspert Anna Marie Kirstine Møller, 2 logerende.
Møbelhandler Aksel Alfred Viktor Bagger, kone, 1 barn, 1 logerende
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Arbejdsmand Peter Krogh Kjærsgaard, kone, 1 barn.
(Loftsværelse) Bud Axel Johannes Kristensen.
Arbejdsmand Jens Magnus Nielsen, kone, 3 børn.
Kusk Jens Christian Jensen, kone, 5 børn.
Mælkehandler Peder Pedersen, kone, 4 børn.
Arbejdsmand Henry Carlsen, kone, 1 barn.
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1933:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.

F: 23 beboere. B: 26 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Tapetserer Henry Alfred Georg Andersen, kone, 2 børn.
Graceekspert Anna Marie Kirstine Møller, 2 logerende.
Fhv. mælkehandler Peder Pedersen, kone, 4 børn, 1 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Arbejdsmand Aage Christensen, kone, 2 børn.
Vognmand Sigvald Valdemar Albert Jensen Friis, kone, 5 børn, 1
svigerfar.
1. Kusk Jens Christian Jensen, kone, 4 børn.
2. Arbejdsmand Rasmus Skriver Kristensen, kone, 3 børn.
3. Repræsentant Henrik Nicolaj Knudsen, kone, 4 børn, 1 husassistent.

1.
2.
3.

F: 21 beboere. B: 24 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Vognmand Vilhelm Frederik Feldvoss.
Graceekspert Anna Marie Kirstine Møller, 2 logerende.
Chokoladehandler Peder Pedersen, kone, 3 børn, 1 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent,
i logerende.
Syerske Laura Jensine Jensen, 4 børn.
Vognmand Sigvald Valdemar Albert Jensen Friis, 5 børn, 1 sviger
far, i husassistent.
Arbejdsmand Jens Christian Jensen, kone, 5 børn.
Arbejdsmand Rasmus Skriver Kristensen, kone, 3 børn.
Enke Sofie Marie Bolette Jensen, 3 børn.

1935:
F, st.
1.
2.
3.
4.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 15 beboere. B: 20 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Vognmand Vilhelm Frederik Feldvoss.
Cementstøber Peter Magnus Edslev, kone, 2 børn, 1 logerende.
(1 logerende).
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent.
Kunstmetalsliber Helge Larsen, kone.
(Loftsværelse) Klinikassistent Gerda Elisabet Amalie Sørensen.
Syerske Anna Martha Kirstine Nielsen, 3 børn.
Arbejdsmand Jens Christian Jensen, kone, 4 børn.
Jord- og betonarbejder Rasmus Skriver Kristensen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Svend Aage Hjarsbæk, kone, 3 børn.

1936:
F, st.
1.
2.
3.
4.
4.

F: 19 beboere. B: 18 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Vognmand Vilhelm Frederik Feldvoss.
Cementstøber Peter Magnus Edslev, kone, 3 børn.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent.
Havnearbejder Paul Frederik Rasmus Nielsen, kone, 1 barn, 1 bror.
Bagersvend Jørgen Anker Pedersen, kone, 1 barn.
(Loftsværelse) Klinikassistent Gerda Elisabet Amalie Sørensen.

1934:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.

Vesterbrogade 24 i Ar hus

II9

B, st.
1.
2.
3.

Murer Aage Liliendal Skjörbak, kone, 1 barn.
Syerske Anna Martha Kirstine Nielsen, 3 børn.
Jord- og betonarbejder Rasmus Skriver Kristensen, kone, 3 børn.
Havnearbejder Carl Emil Jensen, kone, 3 børn, 1 logerende.

<937:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 22 beboere. B: 18 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Syerske Astrid Augusta Nielsen, 1 barn.
Cementstøber Peter Magnus Edslev, kone, 2 børn, 2 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent.
Maskinarbejder Jens Marius Nielsen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Bagersvend Jørgen Anker Pedersen, kone, 2 børn.
Havnearbejder Carl Emil Jensen, kone, 3 børn, 1 bedstefar.
Syerske Anna Martha Kirstine Nielsen, 3 børn.
Jord- og betonarbejder Rasmus Skriver Kristensen, kone, 3 børn.
Murersvend Aage Liliendal Skjørbak, kone, 1 barn.

1938:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 21 beboere. B: 23 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Bryggeriarbejderske Gerda Cecilie Eline Nielsen, 1 barn.
Cementstøber Peter Magnus Edslev, kone, 3 børn, 1 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn, 1 husassistent.
Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Bagersvend Jørgen Anker Pedersen, kone, 2 børn.
Havnearbejder Carl Emil Jensen, kone, 3 børn, 1 bedstefar, 1 husass.
Arbejdsmand Carl Hansen, kone, 4 børn.
Syerske Anna Martha Kirstine Nielsen, 3 børn.
Arbejdsmand Emil Anker Jensen Busk, kone, 4 børn.

1939:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 22 beboere. B: 21 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Arbejdsmand Maltha Grauleff Rasmussen, kone.
Arbejdsmand Martin Jensen, kone, 4 børn, 2 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 2 børn.
Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Bagersvend Jørgen Anker Pedersen, kone, 2 børn.
Havnearbejder Carl Emil Jensen, kone, 3 børn.
Arbejdsmand Carl Hansen, kone, 5 børn.
Syerske Anna Martha Kirstine Nielsen, 3 børn.
Arbejdsmand Svend Aage Hansen, kone, 3 børn.

1940:
F, st.
1.
2.
3.
4.

F: 20 beboere. B: 26 beboere.
Cigarforretning, v/ J. A. Christensen.
Chauffør Arnold Andreas Sørensen.
Arbejdsmand Martin Jensen, kone, 4 børn, 1 logerende.
Cigarhandler Jens Andreas Christensen, kone, 1 barn.
Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Medhjælper Jens Johannes Pedersen, kone, 1 barn, 2 logerende.
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B, st.
1.
2.
3.

Havnearbejder Carl Emil Jensen, kone, 3 børn.
Handelsmand Bjarne Lars Richard Sørensen, kone, 8 børn.
Jord- og betonarbejder Aksel Thorkild Larsen, kone, 4 børn.
Fru Marie Nielsine Sørensen, 4 børn.

1941:
F, st.
1.
2.

3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 22 beboere. B: 26 beboere.
Skomager Eyvind Johannes Poulsen.
Jord- og betonarbejder Martin Jensen, kone, 4 børn, 1 logerende.
Sejlmagersvend Anker Schmidt Christoffersen, kone, 3 børn, 1 bed
stemor.
Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Rejsende Jens Johannes Pedersen, kone, 2 børn.
Arbejdsmand Carl Emil Jensen, kone, 3 børn.
Ekspedient Bjarne Lars Richard Sørensen, kone, 8 børn, 1 logerende.
Arbejdsmand Johannes Emanuel Laursen, kone, 4 børn.
Portner Harry Fogsgaard Holm, kone, 2 børn.

1942:
F, st.
i.

F: 24 beboere. B: 23 beboere.
Frisør Frederik Ulrik Verner Rasmussen, kone, 1 barn.
Jord- og betonarbejder Martin Jensen, kone, 4 børn, 1 logerende.

Figur li : Diagram over lejemålenes varighed for h\
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2. Sejlmagersvend Anker Schmidt Christoffersen, kone, 3 børn,
i bedstemor.
3. Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
4. Rejsende Jens Johannes Pedersen, kone, 2 børn.
B, st. Lagerist Jakob Jakobsen Holm, kone, 1 logerende.
1. Ekspedient Bjarne Lars Richard Sørensen, kone, 8 børn.
2. Tekstilarbejder Jacob Daniel Nielsen, kone, 4 børn.
3. Portner Harry Fogsgaard Holm, kone, 2 børn.
1943’ F: 23 beboere. B: 14 beboere.
F, st. Aage Brasch’s kiosk (endnu ikke åbnet).
- Artist Elisabeth Hansen.
1. Jord- og betonarbejder Martin Jensen, kone, 4 børn, 1 logerende.
2. Sejlmagersvend Anker Schmidt Christoffersen, kone, 3 børn, 1 bed
stemor.
3. Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
4. Rejsende Jens Johannes Pedersen, kone, 2 børn, 1 logerende.
B, st. Arbejdsmand Jens Jørgen Lundholm, kone, 1 barn, 1 logerende.
1. Maskinarbejder Egon Rasmussen Østergaard, kone.
2. Tekstilarbejder Jacob Daniel Nielsen, kone, 3 børn.
3. Husmoder Mary Lundberg Holm, 2 børn.

-P 00
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elt lejlighed. (Jfr. den forklarende tekst i » Bilag 6*, s. 132 f.
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1946:
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.

2.
3.
1953:
F, st.
1.
2.

3.
4.
B, st.
1.
2.
3.
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F: 24 beboere. B: 16 beboere.
»Parfumen«, v/ E. Skipper.
Husassistent Betty Antonette Christensen, 1 barn.
Tømrersvend Kristian Munch, kone, 5 børn.
Sejlmagersvend Anker Schmidt Christoffersen, kone, 3 børn, 1 bed
stemor.
Musiker Charles August Jensen, kone, 1 barn, 1 logerende.
Rejsende Jens Johannes Pedersen, kone, 2 børn, 1 logerende.
Chauffør Jens Jørgen Lundholm, kone, 2 børn.
Markedsrejsende Niels Emil Marinus Christensen, kone, 1 barn, 1
logerende.
Arbejdsmand Jacob Daniel Nielsen, kone, 2 børn.
Fabriksarbejder Aage Gotfred Gunnar Pedersen, kone, 2 børn.
F: 21 beboere. B: ti beboere.
»Parfumen«, v/ V. O. Nielsen.
Arbejdsmand Jens Peter Jensen Veng, kone, 1 barn.
Ekstraarbejder Jens Lund, kone, 3 børn.
Sejlmagersvend Anker Schmidt Christoffersen, kone, 3 børn, 1 bed
stemor.
Lagerarbejder Svend Aage Staack, kone, 2 børn.
Havnearbejder Svend Aage Christensen, kone, 1 barn.
Lagerformand Johan Nielsen, kone, 2 børn.
Arbejderske Elizabeth Christensen, 1 barn, 1 logerende.
Lagerarbejder Jacob Daniel Nielsen, 2 logerende.
Klasselotterikollektrice Marthine Christiane Sofie Rudholt.

Til sammenligning med excerpterne af mandtalslisterne brin
ges her de tilsvarende oplysninger, gældende primo november
1970.
7970;
F, st.
1.
2.
3.
4.
B, st.
1.
2.
3.

F: 16 beboere. B: 9 beboere.
»Parfumen«, v/V. O. Nielsen.
Frk. Vita Wildenhoff.
Typograf Jørgen Østergaard, kone, 1 barn.
Invalidepensionist J. A. Rothmann, kone, 1 barn.
Ekstraarbejder Jens Lund, kone, 1 barn.
Arbejdsmand Haakon Foged, kone, 3 børn.
Stud. med. Niels Stamer Hedin, kone.
Stud. mag. Lone Gleberg-Olsen, 1 logerende.
Stud. mag. Jørgen Peder Clausager, kone.
Typograf Kjell Pedersen, kone, 1 barn.

Bemærkninger til excerpterne:
Forudene de i dette bilag anførte data fra mandtalslisterne er
excerpteret oplysninger om huslejen (i de tilfælde, hvor de fore-
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findes). De er anbragt samlet i bilag 5, sammen med oplysninger
om huslejen fra andre kilder. Ortografiske inkonsekvenser i navne
m. v. i mandtalslisterne er ikke rettet, med mindre der er tale om
helt oplagte fejl (f. eks. Vigtor for Viktor).
På mandtalsskemaerne skulle fra 1907 anføres data om butik
ken; desværre er nogle af oplysningerne fra de første år mangel
fulde. En henvendelse til De forenede Mejeriers kontor med fore
spørgsel, om man havde bevaret kildemateriale om mejeriudsalget
på Vesterbrogade 84 i tidsrummet 1905-16, var resultatløs; de
gamle arkivalier var blevet destrueret.
To muligheder for at finde ud af, hvordan butikken er blevet
drevet, er af tidsmæssige grunde ikke blevet prøvet:
1) Hvis indehaveren har skullet have haft udstedt næringsbrev,
må det være muligt at finde noget herom i det relevante arkiv
(politiets? byfogedembedets?).
2) Hvis mejeriudsalg har skullet godkendes af sundhedsmyndig
hederne, skulle det ad denne vej være muligt at nå frem til
oplysninger.

Kilder og bemærkninger til fortegnelsen over adkomster*)
Kilder: Skøde- og panteprotokollerne for Aarhus Kjøbstads Jurisdik
tion, passim, og tingbøgerne for Århus Købstads Bygrunde, bladet for
matr. nr. 1270. Tingbøgerne fra før 1931 findes nu i Landsarkivet i Vi
borg, mens den nuværende tingbog, der er ført fra 1931 på et løsblads
system, findes på Århus Byrets Tinglysningskontor. Skøde- og panteproto
kollerne for hele perioden findes endnu sammesteds.
Ved overgangen til det nye system går man bort fra at oplyse om skø
dets datering, og oplyser kun dagen for tinglysningen. Til gengæld findes
i tingbogen indført købesummen og ejendomsværdien (ejendomsskyldvær
dien) i henhold til den seneste aim. vurdering på købsdatoen. Kilder til
købs- og vurderingssummerne i tiden før 1931: Skøde- og panteprotokol
lerne på Århus Byrets Tinglysningskontor. Henvisning til bind/folio fra
registeret i Viborg: arkiv nr. B 56, løbe nr. 285 L og 285 T.
Kilde til vurderingssummen 1902 er en vurdering foretaget 13. septem
ber 1902, i henhold til lov af 19. marts 1869 om udlån af umyndiges midler
m. m. Den findes i Landsarkivet, Viborg, Aarhus Byfogedarkiv, arkiv-nr.
B56, løbenr. 7021, vurdering nr. 67.
Det må bemærkes, at denne vurdering skiller sig ud fra de øvrige ved
at være optaget med henblik på husets belåning, og ikke med henblik på
skatteansættelsen.
*) I tilknytning til oversigten s. 124-26.
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BILAG 3:
Adkomster til matr. nr. 1270 af Arktis Købstads Bygrunde,
fra augtist 1901 til 1970
Kilde: Skøde- og panteprotokollerne for Aarhus Kjøbstads Jurisdiktion,
passim, Tingbogen for Århus Købstads Bygrunde, bladet for matr. nr. 1270,
og oplysninger fra Statens Ligningsdirektorat, afd. for vurdering af fast
ejendom (om vurderingerne 1904-27).
Nr.

Adkomst

Købesum

Vurderingssum

I

Skøde fra S. Nielsen til møllebygger P.
Nielsen og murermester N. P. A. Søren
sen, dat. 23., lyst 29. august 1901. (50-50)

2

Skøde fra N. P. A. Sørensen til møllebyg
ger P. Nielsen på førstnævntes andel, dat.
24. marts, lyst 3. april 1902.

IO.IOO

3 Fogedudlægsskøde til glasmaler A. Nitsche, dat. 10. januar, lyst 8. februar 1906.

20.000

(13. sept. 1902
vurderedes
hele ejendom
men til kr.
42.000 i handel
og vandel.)
34.OOO

4 Skøde fra murermester Chr. Jensen som
befuldmægtiget for A. Nitsche til heste
handler Mads Leth, dat. 6., lyst 20. fe
bruar 1908.

3O.6OO

34.OOO

5 Skøde fra Mads Leth til partikulier Th.
Andersen, dat. 6., lyst 15. april 1909.

35-000

34.OOO

Mageskifteskøde fra partikulier Th. An
dersen til gårdejer Anton P. Chr. Ander
sen, dat. 30., lyst 31. august 1911.

4O.OOO

35.OOO

7 Mageskifteskøde fra A. P. Chr. Andersen
til gårdejer Hans Hansen, dat. 8., lyst 22.
februar 1912.

35-000

35-000

8 Skøde fra Hans Hansen til cigarfabrikant
I. H. Hilmer, dat. 18., lyst 28. marts 1912.

35-000

35-000

9 Skøde fra J. H. Hilmer til snedkermester
M. Mikkelsen, dat. 13., lyst 25. september
I9I3-

35-000

35-000

10 Skøde fra M. Mikkelsen til murermester
H. Hansen og tømrermester C. Hansen,
dat. 26. marts, lyst 2. april 1914.

46.000

35-000

6

12.000
(Nybygning
er opført for
kr. 29.000)
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Købesum

Vurderingssum

II

Skøde fra C. Hansen og H. Hansen til
vejerassistent H. C. Bathum, dat. 7., lyst
15. april 1920.

48.750

37.OOO

12

Skøde fra H. C. Bathum til købmand C.
Christensen, Åbyhøj, dat. 14., lyst 20. ok
tober 1921.

70.000

5O.OOO

I3

Skøde fra Chr. Christensen til A/S Fre
derik Bagger, dat. 14., lyst 20. december
1923. P.g.a. at skødehaverens rette navn
er Fr. Baggers Møbelfabrik, Aktieselskab,
lyst 18. februar 1928.

63.250

5O.OOO

14

Skøde fra Fr. Baggers Møbelfabrik, A/S,
til transportør Kresten Sørensen, Spanien
35, Århus, lyst 24. april 1931.

71.000

6O.OOO

IS

2. december 1937: Skøde fra Kresten Sø
rensen til musiker Charles Jensen.

71.285

72.OOO

l6

12. august 1943: Skøde fra Charles Jen
sen til tømrer Christian Munch, Bakkevej
10, Holstebro.

73.250

72.OOO

I?

1-7. juli 1945: Skøde fra Chr. Munch til
forretningsfører Johs. Hildebrandt-Sørensen.

73.250

72.OOO

l8

6. april 1955' Skifteretsattest som ad
komst for fru Anna Kristine HildebrandtS øren sen.

IQ

6. april 1955: Skøde fra enkefru Anna
Kristine Hildebrandt-Sørensen til 1) inge
niør S. A. Petersen (4/5) og 2) Georg
Bech (1/5).

20

30. oktober 1962: Skifteretsattest som ad
komst for fru Ulla Bech på den Georg
Bech tilhørende anpart. (1/5).

21

30. oktober 1962: Skøde fra fru Ulla Bech
på hendes anpart (1/5) til S. A. Petersen
(herefter eneejer).

75-000

84.500

75-000

125.000
(hele ejend.)

25.000

I25.OOO
(hele ejend.)
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Nr.

Adkomst

Købesum

Vurderingssum

125.OOO
(hele ejend.)

22

i. marts 1963: Skøde fra S. A. Petersen
på halvdelen af ejendommen til tømrer
mester Gunnar Rasmussen.

73.OOO

23

8. oktober 1964: Skøde til skohandler Carl
Lund Sørensen.

229.200

18O.OOO

24

30. marts 1965: Skøde til slagtermester
Peter Gregersen og V. Hansen.

232.500

18O.OOO

25

16. november 1966: Skøde til landsretssagfører Otto Jespersen og ejendomshandler Freddy Frederiksen.

241.000

24O.OOO

26

7. maj 1968: Anmeldelse af 10 ejerlejligheder.

27

28. juni 1968: Anmeldelse om, at ejerlejlighed nr. 1 opdeles i nr. 1 og nr. 11.

28

E.l. 1:
E.l. 2:
E.l.
E.l.
E.l.
E.l.
E.l.

3:
4:
5:
6:
7:

E.l. 8:
E.l. 9:

E.l. 10:
E.l. ii :

Betinget skøde af 24. august 1968,
endeligt do. af 24. marts 1970, til
frk. Vita Wildenhoff.
Skøde af 19. februar 1970 til ty
pograf Jørgen Ostergaard.
Ikke solgt.
Ikke solgt.
Ikke solgt.
Ikke solgt.
Skøde af 30. juni 1970 til studd.
med. Hanne Kræmer og Niels
Hedin.
Skøde af 4. november 1970 til
Ellen Gleberg-Olsen og stud,
mag. Lone Gleberg-Olsen.
Betinget skøde af 25. juni 1969,
endeligt do. af 4. april 1970 til
stud. mag. Jørgen Peder Claus
ager.
Betinget skøde af 29. maj 1968,
endeligt do. af 23. september 1970
til typograf Kjell Pedersen.
Ikke solgt.

20.000

-

75-000

42.OOO

42.5OO

21.000

29.OOO

20.000

29.OOO

I9.OOO

3O.OOO

20.000
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Bemærkninger : Ifølge Arhus Vejviser, årgangene 1905 og -06, er ejen
dommens ejer en sagfører Westergaard, hvilket skal ses i sammenhæng
med adkomst nr. 3: fogedudlægsskøde til.... etc. (Sagfører Westergaard
eksekutor i et konkursbo) ; Vejvisernes oplysninger må stamme fra års
skifterne 1904/05 og 1905/06 hhv. Forholdet har ikke sat sig spor i ting
bogen, men i skøde- og panteprotokollen, 47, fol. 428. Se endvidere nogle
af akterne til sagen på Landsarkivet, arkiv-nr. B56, løbenr. 5652: Aarhus
Byfogedembede, fogeddokumenter, 1906 (i den underste fjerdedel af pak
ken).
Ved den stiftende generalforsamling i ejerforeningen, den 13. oktober
1970, gav ejerne foreningen tilsagn om, at de ville overdrage ejerlejlighed
nr. 6 (kælderrum i baghus) kvit og frit til ejerforeningen.

BILAG 4:
Vïirderingsdokiimentet af 13. september 1902
I : Landsarkivet i Viborg, Aarhus Byfogedarkiv, Vurderingsforretninger,
1902; arkiv-nr. B56, løbenr. 7021, vurdering nr. 67.

Aar 1902 den 13. September indfandt vi undertegnede Vurderingsmænd os paa Ejendommen Gade Nr. 84 paa Vesterbro,
Matr. Nr. 1270, for ifølge Øvrighedens Udmeldelse af 8de s. m.
at vurdere bemeldte Ejendom i Overensstemmelse med Lov af
19. Marts 1869.
Den af Ejeren indgivne Begæring om Udmeldelse fremlagdes
under Nr. 1 ledsaget af efternævnte Dokumenter:
2) Adkomstdokument, nemlig: 2 Skøder dat. 23. August 1901 og
24. Marts 1902, der udviser, at Møllebygger P. Nielsen har
købt anførte Ejendom for 12.000 Kroner, og senere anvendt
til ny Bygninger (ulæseligt: contant eller cirka?) 29.000 Kro
ner.
3) Pantebogsattest, dat. 2. September 1902.
4) Brandforsikringsattest, der udviser, at Ejendommen er forsik
ret for 28.560 Kroner, gentager Otte og Tyve Tusind Fem
Hundrede Sexti Kroner.
5) Kort og Arealberegning udfærdiget Aar 1902, der udviser, at
Ejendommens Areal udgør 982 Kvadratalen og staar for
Hartkorn 1% Album.
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6) Klasseattest af 2. September, hvorefter Ejendommen er ansat
i 5. Klasse. 10. Klasse er højest beskattet.
7) Skattekvitteringer: Ingen.
8) Lejekontrakter forelaa.

Ejeren, Møllebygger P. Nielsen, var til Stede for under Forret
ningen at meddele os de fornødne Oplysninger.
Ovennævnte Ejendom med de den paahvilende Byrder beskrive
vi saaledes:
Ejendommen er beliggende i den vestlige Del af Byen paa en
Hovedlandevejsgade, hvor den ligger bekvem for Udleje.
Ejendommen anvendes til Butik og Beboelse og bestaar af føl
gende Bygninger:
Et grundmuret Forhus 4 Etager med Kjælder, 15 Al 2 Tommer
lang, 14 Al dyb, 21% Al høj. I Kjælderen er 1 Lagerrum, 4 Bræn
derum, 3 Husholdningsrum, 1 Vaskehus. En Sidebygning 7 Al
lang, 5 Al dyb, samme Højde som Forhuset.
I Stuen er Butik, 2 Værelser, Kjøkken og Spisekammer, 2
Trapper og Port.
i. Sal har Entré, 4 Værelser, Koridor, Kjøkken og Spisek.
2den og ßdie Sal er indrettet som iste Sal.
Paa Loftet er 4 Værelser, Resten er Tørreloft.
Et grundmuret Baghus, 3 Etager med Kjælder og Kvist. I
Kjælderen er Vaskehus, 4 Brænderum, 4 Husholdningsrum. Byg
ningen er 13 Al lang, 12 Al dyb 17J/2 Al høj, i Bygningen er 2
Trapper.
I Stuen er 3 Værelser og Kjøkken, 1 og 2den Sal er indrettet
som Stuen. Paa Kvisten er 3 Værelser og Kjøkken.
Alle Værelser er Tappeseret, Lofterne er Dekoreret.Stuerne er
udstyret med Stukgesims, alt Snedkerarbejde Malet, Gulvene er
Ferniseret.
I Ejendommen er 4 Centralovne, 11 Kakkelovne, 8 Kumfurer,
2 Vaskekjedler. Gas og Vand er indlagt med 10 Vandhaner.
I Gaarden er opført 2 Latrinbygninger, 4 Al lang, 2% Al dyb,
3% Al høj, til Forhuset er 2 Kjældernedgange. Hele Gaarden er
belagt med Betong.
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Beregningen over de Indtægter og Udgifter, der kunne paareg
nes af Ejendommen, opgøre vi som følger:

I
3
3
i

Indtægter:
aarlig Leje svares af Butikken 600 Kr.
Lejligheder .............................. 1200 Lejligheder .............................
720 —
Kvistlejlighed.........................
180 —
2700 Kr.

— Øre
- - — —

Udgifter:
Kgl. Skat aarlig..................................................... 86
Kommuneskat aarlig............................................ 39
Brandpenge aarlig................................................. I7
Vandafgift aarlig................................................... 67
Ejendommens aarlige Vedligehold, anslaas til: 200

Øre

Kr.
_
-

40 Øre
54 14 _
00 00 -

410 Kr. 08 Øre

Naar Udgiftssummen fradrages Indtægtssummen, udkommer
som Indtægtsoverskud 2.289 Kr. 92 Øre.
Ejendommens Værdi i Handel og Vandel ansætte vi efter bed
ste Overbevisning til 42.000 Kr. 00 Øre gentager To og Førre
Tusinde Kroner.
Ovenstaaende Forretning er udført i Henhold til den af os ind
givne skriftlige edelige Forsikring om efter bedste Evne og sam
vittighedsfuldt at ville røgte det os betroede Hverv.
Dette, saavelsom at ingen af os er beslægtet eller besvogret i
op- eller nedstigende Linie eller i første eller anden Sidelinie med
Ejeren af den vurderede Ejendom, bevidne vi herved med vore
Underskrifter.
Aarhus} den 13. September 1902.

P. Fredriksen

J. Mortensen
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At jeg efter bedste Vidende har medelt de af Vurderingsmændene forlangte Oplysninger til Brug ved Forretningen, bevidner
jeg herved.
d.u.s.
P. Nielsen
Ejer af den i Forretningen beskrevne Ejendom.

I Diæter tilkommer os
20 Kr.
Betalt
P. Fredriksen.

BILAG 5 :
Oversigt over huslejen pr. år for lejlighederne.

Forhus, butik
]
stuelejl. j
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal
Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal

1902

1907

1908

1909

1910

1911

1913

600
400
400
400
-

300

(425)
(275)
400
350
-

390
400
350
-

400
380
-

400

(350)
375
325
-

300
400
350
-

t8o

200
160

250
250
250
-

250
250
250
180

250
250
250
180

250
250
250
200

250
250
200

1914

1915

1918

1919

1920

1921

I922

400

450
500
450
475
265

500

315
380
315
-

450
500
450
450
265

550
500
500
265

515
650
800
650
265

515
650
8OO
650
265

250
250
250
200

275
275
275
225

275
275
290
225

275
275
290
225

325
325
325
260

325
325
325
260

240
240
240

Forhus, butik
1
stuelejl. jf 400
i. sal
2. sal
390
3. sal
350
4. sal
Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

250
250
250
200

448
385
385
-
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1925

1926

1927

1928

1929

1
800 *i
650
700
650
324

400
320

-

400
360

4OO
850
850
360

400
750
-

325
325
325
260

420
325
325
260

420
420
420
300

456
336

456
456
456
336

456
5OO
336

480
480
480
360

1930
400
360

1931
400
850
850
850
420

1932
400
900
850
900
480

1933
400
900
900
900
600

1934
900
900
900
500

I935
3OO
9OO
9OO
5OO

1936
730
800
750
480

500
336

500
480
500
420

600
600
600
480

600
600
600
540

600
600
600
540

6OO
6OO
54O

600
600
540
540

1940

1941

I942

1923

Forhus, butik
stuelejl.
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal
Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal

Forhus, butik
stuelejl.
i. sal
2. sal
3. sal
4. sal
Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal
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1> 800
0
650
650
650
265

1924

1937

1938

T939

Forhus, butik
stuelejl.
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal

360
800
800
480

360
730
800
860
480

360
800
800
860
480

1
300 > 1.200 1
800
800
800
8OO
860
86O
480
54O

360
800
800
860
540

1943
—
360
800
800
860
540

Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3. sal

600
600
600
540

600
600
600
540

600
600
600
540

600
600
600
540

600
600
600
540

600
600
600
540

1945
Forhus, butik
900
stuelejl. 360
i. sal
2. sal
3- sal
4. sal
-

1963

1946

1953

360
800
800
860
540

- 1.871,63
378 1.725,05
840 2.935,55
903 -2.527,34
840 2.003,30
567 1.569,42

6OO
600
6OO
54O

I966

I.932
2.890
2.480
2.160
I.717

-

1966
(ansat)
1.480
2.520
2.520
2.370 ’
1.680

1968
2.627,16
1.998,00
.

10.550,40
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Baghus, stuen
i. sal
2. sal
3- sal

-

-

600
600
600
540

630
630
630
567

1.651,46
1.551,74
1.489,46
1.387,58

1.609
1.660
1.607
1.484

1.750'
1-750
1-750
1.400

Kilder og bemærkninger til husleje oversigt en.
Kilder:
1902: Vurderingen af 13. sept. 1902 (se bilag 4).
I9°7~53: Mandtalslisterne, dog med flg. undtagelser:
1941: Tallene for stuen, forhus og 3. sal, forhus:
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, Århus, sag vedr. Vester
brogade 24.
1945: Købstadhypotekforeningen, Århus, sag vedr. Vesterbrogade 24.
1963: Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, Århus.
1966 og 1966-ansættelsen: Huslejenævnet, lejeansættelse af 1. aug. 1966.
1968: Ny jydske Kjøbstad-Creditforening. Tallene ikke udspecificeret
for 4 3^2-værelses og 4 2j4-værelses lejligheder.
Bemærkninger :
1907: Forhus, i. sal: Stod tom på tællingsdagen, oplysning i skemaet
om, at den sidst havde været udlejet for det nævnte beløb.
1909: Forhus, stue og 1. sal: I mandtalsskemaet opgiver beboeren af
stuelejligheden at have lejet 5 rum, mens beboeren af 1. sals
lejligheden opgiver at have lejet 3 rum. Derfor det »omvendte«
beløb.

BILAG 6:
Diagram over lejemålenes varighed for hver enkelt lejlighed:
(Figuren findes s. 120-21.)

Signatur for klaring:
Brudt linie: Lejligheden stod tom på tællingsdagen.
Manglende oplysninger (ingen mandtalslister eller
vejvisere).
F. : Forhus. B.: Baghus.
Bemærkninger:
I forhus, stuen, gælder angivelserne kun beboelseslejligheden,
ikke butikken.
Når kontinuiteten ikke for alle lejligheders vedkommende er
brudt i 1944-45 og 1949-52, skyldes det, at der var samme be
boere på hver side af lakunerne, hvorfor det antages, at lejemå
let har løbet ubrudt.
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Såfremt en lejer er flyttet fra een lejlighed til en anden i ejen
dommen, er det regnet for to forskellige lejemål, og kan derfor
ikke spores i diagrammet.

Kilder:
Mandtalslister 1902-43, samt 1946 og 1953.
Aarhus Vejviser 1948-49.
Århus ny Vejviser/Århus Vejviser 1954/55 ff.

Metodiske problemer i forbindelse med anvendelsen af mandtals
listerne til lejemålsstatistik.
1. Materialet er heterogent. Mandtal eller kommunal folketælling holdtes
kun til og med 1943, og igen 1946 og 1953. For tiden derefter har det
været nødvendigt at anvende Vejviserne; dette skulle dog være for
svarligt, da den opgiver lejlighedens »hovedperson« ved erhverv og
navn.
Alvorligere er det, at Vejviseren synes behæftet med fejl: Iflg. Vej
viserne for 1956 og -57 bebos 2. sal i baghuset af »fabriksarbejderske
E. S. Johansen«. Fra 1958- til 1965-årgangene inkl. er lejligheden på
2. sal i baghuset iflg. Vejviseren tom, men på 2. sal i forhuset finder
man, foruden denne lejligheds egentlige beboer, en »fabriksarbejderske
E. Johansen«. I 1966-Vejviseren bebos 2. sal i baghuset af en »S. A.
Sørensen«, samtidig med, at »E. Johansen« er forsvundet fra 2. sal i
forhuset.
Denne oplagte fejl er selvfølgelig rettet, men muligheden for ikkegennemskuelige fejl er jo i høj grad tilstede.

2. Lakunerne i materialet for årene 1944-45 og 1949-52, gør det meget
usikkert at lave statistik. I disse år fandt der ingen kommunale folke
tællinger sted, og der udkom heller ingen Vejvisere.
3. For de mange kortvarige lejemåls vedkommende er det et problem, at
mandtallet kun holdtes en gang om året; det er jo i høj grad sandsyn
ligt, at der har været beboere, der har boet i huset i et halvt år eller
endog kortere.
Mandtallet blev holdt ultimo oktober, og Vejvisernes oplysninger
synes at stamme fra et senere tidspunkt på året (jfr. note 11, s. 102).
Et lejemål, der f. eks. har varet fra april flyttedag til oktober flytte
dag, er således ikke registreret nogetsteds i materialet. Det samme
problem gør sig gældende i de tilfælde, hvor en lejlighed stod tom på
tællingsdagen; i diagrammet kommer det til at se ud, som om den stod
tom i et år eller endog to år i træk, hvad der vel er lidet sandsynligt, i
al fald efter 2. verdenskrig.

Silkeborg Konvent 1878-1910
Ved Viggo G lud Konrads en

I Silkeborg kirkes sakristi sås i mange år et billede af 24 præster,
deraf de 16 med hustruer. Ved et besøg i kirken for et par år si
den så jeg, at billedet var væk. Den nuværende kirkebetjent havde
aldrig set billedet; men den tidligere kirkebetjent oplyste, at bil
ledet under kirkens restaurering for en del år siden var blevet lagt
op på loftet; der fandt vi det. Jeg lånte så billedet; på rammens
bagside, der var af pap, havde pastor Fr. V. Viberg med blyant
noteret navnene på præsterne, alle medlemmer af Silkeborg kon
vent. De fleste af navnene var helt ødelagte af fugt; da jeg imid
lertid kendte mange af præsterne af udseende fra mit hjem i
Hvirring præstegård, lykkedes det mig at identificere dem alle.
Jeg påtog mig så at gennemgå Silkeborg Avis fra 1876-1913 og
udarbejdede en hel fortegnelse over alle møderne; eksemplarer
deraf — tilligemed reproduktion af billedet — beror nu i Århus
bispegårds arkiv og på Grundtvig-biblioteket i Vartov.
Om det grundtvigske menighedsliv på Silkeborgegnen før 1878
henvises til: A. Bobjerg: Det grundtvigske livsrøre på Silkeborg
egnen (1927). Skønt de højkirkelige Århusbisper vel ikke med
særlig velvilje så, at der kom grundtvigske præster til egnen, var
der dog kommen ikke så få; i Silkeborg Hostrup 1855; samme år
i Sejling-K. Fr. B. Møller (kaldet: gamle M.), der som 43-årig
ægtede den 20-årige Jutta K. Bojsen, som blev stammoder til
slægten Bojsen-Møller. Gamle Møllers eftermand blev: store Møl
ler, Fr. B. Møller, der under påvirkning af Kr. D. Konradsen (da
Nautrup, senere Hvirring 1872) var med i den grundtvigske be
vægelse i Salling; om ham se nærmere: En gammel præst fortæl
ler (v. H. Degen. Haase 1953).
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Pudsigt nok var hans eftermand også en Møller, J. P. Møller
(kaldet: bette M.), »al den stund han var liden af vækst men ikke
af ånd!« Han må have været noget af en »vækker« allerede som
ung præst i Vandborg. Clausen-Bagge skriver, at mange dér kun
ne sige det samme, som en gammel mand sagde til ham i Ringkø
bing: »Ja, a er nu bleven vakt af bette Møller i Vandborg!« Sejling har altid været centrum for grundtvigsk åndsliv i Midtjyl
land.
Da Fr. B. Møller i 1874 kom til Sejling, var Viberg nogle må
neder før blevet sognepræst i Silkeborg. Han bad nu Møller, om
han med mellemrum ville komme til Silkeborg og tage hans fa
milie og ham selv til alters. Selvkommunion var ikke kendt, vel
heller ikke tilladt dengang; (se Paul Nedergaard: Dansk Præsteog Sognehistorie 1849-1965, VIII, s. 338); og i årene derefter
averteres der af og til sådanne gudstjenester. Tilslutningen til
dem blev så stor, at tanken om at danne et præstekonvent opstod
hos de to præster; og en henvendelse fra dem til de grundtvigske
præster i egnen bar frugt. I al stilhed holdtes det første møde
med J. Teilmann og Fr. Th. Tesch som prædikanter 17.6.1878.
Samme år den 11.9. prædikede fhv. biskop P. C. Kierkegaard ud
fra Peters 1. brev for en propfyldt kirke. Foruden Kierkegaard
har der kun været to gæsteprædikanter : N. Kr. Glud, Jebjerg, den
30.8.1900, og Fr. Jungersen 30.6.1904. Der var normalt 4 møder
årligt; ialt 104. Ialt 56 præster har virket ved gudstjenesterne,
som regel i en kirke fyldt til bristepunktet. Eftermiddagsmøderne
holdtes forskellige steder i Silkeborg, om sommeren i Lunden el
ler på Himmelbjerget; dette skete f. eks. 8.9.1881 på Grundtvigs
fødselsdag. Tilfældigvis var Morten Pontoppidan tilstede, og man
opfordrede ham til at tale om Grundtvig. Skønt uforberedt gjorde
han det: »Med stor forståelse talte han om Grundtvigs vej til
Vartov«. Ved dette møde var der 1200-1300 tilhørere. Der mødte
ved alle møder folk fra et område mellem Viborg, Herning, Vejle,
Horsens, Århus og Randers.
Møderne var offentlige; der betaltes en entré på 25 øre. Engang
foreslog Teilmann, at adgangen skulle være gratis, »for at også
fattigfolk kunne komme med«, det var jo før velfærdsstaten! Han
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foreslog også, at referaterne skulle censureres før offentliggørel
sen, »da journalisterne i regelen misforstod talerne«. Ved efter
middagsmøderne var der først en indledende taler og påfølgende
debat; derefter et opbyggeligt foredrag. Som indledere findes ofte
lægfolk: Seminarieforstander Vinther, højskoleforstander Jens
Nørregaard, missionær Løventhai, forfatteren, redaktør Fernando
Linderberg m. fl.
Hvilke emner diskuteredes der? Den 3.4.1884 drøftede man det
da aktuelle emne om ukonfirmerede børns adgang til at gå til al
ters, foranlediget af, at valgmenighedspræst Rasmus Lund i Øster
Jølby havde taget en 8-års pige til alters sammen med hendes for
ældre i hjemmet; og senere en 12-års dreng i kirken. Lund mi
stede sin bestalling og dannede en frimenighed; se herom: H. Beg
trup: Dansk Menighedsliv i grundtvigske kredse V, s. 113 flg.
Den 8.10.1884 indledte J. P. Møller om Otto Møllers sidste
bog: Til forståelse og bedømmelse af nutidens fritænkeri; menin
gerne om denne bog var så forskellige, at man enedes om at fort
sætte debatten i næste møde; men Silkeborg Avis har intet derom.
Den 9.12.1886: Man drøftede: Går den danske menighed til
Sagatun eller til Bethesda; anledningen var Vald. Brückers udta
lelse om, at bibelen ikke skulle være højeste autoritet; se Begtrups
ovennævnte værk, IV, s. 83 flg.
30.11.1887 aflystes mødet; man hørte i stedet for Bjørnsons
tale i Silkeborg.
Den 28.6.1888: Provst Hillebrandt i Torrild drøftedes; han val
en foregangsmand i bøndernes frigørelse. Nedergaard VII, side
LSI-52.
Portrætterne er sikkert fra midten af 8o’erne. Hvornår sammensætningen
er sket, vides ikke. - 1. række: N. P. J. Bak med hustru. P. T. B. Bojsen.
Chr. Fr. Borch. K. S. Borgen. Fr. R. H. B. Bruun. Chr. Th. Davidsen og
H. Brøndsted. - 2. række: Ludv. Christensen med hustru. Kr. D. Konradsen.
A. G. Elmquist med hustru. F. Vilh. B. Hansen med hustru. L. V. Hertel.
3. række: M. A. S. Lund med hustru. J. Vilh. Malling med hustru. Fr. B.
Møller med hustru. J. P. Møller med hustru. - 4. række: Aa. Bojsen Møller
med hustru. O. L. E. Rosenstand med hustru. Chr. O. S. Spleis med hustru.
Ths. L. Schiøler med hustru. - 5. række: Jørg. Teilmann med hustru. F. Th.
Tesch med hustru. F. V. Viberg med hustru. Johs. M. Volquarts med hustru.
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I flere møder drøftedes de kirkelige frihedskrav; præsternes
stilling til arbejderspørgsmålet, socialistspørgsmålet og arbejdssagen (Fernando Linderberg), kristendommen og det sociale
spørgsmål.
Den 12.3.1903 indledte provst Sørensen, Skanderborg, om bor
gerlig ægteforening og kirkelig vielse. Under debatten sagde Teil
mann: »Jeg er modstander af kirkelig vielse efter den borgerlige«.
I alle diskussionerne deltog mange lægmænd. Jeg nævner i flæng:
Fhv. folketingsmand Geltzer, væver Madsen og arbejdsmand R.
P. Jensen, Ry, seminarielærerne Mortensen og Stensballe, redak
tørerne Laursen, Århus, og Lyngbye, seminarieforstander Vin
ther, redaktør Bendix og folketingsmand Nielsen, begge Herning,
borgmester Rosenørn og mange flere.
Pressen var ofte noget spydig i referaterne. Efter en debat om
kødets opstandelse skrev Silkeborg Avis: En sådan debat er ør
kesløs i en offentlig debat; det bliver til »teologisk pindehuggeri« ;
derfor forlod mange salen før afslutningen. En anden gang, da
mødet holdtes i den uskønne og beklumrede dansesal i Lunden,
skriver avisen: »Skønt vejret var dejligt, blev man i salen og sang
salmer til akkompagnement af fuglesangen udenfor«.
Efter møderne tog mange om sommeren en sejltur med »Hjej
len« til Svejbæk, hvor man så spiste til aften. Her var J. P. Møl
ler den ledende, han var en »munter præst«, glimrende taler og
fuld af historier. Han havde en gennemtrængende, høj stemme.
Man fortæller, at når lokomotivføreren så, at han skulle med to
get, sagde han til togføreren: »Nu må du fløjte højt idag, for
bette Møller skal med«.
Biskop Schiøler i Roskilde skrev til mig: Da min fader (biskop
i Århus) var præst i Nr. Snede, var Silkeborg konventerne et af
de store lyspunkter.
I mødet 10.6.1909 omtales en faneindvielse. Det har ikke været
mig muligt ved talrige forespørgsler i Silkeborg at få noget at
vide om, hvor den fane er havnet.
Det sidste møde 9.6.1910 er averteret: Kirkeligt møde (Silke
borg konvent).
Kirkeligt Samfund af 1898 var jo i de år begyndt at holde mø-
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der i egnen; og så har præstekonventerne taget den form, de nu
har ved sammenkomster i de forskellige præstehjem.
Da konventet 11.6.1903 fejrede 25 års jubilæum, var næsten
alle de da levende stiftere mødt. Fire af dem var talere. Fr. B.
Møller og A. G. Elmquist forrettede gudstjenesten. For over 700
tilhørere i Håndværkerforeningens sal talte Teilmann om arbej
derne i vingården, K. F. F. Rønne om den umådelige magt, der
ligger i ordets forkyndelse.
Gårdejer Mads Johansen, Fr. R. H. B. Bruun og Fr. B. Møller
bragte Viberg en varm tak for hans store arbejde med alle mø
dernes tilrettelæggelse. Den beskedne Viberg svarede: »Jeg skal
ingen tak have idag. Det er mig tak nok, at vore møder har haft
så stor tilslutning og været til gavn for det grundtvigske livssyn
her i egnen. Det er min sikre tro, at der også i fremtiden vil være
spor af det livssyn, vort konvent har stået for i disse egne«.
Jeg finder det rimeligt at slutte denne beretning med en liste
over de præster, der har virket i konventet, samt et par bemærk
ninger om nogle af dem. Det nævnte sogn er det embede, hvor
man i Nedergaards værk finder nærmere omtale af dem.

Andersen, Chr. L.: Glud-H.
Bagger, V. V.: Asnæs.
Bak, N. P. J.: Sdr. Vissing.
Bojsen, P. Th. B.: Kerteminde.
(Karl Povlsen sendte ham føl
gende hilsen ved hans 25 års ju
bilæum: Ligefrem, klog og klar,
mild som syd - frisk som vest.
Skallen junker - kernen præst.)
Borch, Chr. F.: Randlev-Bjerager.
Borgen, Chr. S.: Lejrskov-J.
(Biskop G. P. Brammer skriver
om ham:
B., som jeg engang har været be
lemret med i mit stift, søger em
bede i Århus; det overgår endog
mine tanker om hans dumme op
blæsthed.)
Bruun, Fr. R. H. B.: Levring-H.

Brøndsted, PI.: Tryggelev-F.
(Se Ernst Hansen: Præstegårds
liv. 2. saml. 1950.)
Carstensen, L. H.: Vartov.
Christensen, Ludv.: Koge.
(De fattiges præst og ven.)
Dahl, K. H. J.: Keldby.
(Højskolebladet: 1905, sp. 1927.)
Davidsen, Chr. P.: 0. Velling-H.-G.
(Blev ved højesteret 28.10.1909
fradømt embedet.)
Elmquist, A. G.: Sanderum.
(A. Nørgaard: Grundtvigianismen
2, 1936.)
Gade, Chr.: Himmelev.
Hansen, A.: Bøstrup.
Hansen, J.: Hatting.
Hansen, Fr. Pilk: Balle.
Hertel, L. V.: Brenderup-Ø.
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J ør gensen, J. P.: Bregninge (Ærø).
Kabell, M. T.: Ormslev-Kolt.
Karstoft, Chr. I. J.: Gamborg.
Konradsen, Kr. D.: Hvirring-H.
(J. Petersen: Mindeblade 1903;
Grønvald Nielsen: 43 år i højsko
lens tjeneste, 1927; Sig. Elkjær:
En jysk skolemester fortæller,
Østj. Hjemstavn 1949; Aarhus
Stifts Aarbøger 1955.)
Konstantin-Hansen, S.: Særslev.
Larsen, A.: Jelling.
Larsen, H. Chr. L.: Torning-L.
Larsen, H. V. Chr.: Skamstrup-F.
Larsen, Morten: Holstebro.
Lund, M. A. S.: Vium-S.-A.
(Marie Skovsborg: Minder fra
min barndomsegn, 1946.)
Malling, J. V.: Odder.
Munkebo, N. Chr. N.: Horbelev.
Møller, Fr. B.: Rønninge-R.
Møller, H. J.: Vestermarie.
Møller, J. P.: Nr. Lyndelse.
Møller, Aa. Bojsen: Slagelse.
Nielsen, A. M.: Enslev.
( S parre)-Petersen, Th. R. : Gamtof te.
de Place, C. A.: Serup-L.
Piesner, J. H.: Vrensted-T.
Rosenstand, O. L.E.: Vester Vedsted.

Ryge-Jensen,I. Kr.: Hjermind-L.-H.
Rønne, K. F. F.: Stevns.
(Var præst i Gram, men blev for
jaget af tyskerne, fordi han ikke
ville bede om sejr for dem.)
Rørdam, H. Skat: Seminarieforstan
der, Haderslev.
Schiøler, Ths. L.: Århus, biskop.
(Sparre: se Petersen.)
Spleis, Chr. O. S.: Egebjerg.
Sørensen, L. Chr.: Jordløse.
Sørensen, S. H. Th.: Skanderborg.
Teilmann, J.: Bering.
Terkelsen, E.: Herning-G.
T er kelsen, T.: Gelsted.
Tesch, Fr. Th.: Stokkemarke.
Vestergård, R. H.: Elling-J.
Viberg, Fr. V.: Silkeborg.
(Skrev aldrig selv: W-.)
Voldum, J. S.: Hjembæk.
Volquartz, Johs. M.: Ødum-H.
Wulff, Chr. Fr.: Stege.
Øllgaard, M. W.: Fruering-V.
Endvidere findes oplysninger i:
Holger Begtrup: Dansk menigheds
liv i grundtvigske kredse 1-5,
1931-34N. Clausen-Bagge: Grundtvigske
banebrydere 1-2, 1941-42.

Alfred Hjalmar Elmquist

Tilbageblik
II
Erindringer fra hans senere år
Fortsat fra Århus Stifts Årbøger i960
Ved Emanuel Sejr

I Århus Stifts Årbøger i960 optoges første del af pastor A. H.
Elmquists erindringer, nemlig fra hans barndom og ungdom i År
hus. Han var søn af Aarhuus Stiftstidendes redaktør A. F. Elmquist, men han gør i første del af erindringerne udførligt rede for
den nærmeste families medlemmer, hvorfor der her skal henvises
til denne.
Anden del er erindringerne omfatter tiden 1864-90, da Elmquist var sognepræst i Virring-Essenbæk. Han nedskrev dem i
Århus, hvor han bosatte sig efter sin afsked 1890, og det er nu
den modne mands nøgterne registrering af begivenhederne uden
den umiddelbare oplevelses intensitet, der så ofte præger barn
doms- og ungdomserindringer. Måske er det derfor, han pludselig
afbryder fremstillingen og vender tilbage til barndomserindrin
gerne og her bringer nyt stof, der fylder mere end hele Virring
tiden.
Et enkelt punkt, som han ikke selv omtaler, men som karakte
riserer ham mere end så meget andet, er forholdet til hans anden
hustru, således som hans søn, lægen A. G. J. Elmquist, skildrer
det i »Stamtavlen over Gudman Elmquists efterkommere«. Pastor
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Elmquists første hustru var så afgjort hans store kærlighed, men
han blev »en ridderlig og kærlig støtte« for sin anden hustru gen
nem 31 år. »Hans ridderlighed og godhed i forholdet til hende
viste sig endnu mere i de senere år, da hendes forstand mer og
mer forvirredes og omtågedes; han hjalp hende og dækkede der
over, så længe som muligt. Hun var selv som yngre i flere retnin
ger ret besynderlig i sine meninger, hvad der vel ikke undlod at
sætte sine spor i hjemmet, men selv om et og andet kunne falde
uheldigt ud, sikkert er det, at hendes hensigt var altid den bedste.
Hun blev tilsidst ganske sløv og åndsforvirret, særlig efter at de
var flyttet til Århus, og efter hans ret pludselige død 12. novem
ber 1892 havnede hun på Århus Sindssygeanstalt, hvor hun døde«.
*

Da der var Kapellan i Præstegården (M. A. S. Lund1) forlovet
med Enkens Datter), hastede det ikke med Overtagelsen af mit
nye Embede, og mine århusianske Embedsbrødre ønskede min
Assistance så længe som muligt. Imidlertid blev Aarhus tillige
med en stor Deel af Jylland påny Skuepladsen for en fjendtlig
Okkupation. Vi fik preussisk Indkvartering, som forøvrigt op
førte sig meget ordentligt.
Kort Tid før, jeg skulde holde min Afskedsprædiken, ankom
der nordfra en Transport af Fanger, som skulde føres til Rends
borg, da de tydske Kommanderende havde fundet dem »miss
liebig«. Iblandt dem var min Broder2) Byfogden fra Randers
tilligemed adskillige Randers Borgere; også Præsten Ussing fra
Mariager var med iblandt Fangerne. De vare internerede i Klub
ben Polyhymnias Lokaler, hvor jeg fik Lov til at aflægge dem et
Besøg. Næste Dag førtes de videre Syd på, men kom dog ikke
længer end til Kolding, hvorfra de vendte tilbage til Hjemmet.
Hvad, der har givet Anledning til den forandrede Bestemmelse,
er mig ubekjendt.
Da jeg så, efter at have holdt min Afskedsprædiken, forlod
Aarhus for over Randers at begive mig til Virring, fandt jeg ikke
des mindre min Broder endnu holdt i Arrest på Rådhuset tillige
med 3 andre juridiske Embedsmænd. Jeg ledsagede dem på en
Spadseretur, som de, ledsagede af militær Vagt, foretog om Ef-
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termiddagen. Arresten vedvarede, indtil Fjenderne forlode Byen,
og efter et festligt Gilde, foranstaltet af Venner i Anledningen af
hans Udfrielse, drog min Broder over til sin Familie i Hoved
stadens Nærhed, hvor han havde sendt dem hen før Okkupatio
nens Begyndelse.
Hele Sommeren 1864 tilbragte jeg i Virring Præstegård hos
min Formands Enke, mens min Familie forblev i Aarhus. På
begge Steder var der til langt hen på Sommeren tydske Indkvar
tering. Første Gang en sådan indfandt sig i Præstegården, mi
stede jeg mine to Barberknive, hvilke en Soldat stjal fra et åbent
stående Vindue på Vejen til Haven, hvor de strax søgte hen for
at finde Frugt. Senere opførte Krigsfolkene sig i det Hele taget
godt; på mange Steder hjalp de endog Bønderne med Høsletten.
Kun eengang såe det lidt truende ud. Min Nabopræst (Hassel
riis3), tidligere Præst i Husum, hvorfra han i 1864 var forjaget
af S lesvigholstenerne) var kommen for at besøge mig, men var af
en Fejltagelse kommen ind til en Hauptmann, som boede så at
sige Dør om Dør med mig, og indlod sig, i Samtale med ham, på
at kritisere Preussernes Adfærd mod de Danske i Sønderjylland
og de Preussen underlagte Polakker. Tydskeren blev alvorlig
vred og lod kort efter udstille Vagt ved Præstegårdens Port. Da
vi senere vilde op på Kirkebakken, blev det os forbudt at passere.
Det syntes at være Meningen, at Hasselriis skulde arresteres. Hel
digvis kom også en Kaptejn Zwergius4) (Ejer af Råballegård) til
Præstegården i Besøg; han og hans Familie, som fraterniserede
med Tydskerne, var meget yndet af disse, og fik »Hauptmannen«
formildet, så Skildvagten blev tagen bort, og Hasselriis fik Lov
til at passere.
I den samme Sommer, medens jeg var i Virring, var i Aarhus
vor Tjenestepige, som havde tjent os i over 6 Aar, og hvem vi
havde skaffet Præmie for lang og tro Tjeneste, bleven — til vor
store Forbauselse - overbevist om Tyveri og dømt til Fængsel på
Vand og Brød. Ved Undersøgelse af hendes Gjemmer fandtes en
Mængde Tyvekoster, hvilket tydede på, at hun havde drevet sin
ulovlige Forretning i længere Tid. Ved et Besøg i Aarhus såe jeg
til hende i Arresten, og hun var da fræk nok til at anråbe mig om,
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at jeg dog endelig måtte skrive i hendes Skudsmålsbog, at hun
havde været tro! Fra den Tid erindredes hun i vor Familie under
Navnet: Præmie- og Tyve-Marie. Hun drog senere til Kjøbenhavn og skal der være bleven gift med en Brændehandler.
I Slutningen af Oktober, efter at min Familie og alt vort Bo
have var kommet til Virring, bekvemmede Fru Dinesen5) (min
Formands Enke) sig endelig til at forlade Præstegården, hvilket
skulde efter Akkorden være skeet til Flyttedagen, for at tage Bo
lig i Randers, så vi andre kunde komme lidt i Orden. Nogen Tid
forud var Kapellanen bleven kaldet til Kateket i Lemvig, og hav
de holdt Bryllup med min Formands Datter, ved hvilken Lejlig
hed begge Brødre: Christian Lund6), som forrettede Brudeviel
sen, og Rasmus Lund7), den senere bekjendte Frimenighedspræst
på Mors, vare mødte (tilligemed Pastor Stamberg8) fra Støv
ring). Da alt dette var overstået, kunde vi først begynde at leve
vort eget Liv under de nye Forhold.
I Slutningen af Aaret 1864 fejredes i Randers min Broder Ed
vards Sølvbryllup under stor Deltagelse fra Randers Borgeres
Side; det var en meget smuk Fest. Jeg glædede mig ret til at have
ham og hans Familie i Nærheden; desværre blev denne Glæde kun
kortvarig. Kun lidt over et ar derefter afgik han ved Døden, og
Enken med Børnene flyttede så til Kjøbenhavn. Vore nærmeste
Omgangsvenner i de første Aar, vi tilbragte i Virring, vare Fa
milierne Ring9) (Ring var indtil i 1868 Lærer i Virring, senere
i Hørning) og Pastor Varmings10) (senere Pastor Vaters)11) i
Østeralling. De to yngste af vore Børn gik i Skole hos Ring, som
var en meget dygtig Lærer; de to ældste gik i Aarhus Latinskole.
Rings og vore Børn sluttede sig inderligt sammen; ja dette For
hold førte endog få År derefter - efter at Thorvald12) var bleven
Student - til en Forlovelse mellem ham og Rings ældste Datter
Sofie, som siden blev ham en fortræffelig Hustru.
I Aaret 1867 havde der blandt Sogneboerne, med Flertallet af
Sognerådets Medlemmer i Spidsen, dannet sig en formelig Sam
mensværgelse mod fire af Pastoratets Lærere, som der rettedes
voldsomme Angreb imod, såvel mundtlig som i det ene Klage
skrift efter det andet. Anledningen dertil var vel nærmest ved-

Alfred Hjalmar Elmquist: Tilbageblik II

US

kommende Læreres grundtvigianske Anskuelser, om hvis Beskaf
fenhed Modstanderne kun havde meget ringe Begreb, men som de
forestillede sig som et meget farligt Kjætteri; navnlig klagedes
der over, at Skolebørnene ikke lærte Lektier nok, som Fædrene
havde gjort i Ramseriets Tider. Hvad der derhos særlig havde
vakt manges Forbitrelse, var dels nogle ubetænksomme Yttringer
af Læreren i Drastrup, Jens Lund (senere Forstander for en Fol
kehøjskole i Vejstrup ved Svendborg og Søn af en Smed Lund i
Virring) om Bøndernes Dumhed (>: Mangel på Oplysning i for
skjellige Retninger), dels den Omstændighed, at Læreren i Uggelhusene Johansen af og til holdt kristelige Opbyggelsesmøder i sin
Skole, hvilket var mange en Torn i Øjet og betragtedes af nogle
som noget, der tilkom Præsten alene. Det var især mod disse to,
at Forbitrelsen vendte sig.
Fra Lærerne fremkom den ene Forsvarsskrivelse efter den an
den. I Sognerådet stod jeg alene som Lærernes Forsvarer mod de
uretfærdige Angreb; forgjæves gjorde jeg gjældende, at de vare
hæderlige Mænd, nidkjære i deres Gerning, og at det ej kom så
meget an på den forskjellige Undervisningsmethode som på Lære
rens Personlighed og hans Evne til at benytte Methoden, og på de
Resultater, der fremkom af Undervisningen. Da Sognerådets
Medlemmer forlangte, at samtlige skriftlige Klager mod Lærerne
skulde indføres i Forhandlingsprotokollen, krævede jeg, at også
Lærernes Skrivelser såvel som mine skriftlige Indlæg i Sagen
skulde indføres deri, hvilket jeg så også fik besørget. Disse Skri
velser for og imod fyldte mangfoldige Blade i Protokollen. (Des
værre bleve disse interessante Aktstykker tilligemed hele Proto
kollen adskillige Aar derefter tilintetgjorte ved en Ildebrand i
Floes).
Lærerne (N. Chr. Ring i Virring var den eneste, som var fri
tagen for alle Angreb) vare udsatte for mange Ubehageligheder
både i og udenfor Skolen; en af dem blev endog af en af de større
Gårdejere udenfor Bondestanden, som udenfor Sognerådet ledede
Angrebene og stadig pustede til Ilden, i en Skrivelse udskældt for
»Løgner og Æreskænder«, hvilket imidlertid hos Vedkommende
kun mødte taus Foragt, da dog Beskyldningen ej fandt Tiltro hos
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Nogen. Man morede sig med at give de fire Lærere Øgenavne,
såsom: »Vindnies« (9: Skjæve Næse), »Sult-Hans«, »Hænger.v«
og »Svotskæg« (9: Sort-Skæg). Man havde åbenbart ventet, at

Biskop G. P. Brammer (1801-84), biskop i Ar hus 1845-81. Efter foto i lokal
historisk samling i Arhus kommunes biblioteker.
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jeg vilde stille mig på Angribernes Side, eftersom man vidste, at
jeg ikke var Grundtvigianer; men uagtet man såe, at man heri hav
de taget fejl, rettedes dog intet Angreb mod mig personlig.
Derimod henvendte man sig med sine Klager til Biskop Bram
mer13), da han holdt Visitats på Egnen. En Deputation sendtes i
den Anledning til ham i Fausing Dagen før, han kom til Virring.
Imidlertid fandt han ved sin Visitats i Skolerne Intet, som kunde
give Klagerne Medhold; kun erklærede han, at Skolen i Uggelhusene var den ringeste i Pastoratet. Imod Læreren dér (Johan
sen) syntes han at være forud indtagen og gik temmelig strængt
tilværks imod ham ved Visitatsen, hvorved han konfunderede ham
og bevirkede, at Udfaldet blev mindre heldigt.
Dette var Vand på Angribernes Mølle. Mod Johansen, som ikke
havde Lærer-Examen og kun var konstitueret, mente de snarest
at kunne føre deres Krig igjennem. De hvilede derfor ikke, før de
havde formået hele Skoledirektionen til at komme til Uggelhusene
for dér at holde en ny Examen og afgive sin Erklæring. Så mødte
da en Dag: Kammerherre, Amtmand Rosenørn14), Hofjægerme
ster Mourier-Petersen15) fra Rugård og Provst Elers Koch16).
Mærkeligt nok var det aldrig gået bedre, end det gik på denne
Dag, så at Direktionen fandt Resultatet tilfredsstillende såvel for
Lærerens som for Elevernes Vedkommende. De Sammensvorne
indså nu, at deres Sag var tabt, og efterhånden kom der atter no
genlunde Ro i Forholdene; ja, jeg opnåede endog omsider at for
skaffe Johansen fast Ansættelse og dermed Pensionsret.
Men som jeg dengang måtte tage Parti for Lærerne, således
kom jeg nogle År senere til at ståe som deres Modstander i poli
tisk Henseende. Hidtil havde Politikken aldeles ingen Rolle spil
let i Pastoratet. I mange År havde Hørningkredsen, hvortil vi
hørte, været repræsenteret af en Højremand (Herredfoged Hack
Kampmann17) i Randers); men i Begyndelsen af Halvfjerdserne
fik »det forenede Venstre« med dets mod Grundloven stødende
Påstande om Folkethings-Parlamentarisme m. m. mere og mere
Indgang hos Befolkningen; at holde Venstrebladet blev stedse
mere almindeligt, og Lærerne (med Undtagelse af Rings Efter
mand i Virring: Nielsen, der var decideret Højremand) sluttede
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sig med Begejstring til det forenede Venstres Anskuelser. Samme
Retning hyldedes af Beboernes store Flertal.
Da engang (i hvilket Aar, mindes jeg ikke) Godsejer Estrup,
dengang ikke Minister, stillede sig til Valg i Hørningkredsen,
faldt han igjennem for en Skolelærer Poulsen18), en Svigersøn
af den noksom bekjendte Fører for Bondevennernes Parti I. A.
Hansen. Mit Standpunkt var alle Beboerne vel bekjendt, men af
Hensyn til min Embedsstilling ansåe jeg det for rettest at afholde
mig fra al politisk Agitation.
Den politiske Ophidselse nåede sit Højeste, da Ministeriet
Estrup såe sig nødsaget til i Kongens Navn at udstede den første
provisoriske Finanslov. Ved denne Lejlighed fandt jeg mig dog
foranlediget til at afholde et Par Møder for at retfærdiggjøre Re
gjeringens Fremgangsmåde. En af Lærerne forsøgte ved et Brev
indtrængende at anmode mig om at afståe derfra, idet han frem
satte den Formening, at jeg ved den påtænkte Optræden vilde
skade mig selv og forspilde Beboernes Agtelse og Velvilje. Imid
lertid lod jeg mig derved ikke afskrække, og de profeterede Føl
ger udeblev. Hvor venstresindede end Beboernes store Flertal var,
lode de sig dog ej henrive til Fanatisme; kun nogle af Lærerne
vare stærkt på Veje dertil. Deltagelse i Skattenægtelse eller den
såkaldte »Riffelrummel« fandt hos os ikke Sted.
De tidligere forfulgte Lærere lodes nu i Ro, medens Uviljen
derimod vendte sig mod Lærer Nielsen i Virring, dels fordi man
var utilfredse med hans Undervisning, som unægtelig var temme
lig tør og uden Liv, men dels også fordi han var Højremand. Føl
gen deraf var, at der først forsøgtes oprettet en Privatskole i Vir
ring, som imidlertid kun fristede en hensygnende Tilværelse og
efter få Års Forløb måtte opgives. Senere blev der dog i Floes,
som hidtil havde hørt til Virring Skoledistrikt, oprettet en Skole,
som lykkedes bedre; efter nogle Års Forløb opnåede den Under
støttelse af Kommunen og fik egen Skolebygning opført.
Før dette skete, var der også i Uggelhusene sat en privat Pige
skole i Gang af 2 Frøkner Prydtz, af hvilke den ældste havde væ
ret Lærerinde ved en Kommuneskole i Frederiksberg Sogn ved
Kjøbenhavn, men havde af en eller anden Grund opgivet denne
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sin Stilling. Lærer Johansen, som ellers i Theorien sværmede for
Friskoler, følte sig øjensynligt meget ubehageligt berørt, da en
sådan Skole opstod ved Siden af hans egen, og i det Par År, den
bestod, drog en stor Deel af de skolepligtige Pigebørn til sig. Men
den Betaling, der kunde opnåes af Folk, der ej var vante til at be
tale Skolepenge, var utilstrækkelig til Lærerindernes Subsistens.
Snart droge de bort, forsøgte en Tid med en Huslærerindeplads
ved Hjermind, og rejste så til Amerika.
Senere kom der en Fortsættelsesskole til i Assentoft, som be
stod i 4-5 Aar, så at Skolernes Antal i Pastoratet i en stor Deel
af min Embedstid var 7 istedetfor oprindelig kun 5.
I November 1869 indviedes den nye Essenbæk Kirke af Biskop
Brammer i Overværelse af en talrig Forsamling og med Assi
stance af en Deel af Provstiets Gejstlige. Kirkeejeren Grev
Scheel19) til Gammel-Estrup var ikke mødt og overlod til Præ
sten at gjøre Festmåltidet efter Gudstjenesten. Flere af de til Ind
vielsen Indbudne havde gjort Regning på, at Greven i al Fald
vilde have arrangeret en Frokost i Assentoft, men måtte nøjes
med, at Degnen, Lærer Holm, på egen Bekostning trakterede med
Chokolade.
Den gamle Kirke, der nu var nedbrudt (tidligere Klosterkirke
for Benediktiner-Ordenen) havde ligget på et afsides Sted i Sog
net. Murene havde i Tidens Løb slået store Revner, hvorfor man
ge foregav, at de ikke turde komme i Kirken af Frygt for, at den
skulde styrte sammen over dem. Senere hørtes derimod jævnlig
den Yttring: at den gamle Kirke kunde såmænd have stået i
mange Aar endnu. Den ny Kirke blev opført tæt ved Sognets
største By med bekvem Kirkevej for Sognets øvrige Beboere, og
der mentes, at Kirkebesøget derved vilde fåe et betydeligt Op
sving, hvilket dog ej blev Tilfældet. Det viste sig her - som det
havde vist sig mange andre Steder - at det ingenlunde er Kirke
vejens Længde, der er det afgjørende. Bortseet fra de store Fest
dage og de efter gammel Skik store Altergangsdage i Forår og
Efterår var og blev det, som altid tidligere, også i mine Formænds Tid, kun småt med Kirkebesøget i Essenbæk Sogn, me
dens det i Virring Sogn var betydelig bedre.
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Virring præstegård, som pastor Elmquist »havde ladet bygge* 1872, noget
anseligere end de fleste af datidens præstegårde. Elmquist var en velhavende
mand. Efter sigende efterlod redaktør A. F. Elmquist sine fem børn 100.000
kr. hver - og det var mange penge dengang. Fot. : Kaj Grosen.

I Foråret 1872 toges den nye Præstegård, som jeg havde ladet
bygge, i Brug, 9: Stuehuset, medens den nordre Længe (Stald
bygningen m. m.) var under Opførelse. Det nye Stuehus, der blev
almindelig beundret, var opført på en Terrasse bagved det gamle,
hvis Plads tilligemed den nærmeste Deel af Gårdspladsen blev
omdannet til Haveanlæg, adskilt fra den øvrige Gårdsplads ved
en Hvidtjørn-Hæk, med Indkjørselsled på begge Sider. Det var
tækket med Spån, hvilket dengang anpristes som det ypperste
Tække-Materiale. Et sådant Tag skulde kunne holde sig i 50 Aar;
men desværre viste det sig, at det efter 13-14 Aars Forløb, skjønt
gjentagne Gange repareret, var aldeles ubrugeligt og måtte om
byttes med et Skifertag, hvortil der måtte optages et nyt Embeds
lån på 1400 Kr., til Forrentning og Afbetaling i 15 Aar. Således
blev den årlige Afgift i Anledning af Byggegjælden over 1000 Kr.
(Skatterne medregnede, blev Udgifterne årlig 1700 Kr.).
I Aaret 1876 passerede Kongefamilien (det danske og græske
Kongepar, Kronprindseparret samt Prinds Valdemar) igjennem
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Uggelhusene på Rejse til Viborg, hvor den nye restaurerede Dom
kirke skulde højtidelig indvies. Næppe havde nogensinde tidligere
nogen kongelig Person ladet sig see i den nævnte Landsby. Toget
fra Grenå var ventet dertil kl. 9-10 om Formiddagen, og jeg var
følgelig mødt tidlig i Ornat for ved Stationen at hilse på Majestæ
terne. En stor Mængde Mennesker havde der forsamlet sig. Uhel
digvis var det kongelige Dampskib blevet forsinket, og Opholdet i
Grenå, hvor Landstigningen foregik, var blevet mere langvarigt
end beregnet. Vi ventede og ventede, og for hver Time, der hen
gik, steg Utålmodigheden. En Mand i Uggelhusene (Peder
Schødt), som altid higede efter at gjøre sig bemærket, tilbød da at
ville holde Velkomsttalen i mit Sted, hvilket jeg dog afslog, idet
jeg ansåe det for rigtigst selv at besørge dette, så meget mere som
jeg vidste, at adskillige tilstedeværende Venstrefolk såe skævt til,
at der overhovedet bragtes de Kongelige nogen Hyldest.
Endelig Kl. henved 5 om Eftermiddagen kom Toget brusende,
standsede ved Stationen, og da jeg efter at have holdt en kort
Tale udbragte et »Leve« for Kongen og Dronningen, istemtes
dette kraftigt af Mængden. Kongen takkede, idet han venlig rakte
mig Hånden. Strax efter satte Toget sig påny i Bevægelse, led
saget af Leveråb for hele den kongelige Familie; og træt efter den
lange Dags Venten kjørte jeg hjem til Præstegården. (Som Ku
riosum kan anføres: at ved en af de andre Stationer havde Præ
sten tiltalt de Kongelige på Fransk af Hensyn til Dronning Olga,
hvilket skal have givet Kong Georg Anledning til at bemærke, at
Dronningen kunde godt forståe Dansk).
Af Omgangsvenner vare (foruden Lærer Rings Familie, som
allerede i 1868 flyttede fra Virring til Hørning) Pastor Vaters i
Østeralling dem, vi satte mest Pris på at komme sammen med
(de kom senere til Hunseby på Lolland). I et Par Aar havde vi
også den Glæde at have min Søn Thorvald som Kapellan i Hør
ning. Kortvarig var også Omgangen med andre af Familiens
Medlemmer i vor Nærhed, idet min Broder i Randers døde i Be
gyndelsen af 1866, og min Svoger H. Tauber-Jensen20) (gift med
min Søsterdatter Frieda Krabbe) efter et par Aars Forløb opgav
Forpagtningen af Ørsted Apotek. Hos Vaters gjorde vi Bekjendt-
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skab med Bergsøe21) (da Ejer af Amdigården og gift med en intel
ligent og energisk lille Københavnerinde f. Krebs). Bergsøe, Bro
der til Digteren Vilhelm Bergsøe, blev efter nogle Aars Forløb
kjed af Landvæsenet, solgte sin Ejendom og drog til Kjøbenhavn.
Han havde megen Interesse for Arkæologi og havde måske håbet
på Ansættelse ved et af Musæerne, tog, da dette ikke lykkedes,
Part i en stor Blikkenslager-Forretning, men bestemte sig om
sider til at studere Theologi, skjøndt i en Alder af henimod 40
Aar. Det skal være aldeles vist, at hans Kone manuducerede ham
i Hebraisk. Det lykkedes ham at fåe Embedsexamen og er nu
(1892) Præst i Aalborg.
I de første Aar kom vi også af og til sammen med Pastor Hasselriis’s i Fausing. Hasselriis var en af de under Krigen i 1864
fordrevne slesvigske Præster, og var gift med en meget smuk
Kone, der som Pige (Amalie Hansen) havde som Violinistinde
givet Koncerter, også i Aarhus, hvor jeg havde hørt hende. Has
selriis havde gjort Bekjendtskab med hende hos Mdm. Erselbach
i Byen Slesvig, på Rejse til Husum, hvor han havde fået Ansæt
telse som Præst. Efter Giftermålet havde han i et Anfald af Ja
lousi taget Violinen fra hende og solgt den, hvilket var gået
hende meget nær.
Heldigvis spillede hun også meget smukt Fortepiano, og ofte
glædedes vi ved at høre hendes Spil. Men efterhånden ophørte
denne vor Omgang på Grund af Hasselriis’ heftige og uforligelige
Væsen, der sommetider kunde give Anledning til at troe, at han
havde en Skrue løs. Naturligvis fjernedes vi endnu mere fra hin
anden, da jeg fandt Anledning til — ifølge indtrængende Begjæ
ring - at modtage 3 Familier i Fausing Sogn som Sognebånds
løsere til mig. Endelig blev han kaldet til Præst i Mern på Sjæl
land, hvor han imidlertid snart ved sin Hensynsløshed skal have
stødt alle Folk fra sig. Der døde hans Hustru af Kræft; hans
Børn forlode ham efterhånden, og efter nogle Aars Forløb døde
han ene og forladt under et Anfald af Lungebetændelse. Med
store Forventninger havde han forladt Fausing; han skal have
sagt til sine Konfirmander: »Nu er jeg ikke længer jysk, men
sjællandsk Præst. . . fåer en Præstegård, hvor der er højt til Lof-
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tet, vidt til Væggene... takkede Gavle!« Stakkels Mand, hans
Forventninger bleve bitterlig skuffede. Han var af Naturen vel
begavet, men kun lidet skikket til at være Præst.
Hans Eftermand: Anton Kirkebye22) var en dygtig og nidkjær
Præst; hans Prædikener udmærkede sig ved en sjælden Klarhed
og Grundighed; hans Væsen var ofte noget koldt og strængt,
stundom frastødende imod dem, han ikke kunde lide, men forøv
rigt en Mand, på hvis Omgang vi satte Pris, så meget mere som
han havde en vakker Hustru. Jeg fik strax Sognebåndsløserne til
at vende tilbage til deres egen Sognepræst; men hvor godt vi i
Almindelighed kom ud af det med hinanden, var det dog engang
nær kommet til et Brud. Jeg blev nemlig anmodet af Grevinde
Scheel på Gammel-Estrup om at forberede en af hendes Døtre til
Konfirmation, og da jeg vidste, at Grevens, skjønt hørende til
Fausing-Auning Pastorat, og Kirkebyes personlig ikke yndede
hverandre gjensidig (Kirkebye havde hele Tiden betragtet Greve
familien som sig uvedkommende), og da desuden Retten til at lade
sine Børn konfirmere af udensogns Præst var lovmæssig, tog jeg
ikke i Betænkning at besvare Anmodningen med Ja, så meget
mere som jeg havde Grund til at antage, at Sagen ville være
Kirkebye ligegyldig, og han måtte vide, at Greven i hvert Fald
ikke vilde lade Datteren konfirmere af ham. Men mod al For
ventning tog Kirkebye mig det Skete meget ilde op; han mente,
at jeg - førend jeg gik ind på Anmodningen - burde have spurgt
ham, om han havde noget derimod. Skjøndt jeg ansåe denne hans
Påstand for uberettiget, bestemte jeg mig dog - hellere end at fåe
det venskabelige Forhold imellem os forstyrret — til skriftlig at
anmode Greven om at fritage mig for det mig overdragne Hverv.
Med Beklagelse indvilligede Greven heri, hvorefter Præsten i
Østeralling kom til at konfirmere den unge Pige.
En Søndagmorgen i Vinteren 1884-85, et Par Dage efter at vi
havde aflagt et Besøg i Fausing Præstegård og dér fundet Kirke
bye forholdsvis rask (han havde længe lidt af Brystsvaghed),
nåede os det overraskende Budskab: at han var pludselig død af
en Blodstyrtning. Hans Eftermand blev Basse23) (nu - 1892 ved Matthæuskirken i Kjøbenhavn), med hvem vi havde kun me-
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get lidt Omgang. Vore nærmeste Naboer indenfor Bondestanden
vare Beboerne på Råballegård, der kun låe en lille Spadseretur
fra Virring Præstegård, men henhørte til Hørning Sogn. I vor
Tid skiftede Råballegård24) fire Gange Ejere. Først boede der en
Kaptejn Zwergius, som i mange Aar havde været på Koffardifart,
især i de kinesiske Farvande. Han havde Hustru (en Kjøbenhavnerinde), 3 Døttre og en idiotisk Søn. Familien var aldeles blottet
for al kristelig Interesse, og vi sympathiserede i det Hele altfor
lidt til, at Omgang med dem kunde have nogen Tiltrækning for os.
Blandt Bønderne var det et temmelig udbredt Sagn, at Kaptejnen
tilbad kinesiske Afguder, da adskillige underlige kinesiske Figu
rer vare opstillede i hans Stuer.
Efter hans Død solgtes Gården til en Hr. Simonsen (fra Fyen;
i Slægt med den bekjendte Historiker Vedel Simonsen). Ej heller
med ham og hans Familie kom vi i nogen Berøring; kun i nogle
Aar, mens Simonsen var Enkemand, havde vi og Virring Kirke
jævnlig Besøg af hans Husbestyrerinde Frk. Møller, en vakker
ældre Dame, som imidlertid forlod Egnen, da Simonsen giftede
sig 2den Gang. Efter nogle Aars Forløb nødtes han til at sælge
sin Ejendom efter at have tilsat hele sin Formue, hvorefter han
flyttede til Randers i trange Kår.
Ikke bedre gik det hans Eftermand; en Baron Bille Brahe (gift
med en Frk. Bahnson, i Slægt med Krigsministeren af dette
Navn). Det var et smukt Par; men hvad Omgang angik, da vare
vi med Hensyn til dem stillede ligesom tidligere. Baronessen be
søgte vel af og til min Hustru, men Baronen skjøttede vist ikke
om at have med Præster at gjøre. Med Bønderne gjorde han den ellers så fine Mand - sig gjerne »gemen« ved visse Lejlighe
der, var ikke bange for »at slåe en Værris (?: Væddemål) af« med
dem om endeel »halve Bajere«. Forøvrigt var han »stærk Mand«,
og øvede sig daglig i athletiske Kunster med svære Jernkugler og
ditto Stænger, hvori han nok også undertiden gav vellykkede Fo
restillinger ved private Sammenkomster på en og anden Herre
gård. Boligen fik han sat i smuk Stand; men Herligheden varede
ikke længe. Simonsens Broder (Ejer af Rugård på Fyen) havde
en betydelig Kapital stående i Gården, og da Renterne engang
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udeblev over Tiden, blev hele Kapitalen opsagt, og da Pengene
ikke kunde skaffes tilveje, blev Gården stillet til Auktion, og Ba
ronen måtte drage fattig afsted. Hans Hustru måtte søge til sine
Forældre i Kjøbenhavn, og han selv måtte tage imod en Ansæt
telse ved Zoologisk Have sammesteds. Denne bundne og lavt løn
nede Bestilling blev han med sine flotte og uafhængige Vaner
snart kjed af, og det hed sig, at han efter at have opgivet om
meldte Stilling rejste til Rusland for dér at optræde som Athlet.
Efter Forlydende havde han kostet sin rige og fornemme Familie
så mange Penge, at den ikke fandt Anledning til at skaffe ham
nogen ny Landejendom.
(I selve Virring havde vi dog i nogle Aar, indenfor Bondestan
den, en Gaardejer Hansen og hans elskværdige Hustru, med hvem
vi jævnlig omgikkes, hvilket derimod ej var Tilfældet med deres
Efterfølger).
Endelig - hen i Firserne - gik Besiddelsen af Råballegård over
til P. la Cour, indtil da Forpagter af Ny Ryomgård og Bestyrer
af Herregården Løvenholm, der dengang tilhørte hans Broder L.
la Cour, Kjøbmand i Edinborg. Han og hans Hustru (Datter af
Oberst Wegener i Randers) vare i alle Måder ret efter vort Sind,
med hvem vi snart kom i et hjerteligt Venskabsforhold, som ved
blev indtil vor Bortflytning til Aarhus. Sammen med dem havde
vi — såvel i Præstegården som i deres smukke og gjæstfrie Hjem
- mange behagelige Timer. Ungdommelige Elementer savnedes
ej heller der, fornemlig unge Piger, som af Fruen bleve oplærte i
huslig Gjerning, og hvoraf de fleste vare mere eller mindre mu
sikalske. Det venskabelige Samkvem med disse elskværdige Na
boer bevares hos os i taknemlig Erindring. (Smerteligt traf os
Budskabet om la Cours Død den 26. marts 1892. Snart vil så
Råballegård blive solgt, og Enken rimeligvis flytte til Randers til
sine gamle Forældre, hvis eneste Barn hun var).
Den 12te Marts 1886 indtraf min Hustrus og min Sølvbryllups
dag, som fejeredes under megen Deltagelse ej blot af Slægt og
Venner, men også af Sognebeboerne.
Umiddelbart forud havde et stærkt Snefald fundet Sted, som
truede med at hindre al Kommunikation; dog fremmedes Snekast-
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ningen så meget, at endog langvejs fra adskillige Gjæster fandt
Vej til Præstegården. Ved Deputation overraktes fra Virring
Sogn en smuk Sølv-Vinkande med Inskription og tilhørende Fad,
fra Essenbæk Sogn en lignende samt et meget smukt Album; fra

Biskop Bruun Juul Fog (1819-96), biskop i Arhus 1881-84. Efter fot. i den
lokalhistoriske samling i Arhus kommunes biblioteker.
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Pastoratets Lærere et udmærket Kobberstik efter C. Blochs Ma
leri »Hans Tausen forsvarende Biskop Rønnov mod Pøbelen«; fra
Børnene en smuk Bordopsats, o. s. v.
Om Aftenen samledes i Præstegården Såmange, som Værel
serne kunne rumme, og Timerne henrandt fornøjeligt under Sang
og Tale, indtil Afskedstimen slog.
Samme Dags Eftermiddag Kl. 2 havde vi været til Alters i Vir
ring Kirke, og Dagen forud havde vi holdt et Missionsmøde i
Essenbæk Kirke, hvor min Søn Thorvald, min Svigersøn P.
Lunøe25) og jeg talte.
I Oktober 1886 fejrede jeg, i Forening med 38 andre Studenter
fra 1836, vort 50 Års Studenterjubilæum på den kgl. Skydebane
i Kjøbenhavn. Ligesom ved 40-Års Jubilæet i 1876 var Madvig
med som Æresgjæst, og ligesom dengang førtes jeg tilbords af
min fordums Skolekammerat Chr. Brix26). Mærkeligt nok vare
dengang alle 6 demissi fra Aarhus Skole i Live, men to af dem
(Fausbøll27) og Adolf Fleischer28)) deltoge ikke i Festen. (Senere
- 1890 og 1891 - ere først Professor Christian Rovsing,29) og
derefter Pastor Julius Fausbøll afgåede ved Døden). — Ved Fest
måltidet, hvor der blev holdt adskillige Taler, mindede Professor
Ussing meget smukt om dem af Kammeraterne, som siden vor for
rige Sammenkomst i 1876 vare afgåede ved Døden, såsom Pastor
Biædel, Professor Høedt, Ad. Rosenkilde, Provst Sonne, og Pro
fessor Ludvig Mynster (Søn af Biskoppen), »et af de elskværdig
ste Mennesker, han nogesinde havde kendt«.
Det glædede mig ved denne lejlighed at høre af Sognepræst
Christensen fra Rønne, at min Søster Thora endnu stedse minde
des i Kjærlighed af mange af Rønne Byes Beboere.
I September 1882 havde jeg fået Rejsetilladelse til et Familie
besøg hos min to Præstesønner i Aale og i Ry, men Rejsen måtte
brat afbrydes og Ry opgives, idet — mærkeligt nok — Biskoppen,
der selv havde givet Rejsetilladelsen, samtidig meldte sig til Visitats i mit Pastorat.
Hen på Eftermiddagen (den 3die September) ankom Biskop
Fog30) fra Aarslev til Assentoft, og efter at have visiteret Sko
lerne der og i Drastrup, kjørte han med mig til Virring, hvor vi
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først ankom henimod Kl. 7. Jeg havde forudsat, at Bispen havde
spist til Middag i Aarslev, og jeg havde derfor sagt til min Hu
stru, at hun ikke skulle belave sig på Middagsmaden. Dette var
imidlertid en Fejltagelse. Bispen havde ingen Middagsmad fået og
var meget sulten. »Ja, De må straks give mig Noget at spise«,
sagde han, »ellers går jeg omkring som en brølende Løve, søgende
hvad jeg kan opsluge!« Nå, Noget blev der jo så bragt tilveje til
ligemed en Flaske Vin, og dermed var han tilfreds. Næste Dag
(en Søndag) var der Kirkevisitats i Essenbæk Kirke, og senere
på Dagen Festmåltid i Præstegården, hvortil flere Præster med
Hustruer og alle Pastoratets Lærere vare indbudne. Om Manda
gen holdtes der atter Skolevisitats, og hen på Eftermiddagen be
fordrede jeg så Bispen til Fausing.
Biskop Fog var jævn og behagelig i sin Måde at være på, og
meget underholdende; kun var det lidt trættende, at når man gik

Prinsesse Charlotte Frederikke, malet 1826 af Arhusmaleren Søren Møller
Jørgensen, som ikke har søgt at forskønne hende. Man ser tydeligt ligheden
med sønnen Frederik Vil.
Iler efter Robert Neiendam: Ungdom og Galskab: 1923.
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med ham, stod han stille hvert 10de Skridt, og indflettede ofte i
sin Tale et: »Forståer De —«. Jævnlig gav hans Distraktion sig til
kjende. Som Eksempel på denne fortælles, at han engang som
Provst ved Holmens Kirke ved en Brudevielse spurgte Bruden:
»Hvad skal Barnet hedde?« Ved et Middagsselskab i Aarhus sad
Bispen ved Siden af Professorinde Walther31), som havde stå
ende foran sig en Assiette med Syltetøj. Netop som hun vilde til
at nyde dette, rækker Bispen i Distraktion Hånden ud efter Assi
etten, tager den hen til sig og fortærer alt Fruens Syltetøj, til
stille Morskab for den Udplyndrede.
»Er det Pastor Elmquist?« udbrød han forundret, da jeg tog
imod ham i Assentoft. Han vidste, at jeg havde to Sønner, som
alt længe havde været Præster, og havde tænkt sig mig langt ældre
af Udseende, end han nu fandt mig.
Til mine tidligste Erindringer knytter sig Mindet om Prindsesse Charlotte Frederikke32), Prinds Christians (senere Kong
Christian den Ottende) fraskilte Gemalinde. Hun var bleven forviist til Horsens, men opholdt sig af og til i Aarhus på længere
Tid. Her søgte hun Omgang ikke blot med militære og civile Embedsmænd, men også med adskillige borgerlige Familier. Således
aflagde hun oftere Besøg i mine Forældres Hus. For os Børn var
det et herligt Skue, når hendes stadselige Kareth rullede ind i vor
Gård, forspændt med fire smukke Heste, og med Kudsk og Tje
nere i lysegrøn Liberi prydet med Sølvtresser (det kgl. røde Li
beri måtte hun ikke benytte). Jeg mindes endnu tydeligt Prindsessens Udseende; hendes Ansigt var endnu meget smukt, men
hun var temmelig korpulent; på Hovedet bar hun er Art Turban,
som klædte hende godt. Hun boede på Store Torv i en Hjørne
gård, der hvor nu Klemenshus er opført, og der gjorde hun jævn
lig Selskaber og Baller, i hvilke sidste også mine to ældste Sø
skende deltoge. Engang havde Fader beredet Moder en Overra
skelse på hendes Fødselsdag, idet han uden hendes Vidende havde
inviteret et heelt Selskab af Damer. Moder havde om Eftermid
dagen været ude i Byen, og da hun kom hjem, åbnedes pludselig
Fløjdørene til Salen for hende, og der såes da i stærk Belysning
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det hele festligklædte Selskab med Prindsessen tronende i Midten.
Om Overraskelsen har været Moder behagelig eller ikke, og hvor
dan ellers Selskabet løb af, skal jeg lade være usagt.
At Prindsessens Rygte forud var stærkt kompromitteret navn
lig ved hendes Forhold til Sangeren og Komponisten Du Puy
(Komponisten til »Ungdom og Galskab«), og at hun som Tilhængerinde af »den frie Kjærlighed« havde adskillige Elskovshandler
såvel i Horsens som i Aarhus, synes ikke at have gjort det selska
belige Samkvem med hende noget Afbræk; havde hun ikke været
Prindsesse ville vel Forholdet blevet et andet. I Aarhus havde
navnlig en Løjtnant Schoppe33) (en ung mand med et Mælkebrøds-Ansigt og en stærkt snøret Taille) Ord for at være hendes
særlige begunstigede Elsker. Hendes Hofdame var i Udseende en
ligefrem Modsætning til hende. Det var en Fru Horn, en gammel
agtig Dame, lang og mager og intet mindre end smuk; hun talte
meget dårlig Dansk; således sagde hun engang i Samtale med en
fornem Herre: »O, Hr. General, Hr. General. De er altfor be-

Hjørnegården St. Torv-Set. Clemens Torv, hvor prinsesse Charlotte Frede
rikke boede under sine Århus-ophold. Hun lagde beslag på begge etager.
Efter fot. i den lokalhistoriske samling i Århus kommunes biblioteker.
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schidt (}: beskeden)!« Som bekjendt forlod Prindsessen senere,
ledsaget af nævnte Dame og en Plejedatter, en Frk. Harboe, hvem
jeg også mindes som en rødhåret Ungmø, Danmark og gik i Rom
over til Katholicismen. (Hendes Søn Frederik den Syvende lig
nede hende meget både i Sind og Skind).
Engang da Moder låe syg, fik hun uventet Besøg af Prindses
sen, som tog Plads ved hendes Seng, indtog der et tarveligt Af
tensmåltid og lod sig traktere med Gyldenvand, en Slags Likør,
som på den Tid nylig var kommen i Brug. Af den drak hun flere
Glas, og udbrød da: »Hvad! er jeg fuld, er jeg fuld!« I det Hele
holdt hun lidet over sin fyrstelige Værdighed.
I de tider var det endnu Skik i mine Forældres Hus, at Trykke
riets Typografer spiste til Middag ved Familiens Bord. Iblandt
dem var der en gammelagtig Mand ved Navn Krogh34), som
havde en stor Knude oppe oven i Hovedet, hvilken jeg ofte med
Forundring betragtede. Han var i Grunden en stor Gourmand og
slubrede Maden ind med en gryntende Lyd. Fik han noget, han
holdt meget af, kunne man høre ham udgrynte: »R-a-r sjelden
Mad!« Fik han derimod for Exp. Brødsuppe, var han ilde til
freds, og beklagede sig bagefter til de Andre over at være bleven
trakteret med »Fangekost«. En anden af Typograferne hed
Hauch. Han var humoristisk anlagt og gav sig gjerne af med os
Børn. Min Samtale med ham begyndte da almindeligvis således:
»Hauch, hvad er Klokken?« »Tre Kvarter til halvfjerde Par
Buxer«. »Så er det godt, så er det dejligt!« »For mig gjerne«.
»Sikke no’et Vrøvl«. »Ja, sikke no’et Sludder«. »Sikke no’et for
bandet Våes!«
Undertiden besøgte jeg hans Kone, som boede på Badstuegade,
og som så gjerne trakterede mig med Pandekager. Medens Pande
kagerne lavedes, havde jeg at lege med en stor Æske, fyldt med en
Mængde forskjellige Knapper. Det kunde da hænde, at jeg stun
dom faldt i Søvn på Forhøjningen, jeg sad på, og engang havde
jeg da en Drøm, som endnu ståer tydelig for min Erindring. Jeg
fik nemlig Besøg af en heel Skare yndige bevingede Engle, som
svævede omkring mig og legede med mig; det var en rigtig Barnedrøm, af hvilken jeg vaktes ved Duften af Pandekager.
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Jeg mindes ej senere at have havt en lignende Drøm. Derimod
har jeg engang drømt, at jeg svævede flyvende hen over en spejl
klar, af Skove omkranset Sø. Langt ude i det Fjerne blinkede mig
et Lys venligt imøde; der var Målet, hvorefter jeg styrede min
Flugt, men inden jeg nåede derhen, var Drømmen forbi; men det
Hele ståer endnu levende for mig, som om jeg havde drømt det
sidste Nat. Når jeg ellers havde drømt, at jeg fløj, har det været
på en anden Vis, og denne Flyven havde stundom et komisk An
strøg. Den iværksættes ved Svømmebevægelser med Benene, hvor
ved jeg kunne hæve mig op i Vejret ej blot i indelukkede Rum,
men også under fri Himmel op over Gader og Stræder, under
tiden højt over Husenes Tage, til Forbauselse for Alle, som fær
dedes nedenunder. Undertiden når jeg - ikke uden Anstrængelse
- var nået for Exempel op under Loftet i et Værelse, faldt jeg ned
igen, men til andre Tider gik det som Fod i Hose.
Hver Sommer opholdt sig Prinds Ferdinand35) og hans Gemal
inde Prindsesse Caroline (Frederik den 6tes ældste Datter) en
Tid i Aarhus; Prindsen var Chef for det her garnisonerede Dra
gonregiment, som bar Navn af »Prinds Ferdinands lette Drago
ner« (nu 3die Dragonregiment). De spadserede gjerne en Tur
sammen i Middagsstunden; og eftersom i de Tider Byens Jorder
ikke vare udskiftede, og alle Byens Køer daglig dreves samlede ud
på Fælleden samt hver Middag og Aften ind igjen, kunde man
stundom see Fyrsteparret komme spadserende midt imellem Ko
erne igjennem Gader, der vare oversåede med Kosnavs. Ja, det
var i hine idylliske Tider, at Sligt kunne passere. Flere Gange
daglig hørte man »Hjor’en« (?: Hyrden) blæse til Udrykning for
det firefødede, hornede Regiment, idet han gik igjennem Gaderne,
tudende i et udhulet Kohorn.
Hverandet År kom Kongen til Byen, og da var der stor Troppe
samling; det ene Regiment efter det andet af alle Våbenarter marscherede gjennem Byen, Hestefolk og Artilleri indkvarteredes i
Omegnen, Fodfolkene i selve Byen. Uniformerne frembød den
gang langt større Afvexling end nuomstunder. De slesvigske Kyradserer havde hvide Uniformskjoler med lyseblå Krave, Rabat
ter og Opslag, lyseblåe Benklæder, lange Pallasker ved Siden, og
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på Hovedet en smuk, høj og skinnende Hjelm. (En af vore Tjene
stepiger sagde om dem: »Af alle de Krigsfolk tykkes a bæjst om
Karusseren, for de sier da så mandhaftig ud«). Smukt var det
også at see det lyseblå Uhlanregiment med deres med små røde
Vimpler forsynede Landser. Dragonerne og Fodfolkene havde
Alle røde Kjoler, men forskjelligfarvede Rabatter og Opslag: De
fynske Dragoner lyseblå, Officererne med en lang Hestehale flag
rende ned fra Hjelmen; de jydske (nu 5te Dragon-Regiment)
grønne, og Prinds Ferdinands Dragoner sorte Rabatter og Op
slag. Fra Aalborg kom ßdie jydske Infanterie-Regiment med sorte
Rabatter og Opslag, og med et stadseligt Grenadeerkompagni med
høje Fjer i Chakoten. Fra Fredericia kom Fynske Infanteri-Re
giment med hvide Rabatter og Opslag. Artilleriet havde violette
Uniformer, mørkeblå Besætning og do. Benklæder, Officererne
med deres Patrontasker i gyldne Bandolerer. Desuden såe man i
Kongens Følge enkelte Officerer og Ordonnanser både af den da
værende prægtige Hestgarde, udvalgte Folk i gule Uniformer,
med Hjorteskinds-Benklæder, lange Støvler og Stridshandsker på
Hænderne, og af Husarer med de smukke lyseblåe, med hvide
Snore rigt besatte Uniformer, og med en rød, med Pelsværk kan
tet Dolman kastet over Skuldrene.
Man kan vel forestille sig, hvor herligt og lysteligt et Skue alt
dette frembød for os Børn. Hver Aften gik der Militærmusik
igjennem Gaderne, og jævnlig overværede vi de ude på Fællederne
stedfindende Manøvrer, snart tilvogns og snart tilfods. De Fami
lier, som havde Heste og Vogn, overværede ofte Manøvrerne som
Tilskuere, især Damerne; således var det med min Familie, og vi
Drenge fik da stundom Lov til at kjøre med. Når der så holdtes
Hvil, fik Damerne Besøg ved Vognen af Officererne, som kjendte
noget til dem eller af sådanne bleve præsenteret for dem. Blandt
dem, jeg således særlig bemærkede ved Vognen, var flere Gange
Løjtnant (siden Greve) Dannemand, Kongens uægte Søn, der på
faldende lignede sin Fader.
»Prinds Ferdinands Dragoner« kommanderedes dengang, når
Prindsen ikke selv overtog Kommandoen, af en Oberst Gåhier36),
der var så korpulent, at han måtte have en Gjord spændt om Ma-
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ven, for at denne ikke skulle revne. Og dog skal han i sine unge
Dage have været så tynd og smidig, at han kunde bøje sig bagover
og med Munden tage en Skilling op, som var henlagt på Jorden.
Der fortælles, at da han med sit Regiment vendte tilbage fra
Frankrig, hvor efter Napoleons Fald et dansk Korps havde måt
tet deltage i Okkupationen, traf han sammen med et belgisk Ryt
teriregiment, hvis Kommandør var af et lignende Omfang som
Gähler, og da han såe denne, galopperede han hen til ham og om
favnede ham i begge Regimenters Påsyn, hvilket hilsedes fra
begge Sider med et rungende Leveråb. Under Manøvrerne ved
Aarhus red han sædvanlig en meget stor og kraftig hvid Hest ved
Navn Mustapha, dog måtte han, når Regimentet var i fuld Fart
råbe »Holdt«, for at Hesten ikke skulle styrte med sin svære
Byrde. At Prindsens lette Dragoner havde så tung en Kommandør,
såe næsten ud som Ironi.
ßdie jydske Regiment (senere den berømte ute Bataillon) var
indkvarteret i vor Bydel. Hos os låe en Kaptajn og 10-12 Mand.
For disse var der indrettet Sengesteder på et rummeligt Loft, og
Spisestue på et stort Loftkammer. For os Drenge var det jo en
stor Fornøjelse at færdes imellem disse Soldater. Der herskede
nogen Rivalitet mellem de to Infanteri-Regimenter (Jyder og
Fynboer), og der gik Sagn om, at sidstnævnte forsætlig havde
fyret deres Forladninger af i Ansigtet på deres Modstandere. Vi
holdt naturligvis med vore Jyder og kunne ikke lide Fynboerne.
Ved slutningen af Manøvretiden gaves en Afskedsfest for vor
Indkvartering, ved hvilken alle vi Søskende opvartede Soldaterne
og i Punch drak deres Skål.
Kongen boede, når han besøgte Århus, i en Gård på Store Torv,
som da tilhørte en Fru Hald37), Enke efter en Sognepræst ved
Frue Kirke, der hvor nu Hotel Royal ligger. Når den festlige
Modtagelse ved Ankomsten var forbi, kunde man stundom kort
efter see Kongen komme gående ganske alene i en meget tarvelig
Påklædning, der gav ham Udseende som en gammel, afdanket
Underofficer, ned over Torvene for at besøge sin Datter og Svi
gersøn, der som omtalt boede på Lille Torv. Ved Manøvrerne var
han gjerne iført Hestgardens, ved andre Lejligheder en rød Ge-
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nerals-Uniform. Således når han besøgte Latinskolen, hvor jeg
2de Gange har havt den Ære at blive examineret i hans Påhør.
Ved hans Ankomst der blev han modtaget med en af Disciplene
udført Sang, hvorefter gamle Professor Stougård38), dybt bevæ
get og med Tårer i Øjnene, holdt en Tale til »Landets Fader«,
derefter fulgte så lidt Overhøring i de forskjellige Klasser. Endnu
erindrer jeg første Vers af en ved slig Lejlighed afsungen Sang,
forfattet af Adjunkt Snedorf-Birch39), og med en ret kjøn, livlig
Melodi af vor Sanglærer, Organist J. Kabel40) (som helst ville
kaldes Jean Kabell). Verset var sålydende:

Dannekonge. Danmarks Kjærlighed
følger gjennem Landet Dine Fjed.
Olding glad gjenkalder sig Din Vår,
Priser Dig endnu med Sølverhår.
Manden ofrer Dig sin bedste Alder,
lyder tro, når Du og Danmark kalder.
Ynglingen istemmer Glædens Råb,
vier Dig sin Ungdoms friske Håb.
Der afsluttedes med en Prøve i Gymnastik, hvorved især det
såkaldte »Kattespring« over Træhesten morede Kongen, der loe,
så det klukkede i ham.
I Kongens Følge befandt sig bl. A. General Friboe41), Chef for
Garde-Husarregimentet. Han og min Morfader Folandt42) havde
som Børn været Legekammerater i Kjøge, og han kom under Kon
gebesøgene altid og gjorde Visit hos mine Forældre. Jeg husker,
at jeg engang blev hentet ind til ham, fordi jeg (efter at have seet
den smukke Husaruniform) havde erklæret, at når jeg blev stor,
vilde jeg være Husarofficer. Min Moder har fortalt mig, at når Fri
boe i Kjøbenhavn besøgte hendes Fader, havde hun oftere moret
sig ved at see, hvorledes hendes Fader under Samtale med Friboe,
der stillede sig tæt op ad ham og ivrigt gestikulerende spruttede
Spyt gjennem en Tandåbning ud imod hans Ansigt, ideligt trak
sig et Skridt tilbage for at komme udenfor Skudvidde, men da
Friboe stadig fulgte efter, kunde de undertiden således retireren-
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de og avancerende komme hele Stuen rundt, inden Kampagnen
var tilende.
Nytårsdag var i hine Tider en højst urolig Dag. Allevegne fore
Mændene Byen rundt fra Morgen til Aften for at ønske glædeligt
Nytår, medens Konerne måtte blive hjemme og tage imod Gratu
lanterne og traktere dem. Der blev ingen Ro eller Tid til at spise
til Middag; Måltidet måtte udsættes til om Aftenen, men selv da
vare Mange ej færdige med alle deres Visitter, om end de havde
rendt den hele Dag med Tungen ud af Halsen; men her hjalp in
gen » kjære Moder«, afsted måtte de Byen rundt. Her gjaldt »Skik
følge eller Land flye!«
På en af disse Nytårsdage, da jeg vel var 5-6 År gammel,
brugte jeg en ejendommelig Trafik. I den Stue, hvor Gratulan
terne modtoges, var der et Hjørneskab, hvis nederste Rum var
akkurat stort nok til, at jeg i en krumbøjet Stilling kunne få
Plads derinde. Der krøb jeg da ind og holdt Døren på Klem, så
at jeg kunne see og høre, hvad der foregik ude i Stuen uden selv
at blive bemærket. Når da et Hold Gjæster fulgtes ud i Forstuen,
listede jeg mig ud og hen til Kakkelovnen, hvor jeg vidste, at der
stod et Fad med delikate opvarmede og med Sukker bestrøede
Æbleskiver, hvoraf jeg så i Hast tog en og derefter smuttede ind i
min Hule, hvor jeg da med Velbehag fortærede Byttet. Dette gjentoges flere Gange, indtil jeg af Frygt for Opdagelse standsede
denne min Virksomhed. Lidt senere ytrede sig min Lyst til Rap
serier på en langt værre Måde, idet jeg flere Gange stjal Skillin
ger ud af min Moders Chatolskuffe og kjøbte Slikkerier derfor.
Heldigvis blev dette snart opdaget, og den slemme Lyst kvaltes i
Fødselen. Min Moders Bedrøvelse og milde, kjærlige Tiltale gjor
de sin Virkning, kraftigere end korporlige Revselser: jeg skam
mede mig som en Hund, og var helbredt for bestandig.
Iblandt Typograferne på Stiftsbogtrykkeriet var der i et Par
År et ungt Menneske ved Navn Georg Høst, Søn af den i sin Tid
bekjendte Dr. juris Jens Kragh Høst43). Sønnen var meget exalteret, og vilde gjerne gåe for at være Geni og Kraftkarl. Når han
skrev Noget, havde han Huller rundt omkring i sin Bordplade og
Blæk i dem alle, for ikke at skulle have Ulejlighed med at lede
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med Pennen efter et »tosset« Blækhus. Min Fader havde fået et
Par nye Støvler, som trykkede ham slemt. Skjønt Høst havde
fuldt så store Fødder som Fader, tilbød han at træde Støvlerne
ud, og uagtet de pinte ham slemt, humpede han tappert omkring,
idet han sagde: »Skulde jeg lade mig kujonere af et Par lumpne
Støvler!«
Engang var hans Fader kommen i Besøg til Århus. Efter et
Afskedsgilde hos Borgemesteren, Justitsråd Fleischer44), som
stod i Familieforhold til ham, skulde han rejse med Dampskib til
Kjøbenhavn. Både han selv og Selskabet, som ledsagede ham ned
til Skibsbroen, havde drukket tæt og befandt sig i en løftet Stem
ning. Men ak, man kom forsent; Skibet havde allerede kastet los
og havde begyndt at sætte sig i Bevægelse. Hvad var nu at gjøre?
I en Fart fik man fat i en Jolle for om muligt endnu at nåe ud
til Skibet. Gamle Høst og et Par af hans Ledsagere vare alt kom
ne ned i Båden, og min Fader havde Foden på Trappen for at
gjøre dem Selskab, da den unge Høst i sin Iver for at komme
med, springer ned fra Skibsbroen, så Båden kæntrede, og han
tilligemed de andre Ombordværende faldt i Vandet. Så såre den
unge Mand fik Hovedet op over Vandet, gav han sig til at råbe
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med Stentorstemme: »Hundrede Mand ud at redde min Fader!«
Hvor Mange, der fulgte hans Opfordring, vides ikke; men Alle
kom uskadte op af det kolde Bad. Skjøndt man skulle troe, at
Vandbadet måtte have klaret de »benebelte« (omtågede) Hjerner,
spadserede Selskabet, istedetfor strax at søge hjemad for at de
Vandlidte kunde »få tørt på«, op på Torvet til Gjæstgiver Schlavits45), hvis Stuer man overpjaskede med Vand uden at have An
det der at bestille.
Næste Formiddag gjorde Gamle Høst Visit hos mine Forældre,
og den lille, spinkle Mand præsenterede sig da nok så fornøjet i
den temmelig store og svære Justitsråd Fleischers Klæder, der
hang om ham som en Sæk, og hvori han tog sig meget pudsig ud.
Det var den samme J. K. Høst, som i sin Tid havde været benyt
tet af Frederik den Sjette til at virke ovre i Sverige for hans
Valg til Sveriges Konge. Hvad der senere blev af den løjerlige
Søn, er mig ikke bekjendt.
Det var Skik i Hjemmet, at adskillige Fattiglemmer havde Lov
til at indfinde sig hver Søndag og fåe et Par Skilling, og hvad der
ellers kunde falde af til dem af Madvarer eller deslige. Iblandt
dem var der flere underlige Personer, som vi Børn gjerne under
holdt os med. Således var der en gammelagtig Mand ved Navn
Kysing, som ansåes for fjollet, men dog næppe så tosset som han
gik for at være. Han fortalte os bl. a., at man kunde fange Spurve
ved at strøe dem Salt på Halen, og fange Hvalfisk med en Ild
klemme. Et ungt Menneske anmodede ham engang om at låne
ham en af sine Klædninger til en Maskerade (Kysing gik nemlig
klædt i en gammeldags Dragt med Knæbenklæder, lang Vest og
bredskjødet Kjole). »Skulde det så være min røde Kjole, mine
røde Buxer og min røde Vest, eller min gule Kjole, mine gule
Buxer og min gule Vest?« »Lad det så være den røde«, lød Sva
ret. »Ja! Når skal Maskeraden være?« »På Søndag«. »Nå, ja så
er det vel tidsnok, når De fåer den på Mandag«, svarede Kysing
med største Alvor på den ham egne, stilfærdige Måde.
En anden af disse Søndagsgjæster ved Navn Knud, tynd og
mager, med hvid Nathue på Hovedet og i venstre Hånd en lille
Krukke holdt oppe med en Snor, ser jeg endnu tydelig for mig,
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som han stod i Kjøkkenet ved Skorstenen, holdende lange Taler
til Kokkepigen. Engang hørte jeg ham holde en Lovtale over
Oberstinde Høegh-Guldberg46), som var så god imod ham, og
Lovtalen sluttede han med det Udbrud: »Åh, gid Knud låe i Fru
Guldbergs Maav!!« (Det sidste Ord udtalt i en høj, langtrukken
Fisteltone).
Fremdeles var der blandt disse Fattiglemmer en forhenværende
Hattemager Pippel47), en lille mand med et stort, tykt og busket
Hår. Nu havde vi i adskillige År en Abe, som havde sit Hus med
tilhørende Stang i Gården ved Siden af et Kjelderskur, hvor den
kunde komme ned og tage Plads efter Behag. En af Pippels Søn
dagsnydelser var da, når han kom igjennem Gården, at begive sig
hen til Aben (Jocko) og række sit Hoved frem til Løskning, og
det var øjensynligt, at Jocko aldrig søgte der forgjæves, men fik
sig et efter dens Smag lækkert og rigeligt Måltid. Før Pippel
blev Fattiglem, var han bl. A. Medlem af Borgervæbningen, og
når denne efter sine øvelser på Fælleden drog igjennem Gaderne,
kunde man see den lille Hattemager i drukken Tilstand dinglende
i Geleddet fra den ene Side til den anden, hvert Øjeblik i Fare for
at tabe sit Gevær.
Om Lørdagen havde vi jævnlig Besøg ude fra Landet. Det var
»Tørvemanden« Christen Pedersen med sine rødkantede Øjne,
Skindbuxer, og en blå Ridderkappe slængt over Skuldrene, og der
var »Smørmanden« Hans Qvist (af os kaldet Hans Qvast), men
morsomst var Landsbyskrædderen Bøhm, altid mer eller mindre
benebelt, med et jovialt, altid smilende Ansigt. Han havde altid
meget at fortælle; men især morede det os at spørge ham om, hvad
det var han hed; herpå lød da Svaret: »Jeg hedder Lorents Peter
Emeritus p-ru-t von Bøhmenskjold, Ridder af Rendestenen og
Kommandør af Trillebøren, ekcetre med mere til videre Avance!«
Indtil i Begyndelsen af Trediverne beboede mine Forældre kun
den nederste Etage i den gamle Gård på Mejlgade; den øverste
Etage blev lejet ud. I min tidligere Barndom boede her en Gene
ralinde Gåhier, Moder til den tidligere omtalte Oberst Gåhier.
Hun var meget gammel, og havde været Hofdame; men om hun
var den Samme, der 50-60 År tidligere havde spillet en Rolle ved
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Caroline Mathildes Hof, det er vel tvivlsomt. Hun levede meget
stille, men var endnu stærk i benyttelsen af Sminke og andre kos
metiske Midler. Fra Århus flyttede hun til Christiansfeld, hvor
hun i Brødremenighedens Midte endte sine Dage.
Derefter beboedes Lejligheden af Overlærer ved Latinskolen E.
Fleischer48), som senere - efter sin Afgang fra Skolen - ved Arv
efter en Broder, der døde som dansk Generalkonsul i Neapel, blev
en rig Mand. En senere Lejer var Byskriveren, Kancelliråd En
gelsted49). Da der i sin Tid blev indsendt til Kongen et Andra
gende om Skattebevillingsret, fik alle de Embedsmænd, der havde
underskrevet, »en Næse« ( som man siger), med Undtagelse af
Engelsted, hvis Kragetær Ingen havde kunnet læse, så meget mere
som en Blækklat bedækkede Halvdelen af Navnet.
Engang da et nybygget Paketskib »Anders Sandøe Ørsted« fo
retog en Prøvefart på Århusbugten, hvortil en Deel af Byens Ho
noratiores vare indbudne, gik Engelsted derimod bogstavelig »i
Vandet«, idet han ved Skibets Tilbagekomst fra Turen, under
hvilken Selskabet skal have pokuleret temmelig stærkt, trådte
Fejl på Landgangsbrædtet og gik overbord. En Pige, som stod på
Skibsbroen, udbrød tudskrålende: »Åh, det var vist min Fader,
der faldt i Vandet!« »Hold Kæft, Tøs!« tilråbtes hende da af en
Matros, som skyndte sig forbi, »det var en tyk Mand; Satan veed,
hvad han hedder!« Skjøndt det var temmelig mørkt, blev Engel
sted dog lykkelig bjerget uden anden Skade end Tabet af hans
Briller. Dagen efter opkom der et Sagn om, at der var fanget en
Flynder, der havde Kancellirådens Briller på sin Næse.
Som Lejer efterfulgtes Engelsted af daværende Løjtnant J.
Freiesleben50) (Onkel til Th. Freiesieben51), Fader til Kammer
herreinde Charlotte Benzon). Han var en ægte Krigerskikkelse at
see til, høj og senestærk; til Hest især tog han sig prægtig ud.
Han var en dygtig Officer, retsindig og pligtopfyldende, djærv
og tillige jovial i sin Tale, og afholdt af sine Undergivne. Som
ganske ung havde han giftet sig uden Tilladelse, og måtte derfor
en Tid træde ud af Tjenesten og ernære sig - så godt han kunde
- ved Kårttegning og Sprogundervisning (han havde tilbragt
flere År med Okkupationskorpset i Frankrig). Dog opnåede han
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hos Frederik den Sjette, som ellers var meget streng i det Kapi
tel, Tilladelse til (formentlig mod Kaution) at indtræde påny i
sit Regiment: Prinds Ferdinands lette Dragoner. I lang Tid var
det vist meget småt for ham med Udkommet, så han stundom
måtte tye til min Fader om Pengelån; men altid blev Lånet til
bagebetalt til den fastsatte Tid. Et Par af Værelserne havde han
udlejet til to unge Løjtnanter (Bardenfleth og Ludvig Brock).
Henimod Slutningen af min Skoletid lærte Freiesleben, som da
var Ritmester, mig at ride, imod at jeg læste noget med hans æld
ste Søn, som da gik i Latinskolen.
Et Par År før det slesvigholstenske Oprørs Udbrud blev Freies
leben forsat som Major til Dragonregimentet i Itzehoe. Her var
han blandt de Officerer, som 1848 nægtede at gåe med Oprørerne,
og som derfor holdtes i Fangenskab, indtil Våbenstilstanden slutte
des, og Fanger udvexledes. Derefter deltog han i Krigen som
Oberst for 3die Dragonregiment. Han døde som Generalmajor.
Han var Farbroder til min Svoger (nuværende Generalmajor og
Generalinspektør for Rytteriet Theodor Freiesleben).
Engang, mens Familien Freiesleben endnu boede i mine Foræl
dres Gård, havde vi for første Gang Besøg af en Præsteenke
Mdm. Grundtvig med to Døttre, af hvilke den yngste, Augusta,
var meget smuk, en Brunette med et allerkjæreste, af brune Lok
ker ombølget Ansigt (Håret »à l’enfant«). Da hun havde sagt
Godnat og var gået bort, udbrød Freiesleben, som med sin Kone
var tilstede: »Nu gik sgu Solen ned!« »Åh,« svarede hans Kone,
»så står vel Månen op!« Fra den Tid beholdt Augusta Grundtvig
overalt i Byen Navnet »Solen«, og man fandt da på at kalde Sø
steren »Månen« og Moderen »Jorden«.
Overhovedet var man i mit Hjem tilbøjelig til at tillægge Folk,
som ved et eller andet indbød dertil, særlige Øgenavne; således
kaldtes for Exempel En »smilende Håb«, en Anden »Tårepilen«,
en Tredie »den pommerske Bjælke« o.s.v. Mine ældre Søstre i
Forening med et Par andre unge Piger lavede også en heel Deel
Vers på en da gængs Melodi om Byens unge Kavalerer; således
husker jeg, at det hed om den unge Kandidat Willemoes52 (senere
Herredsfoged, død som Etatsråd) :
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Han, han, han som kom nylig hjem,
han, han snakker for Fire, Fem;
han, han morer os med sin Snak,
han skal ha’ mange Tak.
Om den unge Kandidat Weis53) (senere Assessor i Hof- og
Stadsretten, død som Etatsråd) hed det derimod:

Han, han, han med det sorte Hår,
han, han, han ej i Dandsen gåer;
han, han taler ej mange Ord,
tænker des mer, jeg troer.
(Og så fremdeles.)
Fra min tidligste Barndom (jeg var vel dengang 5 Aar om
trent) vil jeg endnu omtale en Bedrift, som sikkert var meget
sjelden i sin Art, og som fik et for mig meget uheldigt Udfald.
Lige overfor mine Forældre boede dengang en Guldsmed
Blanck54), med hvis Børn jeg undertiden legede. Engang da jeg
var inde på Retiraden i Blancks Gård, fik jeg det Indfald at ville
vise mine Armkræfter ved, idet jeg stak Benene ned i Hullet på
Sædet, at holde mig oppe ved Hjælp af Armene. Da jeg så be
gyndte at blive træt, vilde jeg trække Benene op af Hullet, men
trods al Anstrengelse lykkedes dette mig ikke, så jeg tilsidst måtte
slippe med Armene og sank ned i Dybet under mig. Hvem det var,
der ved mit Råb om Hjælp kom til og fik mig trukken op, mindes
jeg ikke; derimod ståer det tydeligt for mig, hvorledes jeg blev
anbragt på en stor Sten midt i Gården, hvor vor gamle Pige
Stine, som var bleven tilkaldt, fik det skidne Tøj trukket af mig
og ombyttet med rent, idet hun ledsagede denne Rensningsproces
med en Skylregn af Skænd og Skjældsord. Jeg skammede mig
som en Hund, og ønskede kun, at denne skidne Historie ikke
måtte blive videre bekjendt, end det var uundgåelig nødvendigt.
I den af P. Hansen besørgede Udgave af gamle C. N. Rosen
kildes55) »efterladte Skrifter« nævnes »Elmquists« velhavende
og gjæstfrie Hus (pag. VIII) som et af de Steder, hvor Rosen-
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kilde kom, medens han i sin Ungdom var Kantor i nævnte By.
Som kgl. Skuespiller gjæstede han også senere mit fædrene Hjem.
Her var der i min Barndom jævnlig større Selskaber, altid om
Aftenen. Ved slige Lejligheder benyttedes endnu dengang af og til
Visebøgerne fra den Rahbekske Periode, idet Sange som for Exp.
den smukke Drikkevise: »Hvor Fader Evan troner, Glæden smi
ler« og andre lignende istemtes af hele Selskabet med Punscheglassene foran sig på det lange Spisebord. Nutidens flotte Mid
dagsselskaber kjendtes dengang næppe, men Gemytligheden og
Munterheden florerede desto mere, og jævnlig vankede der også
en eller anden varm Ret til Aften. Engang mindes jeg ved et
Herreselskab, hvor jeg første og sidste Gang såe den nys ud
nævnte Biskop Mønster56), at have seet en heel Deel Kridtpiber,
som Fader, der ikke selv røg Tobak, havde anskaffet til Brug for
dem af Gjæsterne, som ikke selv havde Piber med; Cigarer brug
tes dengang næsten ikke.
Biskop Mønster var en god Ven af min Faders Fætter og Svoger, Præsten Jørgen Thisted57) i Gyrstinge. Han døde næppe et
År efter sin Udnævnelse til Biskop. Hans Datter Mariane blev
senere (1846) J. Thisteds ßdie Hustru.
Senere hen i Tiden bleve større Selskaber sjeldnere i Hjemmet,
som derimod ofte havde - snart indbudne snart uindbudne — Be
søg af Venner og Bekjendte, både ældre og yngre. Kom der frem
mede Digtere og Kunstnere til Byen, forsømte de sjeldent at gjæste vort Hjem. Af Sådanne mindes jeg for Exempel Ingemann og
H. C. Andersen, gamle Rosenkilde, Professor Nielsen, som en
gang, da Fader låe syg af »Rosen«, gav ved hans Seng en heel
deklamatorisk Forestilling i Overværelse af hele vor Familie
(han deklamerede navnlig »Sven Dufva« og »Døbeln ved Jutas«) ;
fremdeles den berømte Violoncel-Virtuos Kellermann og hans Hu
stru (den udmærkede Solodandserinde, tidligere Jfr: Fjeldsted).
Også af Komponisten Rudolph Bay havde vi gjerne Besøg hver
Sommer på hans Gjennemrejse til Randers.
Navnlig mindes jeg en Aften, da han morede os kosteligt ved
ej alene at synge adskillige af sine smukke Romancer, men også
ved at producere sig som Bugtaler og ved at fåe Sprællemænd til
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at danclse. Han havde en Egenhed, som jeg med Forbauselse iagt
tog, mens han sang, idet nemlig hans usædvanlige små Øren un
der Sangen bevægede sig stærkt op og ned, alt eftersom Stemmen
steg og sank.
Af Besøgende af en ganske anden Art, sådanne nemlig, hvis
Komme vare til Plage, mindes jeg navnlig O. G. F. Bagge58), der
rejste omkring som Dandselærer og Deklamator. Han er bleven
skildret af J. Davidsen i hans Bog: »Fra det gamle Kongens
Kjøbenhavn« iblandt »kjøbenhavnske Originaler« (pag. 367 ff.).
Også C. N. Rosenkilde omtaler ham i sin Fortælling: »En lille
Rejseerindring«, (2den Deel af »Efterladte Skrifter«, Side 49 ff.).
Trods sin temmelig lurvede Påklædning stak han Næsen højt i
Vejret, og hans umådelige Indbildskhed bidrog i høj Grad til at
gjøre ham latterlig.
En Løjtnant Seidelin ved Dragonerne var forelsket i Frøken
Signe Briand de Crevecoeur og skrev følgende Vers til hende:

O gid, o gid, o gid jeg havde Penge,
Og, Signe, Du mig vilde sige Ja!
Så skulde jeg til intet mere trænge,
Så vilde jeg slet intet mere ha’e!

Frøken Briand svarede ham med følgende Vers:
O gid, o gid, o gid jeg kunde skrive
Så smukke Vers som Løjtnant Seidelin,
Så skulde dette Digt ret yndigt blive,
Men ak, min Muse grynter som - et Svin !

Oberst Gähler, Chef for ßdie Dragonregiment i Aarhus (Regi
mentet var Byens Stolthed og beundrede Yndling) kunde ikke lide
en af sine Officerer, en Løjtnant Bonnez (udtales Bonne). Tillod
Løjtnanten sig at ytre noget under Øvelserne, red Obersten lige
hen imod ham og så ham stift i Øjnene med Spørgsmålet: »Muk
ker De, Løjtnant Bonnez?«.
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NOTER

1. M. S. A. Lund blev samme år ordineret som kateket i Lemvig. Se J.
Damsgaard: Præsten M. S. A. Lund, 1915.
2. Min broder: Edv. Elmquist (1812-66) var 1839-50 ansat i Københavns
politi og udnævntes 1850 til byfoged og politimester i Randers og her
redsfoged i Støvring og Galten herred.
3. Hasselriis (1821-81) blev 1851 archediaconus eller compastor i Husum,
fra 1864 sognepræst i Fausing og Auning og fra 1877 i Mern.
4. Zvuergius, se note 24.
5. Fru Dinesen. Enke efter Chr. Dinesen (1801-63), der 1832 blev sogne
præst i Øster- og Vester-Alling, fra 1837 i Fausing og Auning og fra
1839 i Virring-Essenbæk. Wiberg betegner ham som »meget godgø
rende og en kyndig rådgiver i alle praktiske forhold«.
6. Christian Lund (født 1825), residerende kapellan i Viborg 1861, fra 1863
sognepræst i Øsløs-Vesløs og Arup.
7. Rasmus Lund (1827-89); se J. Damsgaard: Præsten Rasmus Lund og
Frimenigheden på Mors, 1914.
8. Pastor Siamberg. Hans Chr. Slamberg (1816-89), sognepræst i Støv
ring og Mellerup fra 1858. Se i øvrigt Grohshennig og Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1889-1911, II s. 192 ff.
9. Familien Ring, se Alfred Elmquist og N. P. Bjerregaard: Slægten
Ring fra Aaby Syssel, Skive 1933. Niels Chr. Ring (1828-97) var en
»meget rosværdig« lærer i Virring 1850-68 og i Hørning 1868-91.
10. Farming. David Ludvig Carl August Varming (1816-84) var fra 185866 sognepræst i Øster- og Vester-Alling, derefter i Sahl og Ejsing.
11. Raters. Daniel Christjern Vater (1827-93), sognepræst i Frederikssted
1858, derefter i Øster- og Vester-Alling fra 1866.
12. Thorvald Jørgen Adolf Elmquist (1847-1919) var personel kapellan i
Hørning og Årslev 1870-76, sognepræst i Ørre og Sinding 1876-78,
i Ry 1878-82, i Gudum, Lillevorde og Sejlflod 1882-89, i FlødstrupUllerslev 1889-98 og kom 1898 til Nakskov, hvor han 1904 blev provst
for Lollands vestre provsti. Sammen med Thomas Rørdam og senere
alene redigerede Elmquist en årrække »Kirkebladet«, og han udgav
flere bøger med kirkeligt og opbyggeligt indhold.
13. Biskop Brammer. Gerhard Peter Brammer (1801-84) blev 1830 kaldet
til sognepræst i Simested og Nørhå for samtidig at være forstander
for Snedsted Seminarium (Ranum), hvor han gjorde et stort og på
skønnet arbejde. I 1843 udnævntes han til biskop over Lolland og Fal
sters stift, og 1845 efterfulgte han J. Paludan-Müller på Århus bispe
stol. Brammer, som i de unge dage havde følt sig stærkt draget af
Grundtvig, blev senere i så høj grad Münsters mand, at han endog
opkaldte sin søn efter ham (A.St.13.11.1847). Brammer var en admi
nistrativ dygtighed, som havde betydelig indflydelse; ved hans 25 års
jubilæum som biskop blev han fejret fra alle sider (A.St.2.4.1868). Om
Brammer se bl.a. F. Brammer: Amtsforvalter F. C. Brammer og hans
Slægt, 1945, s. 114-29.
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14. Rosenørn. Mathias Hans Rosenørn (1814-1902) var amtmand i Ran
ders 1854-85. Han var stærkt historisk interesseret, særlig i middel
alderens historie, og udgav i to bind en righoldig materialesamling
til Niels Ebbesens tids historie. Fra 1865-95 var han bestyrelsesmed
lem i Selskabet for jydsk Historie og Topografi.
15. Mourier-Petersen. Ferdinand M.-P. (1825-98), den bekendte politiker,
der fra 1866 til sin død var formand for Det danske Hedeselskab.
16. Provst Elers Koch. Hans Christopher Elers Koch (1819-95) var per
sonel kapellan fra 1845 hos faderen i Horbelev, sognepræst i Veggerløse 1848, i Gjesing og Nørager 1855, provst fra 1859, sognepræst i
Gjerrild og Hemmed 1861-94.
17. Hack Kampmann (1813-78) udnævntes 1852 til herredsfoged i Rougsø
m.fl. herreder, et embede han beholdt til sin død. Han havde flere of
fentlige hverv og var folketingsmand for Søndervinge-kredsen 184952 og 1855-56 samt for Hørning-kredsen 1852-53 og var medlem af
Rigsrådets Folketing 1864-65 for sidstnævnte kreds.
18. Skolelærer Poulsen. Anton Marinus Povlsen (1835-72), en tid vikar
for Sofus Høgsbro ved Rødding Højskole, 1861 lærer ved Uldum Høj
skole, fra 1863 kommunelærer i København. Folketingsmand for Ran
ders amts 3. valgkreds 1866-72, medlem af Rigsrådets Folketing 186566. Døde som sindssyg.
19. Grev Scheel. Kammerherre, greve Jørgen Scheel (død 1889).
20. H. Tauber-Jensen (1836-1918), cand, pharm.; se A. G. J. Elmquist:
Stamtavle over Gudman Elmquists Efterkommere, 1913, s. 39 (sær
tryk af Arkiv for Genealogi og Heraldik) og »Elmquist. Stamtavler
og biografier«, 1968, nr. 523.
21. Bergsøe. Sophus Andr. Bergsøe (1838-96), gift med Margrethe Krebs
(1846-1914). Bergsøe var ejer af Amdigaard, men blev senere sogne
præst; se Morten Borup: Det Bergsøe’ske Familiearkiv på Det kgl.
Bibliotek, 1968, s. 17, udgivet af Svend Bergsøes Fond.
22. Kirkebye. Anton Andreas Sophus Kirkebye (født 1834) var ^ra ^77
til sin død sognepræst i Fausing-Auning.
23. Basse. August Fr. Basse (født 1848) blev 1880 sognepræst i Gimsing
og Lem, 1884 i Fausing-Auning, 1890 residerende kapellan ved Matthæuskirken i København og 1898 res. kapellan ved Holmens kirke.
24. Råballegård var tidligere fæstegård under Gammel Estrup, men 1861
købtes den af kaptajn Frederik Zwergius (død 1869), hvis enke solgte
den 1871 til S. Simonsen, der 1884 igen solgte den til baron Ludvig
Bille-Brahe (død 1898). Ved tvangsauktion solgtes gården derefter 1886
til lensgreve Bendt Wedell-Wedellsborg, som samme år afhændede den
til J. P. I. la Cour (død 1892).
25. Lunøe. P. M. Lunøe, 1881 sognepræst i Louns-Alstrup, 1886 i Marie
Magdalene-Koed og fra 1898 i Store Viby på Hindsholm.
26. Chr. Brix (1820-1908) blev cand, theol. 1842, men gik skolevejen, var
1851-92 bestyrer af Efterslægtsselskabets skole og udfoldede en alsidig
politisk virksomhed, således var han 1858-92 medlem af Københavns
borgerrepræsentation og 1866-87 medlem af Folketinget.
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27. Fausbøll. Peter Julius Rosenstand Fausbøll (1817-91) blev cand, theol.
1843 og var personel kapellan i Østbirk-Yding fra 1847, i Holme-Tranbjerg fra 1853, sognepræst i Torsted-Hover 1857 og i Hassing-Villerslev 1873.
28. Fleischer. Adolph Hilarius Frederik Fleischer (1816-95) var adjunkt
på Herlufsholm 1843-49, tog landmålereksamen 1851, købte Nybogård
ved Helsingør 1853, valgtes 1854 til folketingsmand for Svendborg
amts 4. valgkreds. Efter flere års religiøs tvivl tilsluttede han sig den
katolsk-apostolske kirke og blev 1861 menighedsforstander og præst i
den første katolsk-apostolske menighed på Frederiksberg.
29. Christian Rovsing. Kristen Rovsing (1812-89) tog lærereksamen fra
Lyngby Seminarium 1831, blev student fra Århus Katedralskole 1836,
cand, theol. 1841, lærer ved Borgerdydsskolen 1844-52, bestyrer af
samme skole 1853-68. Rovsing udgav en række pædagogiske arbejder.
Titulær professor 1858.
30. Biskop Fog. Bruun Juul Fog (1819-96) efterfulgte 1881 biskop Bram
mer i Århus, men vendte allerede 1884 tilbage til hovedstaden som
Martensens efterfølger på Sjællands bispestol.
31. Professorinde Walther. Vilhelmine Christine Dorothea Tydsch (18261915), giB med kgl. bygningsinspektør, professor Vilhelm Theodor
Walther (1819-92).
32. Prinsesse Charlotte Frederikke (1784-1840) blev 1810 skilt fra sin
mand prins Christian Frederik, senere Christian VIII, på grund af sit
intime forhold til sin sanglærer Du Puy. Hun blev derefter forvist til
Horsens, hvor hun boede, indtil hun 1829 rejste til Rom, hvor hun gik
over til katolicismen. Ensformigheden ved livet i Horsens søgte hun
at bøde på ved længere eller kortere besøg i Århus, hvor hun boede i
den store hjørnegård Store Torv-Set. Clemens Torv; her var hun
ifølge overleveringen den første, der pyntede et juletræ i Århus, læn
gere skulle skikken ikke gå tilbage. Mest betegnende for prinsessens
tilværelse var hendes bestandige pengetrang - og det var vanskeligt for
almindelige borgerlige at sige nej til at låne prinsessen penge. I Århus
lånte hun f. eks. penge af købmand Røse, men betalte dem ikke tilbage,
hvorpå Røse skrev til kancelliet, som imidlertid svarede, at det måtte
han selv klare, prinsessen fik, hvad hun skulle have og ikke videre.
Hos skibsmægler Thomsen lånte hun sølvskeer, som aldrig kom til
bage. Vinhandler Bølck, der nedsatte sig i Århus i 1820erne, fik efter
hånden 800 rdlr. tilgode »dels for varer, dels for kontant lån«. Han
sad sammen med en række andre sørgende kreditorer tilbage, da prin
sessen i 1829 forlod landet. Hendes letsindighed i erotikken forlod
hende aldrig, end ikke i Rom, hvis man skal tro konferensråd Holtens
erindringer. Hun generede sig heller ikke for i Århus i »den musi
kalske Forening« at optræde med en arie af Du Puy. Hendes tempe
ramentsfulde skinsyge kom til fri udfoldelse, da hendes elsker, løjtnant
Schoppe, svigtede hende og giftede sig med stiftsprovst Studsgaards
enke: »Schoppes mariage med madame Studsgaard er ferdig at gøre
mig gal«, skriver hun, »hvor er det muligt, at han har så liden ehre i
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livet at ville gifte sig med sådan en gemen kvinde.. .« (A. St. Søndag
24.12.1939. Th. Overskou: Af mit Liv og min Tid, II, 1916. Robert
Neiiendam: Ungdom og Galskab, 1923).
Løjtnant Schoppe. Carl Frederik v. Schoppe (1794-1866) blev 1824
premierløjtnant og tog 1831 afsked som ritmester, hvorefter han gik
i toldvæsenets tjeneste og avancerede til toldforvalter i Neumünster,
hvorfra han afskedigedes 1859. Han ægtede 1831 stiftsprovst Studsgaards enke, Anna Margrethe, født Thomsen.
Typograf Krogh. C. H. Krog, der var gift med A(nna), født Momme,
og 1829 averterede en sekstenårig søn Edvards død (A. St. 6.10.1829).
Arveprins Frederik Ferdinand (1792-1863) og arveprinsesse Caroline
(1793-1881) opholdt sig hvert år nogen tid i Århus og var på forskellig
måde knyttet til byen, han som chef for dragonregimentet, og hun
støttede og lagde navn til det i 1830erne oprettede »Arveprinsesse Ca
rolines Børneasyl«. (C. Segelcke: Blade af 3. Dragon-Regiments Hi
storie, 1920. Bo Bramsen: Ferdinand og Caroline, 1969. A. St. Ärb.
1964, s. 7-85).
Oberst Gähler. Carl Frederik Vilhelm Sigismund Gähler (ca. 17861836). 1803 sekondløjtnant ved jydske regiment lette dragoner, 1807
ved Prins Ferdinands lette dragoner, 1816 eskadronschef, 1832 oberst
løjtnant, afgik som oberst 1833.
Fru Hald. Kathrine Elisabeth Smidt (1781-1861), enke efter Johan
Peter Hald (1777-1825), præst ved Frue Kirke i Århus 1822-25.
Professor Stougaard. Jens Stougaard (1761-1838) var søn af en sned
ker i Ry, men kom efter sin lyst i Århus Katedralskole, hvorfra han
blev student i 1783. Han havde ikke råd til at studere ved universitetet,
men fortsatte dog læsningen ved siden af en huslærergerning i Jylland.
I 1788 blev han hører i Roskilde, senere i Århus, hvor han 1791, da
han endelig havde taget eksamen, blev konrektor og 1805 efterfulgte
rektor Krarup. Af hans udmærkede egenskaber som lærer og menne
ske har Grundtvig givet en smuk karakteristik i »Saga« 1812. (Se Østjydsk Hjemstavn 1937, s. 94-106).
Adjunkt Sneedorff-Birch. Frederik Sneedorff-Birch (1805-69), søn af
biskop A. Birch (1758-1829) blev student 1823, men fuldendte ikke sine
studier ved universitetet. 1829 blev han konstitueret lærer ved Århus
Katedralskole, 1834 adjunkt, men 1838 afskedigedes han på grund af
drikfældighed, og 1839 erklæredes han for umyndig. Han levede der
efter et ret kummerligt liv. Som St. St. Blichers gode ven holdt han
taler ved Himmelbjergfesterne, og et utal af hans poesier er spredt
rundt i datidens aviser og tidsskrifter. Carit Etlar har skildret ham i
novellen »Blichers Hat«, og Fr. Paludan-Müller har benyttet ham som
model til digteren Boldt i »Ivar Lykkes Historie«. (Se Seksten Århus
rids tilegnede Svend Unmack Larsen, 1953, s. 261-89).
Organist J. Kabeli. Johannes Kabell (1783-1855) blev student fra År
hus Katedralskole 1803, opholdt sig nogle år i København, blev 1807
kantor i Ålborg; 1811-14 var han sanger og skuespiller ved Det kgl.
Teater, men slog ikke igennem, efter sigende fordi han var undselig og
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kejtet (Memoirer og Breve XLII, s. 113). I 1815 blev han ansat som
kantor og kordegn ved Århus Domkirke, 1816-45 var han sanglærer
ved Katedralskolen, en tid også ved borgerskolerne, og fra 1833-47 vir
kede han som organist ved Domkirken. Han var meget anset som mu
siklærer, ligesom hans kompositioner var yndede, f. eks. hans melodi
til rektor Blaches fædrelandssang »Dybt under Nordens Himmel«, der
af århusianerne betragtedes som deres »nationalsang«. (Se A. St. den
21.3.1956).
General Friboe. Frederik Caspar Conrad Friboe (ca. 1768-1846), fra
1817 chef for husarregimentet.
Morfader Folandt. Murermester Johannes Folandt (1756-1827), »en
mand af gammeldags Gudsfrygt, men ej pietist, munter og spøgefuld«.
(Se A. G. J. Elmquist: Stamtavle over Gudmand Elmquists Efterkom
mere, 1913. Særtryk.)
Dr. juris Jens Kragh Høst (1772-1844), litterat og historiker, en flittig,
meget skrivende men ikke dybtgående skribent, som bl. a. interesse
rede sig meget for at knytte forbindelse med svenske forfattere og i
flere år var sekretær for Det skandinaviske Litteraturselskab. Da Fre
derik VI i 1810 arbejdede for sin kandidatur ved valget af en svensk
tronfølger, blev bl. a. J. K. H. sendt til Sverige for at påvirke den of
fentlige mening, men forsøget faldt uheldigt ud og kunne vel på for
hånd anses for håbløst.
Justitsråd Fleischer. Hans Astrup Fleischer (1785-1847) var født i
Norge, men tog studentereksamen i København 1802 og juridisk em
bedseksamen 1807. Efter nogle års tjeneste som auditør i hæren kom
han 1818 til Århus som borgmester og byfoged. Han var politisk in
teresseret og hyldede liberale synspunkter. I 1834 indvalgtes han i den
jydske stænderforsamling og spillede her en betydelig rolle, bl. a. var
han medredaktør af Stændertidende, og i 1843 meddeles det, at han i
stænderforsamlingen har »holdt 41 foredrag og været medlem af 8
commiteer samt referent i 4«. (A. St. 16.2.1843. Se i øvrigt Hans Jen
sen: De danske Stænderforsamlingers Historie I—II, 1931-34, passim.
Om Fleischers kommunale virksomhed se bl. a. Å. St. Årb. 1929, s. 80).
Gjæst giver Schlavits. Carl Friederik Schlawitz, tysk skuespiller, kom
1829 til Århus med Beckers skuespillerstab, men »forlængst ked af et
rejsende selskabs precaire eksistens« (A. St. 19.5.1829) springer han
1829 fra i Århus og får ved subskription etableret en beværtning i
Riisskov; senere indretter han rigtigt hotel »Stadt Copenhagen« i
hjørneejendommen Store Torv-Set. Clemens Torv. I 1835 har han dog
fået nok af den stationære tilværelse og drager atter ud på en kunst
rejse, og trods et »rejsende selskabs precaire eksistens«, dukker han
både 1842 og 1847 op i Århus og giver forestillinger, i 1847 sammen
med datter og svigersøn.
Oberstinde Høegh-Guldberg. Oberst Julius H.-G. (1779-1861) var to
gange gift, først med Margrethe Palline Hahn, der døde 1835, derefter
med Emilie Friis (død 1899).
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47. Hattemager Pippel. J. F. Peppel var 1817 oldermand for hattemagerlauget og flyttede 1825 fra Badstuegade til stedet nr. 273 Ved Åen,
som imidlertid stilledes til tvangsauktion 1836 (A. St. 19.1.1836). Om
Peppel siges det i erindringer fra datiden, at han havde et »martialsk
ansigt med et stærkt kindskæg, som endte ved mundvigene«. Peppels
krigeriske sindelag fremgår af følgende anekdote: Ved en lejlighed,
hvor borgervæbningen skulle til mønstring, blev Brendstrupvejen netop
brolagt, og brolæggeren - han hed Jens Hasager - ville ikke så gerne
tage sine opstillede snore ned, da bataillonen kom marcherende. Så
snart man havde gjort holdt, trådte Peppel ud af sin peloton og hen
vendte sig til chefen: om det ikke var bedst at »arretiere« Hasager.
Nogle forbedrede historien til at lade Peppel sige: »Hr. Stadthauptmann! Befehlen Sie, dass ich den Kerl, den Hasager niederstosse?«
Og naturligvis holdt Peppel geværet fældet til stormløb. Men Hasager
bemærkede ganske roligt: »Nej, vist ikke, Peppel, så får vi jo ingen
shaws i aften hos Bendstrup« (en beværter). (A. St. 17.7.1881).
48. Overlærer E. Fleischer. Edvard Christie Fleischer (1780-1854) var født
i Norge og student fra Bergen. Han ansattes 1807 som adjunkt ved År
hus Katedralskole og blev senere overlærer. I 1837 var han primus mo
tor i arbejdet for grundlæggelsen af skolens naturhistoriske samling.
Da Fleischer 1846 trak sig tilbage, skænkede han sin private samling,
der bl. a. indeholdt en del udstoppede fugle, til skolen.
49. Kancelliråd Engelsted. Jacob Willads Engelsted (1786-1854), student
fra Nyborg 1804, cand. jur. 1809, underkancellist 1811, kancellisekretær
1815, rådmand samt by- og rådstueskriver i Århus fra 1825.
50. Løjtnant J. Freiesleben. Johannes F. (1795-1873), fra 1815 ved Prins
Frederik Ferdinands lette dragoner, 1842 ritmester, 1848 oberstløjtnant
og kommandør for 3. dragonregiment.
51. Th. Freiesleben. Theodor Freiesleben (1825-1906). Gennemgik Landkadetakademiet og blev 1844 sekondløjtnant ved 3. dragonregiment;
han deltog i krigene 1848-50 og 1864 og blev 1867 souchef ved 2. ge
neralkommandostab, 1874 chef for 4. dragonregiment, 1885 påtog han
sig dannelsen af det ved provisorisk lov oprettede gendarmerikorps, en
opgave han løste til almindelig tilfredshed. 1887 udnævntes han til ge
neralmajor og generalinspektør for rytteriet. Th. F. blev 1851 gift med
Laura Gyrithe Elmquist (1823-1897).
52. Kandidat Willemoes. Frederik Christian Willemoes (1812-90) var søn
af stiftsfysikus i Århus F. V. W. (1778-1860), og søhelten Peter Wille
moes var hans farbror. Han blev student fra Århus 1830, tog juridisk
eksamen fire år senere, ansattes 1839 som volontør i kancelliet, blev
1846 byfoged i Skive og herredsfoged i Salling, 1853 herredsfoged og
skriver i Hads- og Ning Herreder indtil sin afsked 1. januar 1886.
53. Kandidat Weis. Ernst Marcus Weis (1807-73) var søn af distrikts
kirurg i Århus Ernst Peter Weis, og efter studentereksamen studerede
han jura og blev senere overretsassessor i Hof- og Stadsretten. Han
havde speciel interesse for musik, dannede sammen med tre brødre en
strygekvartet, der skal have udmærket sig ved et fortrinligt sammen-
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spil. Sammen med broderen, mølleejer Andreas Weis, anvendte han sin
fritid til både praktisk og teoretisk at studere strygeinstrumenternes
natur og væsen. Resultatet fremlagdes i det lille skrift »Om Violiner
og deres Bygning« (1861), ligesom der i Musikhistorisk Museum i Kø
benhavn forefindes instrumenter, forfærdigede af både Andreas og
E. M. Weis.
Guldsmed Blanck. J. A. Blanck, som »dybt nedtrykt af sygdom og
gjenvordighed« døde 1830 »ved siden af mig på det samme leje, hvor
på jeg i forgårs eftermiddag under hårde lidelser blev forløst med et
dødfødt barn. 4 små børn står jamrende hos mig og græder ved deres
faders lig... Inger Marie sal. Blancks«. (A. St. 25.5.1830).
C. N. Rosenkilde. Christen Niemann Rosenkilde (1786-1861). Den store
skuespiller var i sin ungdom en tid kordegn ved Frue Kirke i Århus
og senere kanter ved Domkirken. Han var meget musikalsk, spillede
udmærket violin og havde en god sangstemme. I 1814, da prins Chri
stian Frederik, den senere Christian VIII, på vej hjem fra det mislyk
kede forsøg som regent i Norge besøgte Århus, blev han så begejstret
over Rosenkildes optræden og sang i Polyhymnia, at han tilsagde ham
støtte, hvis han ville søge ansættelse ved Det kgl. Teater; og det gjor
de Rosenkilde: hans første optræden fandt sted den 19. marts 1816.
Senere besøgte han ofte Århus både med Det kgl. Teaters turnéer og
privat, og altid var han velkommen.
Biskop Mønster. Peter Hans Mønster (1773-1830) udnævntes 1829 til
biskop over Århus stift, men kom kun til at beklæde denne stilling et
halvt år, da han døde allerede 31. juli 1830.
Jørgen Thisted (1795-1855), der betegnes som »et godt, men uroligt og
udisciplineret hoved«, var første gang gift med redaktør A. F. Elm
quists søster Maria Elisabeth Elmquist (1790-1829), anden gang med
Abel Cathrine Ahrens (ægteskabet opløst), tredje gang 1846 med Ma
rianne Mønster (1815-52).
O. G. F. Bagge. Ove Georg Frederik Bagge (1776-1838) var først ansat
som figurant ved Det kgl. Teater, men rejste senere rundt i landet som
danselærer og var desuden deklamator og koketterede med teatret. Han
fyldte provinsens aviser med polemiske indlæg mod den moderne dans
(vals) og med digte, der havde Baggesens og Wessels til forbilleder.
Hans naragtige og skidtvigtige optræden indviklede ham tit i polemik
ker, bl. a. med Blicher.

Historisk Samfund 1970-71
Historisk Samfunds arrangementer i 1970-71 omfattede 6 ud
flugter og 2 mødeaftener. Der blev indledt lørdag den 9. maj
1970 med et besøg hos pottemageren i Sorring. Efter en gennem
gang af teknik og produktion var der lejlighed til indkøb. Det
benyttede mange sig af. Ved et efterfølgende kaffebord i Resenbro kro fortalte Gunner Rasmussen træk af pottemageriets hi
storie, og Peder Jensen berettede om Resenbro og Gudenåegnen
i ældre tid. Næste tur var lørdag den 30. maj : et besøg på Clausholm. Slottets ejer, civilingeniør H. Berner, forestod rundvisnin
gen. Første del af sæsonen sluttede lørdag den 13. juni, hvor vi
først kørte til Glenstrup. N. J. Israelsen præsenterede her spæn
dende bygningsdetaljer i kirken. I Svenstrup kirke fortalte Finn
H. Lauridsen om slægten Løvenbalk - og om udenomskongebørn,
og hen under aften præsenterede han Ulholm borgbanke — i et
skønt landskab.
Lørdag den 29. august var der rundtur i den nye Århus kom
mune. Turen begyndte i Norsminde kro, hvor Finn H. Lauridsen
redegjorde for tidligere administrative ændringer i Århus-området. Under den efterfølgende buskørsel blev der gjort holdt ved
blandt andet Ristrup, Todbjergtårnet og Studstrupværket. Årets
heldagstur fandt sted søndag den 13. september og gik til Thy.
Her besøgtes først Doverodde købmandsgård, der ved midten af
forrige århundrede var en af formidlerne af en vestvendt handel
gennem Aggerkanalen. Senere kørtes til Vestervig kirke, Lod
bjerg kirke og Agger. Der sluttedes i Struer. Finn H. Lauridsen
var vejleder. Årets sidste tur, lørdag den 3. oktober, gik til kul
turhuset i Randers. Her orienterede museets personale.
Vinterens første aftenmøde fandt sted torsdag den 25. februar
1971. Faglærer J. Scharff fortalte her om Vitskøl Kloster og om
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havens krydderurter og lægeplanter. På generalforsamlingen tors
dag den 25. marts blev beretning og regnskab godkendt. De af
gående bestyrelsesmedlemmer apoteker Adam Helms, overlærer
N. Gjesing, arkivar Finn H. Lauridsen og museumsoverinspektør
Gunner Rasmussen blev genvalgt. Efter generalforsamlingen holdt
N. J. Israelsen et lysbilledforedrag: »»Bevaringstraditioner« i
Århus«.
Historisk Samfund bringer en tak for modtagne tilskud til ar
bejdet og takker ligeledes alle, der ved medlemsskab støtter og
deltager i eller medvirker ved møder og udflugter.

Personregister
Navne i mandtalslisterne side 109-122 er udeladt.

Ahrens, Abel Cathrine 182
Albertsen, Svend, kapellan
i Arhus 13
Andersen, Anton P. Chr.,
gårdejer 124
- Chr. L., præst i Glud 139
- H. C., digter 174
- Th., partikulier 124

Bagge, O. G. F., danse
lærer 175, 182
Bagger, Aksel A. V.,
snedkermester 69
- Frederik, møbelfabrik
A/S 69, 125
- V. V., præst i Asnæs 139
Bahnson, frøken 154
Bak, N. P. J., præst i Sdr.
Vissing 136, 139
Bardenfleth, løjtnant 172
Basse, Aug. Fr., præst i
Fausing 153, 177
Bathum, H. C., vejer
assistent 125
Bay, Rudolph, komponist
174
Bech, Georg, installatør
75, 125
- Ulla 125
Bendix, redaktør 138
Bendstrup, beværter i Ar
hus 181
Benzon, Charlotte,
kammerherreinde 170
Bergsøe, Sophus Andr.,
præst i Alborg 152, 177
- Vilhelm, digter 152
Berner, H., civilingeniør
183
Bille-Brahe, Ludvig, baron
154, 177
Birch, A., biskop 179
Bjørnson, Bjørnstjerne,
digter 136
Blanck, Inger Marie 182
- J. A., guldsmed i Arhus
173, 182
Blædel, præst 157

Bojsen, Jutta K. 134
- P. T. B., præst i Kerte
minde 136, 139
Bomgad, løjtnant 12
Bonnez, løjtnant 175
Borch, Martin, arkitekt 24
Borck, Chr. Fr., præst i
Randlev 136, 139
Borgen, Chr. S., præst i
Lejrskov 136, 139
Brammer, G. P., biskop
139, 146-47, 149, 176,
178
Brix, Chr., skolebestyrer
157, 177
Brochmand, Enevold 11-13
- Hans Enevoldsen, biskop
11
Brock, Ludvig, løjtnant 172
Bruun, Peder Willadsen,
skrædder 18-20
- Willads Pedersen,
skrædder 17-18
Bruun, Fr. R. H. B., præst
i Levring 136, 139
Brøndsted, H., præst i
Tryggelev 136, 139
Bøhm, skrædder 169
Bølch, vinhandler i Arhus
178

Caroline, arveprinsesse
162, 179
- Mathilde, dronning 170
Carstensen, L. H., præst i
Vartov 139
Charlotte Frederikke,
prinsesse 158—59, 178
Christensdatter, Karen,
tjenestepige i Arhus 13
Christensen, præst i Rønne
157
- C., købmand i Abyhøj
125
- J. A., tobakshandler
i Arhus 69
- Ludvig, præst i Køge
136, 139

Christian IV, konge 90
- VIII, konge 159, 178, 182
Clausager, Jørgen Peder,
stud. mag. 56, 126
Clausen, R. Frimodt,
arkitekt 20
Clausen-Bagge, N. 135
Clemmensen, Andreas,
arkitekt 23-24
Crevecoeur, Signe Briand
de 175
Dahl, K. H. J., præst
i Keldby 139
Dannemand, Frederik Vil
helm, greve 163
Davidsen, Chr. Th., præst
i Øster Velling 136, 139
- J., forfatter 175
Dinesen, frue 144, 176
- Chr., præst i Fausing 176
Du Puy, Edouard,
komponist 160, 178
Dybdahl, Lars, stud. mag. 23
Elmquist, A. F., redaktør
141, 150, 173, 182
- A. G., præst i Sanderum
136, 139
- A. G. J., læge 141
- Alfred Hjalmar, præst
141—42, 150, 159
- Edvard, politimester 144,
176
- Gudman 141
- Laura Gyrithe 181
- Maria Elisabeth 182
- Thora 157
- Thorvald, præst 144, 151,
157, 176
Engelsted, Jacob Willads,
byskriver 170, 181
Eltzholtz, C. F., metodist
præst 25
Erselbach, madame i Sles
vig 152
Estrup, J. B. S., minister
148
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Fausbøll, P. J. R., præst
157, 178
Fjeldsted, Caroline, dan erinde 174
Fleischer, Adolf H. F.,
præst 157, 178
- Edvard C., overlærer
170, 181
- Hans Astrup, borgmester
167-68, 180
Fog, Bruun Juul, biskop
156-58, 178
Folandt, Johannes, murer
mester 165, 180
Frederik VI, konge 168,
172, 180
- VII, konge 161
- Ferdinand, arveprins
162, 179
Frederiksen, Freddy, ejen
domshandler 76, 126
Fredriksen. P., vurderings
mand 129-30
Fregerslev, Thøger Nielsen,
præst i Ørsted 11
Freiesleben, Johannes,
oberst 170-72, 181
- Theodor, generalmajor
170, 172, 181
Friboe, Frederik C. C.,
general 165, 180
Friis, Anne Nielsdatter 11
- Emilie 180
- Karen Jørgensdatter
11, 13
Gade, Chr., præst i Himme
lev 139
Gejl, Ib, arkivar 6
Geltzer, R. J. A., folke
tingsmand 138
Georg, konge 151
Gjesing, Niels, overlærer
6, 184
Gleborg-Olsen, Ellen 126
- Lone, stud. mag. 126
Glud, N. Kr., præst i Jebjerg 135
Gotlænder, Hans Nielsen,
kæmner 11, 13, 15-16
Gregersen, Peter, slagter
mester 77, 126
Grundtvig, præsteenke 172
- Augusta 172
- N. F. S., kirkemand 135
Gähler, generalinde 169
- C. F. V. S., ober.t
163-64, 169, 175, 179

Hahn, Margrethe P. H.
169, 180
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Hald, Johan Peter, præst i
Arhus 179
- Kathrine, se Smidt
Hall, Henning 53
Hansdatter, Margrethe,
tjenestepige i Arhus 13
Hansen, gårdejer i Virring
155
- A., præst i Bøstrup 138
- Amalie, violin'stinde 152
- Christen, tømrermester i
Arhus 67, 69, 72, 124-25
- F. Vilh. B., præst i Balle
136, 139
- Hans, gårdejer 124
- Hans Henrik, murerme
ster i Arhus 67, 69, 72,
105, 124—25
- I. A., politiker 148
- J., præ:t i Hatting 138
- V. 76, 126
Harboe, frøken 161
Harlev, Jens, præst i
Vejlby 17
Hasager, Jens, brolægger i
Arhus 181
Hasselriis, præst i Fausing
143, 152, 176
Hauch, typograf i Arhus
161
Hedin, Niels, stud. med.
126
Hegemann, Werner 91
Heide, Niels Hansen,
præst i Viby 16
- Peder Hansen, prokura
tor 16
Helms, Adam, apoteker
6, 184
Herholdt, J. D., arkitekt 41
Hen kind, Peder Michelsen,
købmand i Arhus 19
Hertel, L. V., præst i Brenderup 136, 139
Hildebrandt-Sørensen,
Anna Kristine 125
- Johs., forretningsfører
73, 125
Hillebrandt, provst 136
Hilmer, J. H., cigar
fabrikant 124
Holm, lærer i Essenbæk 149
- Niels, vognmand i Ar
hus 20
Horn, hofdame 160
Hornemann, Emil, læge 91
Høedt, F. L., skuespiller
157
Høegh-Guldberg, Julius,
oberst 180
- Margrethe, se Hahn

Høst, Georg, typograf
166-67
- Jens Kragh, historiker
166-68, 180

Ingemann, B. S. digter 174
Israelsen, N. J., bygnings
konduktør 6-7, 183-84

Jensen, Charles, musiker i
Arhus 69, 72, 106, 125
- Christian, murermester i
Arhus 124
- Nydam, gårdejer 6
- Peder, arkivar 4, 6, 183
- R. P., arbejdsmand i Ry
138
Jespersen, Otto, advokat
76, 126
Johansen, lærer i Uggelhuse 145, 147, 149
- Mads, gårdejer 139
Jungersen, Fr., præst 135
Jørgensen, Chr., arkitekt
23, 26-27, 30, 33, 35-36,
39, 42-43, 45, 55
- J. P., præst i Bregninge
140
- S. Lauge, lektor 6
- Søren Møller, maler 158
Kabell, Johannes, organist
165, 179-80
- M. T., præst i Ormslev
140
Kampmann, Hack, herreds
foged 147, 177
Karstoft, Chr. I. J., præst
i Gamborg 140
Kellermann, Chr., cello
virtuos 174
Kierkegaard, P. C., biskop
135
Kirkebye, Anton, præst i
Fausing 152, 177
Knud 168-69
Knudsen, Jens, byrkriver i
Arhus 11-13
Koch, Elers, provst
147, 177
- Valdemar, arkitekt 42
Konradsen, Viggo Glud,
præst 134
- Kr. D., præst i Hvirring
134, 136, 140
Konstantin-Hansen, S.,
præst i Særslev 140
Krabbe, Frieda 151
Krebs, Margrethe 152, 177
Krogh, C. H., typograf
161, 179
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- Edvard 179
Kræmer, Hanne, stud. med.
126
Krøll, K., arkitekt 7, 21
Kysing 168
la Cour, J. P. I., gårdejer
i Høming 155, 177
- L., købmand 155
Larsen, A., præst i Jelling
140
- H. Chr. L., præst i Tor
rt ing 140
- H. V. Chr., præ t i
Skamstrup 140
- Morten, præst i Holste
bro 140
Lauridsen, Finn H., arki
var 4, 6, 183-84
Laursen, N. J., redaktør
138
Leth, Mads, hestehandler
124
Linderberg, Fernando,
redaktør 136, 138
Lund, smed i Virring 145
- Christian, præst 144, 176
- Jens, lærer i Drastrup
145
- M. A. S., præst i Vium
136, 140, 142, 176
- Rasmus, præst 136, 144,
176
Lunøe, P. M., præst i Marie
Magdalene 157, 177
Lyngbye, redaktør 138
Lønborg, Johan, præ t
i Vejlby 16-17
- Mette Johansdatter 17
Løventhai, missionær 136

Madsen, væver 138
Madvig, J. N., politiker 157
Malling, J. Vilh., præst i
Odder 136, 140
- Rasmus Nielsen, køb
mand i Arhus 19
Meldahl, F., arkitekt 23, 90
Mikkelsen, M., snedker
mester 124
Momme, Anna 179
Mortensen, seminarielærer
138
J., vurderingsmand 129
Mourier-Petersen, F.,
politiker 147, 177
Munch, Christian, tømrer i
Holstebro 125
Munkebo, N. Chr. N.,
præst i Horbelev 140
Mynster, Ludvig, prof. 157

Møller, husbestyrerinde 155
- Fr. B., præst i Rønninge
140
- Fr. B. (gamle M.), præst
i Sejling 134, 136, 139
- Fr. B. (store M.), præst
i Sejling 134—35
- J. P., præst i Nr. Lyn
del se 140
- J. P., præst i Sejling
135-36, 138
- Otto, præst 136
- Aa. Boj sen, præst i Sla
gelse 136, 140
Mønster, Marianne 174, 182
- Peter Hans, biskop
174, 182
Nielsen, lærer i Virring
147-48
- A. M., præst i Enslev 140
- Chr., metodistpræst 26-27
- Holger G., museumsleder
6
- N. P., skuespiller 174
- P., folketingsmand 138
- Peder Pedersen, mølle
bygger i Ar hus 61, 63,
65, 105, 124, 127-28, 130
- S. 61, 124
Nielstrup, Jørgen Nielsen,
præst i Arslev 11
Nitsche, A., glasmaler
65, 124
Norn, Otto, professor 23
Nyrop, Martin, arkitekt 24
Nørregaard, Jens, højskole
mand 136

Olga, dronning 151

Paludan-Müller, J., biskop
176
Pedersen, Christen, torve
handler 169
- Kjell, typograf 126
Peppel, J. F., hattemager
169, 181
Petersen, S. A., ingeniør
75-76, 107, 125-26
Pippel, se Peppel
Place, C. A. de, præst i Serup 140
Piesner, J. H., præst i
Vrensted 140
- Ulrik, arkitekt 23
Pontoppidan, Morten,
skolemand 135
Povlsen, Anton Marius,
lærer 148, 177
Prydtz, frøkener, lærere
148

187
Qvist, Hans, smørhandler
169
Rasmusdatter, Bodil Kir
stine 19
Rasmussen, Gunnar, tøm
rermester i Arhus 75-76,
126
- Gunner, museumsoverinspektør 4, 6, 183-84
- Steen Eiler, professor 91
Riber, Hans Hansen, bor
ger i Arhus 13
Ring, N. Chr., lærer i Vir
ring 144-45, 151, 176
- Sofie 144
Rosenkilde, Adolf, skue
spiller 157
- Christen Niemann, skue
spiller 173-75, 182
Rosenstand, O. L. E.,
præst i Vester Vedsted
136, 140
Rosenørn, borgmester 138
- Mathias H. R., amtmand
147, 177
Rovsing, Kristen, professor
157, 178
Ryge-Jensen, I. Kr., præst
i Hjermind 140
Rønne, K. F. F., præst i
Stevns 139-40
Rørdam, H. Skat,
seminarieforstander 140
- Thomas, biskop 176
Røse, J. F. W., købmand i
Arhus 179
Raae, Fr., Købmand i Ar
hus 19

Scharff, J., faglærer 183
Scheel, Jørgen, greve 149,
177
Schiøler, Ths. L., biskop
136, 138, 140
Schlawitz, Carl F., gæstgi
ver i Arhus 169, 180
Schoppe, Carl Frederik v.,
løjtnant 160, 178-79
Schorn, cigarmager i Hor
sens 25
Schødt, Peder, i Uggelhuse
151
Seidelin, løjtnant 175
Sejr, Emanuel, overbiblio
tekar 141
Semper, Gottfried, arkitekt
41, 55
Simonsen, L. S. Vedel,
historiker 154
- S., gårdejer i Hørning
154, 177

188
Smidt, Kathrine Elisabeth
164, 179
Sneedorff-Birch, Frederik,
adjunkt 165, 179
Sonne, provst 157
Sparre-Petersen, Th. R.,
præst i Gamtofte 140
Spleis, Chr. O. S., præst i
Egebjerg 136, 140
Stamberg, Hans Chr.,
præst i Støvring 144, 176
Stensballe, seminarielærer
138
Stolpenberg, Fr., organist
17
Stougård, Jens, rektor 165,
179
Studsgaard, Anne Margre
the 178-79
- Frederik C., stfitsprovst
178-79
Stæhr, Søren Pedersen,
borger i Arhus 16-17
Sørensen, Carl Lund, sko
handler 76, 126
- Kresten, transportør 69,
125
- L. Chr., præst i Jordløse
140
- N. P. A., murermester i
Arhus 61, 63, 105, 124
- S. H. Th., præst i Skan
derborg 138, 140

Tauber-Jensen, H. cand.
pharm. 151, 177
Teilmann, Jørgen, præst i
Bering 135-36, 138-40
Terkelsen, E., præst i Her
ning 140
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- T., præst i Gelsted 140
Tesch, Fr. Th., præst i
Stokkemarke 135-36, 140
Thestrup, Rasmus Peder
sen, rådmand i Arhus
11, 15
- Willum Worm 11-13, 15
Thisted, Jørgen, præst
i Gyrstinge 174, 182
Thomsen, skibsmægler
i Arhus 178
Thuesen, Jens, underdegn
i Arhus 13
Tydsch, Vilhelmine C. D.,
159, 178
Ussing, præst i Mariager
142
- J. L., professor 157

Valdemar, prins 150
Walther, Vilhelm Theodor,
bygningsinspektør 178
- Wilhelmine, se Tydsch
Varming, David L. C. A.,
præst i Øster Alling 144,
176
Vater, Daniel C., præst i
Øster Alling 144, 151,
176
Wedell-Wedellsborg, Bendt,
lensgreve 177
Wegener, oberst i Randers
155
Weis, Andreas, mølleejer
182
- Ernst Marcus, assessor
173, 181-82

- Ernst Peter, distrikts
kirurg 181
Wentzel, Joseph, galanteri
handler 18
Vestergård, R. H., præst i
Elling 140
Westergå rd, sagfører 127
Viberg, Fr. V., præst i Sil
keborg 134-36, 139-40
Wildenhoff, Vita 126
Willemoes, F. V. W.,
stiftsfysikus 181
- Frederik Christian, her
redsfoged 172, 181
- Peter, søhelt 181
Vinther, seminarieforstan
der 136, 138
Winther, Jens Sørensen,
rådmand i Arhus 13
Voigt, W., fabrikant 65
Voldum, J. S., præst i
Hjembæk 140
Volquarts, Johs. M., præst
i Ødum 136, 140
Worm, Bertel Jensen, kro
mand i Linå 11, 13
Wulff, Chr. Fr., præst i
Stege 140

Zwergius, Frederik, kaptajn
143, 154, 176-77

Øllgaard, M. W., præst i
Fruering 140
Østergård, Jørgen, typograf
126
Aakjær og Krabbe,
landinspektørfirma 78
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Agger 183
Aggerkanalen 183
Amdigård 152, 177
Amerika 27, 149
Andreaskirken (Kh) 24
Arup 176
Asnæs 139
Assentoft 149, 157, 159
Auning 153, 176

Badstuegade (Arhus) 161,
181
Bakkevej (Holstebro) 125
Balle 139
Bergen 181
Bering 140
Berlin 91, 93, 94, 96
Borgerdydsskolen (Kh) 178
Bregninge 140
Brenderup 139
Brendstrupvej (Arhus) 181
Brobjerg (Arhus) 19
Böhmen 18
Bøstrup 139
Christiania 96
Christiansfeld 170
Clausholm 183
Danmark 53, 56, 90, 161
Den kgl. Skydebane (Kh)
157
Det kgl. Teater 182
Doverod.de købmandsgård
183
Drastrup 145, 157
Dynkarken (Arhus) 19

Edingburgh 155
Efterslægtsselskabets skole
(Kh) 177
Egebjerg 140
Ejsing 176
Elling 140
Enghave plads (Kh) 41
England 91
En slev 140
Essenbæk 149
Essenbæk kirke 149,157,158
Fausing 147, 152, 153, 158,
176
Fausing-Auning 177
Fausing præstegård 153

Firenze 41
Floes 148
Flødstrup 176
Forenede Mejerier, De
(Arhus) 102, 123
Frankrig 164
Fredericia 163
Frederiksberg 24, 148
Frederikssted 176
Fruering 140
Fyn 154

Gamborg 140
Gammel-Estrup 149, 153,
177
Gammelholm (Kh) 90, 91,
94, 96
GI. Jernbanegade (Hor
sens) 29
Gamtofte 140
Gelsted 140
Getsemanekirken
(Horsens) 23
Gimsing 177
Gjerrild 177
Gjesing 177
Glenstrup 183
Glud 139
Gothersgade (Kh) 24
Gram 140
Graven (Århus) 20
Grenå 151
Grønland (Horsens) 25
Gudenåegnen 183
Gudum 176
Gyrstinge 174
Haderslev 140
Hads- og Ning herreder 181
Hassing-Villerslev 178
Hatting 139
Helsingør 178
Hemmed 177
Herlufsholm 178
Herning 138, 140
Himmelev 139
Hindsholm 177
Hjembæk 140
Hjermind 140, 149
Holmens kirke (Kh)
159, 177
Holme-Tranbjerg 178

Holstebro 125, 140
Horbelev 140, 177
Hornsyld 24, 26
Horsens 23-55, 135, 159,
160, 178
Hotel Royal 164
Houmannsgade (Horsens)
29
Hunseby 151
Husum 143, 152, 176
Hvirring 140
Hørning 144, 151, 154, 176
Høming-kredsen 177
I mmanu el ski rken
(Frederiksberg) 24
Itzehoe 172

Jelling 140
Jordløse 140
Jylland 142, 179

Kerteminde 139
Keldby 139
Klemenshus (Arhus) 159
Kolding 8, 142
Konsul Jensens gade
(Horsens) 29
Krist-kirken 41
Kristrup 17
København 23, 41, 57, 90,
92, 94, 96-98, 144, 148,
152, 153, 155, 157, 165,
167, 175-77, 179, 180, 182
Københavns rådhus 24, 41
Køge 139, 165

Landsarkivet (Viborg)
60, 123, 127
Lejrskov 139
Lem 177
Lemvig 144, 176
Levring 139
Lille torv (Arhus) 164
Lillevorde 176
Lodbjerg kirke 183
Lolland 151
Lolland-Falsters stift 176
Lollands vestre provsti 176
London 91
Louns-Alstrup 177
Lunden 138
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Lyngby seminarium. 178
Løvenholm 155
Mariager 142
Marie Magdalene-Koed 177
Matthæuskirken (Kh) 153
Mejeriet Vesterbro (Arhus)
67, 102
Mejlgade (Århus) 7-22, 169
Mellerup 176
Mern 152
Middelfart 8
Mors 144
Musikhistorisk museum
(Kh) 182

Nakskov 176
Nationalbanken (Kh) 41
Neapel 170
Neumünster 179
Norge 180-182
Norsnvnde kro 183
Ny bo gå rd 178
Nyborg 181
Ny Ryomgård 155
Nørager 177
Nørrebro (Kh) 91, 94
Nørregade (Horsens) 25
Nørhå 176
Nr. Lyndelse 140
Nørreport (Arhus) 19
Nr. Snede 138
Odder 140
Ormslev-Kolt 140
Orthopædisk hospital
(Arhus) 20
Paris 90
Polyhymnia (Arhus) 182
Randers 17, 142, 144, 147,
151, 154, 155,174-177, 183
Randers amts 3. valgkr. 177
Randlev-Bjergager 139
Ran um 176
Rendsborg 142
Rerenbro 183
Resenbro kro 183
Ribe 8
Riis Skov 180
Ristrup 183
Rom 161
Roskilde 138, 179
Rougsø m. fl. herreder 177
Rugård 147, 154
Rusland 155
Ry 138, 157, 179
Rødding højskole 177
Rønninge 140
Råballegård 143, 154, 155,
177
Sahl 176
Salling 181

Stedregister
Set. Clemens torv (Arhus)
160, 178, 180
Sanderum 139
Sejlflod 176
Serup 140
Silkeborg 136, 138, 140
Simested 176
Sinding 176
Sjælland 152, 178
Skamstrup 140
Skanderborg 138, 140
Skive 181
Slagelse 140
Slesvig 152
Smedegade (Horsens) 25
Snedsted seminarium 176
Sorring 183
Spanien (Arhus) 125
Stadt Copenhagen 180
Stege 140
Stevns 140
Stockholm 93-96
Stokkemarke 140
Store torv (Arhus) 159,
160, 164, 178, 180
Store Viby 177
Struer 183
Studstrupværket 182
Støvring 144, 176
Støvring og Galten herred
176
Svejbæk 138
Svendborg 145
Svendborg amts 4. valg
kreds 178
Svenstrup kirke 183
Sverige 180
Særslev 140
Søndergade (Horsens) 25
Sønderjylland 143
Søndcrvinge-kredsen 177
Sdr. Vissing 139
Thy 183
Todbjergtårnet 183
Torning 140
Torrild 136
Torsted-Hover 178
Torvegade (Arhus) 12
Tryggelev 139

Uggelhuse 147, 148, 151
Uldum højskole 177
Ulholm borgbanke 183
Ullerslev 176
Universitetsboblioteket
(Kh) 41
Vartov 139
Ved Aen (Arhu ) 181
Veggerløse 177
Vejlby 16, 17

Vejle 26, 41-43
Vejstrup 145
Vesløs 176
Vesteralling 176
Vesterbro (Kh) 91, 94
Vesterbro (Arhus) 127
Vesterbrogade (Arhus)
56-133
Vestergade (Arhus) 11-13,
78
Vestermarie 140
Vester Vedsted 140
Vestervig kirke 183
Viborg 151, 176
Viby-Thiset 16
Wien 90, 94
Vimmelskaftet (Horsens)
25, 26
Virring 141-145, 147-149,
151, 155-157, 176
Virring-Essenbæk 141, 176
Virring kirke 154, 157
Virring præstegård 143,
150, 154
Vitskøl kloster 183
Vium 140
Vor Frelsers kirke (Vejle)
41, 43
Vor Frue kirke (Arhus)
11, 13, 164, 179, 182
Vrensted 140

Zoologisk have (Kh) 155

Ødum 140
Ørre 176
Østbirk-Yding 178
Ørsted 11
Ørsted apotek 151
Øsløs 176
Østeralling 144,151,153,176
Øster Jølby 136
0 ter Velling 139
Abyhøj 125
Aby syssel 176
Alborg 152
Ale 157
Arhus 7, 11, 17, 19-21, 26,
56, 138-143, 146, 152,
155-157, 159, 160, 162,
164, 167, 170, 175, 176,
178-184
Århusbugten 170
Arhus domkirke 180
Arhus katedralskole 144,
178, 179, 181
Arhus komm, værker 75, 107
Arhus rådhus 59
Arhus sindssygeanstalt 142
Arhus stift 182
Årslev 11, 157, 158, 176

Historisk Samfund for Århus Stift 1970-71
Driftsregnskab
Udgifter:
Trykning.............................. 19.467,20
Honorarer ........................... 2.290,00
Foredrag...............................
150,00
Hulkortarbejde ....................
685,13
Kontingent DHF ................
55,20
Kontorartikler, administra
tion, porto og transport .. 3.091,83
Telefon .................................
300,65

26.040,01

Formue 22. april 1970.........
4- Underskud......................

4-955,94
2.833,66

Formue 25. marts 1971........

2.122,28

Indtægter:
Tilskud:
Kulturministeriet ............. 3.100,00
Silkeborg kommune.........
100,00
Århus kommune...............
800,00
Ry kommune....................
100,00
Kontingent ........................... 16.370,00
Godtgjort papirafgift .........
84,00
Turafgifter ..........................
376,50
Refunderet porto ................ 1.177,80
Bogsalg.................................
888,05
Diverse .................................
210,00
Underskud ........................... 2.833,66
26.040,01
Beholdning:
Bank .................... ...........
Giro ...................... ...........
Kasse.................... ...........

Regnskabet er revideret og godkendt; beholdningerne er kontrolleret.

Århus, den 25. marts 1971.
Sven Lauge Jørgensen.

1.691,66
213,22
217,40
2.122,28

Øm Kloster Museum 1970
Driftsregnskab

Udgifter:
Løn ......................................
Provision .............................
Moms ..................................
Vedligeholdelse og anskaffel
ser ....................................
Pension.................................
ATP ....................................
Telefon .................................
Forsikring, skatter og afdrag
Trykning af billeder...........
Udgifter i forbindelse med ny
ejendom
..................
Diverse .................................
Overskud ..............................

28.564,45
2.138,36
782,00
6.063,50
1.111,05
259,20
1-373,08
680,15
978,75

1.090,00
70,00
3.164,31
46.274,85

Indtægter:
Billetsalg ............................. 35-759,50
Bogsalg................................. 6.415,10
Momsgodtgørelse ................
250,00
Husleje ................................. 1.200,00
Telefon .................................
343,27
ATP ....................................
86,40
Pension.................................
370,35
Afdrag .................................
59,25
Renter:
Sparekasse .......................
890,33
Obligationer ....................
804,75
El-refusion ...........................
95,90

46.274,85

Status

Aktiver:
Obligationer (13.500) ......... 8.955,00
Ejendomme............................105.000,00
Sparekassen Østjylland:
901-02-32229.................... 16.309,31
901-02-33196 ....................
947,52
901-02-72655 ....................
244,42
Kassebeholdning ................
1.618,77

133-075,02

Passiver:
Jysk Husmandskredit
forening ........................... 2.478,72
Konto for vedligeholdelse .. 5.500,00
Diff. v/ 14. aim. vurdering.. 20.000,00
Kildeskattegæld..................
781,00
Andre fordringer................
275,73
Formue 1/1 1970 104.024,49
+ Overskud ....
3.164,31107.188,80
136.224,25
4- Difference ved ny obliga
tionskurs .......................
3.149,23
133075,02

Regnskabet er revideret og godkendt.

Århus, den 25. marts 1971.
Sven Lauge Jørgensen.
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