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Forord
Af redaktør Ken Richter

Til lykke til Østjysk
Hjemstavn.
Du sidder lige nu
og læser i 70. årgang
af årbogen. Når du
læser de enkelte
artikler, vil du igen
opdage, at indholdet
er meget afvekslende.
På den måde skal der
gerne være noget for
alle, og det er jeg sikker på, igen er tilfæl
det. Vi kan alle blive klogere på fortiden
ved at læse Østjysk Hjemstavn, og derved
får vi hverdagen sat i perspektiv.
Jeg har været redaktør af bogen i fire
år, og jeg har hvert år været dybt im
poneret af det arbejde, som de enkelte
forfattere har ydet. Sådan er det også i år.
Jeg håber, årets udgave kan give både de
nuværende og kommende forfattere lyst
til at skrive nye bidrag, så Østjysk Hjem
stavn kan fortsætte med at udkomme

langt ind i fremtiden. Jeg vil opfordre til,
at nye bidrag bliver sendt til formanden
for Østjysk Hjemstavn senest 1. april
2006, hvorefter artiklerne vil blive vurde
ret i redaktionsudvalget.
Fra flere sider bliver det konstateret, at
interessen for lokalhistorie er stigende.
Måske vil interessen stige, nu hvor flere
kommuner bliver nedlagt, og nye stor
kommuner ser dagens lys. Netop skiftet
fra noget nært til noget større kan måske
skærpe lysten til øget lokal bevidsthed.
Personligt tror jeg nu ikke, at de kom
munale grænser er så afgørende for en
øget interesse for lokalhistorien. Jeg tror
nærmere, at interessen har den simple
årsag, at vi i en skarp kontrast til et hæs
blæsende hverdag har brug for at finde
ro og grave dybere efter rødderne. Det
giver spændende oplevelser, der er til at
overskue.
Nyd et par timer i godt selskab med
Østjysk Hjemstavn og tak for denne gang.
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Musikhusets fødsel
Af Thorkild Simonsen

Byrådet vedtog i 1923, at der skulle byg
ges et egentligt koncert- og forsamlings
hus i Vennelystparken. Året efter udar
bejdede arkitekt Poul Stegmann en fin
tegning til et nyt hus i Vennelystparken
- nogenlunde der, hvor det gamle Kunst
museum ligger.
Men det flotte hus blev aldrig bygget.
Der skulle gå mere end 50 år, inden vi fik
et musikhus indviet den 27. august 1982.
I den mellemliggende tid frem til efter
kommunesammenlægningen i 1970 var
der mange planer om et hus til musikli

vet, uden at der blev taget en beslutning
herom.

Kasernen kom i spil
Begyndelsen til det nuværende musik
hus blev faktisk startet ved et møde på
Scanticon i efteråret 1971. Der deltog
en lang række personer med tilknytning
til kulturlivet i Århus. Professor Gustav
Albeck og formanden for Aarhus Tea
ter, landsretssagfører Arthur Ilfeldt, var
blandt initiativtagerne. Jeg deltog som
kulturrådmand.

På åbningsdagen i 1982 modtog borgmester Thorkild Simonsen en kagekopi af Musikhuset,
som var en gave fra Århus Bagerlaug. (Foto: Ib Hansen/Århus Stiftstidende)
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Der fremkom stærke opfordringer til
mig som rådmand om hurtigt at finde en
rigtig løsning på en koncertsal. På mødet
blev kasernearealet nævnt som en god
placeringsmulighed.
Den 11. oktober 1972 efter at der havde
været en lang debat dels i pressen efter et
møde i september 1971, men også blandt
byrådets medlemmer, fandt Magistratens
2. Afdeling ved rådmand Olaf P. Chri
stensen og jeg som chef for Magistratens
4. Afdeling anledning til at komme med
et debatoplæg, der skulle beskrive den
fremtidige anvendelse af kasernearea
lerne.
Debatoplægget, som vi lagde meget
vægt på, havde medtaget mange bygnin
ger, og nogle af dem, jeg vil nævne er,
at der skulle være et kongrescenter, der
skulle være en koncertsal - dog uden sce
ne, og der skulle være et hotel. Jeg mener
også, at man opererede med et rådhusan
neks, og så skulle der endelig være plads
til at imødekomme Justitsministeriets
gamle ønske - ministeriet mente, at det
var et løfte - om at bygge en ny politigård
på en del af arealet.

Forslag mødte hård kritik
Sagen blev sendt videre til magistraten,
og den 26. januar 1973 forelå der et notat
fra Økonomikontoret, som gav hele for
slaget en hård medfart. Vi blev kritiseret
for ikke at have fremlagt det for byrådet,
før vi kom med det til offentligheden, og
der var også fra Økonomikontorets side
store betænkeligheder ved, om vi i det
hele taget havde penge til at bygge sådan
noget.
En anden kritik kom fra musikfolket,
ikke mindst fra operafolket, som mente,
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at en koncertsal ikke skulle bygges uden
en scene og et scenetårn, og det var jo og
så forslag, der senere blev taget til følge.
Kontorchef Herluf Beyer var på det
tidspunkt min sekretariatschef, og han
gav mig det gode råd, at jeg ikke skulle
gå efter en multiløsning eller en multihal.
Hvis jeg ville bygge noget, så skulle jeg
gå efter én bestemt ting. Jeg mener også,
at han antydede, at det bedste ville nok
være - og det er nok fordi han kendte
sagen fra tidligere - at gå efter et rigtigt
musikhus, en koncertsal, som kunne
bruges ikke mindst af Symfoniorkestret,
men også til anden symfonisk koncert og
opera. Det var i alt fald det råd, jeg fik.

Udvalg kom med en erklæring
Byrådet nedsatte i 1973 et udvalg med
partiledere og magistratens medlemmer,
og det fik den socialdemokratiske byråds
gruppes formand Bernhard Nielsen - også
kaldet »Lille Bernhard« - som formand.
Udvalget arbejdede med sagen i ca. et
år fra juni 73 frem til juni 74. Der blev
holdt både et borgermøde og mange an
dre møder, og på det tidspunkt, udvalget
arbejdede, var jeg som rådmand rundt
i mange af mine partiforeninger for at
tale sagen. Det skal ikke skjules her, at
der ikke var en helt varm stemning for at
bygge så meget som foreslået, men heller
ikke for bare at bygge et musikhus.
Da udvalget kom med en erklæring den
10. juni 1974, lød den sådan:
Det kan derefter konstateres, at ud
valget i overvejende grad er enige om
at friholde arealet ved Vester Allé for
bebyggelse og at udlægge arealet som of
fentligt, grønt parkområde. Dog så man
gerne opført en bygning til brug for bl.a.

musiklivet i byen, som der står. Ligesom
man var opmærksom på de parkerings
problemer, der ville opstå, såfremt den
eksisterende parkeringsplads blev nedlagt
helt eller delvist. Udvalget vil derefter
anbefale byrådet at arbejde videre efter
ovennævnte retningslinier og foreslår
sagen oversendt til Magistratens 2. og 4.
Afdeling med henblik på udarbejdelse og
forelæggelse af alternative løsningsfor
slag, som samtidig skal indeholde økono
miske overslag. Sagen ønskes af udvalget
fremmet mest muligt.
Erklæringen fra 10. juni 1974 blev
behandlet i byrådet i august 1974, og her
vedtog man selve erklæringen. Det vil
altså sige, at nu var det udlagt som grønt
område med mulighed for et musikhus
og så ikke andet. Der blev afholdt stu
dieture til Oslo, til Skien, til Sandefjord
og til Bergen, og i det hele taget havde
Magistratens 2. og 4. Afdeling et stort ar
bejde med at bearbejde de ting. En meget
afgørende behandling i byrådet kom den
7. januar 1976 - altså halvandet år efter
byrådet havde overgivet sagen til 2. og 4.
Afdeling.
Fem arkitekter kom med forslag
Den 2. marts 1977 blev der udpeget fem
arkitekter, som skulle komme med for
slag. Det var Friis & Moltke, Kjær og
Richter, C. F. Møllers Tegnestue, Salling
Mortensen og så var det den tidligere
medarkitekt på Rådhuset Erik Møller.
Ved et møde den 2. marts 1977 blev der
bevilget 700.000 kr. til denne sag, og der
var 22, der stemte for, 5 der stemte imod,
og 1 der undlod at stemme.
Herefter kunne arkitektkonkurrencen
løbe af stablen mellem de fem arkitekt

firmaer. Den blev udløst ved en bedøm
melse af de forskellige forslag i Skt. Annagades skoles aula sidst i august 1977, og
her var dommerne Orla Hyllested, Olaf
R Christensen, Inger Lillelund, Aksel
Rasmussen, Sven Pedersen (stadsarkitek
ten), arkitekt Jacob Blegvad fra Aalborg,
professor Jørgen Boe, professor Halldor
Gunløgsen og Thorkild Simonsen.
Dengang blev det slået fast, i alt fald
fra den politiske side, at prisen på 75 mio.
kr. i 1975-kroner skulle holde.
Resultatet af arkitektkonkurrencen
blev, at man enstemmigt indstillede Kjær
og Richters forslag som det bedste.
Naboerne var imod
Alt imens disse her ting foregik dels i
Magistratens 4. Afdeling og i Magistra
tens 2. Afdeling og dels i Borgmester
afdelingen og i byrådet, så var der stor
debat i dagspressen, men ikke mindst i
byen som sådan. Jeg husker en del borger
møder, hvor de beboere, der boede nede
omkring Thorvaldsensgade og omkring
Godsbanegården, protesterede overor
dentlig meget. Jeg husker et bestemt
møde på Brobjergskolen, hvor de klagede
over, at deres ejerlejligheder ville falde
i pris, når en så trafikkrævende bygning
kom op at stå. Det er dog ret pudsigt at
se her mange år senere, at der bliver de
samme lejligheder annonceret til salg,
hvor det påpeges, at de ligger nær Musik
huset. Dengang skulle man nok have købt
de lejligheder op.
Også op til valget i 1978 blev der lavet
underskriftindsamling. Man sagde, at
de blev lavet på tankstationer, og det var
Fremskridtspartiets ungdom, der stod
bag, bl.a. Bent Naugaard og Birger Beyer.
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Da de kom på rådhuset den 7. marts for at
aflevere dem, blev der sagt i pressen om
morgenen, at der nok var 4.000, der havde
protesteret. Selv sagde Fremskridtsfolke
ne, at der nok var ca. 3.000, men de havde
også kun - som de sagde - haft 14 dage til
at samle disse underskrifter ind på. Da vi
så talte dem op bagefter i afdelingen, var
der 1.652 protester mod huset, og flere af
de protester stammede fra borgere, der
boede i kommuner uden for Århus by.
Byrådet havde mange behandlinger
af forslaget. Lokalplanen, som SF havde
efterlyst tidligere, blev behandlet den 29.
marts 1978, og de gamle bygninger endnu
en gang den 5. marts 1978, og begge de to
ting blev godkendt i september 1978. På
det tidspunkt måtte man, da man havde
set de første skitser til tegninger, beskære
musikhusbyggeriet med 15 % for at kom
me ned på den pris, som vi fastholdt. Det
vigtigste ved mødet i september 1978 var
bevillingen til jordarbejdet og detailpro
jekteringen på 7,9 mio. kr.
Den 5. juni 1979 blev det første spa
destik taget af Orla Hyllested på Gustav
Albecks 73 års fødselsdag. Det var Per
Aarsleff, der lavede jordarbejdet.

75 millioner var vokset
til næsten 94,5
Der var byrådsbehandlinger omkring
sagen både i august 1978 og i maj 1979.
Det var den endelige indstilling, som var
kommet frem. Men den helt afgørende
indstilling om de mange penge - om den
var afgørende for selve sagen, ved jeg ikke,
men i alt fald de mange penge - det var
ved en byrådsbehandling den 7. november
1979, hvor byrådet blev forelagt en bevil
lingsansøgning på 94.450.000 kr., efter at
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licitationen havde været holdt. Det svarede
stadigvæk til en fremskrivning af de
75 mio. kr., som vi havde forudset.
At det ikke blev dyrere, skyldes ikke
mindst Poul-Erik Jensen, der den gang
var kontorchef i skoleforvaltningen, Her
luf Beyer, der var direktør i 4. afdeling
og bygherrerådgiver Frederik Jensen fra
firmaet Byggeplandata. De tre var dygtige
til at styre tingene, og de blev suppleret
med Poul Kock, vil jeg tro. Bevillingen
på godt og vel 94 mio. kr. blev vedtaget
med 23 stemmer for og 5 imod. 3 var fra
værende. De, der var imod, var to frem
skridtsfolk, en VS’er og to SF’ere.
Den 13. februar 1980 blev direktøren
ansat. Der var flere, der var stærkt interes
serede i stillingen, bl.a. Poul Børge Kock
og Otto Hallstrøm. Valget stod i særlig
grad mellem Otto og Poul Børge, og der
valgte vi så den sidstnævnte.
Der havde også været forhandlinger
omkring veje, stier og parkanlæg, men så
sent som den 11. marts 1981 kom 2. Afde
ling med parkeringsanlæg, som ikke skul
le indregnes i de 75 mio. kr., og det var
dengang budgetteret til at koste 16,3 mio.
kr. Senere - meget sent på året 1982 - blev
der bevilget sceneudstyr for 3,5 mio. kr.
Der er ingen tvivl om, at det beløb skulle
nok have været meget større. Den 22. juni
1982 fastsatte vi lejevilkårene.

I sidste øjeblik
Jeg kan kort her sige, at der har været 21
byrådsbehandlinger på ca. 10 år omkring
denne sag. Og selv om nogle partier har
været for Musikhuset og også talt for, at
det blev til noget, så er der ingen tvivl
om, at befolkningen som sådan har været
spørgende og også været betænkelige ved

at bruge så mange penge. Det var jo på
et tidspunkt, hvor man også havde ønske
om at bygge vuggestuer, børnehaver,
plejehjem og mange andre gode, sociale
foranstaltninger.
Man var også bange for fra visse sider,
at den store bevilling til det, man kalder
finkulturen, skulle gå fra, hvad der skulle
gives til andre kulturelle formal. Men
min holdning og byrådets flertals hold
ning har altid været, at hvis man ikke tog
sig sammen og sagde ja til det byggeri
på det tidspunkt, chancen var der, uanset
modstanden, så ville det nok aldrig blive
til noget. Jeg mener, det var 5 minutter i
tolv, hvis ikke det var fem minutter over
tolv, vi reddede den sag hjem. Det skyldes
jo ikke mindst, at byrådet var velvilligt,
det kulturelle udvalg i særdeleshed, men
også de personer, som i øvrigt har spillet
en rolle, har været meget velvillige.
Huset blev indviet den 27. august 1982.

En milepæl
Noget af det, jeg sagde i min velkomst
tale, var bl.a. »jeg ved også, at der er per
soner her i salen, for hvem et musikhus i
Århus har været en hjertesag det meste af
deres liv. Her tænker jeg ikke mindst på
Gustav Albeck«. Jeg nævner senere »op
førelsen af et musikhus i Århus er da også
en begivenhed, der berettiget kan kaldes
en milepæl i Århus bys historie. Dagen er
udtryk for, at det kan lykkes at gennemfø
re endog særdeles store projekter, når den
folkelige opbakning er stor nok.« Jeg sag
de også, at »ubestridt er det, at de mange
planer for og diskussioner om opførelse af
et musikhus i Århus har præget byens liv
de sidste 50 år, har haft sin klare betyd
ning for arbejdet med dette hus«.

- Musikhuset er en milepæl i Århus bys histo
rie, sagde borgmester Thorkild Simonsen i
sin tale ved indvielsen for 23 år siden. (Foto:
lb Hansen/Århus Stiftstidende).

Jeg sagde, at fra de første planer blev
udarbejdet i 1923 og frem til i dag, har
mange haft mange forestillinger, ideer og
konkrete skitser for et bygningsværk, der
kunne tilgodese de formål, denne bygning
nu skal varetage. Og så sluttede jeg med
at sige, at ”jeg skal ikke undlade i aften
at have en mening om, hvorvidt det havde
været lykkeligt eller ulykkeligt, om nogle
af de tidligere projekter var blevet reali
seret. Det er nemlig min klare opfattelse,
at byen med Kjær og Richters vinderpro
jekt har fået det helt rigtige musikhus,
der dels giver den ideelle funktionelle
ramme for kulturelle arrangementer, dels
er en bygning, der ved sin kompromisløse
arkitektur vil indgå som en markant del
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af bybilledet og være et af landets fineste
bygningsværker fra nyere tid. Man kan
på en dag som denne godt fundere over
og være stolt af, at dette bygningsværk
er blevet til virkelighed som følge af en
stærk beslutning truffet af Århus byråd.
Århus byråds medlemmer har i denne sag
vist et fremsyn, et mod og en beslutnings
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vilje, der er folkestyret og demokratiet
værdigt.
Jeg sluttede med noget mere personligt:
»Denne dag er naturligvis også for mig
personligt den glædeligste i mit politiske
arbejde, og med disse ord er det mig atter
en glæde at sige tak til byrådet og bor
gerne i Århus for huset.«

Glaskunstens skæbne ved GI. Rye
Af Henrik Stamer Hedin

Det gamle sagn, som fortæller, at den
tyskfødte glasmager Liborius Trebing
blev myrdet i Rye kirke, har almindeligvis
været betragtet som netop kun et sagn.
Nye undersøgelser har imidlertid vist, at
der er noget om snakken.
Omkring årsskiftet 1584-85 indkaldte
kong Frederik II den hessiske glasmager
Liborius Trebing med den opgave at starte
en dansk glasproduktion. Der havde tidli
gere været gjort enkelte lignende forsøg på
såvel privat som kongeligt initiativ, men de
var alle efter få år gået i sig selv igen.
Liborius og hans svende fik udvist eg
nede pladser i skovene under Skanderborg
og Silkeborg len, Rye og Them sogne, og
gik i gang, og allerede samme sommer
begyndte en strøm af såvel vindues- som
drikkeglas at forlade glashytterne i det
midtjydske søhøjlands skove.
Det sted, Liborius Trebing var kommet
til, var ellers på den tid i økonomisk tilba
gegang. Det afsidesliggende skovområdes
eneste by, sognebyen Rye (nu Gammel
Rye), havde i middelalderen med sine
hellige kilder været en vigtig valfarts- og
markedsby af købstadlignende format.
Efter reformationen hørte markederne vel
ikke op; de fortsatte faktisk til langt op
i forrige århundrede. Men de aftog lidt
efter lidt i betydning, og med markederne

sygnede byen hen. Kirken blev det syn
lige tegn herpå. Den store, senmiddelal
derlige korskirke gik i forfald om ørerne
på sognebørnene, der ikke længere havde
råd til at holde den ved lige. 1637 måtte
korsarmene nedrives, og 1698 gik tårn og
en del af skibet samme vej; nu står knap
halvdelen af det oprindelige tilbage.
Med Liborius og hans svende kom der
for en tid nyt liv i den hendøende bygd.
Fra hans værksted udgik store mængder
af billige glas (1-2 skilling pr. stk.), og de
udløste en sand glasrus over hele landet.
Til Chr. IV’s kroning medgik ikke mindre
end 26.000 glas - de fleste slået i skår mod
gulvet efter at være drukket ud. De øvrige
samfundslag fulgte trop efter evne, og selv
bønderne fik i de år råd til at købe drikke
glas og sætte glasvinduer i deres gårde.
Kongen var nervøs for sin skov
Men festen varede kun kort. At brænde
glas kræver brændsel i vældige mængder,
og glashytterne efterlod store, bare pletter
i skovene, når de måtte flyttes, fordi den
vej, brændet skulle transporteres fra fæl
dested til ovn, var blevet for lang. Kongen
begyndte at blive nervøs for sin skov, som
også var et af hans kæreste jagtrevirer,
og omkring 1608 blev den sidste glasovn
slukket.
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I skoven nordfor Glarbo er
det muligt at se de næsten
runde lysninger i skoven,
hvor glashytterne stod.

Så kom 3O-årskrigen med kejserlige
besættelsestropper i Jylland, og efter den
havde danskerne ikke længere råd til en
luksus som glas. Tilbage i de midtjydske
skove lå - og ligger - de runde lysninger,
hvor glashytterne stod. På hver hyttetomt
ligger i dag en lille bondegård. Efter fe
sten fulgte bondens sure slid.
Liborius Trebing og hans svende blev
bønder; faktisk ved man, at flere af dem
slog sig ned i Rye. Men ofte er det de
fremmede, der først står for skud, når
tiderne bliver trange. Mere end en genera
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tion skulle det tage de fremmede at blive
anerkendt som fuldgode jyder. Vi aner en
konflikt, der tilspidses og når sin blodige
kulmination under Rye kirkes halvt sam
menfaldne hvælvinger.
Allerede 1587, to år efter ankomsten,
kom en af glasbrænderne for skade at slå
en smed ihjel, og i 1594 fik glasbræn
derne Jørgen Wentzel og Hans Gundelach
bøde for at have tævet en ung fyr ved
navn Peder Andersen, søn af Anders
Berntsen i Rye. Derefter hører vi i mange
år ikke noget til ufred, og man kunne fri-

stes til at tro, at stridighederne var bilagt
og godt naboskab oprettet. Men så let
blev det gamle nag ikke glemt.
Blandt de glasbrændere, der ved år
1600, da glasbrænderiet for en kort tid lå
stille, fik fæstegårde i Rye, var Anders
Trebing. Han var Liborius Trebings søn.
Det vides, at han i 1588 var i Skåne for at
skaffe sten til bygning af glasovne. Ov
nene skulle for at holde til de høje varme
grader være solidt byggede, og man mu
rede dem op af sandsten. Sandsten af den
fornødne kvalitet fandtes i Skåne. Anders
er altså kommet med sin far til Danmark
som voksen, udlært glasbrænder, en af
Liborius Trebings betroede svende. Og da
glasbrænderiet efter pausen kom i gang
igen i 1604, afstod Anders sin fæstegård
og vendte tilbage til sit gamle fag.
Sønnen blev myrdet i kirken
Som nævnt gik der imidlertid kun få år,
inden den sidste glasovn blev slukket for
stedse. 1609 træffer vi Anders - nu med
tilnavnet Hytter - som husmand i Rye.
Han blev også degn. Blandt degnens op
gaver var at undervise bøndernes børn;
han var datidens skolelærer. Anders Hyt
ter må altså selv have haft en god sko
legang bag sig. Det var ikke hvem som
helst, man betroede det vigtige embede.
Han havde også på det tidspunkt boet et
kvart århundrede i Rye, har talt flydende
dansk, var gift og havde børn - en velas
simileret indvandrer, skulle man tro.
Men i 1617 blev Anders Hytter myrdet.
Det skete i foråret eller først på sommeren,
og scenen for udåden var selve Rye kirke.
Man ser det for sig: Græs og buske titter
ind gennem de forfaldne mure, gennem
sprækken falder en solstribe hen over det

klamme, skidne stengulv, på klyngen af
vrede mænd omkring den ubevægelige lig
gende skikkelse. Eller? I hvert fald blev det
dramatiske optrin ikke glemt, blot vil sag
net vide, at det var Liborius, der blev dræbt
den forårsdag i den halvt sammenstyrtede
kirke. Men det var altså hans søn.
Omstændighederne er ellers ikke just
velbelyste. Sagen kom selvfølgelig for
retten, men Rye birks tingbøger er ikke
bevaret så langt tilbage. Der blev imidler
tid appelleret til landstinget i Viborg; og
dombøgerne herfra findes endnu.
Dombøgerne fortæller historien
Hvad der skete, synes at være følgende:
En forårsdag var Anders Hytter i kirken
kommet i skænderi med et par mænd fra
Rye, Peder Bertelsen og Niels Jensen,
samt med en stenhuggersvend fra Århus,
Johan Markvorsen, der velsagtens har
været i Rye for at foretage reparationer på
den forfaldne kirke. Degnen havde noget
at udsætte på de tre og »beskyldte« dem
- for hvad, får vi ikke at vide. Sognepræ
sten var også til stede, men tog øjensynlig
ikke del i skænderiet. Gemytterne er
åbenbart kommet i kog, for Anders Hyt
ter nøjedes ikke med at bruge mund, men
overfaldt korporligt kirkeværgen Anders
Gertsen, der dog synes at være sluppet
uden mén. Formentlig er kirkeværgen
stukket af. I stedet er degnen kommet op
at slås med en anden tilstedeværende, Pe
der Nielsen, og nu blev han selv den lille.
Degnen fik så mange tæv, at han senere
døde af sine kvæstelser.
Om det nu virkelig er gået til på præcis
denne måde, står ikke klart; der kan også
have været tale om flere forskellige slags
mål den fatale dag. Udfaldet står fast, og
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Her i Gl. Rye Kirke blev degnen Anders Hytter myrdet i 1617. (Foto: Ken Richter).

det står ligeledes fast, at mens kirkevær
gen Anders Gertsen ikke var til stede
i kirken, overværede de øvrige nævnte
drabet.
Rye birketing behandlede sagen den
22. maj og den 12. juni 1617. At det var
Peder Nielsen, der havde »tilføjet Anders
Hytter de sår og slag, hvoraf han senere
døde,« kunne bevidnes af de mange til
stedeværende. Derimod var der tvivl om,
hvilken rolle degnens øvrige modstan
dere havde spillet. Den dræbtes sønner
Liborius og Hans Andersen ønskede dem
dømt for meddelagtighed og kirkeværgen
for at have tilskyndet til drabet. Birketin
get frikendte den 10. juli kirkeværgen, da
han jo ikke havde været til stede på det
tidspunkt, hvor drabet fandt sted, men
dømte de øvrige. Alle disse sager kom for
landstinget, der behandlede dem i løbet af
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august og frifandt samtlige - vist nærmest
af tekniske grunde.
(Der var altså ikke tale om, at lands
tinget behandlede drabssagen som sådan
- kun de fire sager om meddelagtighed.)
Sagen fik et efterspil, idet landstinget
den 11. oktober gav Liborius Andersen
dom for, at de nævninge, der ved birketin
get havde afsagt de underkendte domme,
skulle erstatte ham hans sagsomkostnin
ger - 9 rigsdaler i alt.
Da der som nævnt ikke findes tingbø
ger for Rye birk så langt tilbage, kan det
ikke siges, hvad der videre skete. Peder
Nielsen er vel blevet dømt, men næppe for
overlagt mord. Han er nok sluppet med
en mandebod. En sådan kunne imidlertid
også være streng nok at betale.

Glasaffald dukker stadig op

Foretager man en rundtur til glastomterne
i dag, er der ikke meget at se. De karakte
ristiske runde lysninger ligger der på stri
be - Bøgedal, Ludvigsbjerg, Svejbæklund,
Hyttekær, Stenhule og flere endnu. Kun
ved Hyttekær - der også røber sig ved sit
navn - er der et synligt minde: Fire rejste
sten omkring en lysning i granplantagen
nær skovhuset markerer det område,
arkæologerne har undersøgt. Men flere
steder kan man stadig finde glasaffald fra
smelteovnene i jorden.

Glasbrændernes skovlysninger blev op
dyrket, men det skete først sent, henimod
udskiftningstiden halvandet hundrede år
efter glaseventyrets afslutning.
Kilder:
Thelma Jexlev m.fl., Dansk glas i Renæssancetid,
København 1970.
Viborg Landstings Dombøger 1617 B og C, udgivet
af Landsarkivet for Nørrejylland ved Poul Rasmus
sen, Viborg 1980.
Peter Ri ismøller, »Mester Trebings glashytter«,
Skalk 1964 nr. 6.
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For 200 år siden blev der skabt fred
i skoven
Virkningen af Fredskovsforordningen af 27. sept. 1805
i Randers Amt for periodenl805-50
Af Jørgen Skødt Pedersen
Skovforordningen af 1805 havde i bogsta
velig forstand en skelsættende betydning.
I det gamle åbne landskab blev der over
hele landet, som en følge af bestem
melserne i forordningen, bygget og rejst i
hundredvis af jord- og stendiger, som i al
fremtid skulle fastlægge grænserne mel
lem skov og ager.
Digerne markerede, at kampen mellem
skov og ager var slut. I århundreder var
skoven blevet misligholdt og indtaget til
landbrug; men nu skulle de rester af skov,
som var tilbage, fredes for eftertiden, og
begrebet fredskov blev indført.
Man regner med, at kun 3 % af landets
areal var skov på det tidspunkt. I dag er
12 % af landets areal dækket med skov,
og man stiler efter at nå 25 % indenfor de
næste 100 år.

Fællesskab var til fare for skovene
Det altoverskyggende problem på den tid
var fællesskabet, som herskede i skovene,
i særdeleshed i bønderskovene. Den loka
le godsejer ejede som regel skovgrunden
og træerne, men bønderne havde fra gam
mel tid haft ret til at udnytte bl.a. græs
ningen og hugsten af små træer og buske
til gærdsel (til at lave gærder af).
Dette fællesskab i skoven skulle brin
ges til ophør. Der skulle ske en udskift-
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ning, som gav bønderne kompensation for
de tabte rettigheder. På den måde kunne
der blive fred i skoven.
I indledningen til skovforordningen
trækkes linierne op:

"Da Skovenes Vedligeholdelse og
Fredning i Vort Rige Danmark er af stør
ste Vigtighed, og Erfaring har vist, dels
at Skovene betydeligen aftage der, hvor
Fælledskab i samme findes, og dels at de
gældende Anordninger på en del Steder
her i Riget ikke længere ere tilstrækkelige
til at afholde Skovejerne fra at ødelægge
deres Skove, især efter at Skovenes Borthugning i de senere
Tider er begyndt at blive en HovedSpekulation ved Jordegodsers Køb, saa
have Vi fundet nødvendigt ved denne

Forordning såvel at bestemme, hvorledes
Fælledskab i Skovene herefter skal op
hæves, som og at søge den Ulempe, som
ved hin Skovenes Ødelæggelse forvoldes
Staten, på muligste Maade standset, uden
at indskrænke Ejernes Raadighed over
deres Skove mere end til dette Øjemed er
fornødent.”

Netop i 200 året for forordningens
udstedelse kan det være på sin plads at
undersøge, hvorledes denne for skovene
så vigtige forordning virkede i sin spæde
og vanskelige begyndelse.
Ødelæggelserne stoppede
i Randers Amt
Gennemgangen af arkivalierne for det
gamle Randers Amt har vist, at udstedel
sen af skovforordningen stort set standse
de den skovrydning og skovødelæggelse,
som havde fundet sted i årene op til 1805.
Perioden fra 1805 og fremefter åbnede
godsejernes øjne for mulighederne i en
ordnet skovdrift.
Henimod 1850 er alle større skove der
for sikrede ved fredning, indplantning af
nåletræer og udhugninger, medens en del
af småskovene endnu stadig lå hen ufredede og afbenyttede til græsning.
Under de vanskelige kår i årene efter
1805 kunne man ikke forvente, at skov
forordningen blev opfyldt i alle dens
enkeltheder. Skov-forordningen fik i
stedet sin betydning som vejledning for
de dispositioner, som myndighederne lod
iværksætte, for under de vanskelige for
hold at sikre skovene for eftertiden.
Baggrunden for skovforordningen
Udgivelsen af skovforordningen hænger

i store træk sammen med Napoleonskri
genes hærgen og landboreformernes gen
nemførelse i slutningen af 1700-tallet.
Napoleonskrigene havde medført en op
blomstring for dansk handel og landbrug,
idet de krigs-hærgede nationer importe
rede brødkorn til høje priser. Rydning af
skov var blevet en fordelagtig forretning,
eftersom det deraf følgende salg af brænde
samt skibs- og hustømmer indbragte en
lettjent kapital. Samtidig kunne man i lø
bet af få år erhverve gode indtægter ved at
avle korn på de opdyrkede skovjorder.
Landboreformernes gennemførelse
fremskyndede også skovenes forsvinden,
idet mange fæstegårde overgik til selveje.
Det kontante vederlag, som skulle udre
des ved købet, blev ofte bragt til veje ved
borthugst af gårdens skov. Samme forhold
gjorde sig gældende, blot i større måle
stok, m.h.t. udparcellering og handel med
godser, hvor fristelsen til at skamhugge
skovene ligeledes var stor.
Det var imidlertid ikke blot den aktu
elle uden- og indenrigspolitiske situation,
som fremskyndede skovenes fordærv.
Også fortidens uheldige forhold, det år
hundredgamle skovfællesskab, virkede
med skæbnesvanger kraft.

To slags skove
Skovene kunne stort set henføres til to ka
tegorier, enemærkeskove og bønderskove.
Enemærkeskovene, som lå på godsets
egen jord , var ofte indhegnede. Ikke af
hensyn til opvæksten, men for at holde
kreaturerne indenfor skovgrænserne. Sko
vene havde fra gammel tid været anvendt
til græsning. Heraf navne som Hestehave
og Kohave. Godsejeren var enebestem
mende, og bønderne havde ingen adgang.
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opvækst, tilkom godsejeren. Hugster i
overskoven dækkede godsejerens og hans
fæstebønders årlige behov for brænde,
gavntræ og bygningstømmer. Fæstebøn
derne betalte ikke for denne udvisning,
men visse godsejere havde dog alligevel
indtægter ved salg fra skoven, idet de
lod afholde skovauktioner, som især var
lagt an på håndværkere og borgere fra de
større byer og købstæder.
I følge Skovforordningen af 1733 var det
kun ejere af komplette hovedgårde (godser
med over 2oo tdr. hartkorn) der havde ret
til salg, men overtrædelser af denne be
stemmelse fandt sted i vid udstrækning.

Gammel eg i Hestehaven ved Bids trup Gods
i nærheden af Laurbjerg. (Foto: Jørgen Skødt
Pedersen).

I bønderskovene, som lå på landsbyer
nes overdrev, kunne der være fællesskab
mellem flere overskovsejere, typisk gods
ejere, og mellem disse og bønderne, der
havde ret til græsning og underskov.
I mange skove var der efter ca. 1760
(navnlig efter 1787) sket udskiftning af
rettigheder og udskiftning mellem over
skovsejere; men kreaturgræsningen var
almindelig udbredt overalt i skovene,
hvad enten det var enemærkeskove eller
bønderskove.
Overskoven, de store træer af eg, bøg
og ask, og den deraf følgende olden og
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Skovene gik deres undergang
i møde
Den vigtigste indtægt for godsejeren var
oldengælden, som bønderne betalte for
deres svins opfedning i skoven. Således
blev en skovs værdi ved hartkornsansættelsen ikke opgjort efter hvor stor en
mængde træ, man årligt kunne hugge,
men efter hvor stor en oldengæld skoven
kunne indbringe, og hvor god skovgræs
ningen var. Dette forhold bevirkede, at
godsejeren ved udvisningen skånede de
store bredkronede og stærkt oldenbæ
rende ege- og bøgetræer.
I underskoven havde bønderne ofte ret
til vederlagsfrit at skove gærdsel, d.v.s.
nedskære el, birk, elm samt buske af has
sel, tjørn, benved og tørst. Hvert år blev
der, efter nærmere anvisning fra godset,
nedhugget store mængder af gærdsel, der
blev anvendt til risgærderne om huse og
marker. Eg, bøg og ask måtte ikke røres,
da denne opvækst tilhørte godsejeren.
Græsningen, i de skove der hørte til
landsbyerne, havde bønderne ret til at be

nytte vederlagsfrit til deres kvæg, heste og
får.
Imidlertid led skovene meget under
disse kår. Vel havde de fordel af oldendrif
ten, hvor svinenes roden i skovbunden gav
gode spiringsbetingelser for skovtræernes
frø. Men desværre kun for en stakket frist
idet den uhæmmede græsning hurtigt
gjorde ende på de unge kimplanter.
Uden foryngelse gik skovene langsomt,
men sikkert, deres undergang i møde. Thi
når den gamle skov døde af ælde eller for
svandt på grund af stormfald, så forsvandt
den livskraft, hvoraf den unge skov skulle
have udviklet sig.
Det er på baggrund af disse for vore
skove så ulykkelige omstændigheder, at
man må se fremkomsten af skovforord
ningen af 1805.
Reventlow så problemet
Mod slutningen af 1700-tallet var de kgl.
skove i Nordsjælland stort set udskiftede,
og blev drevet efter forstmæssige princip
per. Forudsætningen for dette fremskridt
var Forordningen for de kongelige skove
og tørvemoser af 18. april 1781. Imidlertid
udgjorde disse skove kun en beskeden del
af det samlede danske skovareal, som for
meget store deles vedkommende endnu lå
i fællesskab, og underkastet private eje
res forgodtbefindende. For disse private
skove gjaldt vel nok skovforordningen fra
1733, men regeringen havde administreret
den på en eftergivende måde.
Skovforordningen af 1805, som har
rødder i skovforordningen af 1781, skulle
sikre de private skoves beståen, og det var
storgodsbesidderen, den fremragende land
boreformator og Geheime-statsminister C.
D. F. Reventlow (1748-1827), der stod som

Statsminister C.D.F. Reventlow. Malet af
Hans Hansen omkring 1805, hvor Freds
skovsforordningen blev udstedt.

den skabende kraft. Klarest af alle gen
nemskuede han den alvorlige situation for
skovene, og i sommeren 1805 udarbejdede
han i samråd med sine medarbejdere i ren
tekammeret skovforordningen.
Skovforordningen er delt i to afsnit,
som tager sigte dels på skovenes udskift
ning og dels på skovenes fredning og
vedligeholdelse. Hvad angår skovenes
udskiftning bestemmes, at alt fællesskab
mellem overskovsejere og græsningsbe
rettigede skal være bragt til ophør ved
udgangen af året 1810. For selve udskift
ningen gives der en række regler, hvis ho
vedprincip er, at den som ejer overskoven
også ejer grunden, medens de græsnings
berettigede bør have en rimelig erstatning
for den græsning, de havde i skoven.
Dette skal ske således, at de græsnings
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berettigede får overladt en del af skoven
til rydning og græsning, medens resten
af skoven tilkommer overskovsejeren, der
skal sørge for indhegning og fredning.
Efter udført taksation af græsning og
jordbund udarbejdedes af en landinspektør
en udskiftningsplan, som derefter blev ind
sendt til godkendelse hos rentekammeret.
Denne form for udskiftning havde især
betydning for bønderskovene, hvor der
var fællesskab mellem fæstebonde og
godsejer; men også i enemærkeskovene,
hvor godsejeren var enerådende, kunne
der ske udskiftning, dersom godsejeren
ønskede det.

Der skulle hegn om skoven
I afsnittet om skovenes fredning og vedli
geholdelse, pålægges det enhver skovejer
at indhegne sine skove og at holde dem
fri for græsning samt slåning af hø. Disse
tilstande skulle være indført tre år efter
udskiftningen, altså senest ved udgangen
af året 1813.
At drive svin på olden var stadig tilladt,
ligesom græsning af tøjrede kreaturer
samt slåning af hø på enge i skoven stadig
stod ved magt.
Skovene måtte forynges efter skoveje
rens egne ideer, men ikke nogensinde
hugges stærkere end at der altid af den til
bageværende skovbestand kunne komme
opvækst ved naturlig besåning. Ønskede
man at nedhugge og rydde et større areal,
skulle der indsendes plan for skovdriften
til rentekammerets godkendelse.
Et vigtigt punkt var ”10 års reglen”,
som forbød en ny godsejer i de første 10
år efter købet at hugge mere i skoven, end
han selv kunne bruge til egen og godsets
fornødenhed. Skulle der hugges ud over
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dette kvantum, kunne der gives dispen
sation ved indsendelse af en hugstplan til
rentekammeret.
At omhugge skov for fode kostede i
mulkt 8 rdl. pr. tdr . land, og derefter 4
rdl. pr. år, indtil der atter var opelsket
ung skov af en sådan beskaffenhed, at
den ikke kunne beskadiges af kreaturer.
Ufred i skoven ved forhugning, græs
ning eller høeslet blev straffet med 1-5
rdl. pr. tdr. land, og der skulle føres nøje
tilsyn med arealet, indtil det atter var for
synet med tilstrækkelig opvækst.
Amtmanden skulle holde sig under
rettet om skovenes tilstand, og ligeledes
skulle landets skove med mellemrum
berejses af forstkyndige mænd. Overtræ
delse af skovforordningen skulle pådømmes af domstolene.
I 1813 ønskede C. D. F. Reventlow at få
udstedt en supplerende skovforordning,
som blandt andet indeholdt bestemmelser
om ansættelse af faste skovinspektører
samt forbud mod udparcellering af skoven
i parceller under 100 tdr. land. På grund
af rigets dårlige økonomi blev denne for
ordning, som var grundet på de forløbne
otte års erfaring, ikke ført ud i livet.
Skovforordningen af 1805 kom, dog
ikke uden angreb, til at gælde til 1935,
hvor den blev afløst af skovloven af 1935,
der var en mere tidssvarende skovlov, som
i det grundlæggende bygger videre på
principperne fra 1805.

Skovtilstanden i Randers Amt
ca. 1805
Skovarealet i Randers Amt opgives af
kilder fra 1805-10 til 13-14.000 tdr. land,
altså ca. 1/3 af det i 1950 opgivne areal på
ca. 40.000 tdr. land. Skønsmæssig 4/5 af

dette areal var beliggende i Sønderhald,
Øster Lisbjerg samt Sønder- og Nørre
Herreder, medens de vestlige og nordlige
herreder samt Mols kun rådede over min
dre skovarealer.
J. C. Halds amtsbeskrivelse fra 1827 og
arkivstudierne giver følgende billede af
skovenes sammensætning. Hovedtræarten
var bøg med varierende indblanding af eg,
birk og ask samt ellemoser. Af ypperlige
bøgeskove i ren bestand bemærkes Mygind
skov ved Clausholm samt skovene under
Sostrup og GI. Estrup. Af skove med egen
som hovedtræart nævnes Nøruplund, Sødringholm, Dronningborg og Overgård. På
Kalø omtales en ypperlig bestand af aske
opvækst. Mere artsrige skove fandtes ved
Løvenholm, Østergård og Mejlgård, hvor
birken, sammen med bøgen, egen og ellen
dannede et broget skovbillede.
Af masserige skove fremhæves skovene
ved Sostrup og GI. Estrup, medens sko
vene under Rugård, Kalø, Sofie Amaliegård og Løvenholm bemærkes for deres
1-50-årige flotte selvforyngelser. Modsat
finder vi andre steder i amtet, såsom i
Fjeldskovområdet, visse skove i Galten
Herred samt i skovene på sydsiden af Ma
riager fjord, en forhugget, underkuet og
forkrøblet skovbestand.
I enemærkeskovene var godsejeren
enerådende m.h.t. hugst, græsning og
gærdselhugst. Skovene lå på hovedgårds
markerne og var normalt indhegnet med
særskilt skovhegn og havde i modsat fald
ingen beskyttelse af hegnet om hoved
gårdsmarkerne. Enemærkeskovene fun
gerede i vid udstrækning som græsnings
arealer for godsejerens egne kreaturer og
kun på få steder, bl. a. på Støvringgård
Kloster, GI. Estrup, Skaføgård, Skærsø og

Katholm, kan man regne med nogenlunde
fred for kreaturer.
Ude på overdrevene mellem landsbyer
ne lå bønderskovene, hvoraf Alsrode skov,
Karlby skov, Halling skov, Fredskoven
ved Gravlev, Hvilsager skov, Østrup krat,
Auning-Tårup og Eldrup samt Fjeld skov
kan nævnes som typiske eksemplarer.
En del af bønderskovene synes i 1805 at
være udskiftede efter ældre udskiftnings
forordninger, således at hugstret og græs
ningsret var fordelt til godsejer og lands
byer. Til eksempel kan nævnes Østrup
Nordskov, Lindbjerg skov, Ramten skov,
Laurbjerg skov, Virup skov, Hestehaven
ved Hornslet, Skrødstrup skov, Hem skov
og Lyngroden ved Auning, som alle lå på
overdrevsjord. Om en del af de udskiftede
bønderskove var opført hegn, men de fleste
lå hen åbne og ufredede.
Mange godser tilhørte endnu omkring
1800 stamhuse, baronier og grevskaber,
hvilket delvis sikrede skovenes beståen,
men en begyndende udparcellering af
godser bevirkede imidlertid, at flere skove
kom på mindre formuende folks hænder.
Således blev udparcelleringen og salget
af Mariager Kloster, Frisenvold, Ryomgård og Høgholm til ubodelig skade for
skovene, idet de udstykkede parceller blev
købt af spekulanter, som for at fremskaffe
købesummen forhuggede skovene eller
fortsatte udparcelleringen. Ligeledes blev
bl. a. Mejlgård købt med borthugning af
skovene for øje.
Skovforordningen af 1805 satte en
bremse for spekulanter og skovslagtning,
selv om den ikke helt kunne forhindre det.
Amtmanden var ikke særlig aktiv
Det var amtmandens pligt, som repræ-
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af amterne i Jylland, og han udfærdigede
i den anledning en rapport om skovenes
tilstand. Skovene i Randers Amt blev
også besigtiget, og v. Warnstedt gav her,
som for de øvrige amter i Jylland, en
skarp kritik af skovenes tilstand.
Skovrider G. V. Hampe fra baroniet
Wilhemsborg i Århus Amt blev i årene
1811-20 anvendt som konsulent eller til
synsførende for rentekammeret ved flere
udskiftninger samt til udvisning ved ud
stedelse af hugsttilladelser.

Peter Severin Fønss til Løvenholm (17641824). Amtmand for Randers Amt 1805-20.

sentant for statsmagten, at føre kontrol
med skovenes tilstand. Fra godsejerne via
herredsfogederne, som kunne fremsætte
bemærkninger, modtog han de årlige skov
indberetninger, som i ekstraktform blev vi
deresendt til rentekammeret med anmærk
ninger om evt. ulovligheder i skovene.
Amtmand Fønss, som ledede amtsfor
retningerne i Randers Amt fra 1805 til
1818, synes ikke at have været særlig aktiv
for at føre skovforordningens paragraffer
ud i virkelighed. Kun få gange ser man
ham fremkomme med originale tanker i
sine skrivelser til rentekammeret angå
ende skovsager, og ofte videresendte han
blot sagerne, henholdende sig til herreds
fogedernes erklæringer.
I sommeren 1810 lod rentekammeret
overførster W. von Warnstedt (1779-1840)
fra hertugdømmerne berejse hovedparten
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Afløseren var hård og hvas
Modsat amtmand Fønss nærede hans ef
terfølger amtmand Stemann en stærk inte
resse for at efterkomme skov- forordnin
gens regler. Han kom således i 1820’erne
til i Randers Amt at lede det fremstød,
som rentekammeret iværksatte fra 1817
for at få skovenes tilstand forbedret. Hans
kommentarer var hårde og hvasse, når
han stødte sammen med overførster C.E.
Wiinholts (1777-1833) meninger, der gav
udtryk for en mere forstående og jordnær
forbindelse med datidens skovbrug og
dets problemer. Wiinholt, som var over
førster i grevskabets Frij senborgs skove
fra 1816 til sin død i 1833, afløste i begyn
delsen af 1820’erne skovrider Hampe som
tilsynsførende i de skovsager, hvor rente
kammeret behøvede sagkyndig bistand.
I 1827 afløstes amtmand Stemann af
amtmand Lorentz, hvis indsats for kon
trollen med skovforordningens overhol
delse ikke har været betydelig. Rentekam
meret benyttede nu overførster N. J. Jes
sen (1797-1866), som fra 1830 blev ansat
som tilsynsførende for de skove i Jylland,
som hørte under de af staten i 1820’erne
overtagne godser. Overførster Jessen blev

Christian Ludwig Stemann (1791-1857). Amt
mand for Randers Amt 1820-27.

Wilhelm Conrad Lorentz (1787-1854). Amt
mand for Randers Amt 1827-1854.

ligeledes i de kommende år rådgiver for
en række af de private godser.
Herredsfogderne var af uens beskaffen
hed, nogle var meget nøjeregnende, andre
var mere eftergivende.
Amtmand Stemann indsendte således
i marts 1827 et brev til rentekammeret,
hvori han anmoder om, at . ..det udtrykkeligen må tilkendegives underøvrig
hederne, at det er deres absolutte pligt
i almindelighed at påse at ovennævnte
forordning overholdes, og at indberette til
amtmanden enhver over-trædelse hvorom
de måtte blive vidende, samt i særdeles
hed ikke at afholde auktioner i de tilfælde
hvor salg ved anordningen er forbudt...”.
Et stort handicap for herredsfogderne
var, at de som regel ikke besad nogen
forstlig viden.
Den daglige drift af godsernes skove
var overladt til folk uden faglig uddan

nelse. Den kendte forstmand G. W. Briiel
(1752-1829) beretter i 1802 om sine bitre
erfaringer, og tilføjer:
” Måtte man dog lære at indse, hvor
vigtig det er, såvel for sin egen som ef
terkommernes fordel, ikke at betro sine
skove til folk, som ej have andre kundska
ber, end at skyde et stakkels dyr, fange en
flok agerhøns, dressere en skydehest og i
en grøn kjole at opvarte ved et taffel”.
Udskiftningen af skovene
i Randers Amt
På hovedparten af godserne i Randers Amt
blev enemærkeskovene aldrig udskiftede.
Kun på Vosnæsgård, Høgholm, Skærsø,
Lyngsbækgård, Nøruplund, Bjørnholm,
Lykkesholm, Rugaard og Sostrup blev ene
mærkeskovene udskiftet efter bestemmel
serne i skovforordningen. Det var alene på
Vosnæsgård og Høgholm, at man borthug-
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Sådan så skovene ved Løvenholm ud i 1791.

gede de skovstykker af enemærkeskovene,
som blev udlagt til græsning.
På Høgholm fik man gennemført ud
skiftningen indenfor den i skovforordnin
gen bestemte tidsfrist. Således fandt tak
sationsforretningen sted den 6. november
1806, og approbationen fra rentekamme
ret indløb den 25. april 1808. Udskiftnin
gen foregik dog ikke uden komplikatio
ner, idet der i den mellemliggende tid var
afholdt to landvæsenskommisionsmøder,
ligesom overførster Briiel havde været på
inspektion på Høgholm.
Ligeledes synes man i 1808 at have
haft en udskiftningsplan klar på Vosnæsgård, men da overførster v. Warnstedt
i sommeren 1810 besigtigede skovene,
vragede han planen, hvorfor approbation
først fandt sted i 1812 efter en ændret

30

udskiftningsplan. På andre godser, f.eks.
Estruplund og Rugaard, nåede man kun at
få afholdt taksationsforretning, hvorefter
krigsudbruddet i august 1807 forhindrede
arbejdets videre forløb.

Krigen stoppede udskiftningen
Allerede i 1806 klagede man over man
gelen på landinspektører. Den ny matri
kulering var påbegyndt 1804, og den gav
landinspektørerne nok at gøre. Værre blev
det efter englænderkrigens udbrud 1807,
idet mange landinspektører og godsejere
blev indkaldt til krigstjeneste, således at
udskift-ningsarbejdet i årene fra 1807 til
1810 gik totalt i stå.
Først i årene fra 1811 til 1815 blev
resten af enemærkeskovene på de oven
for nævnte godser udskiftet, og i denne
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periode fungerede skovrider Hampe som
tilsynsførende for rentekammeret blandt
andet ved udskiftningerne på Skærsø,
Lyngsbækgård, Bjørnholm og Rugaard.
Af bønderskove udskiftedes i årene op
til 1810 ingen overhovedet. Flere godser
ønskede at komme i gang, men knaphe
den på landinspektører hindrede det.
I januar 1810 afholdes der taksations
forretning over Fredskoven ved Grav
lev, som var købt fra Lyngsbækgård og
Skærsø af beboerne i Gravlev. I februar
samme år afholdes udskiftningsforret
ning, og approbationen fra rentekammeret
indløb 9. janunar 1813.
Karlby skov under Rosenholm, samt
de skove under Mejlgård og Løvenholm
hvor fæstebønder og husmænd havde græs
ningsret, blev takserede i 1811. Udskiftnin

gen af Karlby skov blev approberet den 19.
december 1812, medens man på Løven
holm, hvor skovrider Hampe var tilsyns
førende med udskiftningen, måtte vente
til 5. marts 1814. På Mejlgård melder man
i oktober 1813 fællesskabet for ophævet.
Både i Karlby skov og Løvenholms skove
meldes i de følgende år om borthugst af
skoven på vederlagsarealerne, medens man
modsat fra Mejlgård beretter, at der blev
udlagt 5oo tønder land til fredskov, som i
følge udskiftningsreglerne kunne være ble
vet udlagt til græsning.
Udskiftningen i Vosnæsgårdskovene
skete i året 1812 på den måde, at største
delen af enemærkeskovene blev bevaret
på bekostning af bønderskovene, som i de
følgende år blev borthugget.
På Østergård udskiftede man skoven i
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1812, og approbation indløb den 8. april
1815. Hobro skov udskiftedes i årene
1813-14, og approbation skete den 29.
april 1815.
Endelig blev der under pres fra ren
tekammeret og blandt andet trusler om
sagsanlæg, så sent som 1823-25 foretaget
to udskiftninger, nemlig Estrupbirke skov
under Clausholm gods, og Klemstrup og
Marie Magdalene skovskifter i Fjeld skov
henhørende under Holbækgård.
Omkring 1820 var der også tale om
at udskifte Kaløs skove, for at få ejeren
til at ophøre med græsningen, men på
skovrider Hampes foranledning blev dette
afværget.

Bønderskove gik fri
Flere af de mere betydende bønderskove i
amtet synes aldrig at have været underka
stet udskiftning efter de i skovforordnin
gen bestemte regler.
Således blev fællesskabet i Hvilsager
skov i sommeren 1815 ophævet ved over
enskomst mellem Skaføgårds ejer og de
græsningsberettigede, hvorved 1/6 af
skoven blev udlagt til fredskov. Ligeledes
blev de store skovstrækninger under GI.
Estrup samt Ålsrode skov under Katholm
i begyndelsen af 1830’erne udfriet af fæl
lesskabet ved overenskomst mellem ejer
og de græsningsberettigede.
Af ovennævnte fremgår det, at udskift
ningen af skovene i Randers Amt kun til
en vis udstrækning blev gennemført efter
bestemmelserne i skovforordningen af
1805. På mange af godserne var pietets
følelsen overfor skovene voksende, og
dette forhold sammen med mangelen på
landinspektører bevirkede, at store skov
arealer blev sparet for eftertiden.
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Fredningen af skovene
Mange af enemærkeskovene var allerede
indhegnede i 1805, og påbudet i skovfor
ordningen om indhegning bevirkede, at
flere skovejere begyndte med bygning af
hegn om de resterende skove. Således var
man på Støvringgård kloster begyndt al
lerede i 1803, og ligesom på Skærsø, Kat
holm, Clausholm og Østergård færdig
gjorde man i årene 1805-08 hegnene om
enemærkeskovene. Endvidere begyndes
i denne periode med hegn om Æbeltoft
bys skov visse skovparter ved Nøruplund,
Lund skov under Hessel, Himmelkold
skov, Eldrup skov og hovedgårdsmarken
med skove under Møllerup.
Krigsudbruddet i 1807 forårsagede stor
mangel på arbejdere til hegnssætning,
idet de unge mænd blev indkaldt til krigs
tjeneste, hvorved arbejdet med hegnene
gik fuldstændig i stå. Endnu i 1811 klager
godsejerne over mangelen på arbejds
kraft, men i årene 1812-18 bygges der
hegn overalt i amtet, specielt i forbindelse
med de godser som ved udskiftning havde
fået udlagt fredskov.
Indhegning under pres
Omkring 1818 satte landbrugskrisen sit
præg på arbejdet, og i de følgende år ind
til 1825 måtte rentekammeret gentagne
gange anvende trusler om sagsanlæg, for
at få skovene indhegnet. Blandt de skove
som under pres fra rentekammeret blev
indhegnet, kan nævnes Halling skov, Sem
kirkeskov i Hem skov, Himmelkold skov
og hovedgårdsmarken med skove under
Møllerup.
Modsat endte en del af de sager, hvor
rentekammeret havde truet med sagsan
læg, med fritagelse for opførelse af skov

hegn. Således kan nævnes Ålsrode skov,
Hem skov, Hadslund og Laurbjerg skove,
Bøjstrupholme, Sødringholm samt Holbæksgårds andel af Fjeld skov. Her slap
skovejerne for at opføre hegn mod streng
overholdelse af markfredsforordningen af
9. juli 1817.
Ved disse sager støttede rentekammeret
sig i vid udstrækning til sagkyndig hjælp
fra overførster Wiinholt, som i hver en
kelt sag inspicerede skovene og indsendte
udførlige rapporter til rentekammeret. Li
geledes blev der indhentet erklæringer fra
amtmand Stemann, der var særdeles ivrig
efter at få gennemført kravet om skov
hegn, og fra de lokale herredsfogeder.
Endelig skal nævnes, at der i samme
periode også ad frivillighedens vej på Ro
senholm, Clausholm, Høgholm og Hessel
blev begyndt med hegnsarbejder.
Slutningen af 1820’erne kendeteg
nes ved en del istandsættelser af gamle
skovhegn, medens der i begyndelsen af
1830’erne på Møllerup, GI. Estrup og
Kragelundsparcellen ved Ryumgård rej
ses helt nye hegn.
Slutningen af 1830’erne kendetegnes
igen ved istandsættelser, som ofte kom i
stand som en betingelse til nye ejere for
at få hugsttilladelse hos rentekammeret.
Et stort og dygtigt arbejde fandt sted i
årene omkring 1840 med indhegningen af
Ålsrode skov under Katholm gods. En del
af skovene fik hegn i en senere periode,
f.eks. Bidstrups part af Laurbjerg skov,
som indhegnedes 1853.

Koerne blev ved med at græsse
Til trods for hegnene blev der på mange
godser græsset i skovene, og amtmand
Stemann konstaterede i begyndelsen af

1820’erne, at der hersker ufred for kreatu
rer overalt i amtet. Mange af godsejerne
vedblev at benytte græsning og slåning af
hø specielt på de magre og sandede jor
der. Det er først fra midten af 1820’erne,
at man får en stigende forståelse for nød
vendigheden af en fuldstændig udeluk
kelse af kreaturerne fra skovene.
Man har måske i forbindelse med rejs
ningen af skovhegnene overvurderet deres
betydning, idet man ved effektiv vogtning
og tøjring kunne frede lige så godt uden
hegn. Overførster Wiinholt gik således i si
ne rapporter fra begyndelsen af 1820’erne,
især på steder hvor jordbundsforholdene
var dårlige, ind for at undlade hegn, og
skovrider J. Bang (1786-1862) på Stendal
gård er i 1832 inde på de samme tanker
m.h.t. Sostrups skove. Overførster Jessen
fremfører i 1847 i forbindelse med et ef
tersyn af Sofie Amaliegård skov lignende
tanker, idet han mener, at trusselen om at
skulle bekoste istandsættelse eller rejsning
af hegn, dersom der konstateredes ufred
i skoven, nok skal tvinge skovejeren til at
frede effektivt ved vogtning og tøjring.
Rejsningen af hegnene var et vigtigt
arbejde for at vise skellet mellem mark
og skov; men med hensyn til freden i
skovene beroede den alene på viljen hos
skovejeren til at gennemføre den.

Vedligeholdelsen af skovene
Den naturlige foryngelse var fremhersken
de i amtets skove i 1805. De fleste steder
havde den tilfældighedernes skær over sig.
Men ét sted, nemlig på Kalø, meldes der
om en vel gennemført lysningshugst, der
foregik ved, at man tyndede kraftigt ud
i bestanden af de hugstmodne træer. De
tilbageværende træer sørgede derefter for
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Et typisk stengærde i Udstrup Skov ved Ristrup Gods i nærheden afSabro. (Foto: Ken Richter).

den naturlige besåning. Brüel havde lagt
plan på godset ca. 1780, og hugsten blev
gennemført, medens Kalø hørte under
stamhuset Frisenvold. Det var skov-rider
Hampe, den senere rådgiver for rentekam
meret, der i slutningen af 1700-tallet gen
nemførte den.
På andre godser såsom Rugård, Mejlgård og Løvenholm finder vi også i årene
efter 1805 en god sluttet opvækst af unge
træer, men i alle tre tilfælde var foryngel
sen her et resultat af fredning efter over
dreven hugst.
Den kunstige foryngelse ved såning
og plantning havde i 1805 sit ypperste
stade på Støvringgård Kloster, hvor den
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daværende fuldmægtig, Søren Borup,
påbegyndte store kulturarbejder i de nyindhegnede skove. Allerede i 1805 findes
anlagt en planteskole, hvor alle de al
mindelige løvtræer samt gran og fyr blev
anvendt. På andre godser bl.a. Skaføgård,
Katholm, Sødringholm, Clausholm og
Brusgård melder man i 1806 öm forsøg
med kunstig besåning. Kun på Skafø
gård anvendes fyrrefrø, medens de andre
godser benytter sig af bog og agern. En
almindelig fremgangsmåde var også, at
man i skoven optog planter, som udplan
tedes andetsteds på åbne pladser.
I 1809 melder man fra Skærsø, at de
åbne pladser i skoven er besået med bog,

agern, fyr-og granfrø, og fra 1812 berettes
ligeledes fra Mejlgård og Rugård om besåninger med blandt andet nåletræfrø.
I 1817 har man på Overgård anlagt
en planteskole, og ca. 50 tdr. land til
plantedes de næste 10 år med eg, bøg og
nåletræ. På Løvenholm og Stenalt samt
Estruplund foretages ligeledes på samme
tid plantninger og besåninger.
I begyndelsen af 1820’erne begynder
man på de to nabogodser Bjørnholm og
Høgholm med anlæg af nåletræskulturer
ved plantning, og på Clausholm kommer
man efter en stilstandsperiode atter i gang
med såning af bog, agern og birkefrø.

Gang i planteskolerne
Den kunstige såning ude i skoven havde
i mange tilfælde ikke vist sig effektiv,
og det var i slutningen af 1820’erne, at
man for alvor kommer i gang med anlæg
af planteskoler. En medvirkende årsag
hertil var det antageligt, at staten p.g.a.
landbrugskrisen havde overtaget flere af
godserne i amtet. Skovene kom hermed i
mere øvede folks hænder, og det kom til
at virke som en spore for de private sko
vejere.
På Katholm og Mejlgård anlægger
staten således henholdsvis 1827 og 1829
planteskoler, og i 1832 har man også på
Skårupgård haft planteskole i nogle år. På
Rosenholm og Sostrup anlægges plante
skoler 1828-30 og 1833 på Rugård og Lø
venholm. Hos pastor St. St. Blicher i Spentrup anlægges i disse år en planteskole til
nåletræer med salg for øje. Planteskolen fik
dog næppe så stor betydning som pastor
Bjerregårds planteskole ved Hjermind.
Plantning - især af nåletræer - var
hermed fra midten af 1830’erne for alvor

slået an overalt i amtet, og i 1840’erne ud
føres der en række store tilplantningsop
gaver på Katholm, Løvenholm, Mejlgård,
Stenalt, Rosenholm og Skaføgård.
Skovpleje sættes i værk
I de første år efter 1805 meldes der kun
få steder om aktiv pleje i form af udhug
ninger, hvor man skovede de tynde og
dårligt formede træer, medens der selv
sagt var mere interesse for hugst der gav
større træ til salg. Flere retssager kom i
gang på grund af ulovlig skovhugst bl.a.
på Skærsø og Bøjstrupholme. De fleste
syndere gik imidlertid fri og særlig i de
selvejerskove, som var opstået med udpar
celleringen af Mariager Kloster og Fri
senvold, synes der at være blevet forøvet
ulovlig skovhugst.
Herredsfogderne har sikkert for en del
svigtet, ligesom man måske heller ikke
fra amtet har været særlig interesseret i
at få for mange retssager. Således havde
amtmand Fønns kort før udstedelsen af
skovforordningen af 1805 været indblan
det i nedhugningen af den store Vester
skov ved Mariager, og denne sag har sik
kert i hele hans embedstid hvilet tungt i
hans samvittighed, idet han sammen med
sine kompagnoner var skyldig efter skov
forordningen af 1733.
Skovrider Hampe blev 1814-15 be
nyttet på Kalø og Mejlgård, hvor han
vejledte skovejerne ved hugsten af nogle
gamle ege. Overførster Wiinholt udførte
i 1820’erne på rentekammerets foranled
ning udvisninger for private skovejere.
Udvisningen bestod i mærkning af de
træer, som skulle skoves. Dette hverv
blev ved Wiinholts død i 1833 overladt til
overførster Jessen.
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I de følgende år tillod rentekammeret i
en række tilfælde dispensation fra 10 års
reglen for nye godsejere, idet man mod
at kræve udført plantnings- og hegnsar
bejder samt notering af fredskovs-pligt
på skødet, gav tilladelse til hugst efter
udvisning. I vid udstrækning blev det
overførster Jessens arbejde dels at fore
tage udvisningerne og dels at kontrollere
plantningsarbejdet.

Skovgrænser kom på kort
I 1833 havde man fra rentekammeret kla
get over unøjagtigheder i de årlige skov
indberetninger. Derfor iværksatte man i
1837 efter i nogle år at have arbejdet med
andre amter i Jylland et omfattende regi
streringsarbejde for Randers Amt for at
få kontrol over de skove, som var egnede
til bevaring som fredskov. Dette arbejde
blev også overladt til overførster Jessen,
som med hjælp af et par forstkadidater i
de følgende 3-4 år besigtigede samtlige
skove i amtet.
Skovenes grænser blev optegnet på
kopikort, som var fremstillet på matrikel
kontoret, og ligeledes blev de fremtidige
ønskværdige fredskovsgrænser indtegnet.
Forslag til plantningsarbejder og udhug
ninger blev givet, og rapporterne sammen
med kortene indsendt til rentekammeret.
Fra rentekammeret gik sagen igen tilbage
til amtet og herredsfogderne, som arran
gerede åstedsforretning med de implice
rede skov-ejere.
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Dette store arbejde fik imidlertid ikke
den store betydning, idet man fra rente
kammeret forsømte at få beordret ting
lysning af de fredskovsservitutter, som
skovejerne i mange tilfælde vedkendte sig
på deres ejendomme. Den kontrol, som
”skovreguleringen” var et udtryk for, har
dog uden tvivl haft betydning for skove
nes bevarelse, idet skovejerne var klar
over, at der forelå kort og optegnelser over
deres skove og deres udstrækning.
Situationen var derfor mod midten af
århundredet, at mange af de større godser
havde fået deres fredskovsareal bestemt
og sikret gennem resolutioner fra rente
kammeret, medens mange mindre skove i
amtet endnu lå uden kontrol fra myndig
hedernes side.
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Udflugter til Tåstrup Mark
Af Bodil Fruelund Kærgaard

Jeg er født i 1934 i Aabyhøj, hvor jeg
havde en dejlig barndom. Min far, skoma
ger Andersen, havde en farbror i Tåstrup
ved Harlev, kaldet onkel Mads. Han og
hans kone, Bertha, havde en lille statshus
mandsejendom på Tåstrup Mark, på den
nuværende Stallinggårdsvej. Ejendommen

blev nedlagt, da den skulle give plads til
den nye Randers-Skanderborg landevej
øst om Tåstrup by.
På denne lille ejendom fik Mads og
Bertha en stor børneflok, og det lykkedes
dem, trods små kår, at få dem alle godt i
vej.

Familiedag hos onkel Mads ca. 1949. Forrest er det farbror Victor og bagerst står to af onkel
Mads" sønner, og i vognen sidder søndagsgæsterne.
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Deres hjem var overmåde gæstfrit, og
mangen søndag eftermiddag kunne vi
sidde mindst 20 ved et veldækket kaffe
bord, når hele familien troppede op med
diverse børn. Det var onkel Mads’ nevøer
fra Aabyhøj, som yndede at tage til Tå
strup på cykel. Især forår og sommer.
Der var ingen smalle steder
Mange gange havde deres koner medbragt
lidt kaffebrød, men ellers var tante Bert
has hjemmebag altid i rigelige mængder.
Når kaffen var drukket tumlede alle vi
børn lystigt om i marken og altid skulle
vi en tur ned til bækken. Mange gange
cyklede mænd og børn også ud i onkel
Mads’ mose, som lå på den anden side af
landevejen i Tåstrup. Herfra hjembragte
vi engblommer og mange andre skønne
forårsblomster.
Når vi kom hjem til tante Bertha, havde
hun aftensmaden parat, og der var ingen
smalle steder. Der var altid æg og tomat,
hjemmebagt franskbrød og hjemmelavet
pålæg, som altid blev skyllet ned med
tante Berthas saftevand af ribs og solbær,
som der var masser af i haven.

Tre børn på udflugt
Så stor var vores lyst til at komme ud til
onkel Mads, at vi tre børn, min storebror
og storesøster og jeg, en søndag plagede
far, om han da ikke ville med til Tåstrup,
men far sagde nej, for det ville snart blive
tordenvejr, sagde han. Da vi blev klar
over, at det var fars alvor, at han ikke
ville med, lagde vi vores egne planer, og
i smug fandt vi cyklerne frem og tog af
sted uden vores forældres vidende. Turen
blev dog ikke så lang, for da vi kom til
Tousvej, åbnede himlens sluser sig - gan
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ske rigtigt for alle tiders tordenvejr: - Vi
krøb i læ i vejgrøften (sådan een var der
dengang udfor det nuværende Gjellerupparken), og her lå vi så i grøften med min
brors store regnfrakke over os som ly for
regnen.
Da vi havde ligget der en rum tid, kom
der, en, for os, temmelig velkendt herre
på cykel fra Aabyhøj, nemlig en far, som
var ude for at lede efter sine tre uvorne
unger. Hjem kom vi, og det var til tonerne
af alle tiders »møgfald« fra far, så den tur
til onkel Mads blev der altså ikke noget
af.
Det var dog ikke blot om sommeren, vi
tog til Tåstrup. Vi var næsten altid derude
enten nytårsdag eller en søndag lige efter
nytår. Så gik turen med rutebilen over
Ormslev og Harlevholm, og jeg husker
især en søndag aften i januar 1947. Da var
det blevet snestorm, inden vi skulle hjem
igen, og rutebilen kørte fast nede ved
Harlev Mølle, og alle mændene måtte ud
at skubbe på, men hjem kom vi da.
Den 3. Januar 1951 ville mor og far og
jeg også til Tåstrup, men det var en hver
dag, så far var jo i forretningen og kunne
først komme derud til aften. Der var dår
lige forbindelser med rutebilen om efter
middagen, så mor foreslog, at hun og jeg
kunne tage med Hammel-grisen til Har
lev station, og da mor var dårligt gående,
kunne jeg jo tage vores sparkstøtte med,
så jeg kunne køre mor de 3-4 km ned ad
bakken ad landevejen fra Harlev til onkel
Mads i Tåstrup. Som sagt, så gjort. Mor
tog bussen fra Aabyhøj til Aarhus, og
jeg strøg ind til Hammelbanen med min
sparkstøtting, og her kom vi så på toget til
Harlev.
Mine vanter var blevet meget våde af

I mosen 1944. Forrest er det onkel Mads med hunden Kvik. Helt til venstre sidder jeg.

sneen, så dem lagde jeg hen på den lille
kakkelovn, som stod henne i hjørnet af
kupeen. Her lå de så, indtil der bredte sig
en duft afbrændt uld i kupeen - og så var
det sket med det par vanter.
Nå, vi kom til Harlev, fik fat i min
sparkstøtting, og mor blev anbragt på
sædet, og så gik det ellers »for fulde gar
diner« ned ad den lange dejlige bakke til
Tåstrup, og snart sad vi ved tante Berthas
veldækkede kaffebord. Om aftenen kom
far så derud med rutebilen. Han fik sin af
tensmad, og vi havde en hyggelig aften.

Hjemtur i snestorm
Mor tog hjem med rutebilen over Orm
slev først på aftenen, men far og jeg ville
jo gerne have en aften ud af det, så vi

ville gå opad den nu meget lange bakke
til Framlev Korsvej for at tage med Silkeborg-bilen hjem. Igen blev det snestorm,
men hjem skulle vi, og jeg husker endnu,
hvordan sneen piskede som isnåle ind på
min kind fra den stærke østenvind, mens
vi asede med vores sparkstøtting opad
bakken til Framlev Korsvej.
Endelig kom vi da derop, og vi ventede
meget længe på rutebilen, som jo var en
del forsinket på grund af vejret. Da den
endelig kom, nægtede chaufføren at tage
min sparkstøtting med, for han havde vist
ikke lyst til at komme ud og læsse den
bagpå bilen. Far reagerede ved at sige
- koldt og kynisk: »Nå, men så må vi jo
gå til Aabyhøj«. Det blev for meget for
passagererne, som nu protesterede højlydt
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til chaufføren, som til sidst forbarmede
sig over os og gik ud og fik vores spark
støtting læsset på bilen. Ved midnatstid
var vi endelig hjemme igen, men den tur
glemmer jeg aldrig.
Ja, disse ture sommer og vinter til on
kel Mads hører til nogle af mine dejligste
barndomsminder. Onkel Mads havde kun
een datter, men mange sønner. De var
alle meget musikalske, og det var her, jeg
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blev inspireret til senere at købe en har
monika, som blev mig til megen glæde og
fornøjelse i mine ungdomsår.
En af onkel Mads’ sønner, den ugifte
Karl, overtog ejendommen efter sin far,
og han drev den indtil den blev nedlagt.
Onkel Mads og tante Bertha døde begge
på hvilehjemmet »Elanka« i Aabyhøj, og
de blev begravet på Harlev Kirkegård.

Mønsted-slægtens gravsted
i Lyngsbækgård Skov
Af Jørgen A. Pontoppidan

I efteråret 2004 havde min kone og jeg
planlagt at gå en tur op i Lyngsbækgård
Skov på Djursland for at aflægge besøg
på Det Mønstedske Familiegravsted, hvor
min mormor, Petra Hvalsøe, som er be
skrevet i Østjysk Hjemstavns årbog 1997,
ligger begravet. Desværre var vejret blevet
gråt og fugtigt, så jeg drog afsted alene.
Det viste sig for mig at være et plus, da
tankerne nu kunne få frit løb, og det blev

en hel lille pilgrimsvandring, som jeg her
vil beskrive.
Det var en helt særegen og behagelig
tur op gennem skoven, hvor det var mor
somt at tænke på, at her havde både min
mor og min mormor gået i deres barn
dom, og ejendommen havde været ejet af
såvel mine oldeforældre som mine tipol
deforældre i det meste af deres voksne liv.
Gravstedet så nydeligt ud, når man

Mønsted-familiens gravsted er fra 1882.
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tager i betragtning, at det jo var efterår,
hvor bregnerne var visnet, og der var
nedfaldne blade, men mine medbragte
blomster lyste godt op, og mormor var
vist glad for dem. Det er ikke så ofte, at
familien aflægger besøg mere, da kun få
er tilbage, der har kendt de afdøde i le
vende live.

Niels Secher Mønsted
Gravstedets historie starter så langt til
bage som i 1882, hvor fruen til Lyngs
bækgård, Charlotte Mønsted, dør fra
sin mand, Niels Mønsted, der på dette
tidspunkt sad i kørestol og savnede sin
kone meget. Man får da den ide at lave et
gravsted i skoven, og sønnen, margarine
fabrikanten Otto Mønsted, tager straks
til København og får fremskaffet diverse
tilladelser, og afdøde kunne nu begraves
tæt på hjemmet.
Niels Mønsted kunne derefter køres ud
for at dvæle ved sin kones grav. På grund
af det kuperede terræn var det umuligt
for ham selv at køre derud i sin kørestol.
Af og til var det børnebørnenes job, og de
har fortalt, at når de skubbede ham derud,
lagde han af og til sin lange pibe op over
skulderen, så spidsen stak bagud, og de
kunne da bagfra tage sig nogle drøje sug
af den.
Forelsket i samme pige
Hvordan ægteparret, Charlotte og Niels
Mønsted, i sin tid kom til Lyngsbækgård,
er et romantisk eventyr i sig selv:
Niels Mønsteds far, Otto Kristoffer
Mønsted (1763 - 1823), gift med Margre
the Grotum Secher (1772 - 1804) flyttede
en del rundt, og ejede bl.a. Ingvorstrup og
Lykkesholm ved Trustrup.
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Charlotte Mønsted døde 79 år gammel.

Niels Mønsted blev kørt ud til sin kones grav
i kørestol.

Af Otto Kristoffers 10 børn var Niels
Mønsted den næstyngste, født d. 10/1
1803 på Ingvorstrup og udlært farmaceut
i 1826. Han havde en god ven, Hans Pe
ter Fasting, (1806 -1830) født i Randers,
senere jurist og konstitueret herredsfuld
mægtig i Grenå, og de to unge fyre forel
skede sig begge i samme pige, Charlotte
Amalie Dorotea Marie Møller, født 19/2
1803, datter af købmand og postmester
Rasmus Møller og Kirstine Marie Bang
i Grenå (der for øvrigt residerede i den
fornemme bygning, der i dag huser Grenå
Museum). Det var jo et problem, og især
for Niels Mønsted, da vennen løb af med
sejren og blev forlovet med pigen.
Niels Mønsted drager derefter til
Norge, hvor han fungerer som farmaceut
i Arendal i årene 1827 til 1830. Der sker
så det, at Hans Peter Fasting bliver syg
og dør, og på dødslejet siger han til Char
lotte, at hun, hvis det er muligt, skal gifte
sig med Niels, ligesom han testamenterer
sin formue til hende.
Som sagt så gjort. Charlotte og Niels
bliver forlovet, og han går åbenbart i gang
med en landbrugsuddannelse, for i 1834
er han opført som forvalter på Fævejle.
Otto bliver landets rigeste
I 1835 køber de for hendes arvede penge
Lyngsbækgård, gifter sig året efter d. 3.
april og flytter ind på gården sammen
med postmesterenken fra Grenå, som de
i øvrigt havde boende i 21 år. De får fem
børn: Hans Peter Fasting, Otto, Ole Tønnesen, Kirstine Marie, Marie Margrete,
og Antoinette Bolette.
Af dem overtager den ældste, Hans
Peter, gården. Otto skaber sit store mar
garineeventyr, hvor han på et tidspunkt er

den rigeste i landet. Ole bliver landmand
og køber Balle Mølle, hvor han skaber
sin egen slægtsgren. Margrete bliver gift
ind i slægten Friis, Frederiksdal, og de to
sidste søstre forbliver ugift og boede sam
men det meste af livet.
Om Niels Mønsted på Lyngsbækgård
fortælles der i en artikel i ”Ebeltoft - By
og Omegn” d. 16. april 1969 følgende
(ordret citeret):
Selvom Niels Mønsted var opvokset ved
landbruget, så blev han dog aldrig nogen
fremtrædende landmand. Dertil havde
han i sin ungdomstid været for lang tid
borte fra det praktiske arbejde i landbru
get.
Det fortælles, at når han f. eks. havde
bestemt sig for at køre korn ind, så skulle
det køres ind, hvad enten det var godt
eller dårligt vejr. Det kunne lige så godt
være regnvejr, den dag Mønsted bestemte
sig til at køre kornet ind, og regnvandet
løb somme tider bagud afhøstvognene.
Ligeledes fortælles det, at når sule va
rerne i saltkarret var ved at slippe op, så
slagtede man et får eller to, og man tog
de første, man fangede af gårdens store
fåreflok. Denne fremgangsmåde medførte
naturligvis, at enkelte får blev så gamle
og sejge i kødet, inden skæbnen ramte
dem, at de næsten ikke var til at tygge, og
enkelte af dem døde af alderdom.
Niels Mønsted var af et meget sang
vinsk temperament, fortælles det. Han
var livlig, vittig og snakkede uafbrudt,
når han var i det humør, men han kunne
blive endog meget vred. Vreden fortog sig
dog som regel hurtigt, og så var han i høj
grad hjælpsom og godgørende. Hans tje
nestefolk blev gerne ved ham i mange år,
og enkelte af dem tjente ham i al den tid,
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han ejede gården, og nogle fortsatte end
og på gården, efter at sønnen havde over
taget den. Vel som følge af hans mådelige
egenskaber som landmand, var hans kår
for det meste kun knappe, men han holdt
sig stadig fast ved ejendommen. Det hjalp
noget, at tiderne ved landbruget var i
bedring, og at han havde en ret god ind
tægt af Agri Kirketiende.
Da proprietær Mønsted var omkring
60 år, begyndte imidlertid den sygdom,
der skulle gøre ham helt ubehjælpsom.
Han blev ofte angrebet af apoplektiske
anfald, og han blev for hvert angreb sva
gere og svagere.
11865forpagtede han derfor Lyngsbækgård bort til sønnen, H. P. Mønsted,
der senere købte den og blev kendt som
en meget dygtig landmand.
Men Niels Mønsteds sygdom forvær
redes, og i de sidste 20 år, han levede,
måtte han om dagen stadig opholde sig i
den rullestol, som sønnen, grosserer Otto
Mønsted, havde foræret ham.
Hans hustru var derimod rask og
rørig, og han trøstede sig ofte med, at
”mor” nok skulle pleje ham med vanlig
omhu til det sidste og lukke hans trætte
øjne for sidste gang.
Men således skete det ikke. I efteråret
1882, da hver af dem var 79 år gamle,
blev hustruen pludselig syg og døde efter
få dages sygeleje. Dette var ved at være
for meget for den gamle mand. Han blev
som ude afsig selv af sorg og fortvivlelse,
og man frygtede for, at han skulle miste
sin forstand. Der blev gjort alt muligt for
at trøste og opmuntre ham, men det var
forgæves, indtil et affamiliens medlem
merfandt på at sige til ham, at de mulig
vis kunne få lov til at begrave hans hustru
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ude i Storskoven tæt ved gården. Hvis det
kunne lade sig gøre, kunne Mønsted hver
dag blive kørt ud til hendes grav,
Grosserer Mønsted i Århus blev fore
lagt forslaget, og samme nat rejste han
til København og fik hos kulturministeren
udvirket, at der i Lyngsbækgård Skov
måtte anlægges en begravelsesplads for
familien Mønsted.
Fru Mønsted stod lig i 14 dage, medens
man fik alt i orden med myndighederne.
Sognepræsten i Ebeltoft og Dråby, N. P.
Jensen, indviede begravelsespladsen og
talte over afdøde og forrettede jordpåka
stelsen ude mellem de smukke bøgetræer,
hvis kroner hvælvede sig som kirkebuer
over graven. Siden da er flere affamilien
Mønsteds medlemmer blevet jordfæstet
der.
Vejret skulle være meget ugunstigt, før
Niels Mønsted undlod at lade sig køre ud
til hustruens grav. Han opholdt sig gerne
ved graven en times tid, som vejret eller
årstiden tillod. Han overlevede sin hustru
i 9 år, før han 88 år gammel døde og blev
begravet ved hendes side.
Familien Mønsted forlod Ebeltoftegnen
i 1918, men som et varigt minde om den
er begravelsespladsen i Storskoven.
Mønsted betalte bøde
for at køre i bil
Af og til ser man nævnt, at Otto Mønsted
selv er begravet på Lyngsbækgård, men
dette er ikke tilfældet. Han og hans hu
stru, Anna Broge, ligger begravet på Ve
stre Kirkegård i København, og gravste
det består i al sin enkelthed blot af en lille
græsplæne uden sten, medens der i lågen
står ”Otto Mønsteds Begravelse”.
Han bevarede livet igennem sin kær-

Hans Peter Fasting Mønsted overtog forpagtningen af Lyngsbækgård 1. maj 1865 og gifter sig
dagen efter med Charlotte. De får otte børn, hvoraf Gudrun dør kun et år gammel. Her er fa
milien ca. 1890. Bagerst fra venstre er det Ingeborg (1873), Rasmus (1867), Emil (1869), Petra
(1871), Niels (1866), Otto (1875) og Martha (1881).
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lighed til gården og omegnen, hvor han
f.eks. deltog i jagter, hvilket efter salget
fortsatte hos niecerne på Høegholm og
Lyngdal. Han var en af de første, der fik
bil, og han måtte i begyndelsen, når han
besøgte Lyngsbækgård, betale bøde for
at køre på de små veje, hvor man skulle
sørge for at lukke heste, køer og høns ind,
før han arriverede.
Hans kone, Anna, derimod var sjældent
med og brød sig vist ikke meget om fa
milien - hun var jo også datter af ”Kong
Hans af Århus”. Efter Otto Mønsteds død
i 1916, og indtil hun selv døde i 1933, så
familien så godt som intet til hende.

Sønnen tager over
Den ældste af Niels og Charlottes børn
får som omtalt navnet Hans Peter Fasting
Mønsted (1837 - 1914), og ved man ikke
bedre, tænker man jo sit, når den ældste
søn bliver opkaldt efter sin mors første
forlovede. Men har man hørt beretningen
om deres adkomst til gården, er det jo en
meget naturlig ting at gøre i taknemme
lighed over den velvilje og støtte, de hav
de modtaget fra hendes første forlovede,
som var Hans Peter Fasting.
Sønnen Hans Peter bliver uddannet
som landmand og forpagter Lyngsbæk
gård af faren d. 1. maj 1865 pga. dennes
sygdom, og han holder dagen efter bryl
lup med Charlotte Zacho (1838 - 1919)
fra Peerstrup. Hendes far, Rasmus Zacho,
var gift med en søster til Niels Mønsted,
Anne Marie Mørch Mønsted, så brude
parret var faktisk fætter og kusine.
Hans Peter er nu forpagter af faren,
indtil han overtager skødet på gården i
1876, og med sin kone får han ikke min
dre end otte børn: Niels, Rasmus, Emil,
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Petra, Ingeborg, Otto, Gudrun og Mar
tha., hvoraf Gudrun dog dør som 1-årig.
Som jeg har forstået det på min mor
og mormor, havde denne store familie et
meget tæt og varmt forhold, der da også
fortsatte i flere slægtled.
Hans Peter overdrager gården til søn
nen, Rasmus, i 1910, og dør så allerede
i 1914, medens hans kone levede fem
år længere. De bliver begge begravet på
Lyngsbækgård.

Rasmus giftede sig med to søstre
Rasmus Mønsted (1867 - 1938), der i
1899 havde købt Grå Mølle i Lisbjerg
Sogn, overtager som nævnt i 1910 Lyngs
bækgård. Han var blevet gift med Astrid
Sass (1877 - 1929), med hvem han fik de
fire sønner Kaj, Hans Henrik, Erik og
Svend. Efter hustruens død i 1929, giftede
han sig med dennes søster, Charlotte Sass
(1884 - 1968), som blev kaldet Lotte-Mo
ster i familien.
Hun overlevede ham i 30 år og var for
ståeligt nok meget fortørnet over, at hun
ikke kunne blive begravet sammen med
sin mand og søster på Lyngsbækgård. I
mellemtiden var min mormor, Petra, ble
vet begravet der i 1950, og der var ikke
tilladelse til flere begravelser.
Rasmus’ virke på Lyngsbækgård ken
derjeg ikke meget til, men i 1918 sælger
han til familiens bestyrtelse gården, og
det har i familien heddet sig, at det var
efter råd fra svigerfamilien Sass, men om
det har noget på sig, ved jeg ikke. Går
dens jorder er jo af meget ringe bonitet,
men faren havde da klaret det fint.
Gravstedet blev sikret ved salget
I forbindelse med salget blev der, for at

være sikker på at gravstedet blev bevaret,
udfærdiget en meget streng servitut på
gården. Vi har den i en afskrift, og servi
tuttet lyder som følger:

Køberen forpligter ved sin nedenstaaende Underskrift sig og efterfølgende
Ejere af Lyngsbækgaard til at værne
og bevare samt vedligeholde den Mønstedske Familiebegravelse samt til at
tilstede Begravelsesplads paa samme for
Enkefru C. Mønsted og Frøken Antoi
nette Mønsted.
Han forpligter sig ligeledes til altid
at tilstede fri og uhindret Adgang fra og
til nærmeste offentlige Kørevej ved den
samlede Begravelsesplads og kan denne
Adgang selvfølgelig uhindret benyttes af
enhver af den Mønstedske Slægt og en
hver som denne eller et enkelt Medlem af
denne dertil given Tilladelse.
Køberen og efterfølgende Ejere af
Lyngsbækgaard er til enhver Tid pligtige
at lade et Areal i en Bredde af 10 Meter
udenom og nærmest Begravelsespladsen
henligge fredet og beskyttet og at vedli
geholde dette som en Del af Begravelses
pladsen.
Nærværende Bestemmelse vil samtidig
med Skødets Tinglæsning være at læse
som servitutstiftende paa den overdragne
Ejendom næst efter Kreditforeningslaanet
og med Oprykningsret efter dette samt i
Tilfælde af Ombytning eller Indfrielse da
med 1. Prioritet.
Efter salget flyttede Astrid og Rasmus
Mønsted til Brabrand, hvor de havde købt
villaen ”Parma”, og her tog de fire drenge
realeksamen fra Brabrand Realskole. I
1924 købte Mønsteds igen gård, nemlig

Langå Søgård, hvor Astrid Mønsted døde
fem år senere i 1929.
Samme år blev gården solgt, og Ras
mus flyttede til Sejlgård ved Funder uden
for Silkeborg, men det har nok været en
misforståelse, for allerede i februar 1932
må han ulykkelig derfra igen og flytter
derefter ned til svigerinden, Charlotte
Sass i Ribe, med hvem han så giftede sig.
Det ser ud til at, at årene her var gode
for ham, efter at han havde ført en ret så
omflakkende tilværelse, og han døde her
i 1938.
Både Astrid og Rasmus Mønsted blev
begravet på Lyngsbækgård, medens
Charlotte Mønsted, der døde i 1968, blev
begravet i Sass-gravstedet på Almenkir
kegården i Ålborg..
Sådan gik det slægten
Salget af gården var meget slemt for Ras
mus’ sønner, hvor den ældste, Kaj, kun
var 11 år, da de måtte derfra, og jeg har
flere gange hørt ham sige, at det hørte til
hans livs drømme at kunne købe ejen
dommen tilbage.
Da det havde været noget af et familie
kollektiv, fik salget også konsekvenser for
de øvrige familiemedlemmer. Rasmus’
mor, Charlotte Mønsted, f. Zacho, levede
stadig, og hun købte nu et hus i Ebeltoft
nede ved havnen bag tangdigerne, hvor
hun flyttede ind med sin yngste datter,
Martha, der var uddannet som noget så
moderne som fotograf. Allerede året efter
døde Charlotte og blev begravet oppe i
skoven.
Martha solgte derefter huset og købte
et andet i Silkeborg, skråt overfor min
mormors hus i Ågade.
De to gamle fastre til Rasmus, Marie
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Lyngsbækgård i begyndelsen af 1900-tallet.

og Antoinette, der havde boet i den ene
sidefløj ved Lyngsbækgård indtil foræl
drene skulle på aftægt der, var allerede
flyttet til Århus, hvor de boede i en lejlig
hed på Fattiggårdsbakken, indtil de døde
og blev begravet på Lyngsbækgård, Marie
i 1913 og Nette i 1926.
Søsteren Petra Hvalsøe, f. Mønsted,
der som enke havde fået overdraget den
anden sidefløj sammen med sine tre døtre,
købte hus i på Ågade i Silkeborg ikke
langt fra Gammel Skovridergård, der hav
de været hendes første hjem som nygift.
Hun var i 1898 blevet gift med plan
tør Axel Hvalsøe, søn af skovrideren på
Hindsgaul. De boede først på plantørstedet ”Marienlund”, der senere skulle
blive kendt som ”Gammel Skovridergård”
i Silkeborg, derefter på St. Restrup og
endte som skovriderpar på Oxholm på
Øland i Limfjorden. Allerede efter 10 års
ægteskab døde Axel Hvalsøe, der indtil
da havde været leder af de store jagter på
Lyngsbækgård, hvor han blev kendt som
”den unge skovrider”.
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Familien hjalp til
Det var et slag for min
mormor Petra pludselig
at stå alene med tre små
piger, men familien
tog affære, og hun fik
lov til at flytte tilbage
til sit barndomshjem
Lyngsbækgård i 1908.
På denne måde fik min
mor og hendes søstre
lejlighed til at vokse op
samme sted, som deres
mor havde gjort, og fik
indpodet den samme
kærlighed til stedet og dets historie.
Samtidig med at disse tre søstre bo
ede i sidefløjen med en meget moderne
indstillet mor, boede deres fire fætre som
nævnt i hovedbygningen, hvor det gik me
re konservativt for sig, og pigerne havde
f.eks. ofte ondt af drengene, når de blev
sendt i seng længe før, de selv gjorde. De
nære boligforhold bevirkede, at de slut
tede livslange venskaber med hinanden.
Mormor flyttede fra Silkeborg til År
hus i 1934, efter hendes yngste datter var
flyttet hjemmefra, og hun derfor gerne
ville være lidt nærmere den mellemste,
min mor, der var blevet gift og hjemfaren
på Constantinsborg ved Brabrand.
Som de sidste blev søstrene, Martha
Mønsted, der døde i 1941, og Petra Hval
søe, der døde nytårsaften 1949, og som
den eneste, der ikke mere førte navnet
Mønsted, begravet i den gamle familiebe
gravelse.
Gravstedet skal som omtalt holdes af
gårdens ejere, men i masser af år skifte
des Kaj Mønsted og mor til at pynte til
jul, ligesom det var en fast tradition, at

vi mindst en gang om
sommeren var på besøg
derovre. Mormor var
født d. 16. august, og jeg
mindes, at hun holdt sin
70-årsdag med børn og
børnebørn, samt en del
af nevøer og niecer på
Molskroen, efter at vi
havde været ved grav
stedet. På et sted i nær
heden af dette, kaldet
Sådan ser Lyngsbækgård ud i dag.
”Udsigten”, men hvor
der nu var plantet til og
absolut ingen udsigt mere, holdt mormor
Det var en stor tilfredsstillelse, at så
mange mødte frem, hvilket er bevis på, at
en lang og meget bevægende tale om sit
hverken anerne eller gravstedet er glemt
og familiens forhold til ejendommen.
Nu er det med større intervaller, at vi
kommer der, men det er med stor glæde,
De enkelte gravsten:
at vi hver gang kan se, hvor smukt det
bliver holdt, ikke mindst ved juletid, og at
1:
ejerne, Vivi og Per Henriksen efterlever
deres forpligtigelser på smukkeste måde
CHARLOTTE MØNSTED
Der har været afholdt to MønstedmøFØDT DEN 19 FEBRUAR 1803
DØD DEN 7 SEPTEMBER1882
der derovre. Det første på foranledning
af Kaj Mønsted i 1974 og det andet på
foranledning af datteren, Astrid Kjeldsen,
NIELS SECHER MØNSTED
i 1998. Begge var godt besøgt, og begge
FØDT DEN 10 JANUAR 1803
en stor, hyggelig og morsom oplevelse,
DØD DEN 15 SEPTEMBER 1891
hvor vi var inde på Lyngsbækgård hos
HVEM DER SMILE KAN AF DØDEN
henholdsvis kammerherre Tyge Skeels og
skibsreder Per Henriksens, og vi blev me
HAM HAR HIMLEN SMILET TIL
get venligt modtaget begge gange. Senere
OG SOM SOL I AFTENRØDEN
var vi på gravstedet, hvor vi sidste gang
LUKKER HAN SIT ØJE MILDT
fik serveret kaffe og var sikre på, at de
2:
afdøde nød at få så stort familiebesøg på
dette ellers så stille sted.
H. P. Mønsted
Ved begge sammenkomster var det
11/2 1837-29/5 1914
Kaj Mønsteds og mors familier, der var
C. Mønsted - f. Zacho
bedst repræsenteret, men vi er vel også de
23/12 1838- 13/2 1919
fleste.
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3:
Marie Mønsted
1841 - 1913
Antoinette Mønsted
1846- 1926

4:
Rasmus Mønsted
16/11 1867-24/3 1938
Astrid Mønsted - f. Sass
16/4 1877 - 23/7 1929

5:
Martha Mønsted
13/6 1881 - 23/5 1941

6:
Petra Hvalsøe, f. Mønsted
16/8 1871 -31/12 1949

7:
Til Minde om
Svend W. S. Mønsted
f. på Lyngsbækgaard 28/11 1912
d. i Argentina 7/10 1957
(Svend var den yngste søn af Rasmus Mønsted,
og han emigrerede til Argentina, hvor han døde
og blev begravet allerede, mens børnene var små.
Familien vendte tilbage og fik lov til at anbringe
denne sten, så de havde et sted at dvæle ved).

Kilder:
Carl Svendstrup: Grenaa Byes Historie.
”Ebeltoft - By og Omegn” 16/4 1969.
Vivi og Per Henriksen, Lyngsbækgård.
Per Fasting, Rungsted Kyst.
Astrid Kjeldsen, f. Mønsted, Klarup.
Div. familieoverleveringer.
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Mysteriet om en marmorplade
Engang, vistnok i 1950-erne, hvor vi var
på gravstedet, fandt vi pludselig imellem
blade og bregner en lille gravplade af
marmor over Hans Peter Fasting, men
hvor den var kommet fra, vidste ingen.
Han er jo ikke begravet der, da han døde,
længe før gravstedet var anlagt, og alle
de øvrige sten er også af granit. Med
tankerne på den romantiske forlovelses
historie blev den anbragt op ad Charlotte
og Niels Secher Mønsteds sten.
På et tidspunkt i 1990-erne var den
pludselig forsvundet igen, og da jeg
forelagde dette for Vivi Henriksen ved
slægtsmødet i 1998, fortalte hun, at den
stod på Lyngsbækgård, og forklaringen
var denne:

Pludselig en dag nogen tid efter, at den
var forsvundet, havde gravpladen igen
stået på gravstedet, og Henriksens tog
den med hjem, da den trængte til ren
gøring, og de i øvrigt var bange for,
at den skulle forsvinde igen. En præst
havde nemlig ringet og fortalt, at det var
ham, der havde bragt den tilbage, da han
havde fundet den og andre sager hos en
forvirret dame i Ebeltoft, og han vidste
åbenbart, hvor den hørte til.

Den findes derfor af sikkerhedsmæs
sige grunde på Lyngsbækgård, men det
er stadig et mysterium, hvorfra den er
kommet, og hvem der har bragt den.
Man må formode, at det er et medlem
af Fastingfamilien, da ikke mange andre
kan have kendskab til hans tilknytning
til familien Mønsted.

En sandfærdig beretning om en
grufuld postulykke
og Sidsel Maries symaskine
Af Anders Errboe
Sidsel Marie Eskildsen blev født 17. marts
1852 i Bjødstrup, Dover sogn. Hun blev
efter tidens gode skik opkaldt efter sin
mormor Sidsel Marie Gundersen, hvis far
vi finder i Århus Borgerbog i 1776:
”Gunder Georgsen, føed i Aarhuus,
begiærede Borgerskab som Mester
Skrædder, hvilket efter Lavets tilstaaelse
om hans aflagte Styckes Dygtighed, blev
beviliget og hvorpaa han aflage Borgerlig
Eed.”
Gunder Georgsen flyttede imidlertid
fra Århus i 1795, 47 år gammel med kone
og to børn og nedsatte sig som skrædder
først i Illerup, dernæst i Svejstrup og en
delig i Bjødstrup. Skrædderforretningen
blev overtaget af hans svigersøn, Sidsel
Marie Gundersens mand, Søren Sørensen.
Det gik ikke alt for vel med skrædderfor
retningen, for ind imellem var han fat
tiglem og ved barnebarnet Sidsel Marie
Eskildsens fødsel ernærede han sig som
Løbe- og Soldsvend.

Sidsel mødte Laurs i Skanderborg
Sidsel Marie voksede op i en fattig dagle
jer familie som den ældste af tre søsken
de, alle piger. De boede i et jordløst hus i
Bjødstrup sammen med en anden dagle
jerfamilie. Sidsel blev konfirmeret i 1866
i Dover Kirke med et absolut hæderligt

Sidsel Marie Eskildsen med forældre. Fade
ren Eske Rasmussen var født i 1827 i Vrads,
hvor hans slægt havde boet i mange generati
oner. Han var iøvrigt fadder for alle datterens
tre børn. Han kom i tjeneste i Bjødstrup, hvor
han mødte sin kone Ane Malene Sørensdatter,
der var født der i 1819. De blev begge tem
melig gamle.
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selvstændige erhvervsdrivende, som Post
væsenet kontraherede med. Først i 1891
forbedredes deres kår, så de fik 480 kr. i
årlig løn. Men Laurs Nielsen havde altså
fået fast arbejde og kunne 2. november
1877 gifte sig med sin Sidsel Marie i
Skanderborg Slotskirke.

Landpost Laurs Nielsen. Af gode grunde er
han ikke fotograferet i uniform, da landpo
sterne først i 1893 fik en sådan. 11891 havde
de dog fået kasket.

mg i både kundskab og opførsel og kom
derefter, som langt de fleste, ud at tjene.
Hun kom til Skanderborg, hvor hendes far
ind imellem arbejdede som arbejdsmand
og traf der sin tilkommende mand, Laurs
Nielsen.
Laurs Nielsen var født i 1850 i Tulstrup
(Gjern Herred), hvor hans far Niels Lauersen var jordbruger. Hans mor, Mette
Kirstine Stefansen, var fra Sidsel Maries
hjemegn. Efter at have været ude at tjene
i Nørre Vissing blev han ansat som land
postbud i Skanderborg. Det var en helt ny
levevej, thi landpost blev først indført i
1869, og først ved Laurs Nielsens ansæt
telse var de så småt ved at blive almin
delige. Landpostbudene var ikke rigtigt
ansatte i Postvæsenet, men i princippet
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Der blev råd til eget hus
De flyttede i lejlighed hos værtshusholder
Jens Hansen i Adelgade 32, Skanderborg,
og i 1879 fødte Sidsel Marie der sit første
barn Ane Magdelena Marie Kjerstine
Nielsen. Med flid og sparsommelighed
kunne familien allerede i efteråret 1880
købe eget hus på Skanderborg Mark gan
ske tæt på byen, og her kom 11. januar
1881 det næste barn Anna Christine til
verden.
Laurs Nielsen arbejdede som nævnt
ved Skanderborg Postkontor, der var
oprettet i 1799. Skanderborgs flittige
lokalhistoriker, Kaj Klostergård, har i
sin udgivelse ”Skanderborg Postkontor
200 år” nøje skildret postens historie i
Skanderborg, så her skal kun repeteres,
at postmester Rasmus Hansen, der til
trådte i 1876 og døde i embedet 80 år
gammel i 1899, den 1. juni 1883 opfyldte
et længe næret ønske hos befolkningen i
landdistrikterne. Postmesteren udvidede
antallet af gående landposter fra 8 til 20
og indsatte fire ridende poster. Det skal
tilføjes, at disse poster naturligvis selv
skulle anskaffe hest og vogn . En ordning
der gjaldt for landpostbude op til 1960’erne, hvor man dog mere benyttede andre
transportmidler end heste.
Den skæbnesvangre ulykke
Laurs Nielsen fik en af de ridende ruter:

Købet af huset var ikke blot storhedsdrømme. Det var et lille husmandssted der kunne give lidt
ekstraindtægter, idet landposterne trods de ugentlige 56 timers arbejde af økonomiske grunde
var nødsaget til at have nogle ekstrajobs.

Skanderborg over Fredensborg, Fruering,
Hvolbæk, Svinsager Virring til Fastrup og
tilbage over Vitved og Gram, en posttur
på 4 1/2 mil (ca. 33 km.). Han startede
hver morgen kl. 8 og nåede at køre seks
dage om ugen i fire måneder, inden ulyk
ken skete. Redaktør af Skanderborg Avis
Oluf Jørgensen beskriver den 6. november
1883 i Skanderborg Amtsavis ulykken i
en sproglig form, der her trykkes første
gang med latinske bogstaver under over
skriften:
Ulykkestilfælde.
”/ Lørdags er der heri Egnen indtruffet
et Ulykkestilfælde, som har vakt Delta
gelse baade i By og paa Land. En af de

kjørende Landposter, den ligesaa hæder
lige som samvittighedsfulde og stræb
somme Landpost Laurs Nielsen,
der ejede et lille Sted tæt herved Byen, er
nemlig den nævnte Aften væltet med sin
Befordring paa Vejen mellem Virring og
Gram og har knækket Halsen. Sædvan
ligvis kom han hjem hver Aften Kl. ca. 7,
men i Lørdags udeblev han, og da Ven
tetidenforekom Konen ængstelig lang,
forhørte hun gjentagne Gange forgjæves
paa Postkontoret; da Manden endnu ikke
var kommet hjem ved Sengetid, gik den
højst frugtsommelige Kone, ledsaget af
en ældre Arbejdsmand ud i Mørket for at
søge efter sin Ægtefælle, opfyldt af Angst,
som hun var for hans Skæbne. Kl. 1 om
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Natten fandt de ham mellem Virring og
Gram, efter Konens sigende temmelig
nær ved førstnævnte By . Her laa den
Forulykkede nogle Favne fra Vejen inde
paa et Stykke pløjet Jord med Vognen,
der var knust, over sig, medens Hesten
stod - eller maaske rettere laa - ved Si
den af, stærkt forslaaet paa det ene Bag
ben. Ulykken antages indtruffet derved,
at Hesten, der baade er ung og livlig, er
blevet sky i Mørket og er sprunget til side
fra den den smalle, temmelig daarlige
vej; baade Dyret og Vognen er herved
kommet op i en stor Grusdynge, hvor
ved Vognen er væltet over Manden, der
rimeligvis harfaaet en hurtig Død, idet
Halshvirvlen, efter hvad der oplyses ved
det af Distriktslægens Ligsyn, er knækket,
ligesom Pand og Bryst have faaet stærke
saar, medens tillige Hænderne, der vare
indviklet i Tømmen, ere bievne meget læ
derede. Saaret i Panden antages at hidrø
re fra et Slag af Vogntrappen. Hesten har
øjensynlig gjort store Anstrengelser for
at frigøre sig, men dette er ikke lykkedes,
bl.a. paa Grund af Vognens Stilling og
paa Grund af det nye, stærke Seletøj, Dy
ret havde paa. Liget blev kjørt hjem, og
kun med stort Besvær lykkedes det tillige
at køre den saarede Hest hertil, medens
Vognen maatte lades tilbage, indtil det
blev dag. ”

Der blev samlet ind
Arbejdsgiverne handlede hurtigt og post
etaten lader torsdag 5. november trykke
et flyveblad, der underskrives af Postme
ster Rasmus Hansen og Politifuldmægtig
Mortensen i Skanderborg . En af de ori
ginale plakater er fundet i Sidsel Maries
efterladte ejendele og gengives her:

Forfatteren til denne artikel i Østjysk
Hjemstavn har gået ruten fra Skander
borg over Gram til Vitved, og det er ikke
nogen lille spadseretur trods nutidens
gode veje. Selv ved højlys dag føler man
sig knuget ved forestillingen om Sidsel
Maries vinternattevandring med den æl
dre arbejdsmand. Vejrmeldingen for no-

” Under Udførelsen af sin Tjeneste Ved
en ulykkelig hændelse er Landpost Laurs
Nielsen af Skanderborg Postdistrikt kom
met af Dage.
Den Afdøde, der var ædruelig, paalidelig og en i alle henseender hæderlig
Mand, efterlader sig Kone med 2 smaa
Børn og et tredje i Vente.
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Den arbejdsomme enke med sine tre børn

vemberdagen i 1883 var ”Stiv sydvest og
regn”. Også samtiden lod sig bevæge.

Billedet er taget mellem 1894-1900, hvor Skanderborg Post- og Telegrafstation havde til huse i
Adelgade 29. Så statelig har Laurs Nielsen ikke set ud, thi uniformeringen indførtes først i be
gyndelsen af halvfemserne. (Foto udlånt af Skanderborg Egnsarkiv).
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Til Indkøb afen lille Ejendom og til
Anskaffelsen af Hest og Vogn, hviler der
på den stakkels Kone en, efter Forholde
nes Natur, betydelig Gjæld, der næppe
mere end maaske til Nød vil kunne dækkes selv ved en tvungen Realisation af
hendes smaa Ejendele.
Under disse Omstændigheder vil En
ken - da hun ikke har familie at ty til
- være udsat for Nød, naar der ikke ydes
hende Hjælp.
Vi tillader os desaarsag at rette en Op
fordring, navnlig til hans jydske kolleger
Landposterne, om at yde et lille Bidrag til
Afhjælpning af den stakkels kones Nød,
ligesom vi vil rette Bøn til de ærede Post
kontorer om velvilligen at modtage Bidra
gene og tilstile en af Undertegnede disse.

Skanderborg Amstavis bragte en smuk
nekrolog, hvor der bl. a. står om den be
tydelige gæld han bragtes i ved at få over
draget postruten. Men havde han levet,
ville han med sin flid og sparsommelig
hed nok være kommet ud af gælden. Re
daktøren slutter med, sammen med byens
andre honoratiores, at opfordre til
”at række den sorgfulde fattige enke
og hendes små børn en hånd under de
visen: ” Den der hjælper hurtigt, hjælper
dobbelt”
Ulykken kunne betyde total ruin, da
der ingen forsikringsdækning var, så Sid
sel Marie frygtede fattiggården og at hen
des børn skulle fratages hende, men hun
kendte sine pligter og indrykkede i avisen
flg. Bekendtgørelse:
”Min kjære Mand, Landpost Laurs
Nielsen er afgaaet ved Døden den 3 Nov.
Begravelsen foregaar førstkommende
Fredag kl. 1 1/2 fra Slotskirkens Kapel. ”
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Sønnen fik navn efter sin afdøde far
En måned senere føder hun sin søn, der
hjemmedøbes lige efter fødslen og gives
faderens navn Laurs Nielsen. Han får ved
dåben Sidsel Maries gamle far og mode
rens svoger til faddere.
Indsamlingen går straks i gang, og
takket være ovennævnte opfordringer og
Laurs Nielsens kollegers indsamlinger
får den et ret enestående omfang: Ansatte
ved postkontorer og brevsamlingssteder
fra Hjørring i nord til Ribe i Syd, med
Århus som en enkeltstående undtagelse,
indsender beløb, hvor portoen naturligvis
er fratrukket. Men mest bemærkelsesvær
digt er det at læse indsamlingslisterne.
Omkring 1200 mennesker i Skander-

Symaskinehistorikeren Knud Erik Guldager
beskriver Sidsel Maries afbillede symaskine
således:
Ser man på håndhjulet, kan man se, det er
fra tiden før et udvendigt håndsving. Her
sidder udviklingstandhjulene indvendigt i
håndhjulet, og selve porcelæns håndtaget sid
der direkte på håndhjulet. På dette kan man
også på ydersiden se en rille. Den er beregnet
til en læderrem, når maskinen er placeret på
et trædestativ. Langsky tte maskinerne var de
mest almindelige dengang, selvom der også
fandtes svingskytter og rundskytter.

SINGER
Symaskiner
for alle mulige Slags Syarbejder

lede resultat var 775 kr. og 69 øre, som
kunne overdrages til enken mindre end en
måned efter ulykken.

Sidsel Marie greb chancen
Ved salget af huset et par måneder efter
ulykken og de gode menneskers hjælp fik
hun en ny chance i livet, og hun greb den.
Hun købte en symaskine. Da hun kom
fra en familie af skræddere, var det ikke
sært at hun valgte den udvej. (Hendes sø
ster kom kort efter ud for en social ulyk
ke, idet hun blev skilt fra sin mand Murer
kan kun faaes i de Butiker, hvor
dette Skilt er anbragt.

Den omfattende originale brugsanvisning
slutter med de manende ord om brug af Sin
ger-symaskineolie: Det kan ikke ofte nok gen
tages, hvor nødvendigt det er kun at benytte
bedste Sort Olie for Symaskinen, og intet
Steds bekræftes som her Ordsproget:
"Det bedste er det billigste. "

borg Postdistrikt yder et bidrag, og da alle
er nævnt med stilling, adresse og beløb får
man indtryk af, hvordan alle samfundslag
har følt sig kaldet til at hjælpe. Største bi
drag er fra Postmester Hansen og hustru på
10 kr. Distriktslæge Kuhlman, som jo også
kom tæt på ulykken, bidrager med 5 kr. og
hans tjenestepige med 1 kr.
Man beundrer også en gårdskarl i
Skanderborg og en pensionist samme
sted, der yder 2 kr. Det samme iøvrigt
som Holstein-Ratlau fra Justenborg, og
Baron Rosenkrantz fra Sophiendal. Tje
nestepiger og andre småkårsfolks bidrag
er ikke præget af gerrighed, men flottest
finder jeg ” børnenes julegris” fra Skan
derborg Børnehjem på 50 øre. Det sam

Fødselsdag i Villa Anna som Laurs Nielsen
købte, da han vendte tilbage til Skanderborg
Bank efter sit virke ved Landmandsbanken i
København.
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Laurs Nielsens stue der viser sig at være i den lidt bedagede klunkestil.

Nielsen i Søvind, hvorefter det også lyk
kedes hende at ernære sig som syerske).
Symaskinen var en ægte Singer, en
såkaldt langskytte maskine. D.v.s at un
dertråden ligger i en skytte (opkaldt efter
skyttelen på en væv). Denne skytte er for
met som skroget på et gammelt skib. Spids
fortil og flad bagtil, derfor langskytte
navnet. Sidsel Maries symaskine har ikke
- som senere typer - en træsokkel, men en
støbejernssokkel med løvefødder. En mo
del der blev fremstillet fra 1875 til 1885.
Isaac Singer opfandt symaskinen i 1851, og
da Sidsel Marie købte sin i cykelforretnin
gen i Skanderborg solgte Singer allerede
250.000 på verdensplan.
Med trælåget påsat kunne hun tage ud
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til gårde og herskaber og sy, og ofte fik
syersken mad med hjem. Hun blev efter
hånden næsten specialist i at sy sengelin
ned, så mange i Skanderborg afgav bestil
linger i Louiselund, hvortil hun var flyt
tet. Hun fik mulighed for at holde børnene
ved pæne klæder og få dem foreviget ved
fotograf P. Jensen i Skanderborg.
Sidsel arbejdede med omhu for at
børnene skulle få en god opdragelse og
ikke mindst en uddannelse. Men ulykken
rammer igen den lille familie, idet den
ældste datter dør af en af tidens svøber,
tuberkulose.
Datteren blev lærer
Sidsel Maries næstældste datter, Anna

I Ebeltoft boede bank
direktør Laurs Nielsens
familie flot. De havde
også flere tjenestefolk og
gode kår med en årsløn på
10.000 kr.

Christine, får i 1898 sin eksamen fra
Skanderborg private Realskole og med
gode anbefalinger.
”1 de sidste Aar hjalp hun mig ofte
med undervisningen, og viste gode evner
til at undervise, så hun vil blive en dygtig
lærerinde” skrev en af hendes lærerinder.
Anna Christine blev også, efter at være
blevet borgerlig gift, noget usædvanligt,
uddannet som lærer fra Femmers Kvinde
seminarium i København og fik job ved
skolevæsenet. Siden fik hun tuberkulose
og blev naturligvis afskediget uden løn og
pension og kom på Ry Sanatorium. Hun
blev dog rask og ernærede sig derefter
som privatlærerinde i fransk og latin i

København. På sit dødsleje i 1946 skal
Anna Christine have udtalt:
”Mit livs bedste timer har jeg tilbragt
med min mor.”
Laurs blev bankdirektør
Også sønnen, Laurs Nielsen, arter sig
vel i skolen og får endog en flot første
karakter fra Skanderborg Handelsskole,
hvorefter han bliver ansat i Banken for
Skanderborg og Omegn, som han forlader
i 1903 med anbefaling fra Bankdirektør
Albert Westergård:

”Han er et beskedent og nøjsomt men
neske, der fører et eksemplarisk liv og
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nomeret bank oprettet i 1879 med bl.a. det
formål ”at aabne Adgang til ved Indskud
i Instituttets Kasse at gjøre ledige Sum
mer frugtbringende. ”

1 Laurs Nielsens vanskelige arbejdsår i Ebel
toft, lige efter Landmandsbankens krak,
skete der også det tragiske, at sønnen lille Jo
hannes døde blot tre måneder gammel i 1921.

Direktøren blev fyret
Banken var veldrevet og gav solidt ud
bytte til aktionærerne. Alt forløb godt for
banken og direktøren de første tre år, men
så sker uheldet. Banken får så store tab,
at bankdirektør Laurs Nielsen i maj 1922
må meddele, at banken har tabt sin ak
tiekapital, at en rekonstruktion af banken
vil være nødvendig, og at Nationalbanken

han har siden han udgik fra skolen stedse
forsøgt at bibringe sig kundskaber. ”
Ikke sært at Laurs kunne fortsætte
bankkarrieren i København for så i 1913
at vende tilbage til Skanderborg som
bogholder for banken og med penge til at
købe Villa Anna i Sølystkvarteret.
Da Laurs Nielsen vendte tilbage til
Skanderborg var han også ægtemand og
far til Verner, som Sidsel, der nu var i
trygge kår og var flyttet til Vestergade
nr. 4, kunne være en god bedstemor for.
Laurs Nielsen havde husket sin moders
gode opdragelse, for da hun holder barne
barnets et-års fødselsdag, skriver Laurs til
sin søn:
”Jeg haaber også at du er fornuftig
nok til ingensinde at begynde at ryge.
Lad mig nu se at du er en rar dreng og
ikke lader dig forkæle.”
Landpostens søn ville videre og han
blev 15. september 1919 udnævnt til ad
ministrerende direktør for Ebeltoft Bank
med en månedsgage på 750 kr.. En velre-
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Fire generationer. Sidsel Marie som 82-årig
med sit oldebarn Ines. I midten sønnen Laurs
og til venstre barnebarnet Verner, der senere
udtalte: ”Min farfar blev slået ihjel afen he
stevogn, min far afen bil, jeg forventer at få
en flyvemaskine i hovedet”. Det fik han dog
ikke, men døde afen blodprop.

hertil har lovet at ville tegne aktier for
250.000 kroner. Samtidig stiller han sit
mandat til rådighed for Nationalbanken
og generalforsamlingen. Laurs Nielsens
forslag til rekonstruktion bliver vedtaget
og en ny bestyrelse valgt. Denne besty
relse vælger efterfølgende at afskedige
bankdirektør Nielsen pr. 1. december
1922. Rekonstruktionen lykkes, så Ebel
toft Bank igen kommer i smult vande.
Laurs Nielsen kunne dog ikke klandres
for tabene, hvilket fremgår af brev af 20.
oktober 1922 underskrevet af tre af besty
relses-medlemmerne :

”at tabene ikke skyldes børsspekulatio
ner, at regnskabet bogholdermæssigt var
i orden, at tabene i alt væsentligt skyldtes
et altfor stort Engagement med en Gods
ejer og Hestehandler som var foretaget
før Deres tiltrædelse, at De har handlet
efter Deres bedste Overbevisning, at den
voldsomme Nedgang paa større Land
brugsejendomme og hestepriser har væ
ret medvirkende til tabene. ”

bemærkede ikke en vogn, der førtes af
en rutineret motorkører. Med stor kraft
tørnede han lige ind mod bilen og pådrog
sig så svære kvæstelser, at han døde i
aftes. Bilisten er øjensynlig uden skyld
i ulykken og er tillige afholdsmand og
kendt for at køre forsigtigt.”
Laurs Nielsen var ved sin død ikke no
gen holden mand, og hans 53-årige enke,
der stod uden forsørger, måtte som uud
dannet ærbar kvinde til sin død ernære
sig som husholderske for enkemænd.

Da Sidsel Marie blev gammel, havde
hendes børn skaffet hende en lejlighed i
København, og under julemiddagen hos
familien i 1936 faldt hun stilfærdigt om
efter at have forsikret om, hvilket dejligt
liv hun havde haft.
Børnene indrykkede dødsannoncen:

Cykeltur kostede livet
Laurs Nielsen forlod Jylland og slog sig
ned i København, hvor han for stedse
forlod sin bankkarriere. Han fortsatte dog
sin interesse for pengesager, idet han i
stedet købte en møntforretning. Han pas
sede sin Møntbasar indtil ulykken skete
24. juni 1939. Følgende stod at læse i
avisen:

”Ud på eftermiddagen fik Nielsen lyst
til at cykle en tur og lånte hustruens
cykle til at øve sig på, da han ikke havde
cyklet i længere tid. Da han kørte ned ad
en stejl bakke fik han meget fart på og

Sidsel Marie Eskildsen blev enke efter seks
års ægteskab med landpost Laurs Nielsen.
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”Vor kære opofrende Moder Fr. Eskesen døde juleaften 84 år gi. København
26 Dec”

Således endte den familie, der i utal
lige generationer havde levet i Østjylland,
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i København ligesom Sidsel Maries
symaskine, der i dag bruges af Sidseis ol
debarn, Ines Aagaard, som jeg tillige med
Skanderborg Egnsarkiv takker for lån af
billeder og hjælp til ovenstående.

Palæet i Horsens
Af Bent Knie-Andersen

De fire russiske søskende.

I perioden fra 1780 til 1807 blev der holdt
hof i Horsens. Hoffet havde til huse i »Pa
læet« på Torvet, der etableredes ved at
arkitekten C. F. Harsdorff sammenbyggede
og indrettede to gårde. Palæet blev købt af
etatsråd og landsdommer i Jylland Cas

par Peter Rothe og rådmand Jens Bering
til bolig for fire russiske søskende, to prin
ser og to prinsesser, som Catharina II af
Rusland ønskede at sende i landflygtighed.
De fire søskendes broder var barnezaren
Ivan, der var født 1740, men som allerede

Palæet er ejendommen
til venstre i billedet.
Fotografiet er fra tids
punktet for auktionen
ca. 1851.
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Prins Christian Frederik, prinsesse Charlotte Frederikke og Eduard du Puy.

ved en paladsrevolution i 1741 var blevet
stødt fra tronen og i 1764 dræbt. Af frygt
for at nogen skulle benytte sig af de fire
søskendes arveret til den russiske trone,
blev de holdt i fangenskab fra 1744 i et
tidligere kloster i Cholmogory, lidt syd
for Arkhangelsk, ved Hvidehavet. Her
døde forældrene Anton Ulrich, Prins af
Brunswig-Wolfenbüttel og dennes hustru
Anna Lepoldowna af Mecklenburg, og
først herefter lykkedes det på foranledning
af enkedronning Juliane Marie, der var
søster til børnenes fader, at få dem overført
til Horsens, hvor de resten af livet sad i en
form for åbent fængsel.
At valget faldt på Horsens, skyldtes for
mentlig, at den daværende stats- og gehejmekabinets-sekretær Ove Høegh-Guldberg
var barnefødt i Horsens.
De fire russiske prinser og prinsesser
levede i landflygtighed i Horsens fra 1780
til den sidste døde i 1807.
De fire søskende var prinsesse Catha
rina, født 1741, ved ankomsten til Horsens
38 år gammel. Hun døde i 1807. Prinsesse
Elisabeth, født 1743, var ved ankomsten
til Horsens 36 år gammel, og døde i 1782.
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Prins Peder, født i 1745, var ved ankom
sten til Horsens 35 år gammel. Han døde i
1798. Prins Alexei, født i 1746, var ved an
komsten til Horsens 34 år gammel og døde
1787. Alle fire blev begravet i det sydlige
kapel i Klosterkirken i Horsens.
Russerne betalte
I Palæet kom de fire søskende til at bo
standsmæssigt; selv om der var tale om
fanger, var det dog fyrstelige fanger,
så der blev holdt stort hus med mange
tjenestefolk. Hoffet beskæftigede ca. 50
personer, og udgifterne betaltes gennem
et fast årligt beløb fra Rusland på 32.000
rubler. Regnskaberne, der blev minutiøst
ført, sendtes til den danske stat, hvor de
stadig opbevares på Rigsarkivet. Der var
militær vagt ved Palæet, hvor løjtnanterne
fra garnisonen gjorde tjeneste. De fire
prinser og prinsesser var meget gavmilde
og skænkede hvert år betydelige beløb til
byens fattige og til skolerne.
Det russiske hof bestod i Horsens i hen
ved 30 år og prægede på alle måder, og
ikke mindst økonomisk, byen og dens
indbyggere. Efter de fire søskende var af-

Palæet, fotograferet i 1914.

gået ved døden, søgtes Palæet solgt, men
på grund af krigstilstanden kunne der
ikke opnås en tilstrækkelig pris og salget
udsattes.
Dette var heldigt, for Palæets rolle var
ikke udspillet. I sommeren 1810 ankom
hertuginde Charlotte Frederikke af Meck
lenburg-Schwerin til Horsens og blev i
1811 installeret i Palæet. Hun havde været
gift med prins Christian Frederik, den
senere kong Christian VIII, og var moder
til den senere kong Frederik VII. Hun
var blevet tvunget til at forlade sønnen, da
denne kun var et år gammel, og ægteska
bet med den senere kong Christian VIII
ophæves i 1809.

Samtidig forvistes løjtnant af livjægerkopset, komponist og skuespiller Jean
Baptiste Louis Camille Eduard du Puy,
komponist til syngespillet Ungdom og
Galskab, under eskorte til Lübeck. Han
havde været musiklærer for prinsessen og
haft et forhold til denne. Han boede ved
forvisningen i Vingaardsstræde 15 i Kø
benhavn; han levede fra 1770 til 1822.
Dette mere beskedne hof, der varede
fra 1811 til 1829, påvirkede også byen,
selv om prinsessen havde mere beskedne
midler til sin rådighed og i øvrigt altid
syntes at overtrække disse, så kongen
jævnligt måtte indfri gælden.
Hun forlod Horsens for efter kongelig
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tilladelse midlertidig at tage på kurop
hold i Carlsbad, men hun vendte aldrig
tilbage til Horsens. Hun flyttede til Rom,
hvortil hun kom i 1832 og først boede i
Palais Torlonia ved Piazza del Popolo og
senere i Palais Bernini på Via del Corso.
Her døde hun i 1840 og begravedes som
katolik på kirkegården i den nuværende
Vatikanstat, båret til graven af skandina
viske kunstnere, der opholdt sig i Rom.
Palæet blev i 1848 overladt til Horsens
kommune til brug som skole, men efter at
have været brugt til militær indkvartering
i forbindelse med Sies vigskrigen 1849-51
bortsolgtes bygningen ved auktion i 1851.
Auktionen fandt sted den 24. november
1851 og indbragte 16.425 rdl., idet ejen
dommen blev købt af agent og vinhandler
Kjeld Kjeldsen til brug som klublokale for
”Foreningen”.
Blev brugt til klubliv
Klublivet var nemlig efter Københavnsk
forbillede smittet af på Horsens. Der
var to klubber, der hver havde omkring
100 medlemmer, Borgerklubben og For
eningen. Klubberne havde til formål at
fremme oplysningen om landspolitiske
og kommunale emner samt ”styrke sam
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fundslivet ved sammenkomster og selska
belige adspredelser”. I klubberne mødtes
byens borgere for at læse aviser og drøfte
tidens spørgsmål, ligesom der afholdtes
forskellige former for selskabelighed.
Foruden selskabeligheden i klubberne
anvendtes også rådhuset til møder og sel
skabelighed, idet der f. eks. arrangeredes
maskeballer her.
Klubben, der var stiftet i 1798, havde
til huse i Palæet frem til 1908, hvor byens
ældste selskabelige forening blev ophæ
vet. Bygningen var allerede i 1896 blevet
solgt til Odd-Fellowlogen Horsia, der var
stiftet i 1890, og som i en årrække afholdt
sine møder i Palæet, indtil logen opførte
en ny ejendom i Borgergade og afhæn
dede Palæet.
Ved ophævelsen havde klubben i mere
end 100 år bidraget til at være samlings
sted for ”dannede folk af uplettet vandel”.
Palæet var intakt til 1915, hvor ejen
dommen Torvet 2 blev nedrevet, og der på
stedet senere opførtes en biograf. Torvet
4 blev i 1962 nedrevet og erstattet af et
nybyggeri. I de sidste år før nedrivningen
var der bagerforretning og konditori i
ejendommen.

”Brandstifteren” fra Voel
Af Jørn Froberg

Natten mellem mandag den 7. juli og
tirsdag den 8. juli 1823 blev skæbnesvan
ger for ejeren af Thorupgård i Voel, Jens
Laursen. Ud over gården ejede han et hus
i Skjellerup, som han på grund af økono
miske problemer ville brænde af for at få
forsikringssummen udbetalt. Huset var
forsikret for 450 Rdl, men var i så ringe
stand, at det ikke engang var det halve
værd.
I det følgende er først et resumé af af
høringsrapporter, derefter domme og til
slut nogle refleksioner over sagen.

Tirsdag den 8. juli 1823 blev nedsat en
politiret på Hielmslev Giern Herreders
Tingsted i Skanderborg efter anmeldelse
fra Anders Laursen i Skjellerup om, at
Jens Laursen, Thorupgård i Voel, havde
forsøgt brandstiftelse i Skjellerup.
Anmeldelsen var blevet indgivet til po
litiretten via sognefogeden i Linå, Søren
Jacobsen Møller. Sognefogeden var led
saget af Jørgen Laursen og Niels Jensen,
begge fra Skjellerup.
Sognefogeden forklarede i politiret
ten om sit eget kendskab til sagen, at
Lars Melgaard og Søren Mikkelsen var
kommet til hans bopæl ca. klokken et
natten til tirsdag, og havde fortalt ham
om brandstiftelsesforsøget samme nat

og til ham havde givet forklaringer, som
svarede til det, der stod i anmeldelsen fra
Anders Laursen.
Sognefogeden var derefter fulgtes med
de to personer til Thorupgaard, og de hav
de kunnet spore hesteslag hele vejen fra
Skjellerup til Thorupgaard, hvor de fandt
fire heste tøjrede i nærheden af gården.
Da de havde nærmet sig gården, var
Jens Laursen kommet dem i møde med
sine køer, som skulle sættes ud på mar
ken. De havde foreholdt ham, at han
havde været i Skjellerup om natten, og at
de mistænkte ham for at have haft ondt i
sinde med det hus, han ejede i Skjellerup.
Jens Laursen havde dog på det bestem
teste nægtet, at han havde været i Skjel
lerup. De havde så bedt ham følge med
til Skjellerup, hvortil han havde svaret,
at han straks ville komme til Skjellerup
med et læs bygningstømmer, som skulle
bruges til at sætte Skjelleruphuset i stand
med. Sogne-fogeden og de to andre var
derefter gået tilbage til Skjellerup, og kort
efter var Jens Laursen ankommet med et
læs tømmer.
Da Thorupgård ikke hørte under Linå,
men under Sminge fogedri, havde Skjellerupboerne derefter bedt sognefoged
Frands Christensen i Sminge om at sørge
for, at der blev passet på Jens Laursen,
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Jens Laursens hus lå hvor ”Skjellerupspang” løber ind i ”Skjellerupvej”. Huset lå på arealet
mellem”Skjellerupspang” og gården, der ses i baggrunden. ”Skjelleupvej” er set i retning mod
Linå. I baggrunden ses bakken med vejen mod Thorupgård.

og de havde selv passet på ham, medens
Frands Christensen gik til Voel for at be
ordre vagt over Jens Laursen.
Naboerne holdt vagt
Efter denne forklaring blev Jørgen Laur
sen fra Skjellerup afhørt af politiretten.
Han var tidligere kyrasser (= soldat i
hestegarden), og var for tiden hjemme
hos sine forældre Laurs Nielsen og Anna
Nielsdatter i Skjellerup. Han kunne for
tælle, at Anders Laursens hustru Johanne
dagen i forvejen havde fortalt til Skjellerupboerne, at hustruen til Jens Laursen,
Thorupgård, havde fortalt, at hendes
mand havde udtalt, at han var nødt til at
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sætte ild på det hus, han ejede i Skjel
lerup.
Skjellerupboerne var blevet så op
skræmte over dette, at Jørgen Laursen og
seks andre mænd havde besluttet at holde
vagt ved Jens Laursens Skjelleruphus den
kommende nat, men holde sig i skjul.
Da klokken var mellem elleve og tolv
om natten, havde Jørgen Laursen set, at
Jens Laursen kom ridende og holdt stille
ved Niels Jensens hus, der lå ved siden af
Jens Laursens hus, men han havde ikke
kunnet se, hvad Jens Laursen foretog sig.
Efter at have holdt stille et øjeblik hav
de hesten taget et spring fremad, sådan
at Jens Laursen befandt sig ud for sit eget

hus. I det samme var Jørgen Laursen lø
bet ud af tørvehuset, hvor han havde holdt
sig skjult, og hen mod Jens Laursen, idet
han råbte ham an. Jens Laursen havde
reageret ved at udbryde: ”Hvad er det,
hvad er det ?” og havde sat hesten i galop
ud af byen.
Da Jørgen Laursen havde råbt ham an,
havde Jens Laursen jaget hånden i lom
men, men han havde ikke kunnet se, hvad
Jens Laursen havde i hånden, men han
havde været bange for, at det var en pistol.
Han vidste ikke, om Jens Laursen havde
haft medbragt noget til at antænde huset
med.

Jens Laursen nægtede alt
Jørgen Laursen og fire andre havde sat
efter Jens Laursen til fods, men da de
nåede til Thorupgård, var Jens Laursen
allerede forsvundet. De havde banket på
døren, indtil Jens Laursen var kommet
ud, og havde spurgt ham, om han ikke
lige havde været i Skjellerup. Hertil havde
han svaret, at dér havde han ikke været,
siden han var i Voel, og at det var længe
siden. Jørgen Laursen havde hertil sagt,
at han for et kvarter siden havde set ham
i Skjellerup, hvortil Jens Laursen havde
svaret, at det var løgn, og havde smæk
ket sin dør i, og havde sagt, at ”de kunne
slikke hans mås”.
Jørgen Laursen havde derefter under
søgt de fire heste, der stod tøjret uden for
gården, og havde konstateret, at den ene
var meget svedig under bugen, som om
der lige havde været redet på den.
Om morgenen var Jens Laursen kom
met til Skjellerup med et læs gammelt
tømmer, som han havde sagt skulle bru
ges til reparation af hans hus i Skjellerup.

Jørgen Laursen forklarede, at huset var
meget forfaldent, og efter hans skøn var
det ikke 200 Rdl værd, selvom det efter
sigende var forsikret for 400 Rdl.
Herefter afhørte politiretten husmand
Niels Jensen fra Skjellerup, og han afgav
en forklaring, der svarede til Jørgen Laursens forklaring. Han havde selv stået i
skjul ved sit hus om natten, da Jens Laur
sen var kommet ridende og derefter var
stoppet ud for hans hus.
Niels Jensen havde set, at Jens Laursen
havde rakt hånden ud mod lyngtaget på
huset, men hesten havde ikke været så tæt
på, at Jens Laursen kunne nå taget. Niels
Jensen havde ikke kunnet se, om han hav
de haft noget i hånden. Da han havde set
Jens Laursen række hånden ud mod hans
hus, havde han råbt: ”Hvad er det du vil
Jens Laursen! Vil du sætte ild på mit hus
?”, og han havde i det samme kastet en
fork efter Jens Laursen, hvorved hesten
var sprunget frem til Jens Laursens hus.
Niels Jensen havde så råbt, at man skulle
fange Jens Laursen, men han var redet i
galop ud af byen uden at sige et ord.
Niels Jensen havde ikke set Jens Laur
sen stikke hånden i lommen, og han vid
ste ikke, om han havde haft noget med,
så han kunne antænde huset. Niels Jensen
oplyste derefter, at der om aftenen havde
været blæst, og vinden havde været i et
hjørne, så hele Skjellerup ville være gået
op i røg, hvis der var blevet sat ild til hans
eget eller Jens Laursens hus.
Til sidst oplyste Niels Jensen så, at der
gik et rygte, som stammede fra gårdmand
Niels Peltsen i Voel om, at Jens Laursen
havde prøvet at få en person kaldet Liier
Anders fra Voel til at sætte ild på huset i
Skjellerup mod betaling, men Liier An-
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Vejen der fører fra Thorupgård og ned mod
Skjellerup.

ders skulle have svaret, at han én gang
havde været i ulykke, og han nu ville
hytte sig.
Retten blev herefter hævet og yderli
gere forhør udsat til den følgende dag.

Retten fortsatte i Linå
Onsdag den 9. juli 1823 blev politiretten
nedsat på sognefogedens bopæl i Linå.
Retten havde indkaldt gårdmand Niels
Jensen Peltsen fra Voel til afhøring som
vidne.
Niels Peltsen forklarede, at han om
mandagen havde haft Liier Anders med,
da han var kørt til Leengaard (= Linågaard ?). Liier Anders havde under turen
sagt, at han vidste noget, som han ikke
mente skulle forties, men at Niels Peltsen
dog skulle være tavs med dét, som han nu
ville fortælle. Liier Anders havde deref
ter fortalt, at Jens Laursen kort forinden
havde anmodet ham om at brænde hans
hus i Skjellerup af. Niels Peltsen kunne
ikke forklare mere.
Derefter blev indsidder Anders Jensen,
også kaldet Liier Anders, fra Voel frem
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stillet som vidne. Liier Anders forklarede,
at Jens Laursen havde været hos ham tid
ligt om morgenen lørdag den 5. juli. Liier
Anders s hustru havde været til stede i
stuen, så derfor havde Jens Laursen bedt
ham gå med uden for, og der havde han
bedt ham om at afbrænde huset i Skjel
lerup og helst den samme aften, for da
skulle han til gilde i Mollerup.
Jens Laursen havde sagt, at han skyldte
landinspektør Sørensen penge i huset, og
at Sørensen også havde pant i hans indbo
på Thorupgård, men at han ikke mente, at
Sørensen kunne sagsøge ham for gælden,
når huset var brændt.
Jens Laursen havde sagt, at han skulle
sætte brændende tørv eller trøsket træ på
en lang stang og stikke det ind i lyngta
get, og derefter slå vinduerne ind, for at
folkene i huset ikke skulle indebrænde.
Derefter skulle han løbe sin vej.
Liier Anders huskede ikke med sikker
hed, hvad hjørne vinden var i, men han
troede, at vindretningen var sådan, at hele
Skjellerup by ville have været umulig at
redde, hvis huset var blevet antændt. Liier
Anders fortalte også, at Jens Laursen
både havde prøvet at få Jens Erichsen, der
var lejer i huset i Skjellerup, og husmand
Andreas Christiansen i Voel til at sætte
ild på huset.
Politiretten afhørte derpå husmand og
tækkemand Andreas Christiansen, Voel,
der fortalte, at Jens Laursen var kommet
til ham for ca. 14 dage siden, og havde
bedt ham om, når han fik lejlighed til det,
at tage til Skjellerup og brænde hans hus
af, men han skulle sørge for, at folkene i
huset ikke indebrændte. Andreas Chri
stiansen havde dog på det bestemteste
afslået ildspåsættelsen.

Mandag havde Jens Laursen igen været
på hans bopæl i Voel, hvor han havde talt
med hans hustru. Han havde ikke selv
været hjemme, og Jens Laursen havde
ikke røbet, hvad hans ærinde var.
På politirettens spørgsmål forklarede
Andreas Christiansen til slut, at Jens
Laursen for ca. én måned siden havde
bedt ham om at foretage et eftersyn af
Skjelleruphusets tag for at se, om det
kunne repareres, eller det skulle lægges
om. Han havde dog ikke foretaget dette
eftersyn.

Lejeren blev afhørt
Derefter blev husmand Jens Erichsen, der
boede som lejer i huset, afhørt. Han var
via sin søn, der tjente hos Jens Laursen,
blevet bedt om at komme til Jens Laursen
mandag morgen den 7. juli.
Jens Laursen havde bedt ham om at
brænde huset i Skjellerup af med den
begrundelse, at han derved kunne skaffe
penge til at betale landinspektør Sø
rensen. Jens Erichsen havde dog straks
afslået at sætte ild til huset. Mandag ef
termiddag havde Jens Erichsen sammen
med sin hustru arbejdet i tørvemosen, og
her var han blevet opsøgt af Jens Laursen,
der igen havde bedt ham om at brænde
huset af.
Jens Laursen havde prøvet at overtale
ham ved at sige, at da han kun var ejer
af nogle ubetydelige sengeklæder, kunne
han tage dem under armen, og gå ud og
tigge, for det kunne han samle mange
penge ved.
Da Jens Erichsen stadig havde afslået,
havde Jens Laursen sagt, at han så selv
blev nødt til at brænde huset af, når ingen
andre ville. Derfor ville han om aftenen

ride til Skjellerup, så huset ville ligge i
aske inden daggry.
Jens Erichsen forklarede videre, at han
derpå havde varskoet mændene i Skjel
lerup, og det var blevet besluttet at holde
vagt om natten. Han havde også selv
deltaget i vagten, men han havde holdt
sig skjult, og han havde ikke selv set Jens
Laursen, men havde hørt ham sige ”Hvad
nu”.
Medens Jens Erichsen og hustruen
havde arbejdet i tørvemosen, og efter Jens
Laursen havde været der, var Jens Laur
sens hustru Kiersten passeret forbi på vej
til barselsbesøg i Skjellerup. Jens Erich
sens hustru, som havde hørt Jens Laursen
sige, at huset skulle ligge i aske inden
daggry, var blevet meget vred og bange,
og havde prøvet at tale Jens Laursen fra
sit forehavende, men uden held. Nu kon
taktede hun derfor Jens Laursens hustru,
da hun passerede forbi.

Retten tog på besøg
Politiretten gik derefter til Skjellerup og
tog Jens Laursens hus i øjesyn og fandt, at
det var i meget brøstfældigt tilstand. Niels
Jensen, der var blevet afhørt den foregå
ende dag, kom tilstede og viste det sted,
hvor Jens Laursen havde gjort holdt og
udstrakt armen. Retten fandt, at dette sted
var det bekvemmeste sted til ildspåsættel
sen, da lyngtaget var forlænget helt ned til
jorden her for enden af Niels Jensens hus,.
Jens Erichsens hustru, Mette Marie
Andersdatter, blev derefter afhørt og
forklarede, at hun havde beklaget sig til
Jens Laursens hustru over hendes mands
planer om at brænde Skjelleruphuset ned.
Jens Laursens hustru havde først ladet
som om, hun var uvidende om mandens
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hensigt, men havde til sidst indrømmet,
at hun om morgenen havde hørt sin mand
tale med Jens Erichsen om at brænde hu
set af. Hun var dog meget imod mandens
planer, da det kunne blive en ulykke for
hele Skjellerup by.
Herefter gik politiretten til gårdmand
Anders Laursen i Skjellerup for at høre
hans hustru Johannes forklaring. Hun
havde barslet for få dage siden og kunne
ikke gå ud.
Anders Laursens hustru fortalte derpå
som vidne, at Jens Laursens hustru man
dag eftermiddag havde været på barsels
besøg hos hende, og da havde sagt, at
hendes mand ville brænde sit hus i Skjel
lerup af.
Politiretten gik derefter til Thorupgård
for at afhøre Jens Laursens hustru, Kier
sten Rasmusdatter. Hun forklarede, at
hendes mand for tre uger siden i sjov hav
de sagt, at man kunne gøre ham en tje
neste ved at brænde huset i Skjellerup af.
Hun forklarede, at hun ikke havde hørt,
hvad samtalen med Jens Erichsen mandag
morgen drejede sig om, og hun benæg
tede den forklaring, som var blevet givet
af Jens Erichsens hustru om samtalen i
tørvemosen. I mosen havde hun kun sagt,
at hun var bange for, at samtalen mellem
hendes mand og Jens Erichsen havde dre
jet sig om ildspåsættelse. På politirettens
forespørgsel om, hvad der fik hende til at
tro det, kunne hun kun svare, at det var en
fornemmelse hun havde.
Efter alle vidneafhøringerne var afslut
tet, blev gårdejer Jens Laursen fremstillet
til forhør.
Politiretten fremførte anklagen mod
ham, og de forklaringer vidnerne havde
givet, men han nægtede pure at have
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anmodet eller tilskyndet nogen til at
afbrænde hans hus i Skjellerup. Han ind
rømmede dog, at han havde sagt, at man
ville gøre ham en tjeneste ved at sætte ild
til huset, da han ellers ikke kunne betale,
hvad han skyldte. Han indrømmede også,
at han havde sagt, at Vorherre kunne gøre
ham en tjeneste ved at lade hans ejen
domme afbrænde. Han oplyste, at han
havde forsikret huset i Skjellerup for 450
Rdl sølv.
Det var kun for sjov
Det var rigtigt, at han havde været i Skjel
lerup mandag aften, men det havde kun
været for at lave sjov med mændene i
Skjellerup, fordi han havde vidst, at de
ville holde vagt mod ham. Det vidste han,
fordi han mandag eftermiddag havde sagt
til Jens Erichsen, at han ville ride gennem
Skjellerup, og han havde kunnet mærke
på Erichsen, at mændene var bange for
ham. Han havde godt kendt rygtet om
ildspåsættelse, og derfor havde han villet
narre mændene ved at ride gennem byen.
Han havde ikke rakt armen ud mod
Niels Jensens hus, men havde holdt stille
ud for huset, fordi han havde vidst, at
Niels Jensen havde siddet inden for gær
det. Hvorfra han havde vidst, at Niels Jen
sen havde siddet inden for gærdet, kunne
han ikke forklare med andet end, det var
noget, han havde gættet sig til.
Da retten ville vide, hvorfor han over
for Skjellerupmændene havde nægtet, at
han havde været i Skjellerup, svarede han,
at disse mænd ikke var hans skriftefædre,
og han forudså, at sagen var kommet så
vidt, at han ville komme til at forklare sig
i Retten.
På spørgsmålet om, hvad han havde talt

Vejen fra Skjellerup og Thorupgård. I baggrunden ses den nuværende Thorupgård.

med Jens Erichsen om mandag morgen,
svarede han, at Jens Erichsen skyldte ham
noget husleje, som han ville afkræve ham.
Jens Laursen havde nu ikke villet udta
le sig mere til politiretten, og på grundlag
af de oplysninger, der var fremkommet
i sagen, blev Jens Laursen arresteret, og
sognefoged Frands Christensen, Sminge,
blev pålagt at holde vagt over ham og kø
re ham til arresten i Århus den følgende
dags morgen.
Anno 1823, den 9de October blev i Sa
gen: Prokurator Calundan som Actor (=
anklageren) ctr: Arrestanten Jens Laur
sen fra Thorupgaard blev af underteg

nede Dommer med tiltagende Meddomsmænd ved Hielmslev Giern Herreders
Extraret afsagt følgende:

Dom
Arrestanten Jens Laursen fra Thorupga
ard som efter Stiftsamtets Ordre af 4de
forrige Maaned tiltalte for intenderet (=
med hensigt) Ildspaasættelse har desangaaende i Retten afsagt følgende Tilstaaelse:
Da det Huus som Arrestanten eiede i
Skjellerup var misholt af Bygning, men
assureret i Brandkassen for 450 Rdl: næ
rede han det Ønske at faae det afbrændt
for at tilvænde sig Assurence Summen
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naar ikke videre Skade derved kunde
skee - Han anmodede til den Ende først
i afvigte Sommer Huusmand Andreas
Christiansen i Woel om, naar denne der
til faae Ledighed at afbrænde Huuset og
informerede ham derfor om, at han, naar
Ilden var paasat skulde slaae Vinduerne
indfor at Folkene, der boede til Leie i
Huuset ikke skulde vorde indebrændte.
Da Andreas Christiansen imidlertid
ikke vilde indlade sig heri begav Arre
stanten sig Lørdag den 5te Julii derefter
til Indsidder Anders Jensen i Woel og
fremsatte han samme Begiæring til Den
ne , hvorfor han udlod sig med at dersom
Anders Jensen afbrændte Huuset samme
Dags Aften, skulde det ansees som vel
udført, thi da han den Aften skulde til
Gilde i Mollerup vilde han i paakom
mende Tilfælde være i Stand til at føre
Bevis for Alibi - Arrestanten informerede
tillige Anders Jensen med Maaden hvorpaa Brandstiftelsen skulde skee, at han
nemlig skulde I Stk antændt Tørv eller
Trøske paa en lang Stang, stikke det ind
i Lyngtaget, derefter slaae Vinduerne ind
for at Folkene ikke skulde indebrænde,
og naar dette var skeed, løbe sin Vei Ogsaa Anders Jensen nægtede at opfylde
Arrestantens Begiæring, hvorefter han
nu fattede den Beslutning, om muligt at
faae Leieren af Huuset Jens Erichsen til
at afbrænde det, og sendte han til den
Ende derpaa Bud til Jens Erichsen om at
komme til sig Mandag den 7de Julii - Ar
restanten talte nu vidtløftig med denne
Mand om hvorledes hans Formues For
fatning vilde kunde ophielpes ved at Hu
set blev afbrændt, samt søgte, dog ligele
des her uden Nytte, atformaae denne til
at paatage sig Brandstiftelsen, og blev
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det iøvrigt Resultatet af deres Samtale at
Arrestanten skulde indfinde sig samme
Dags Eftermiddag hos Jens Erichsen
som da havde Arbeide i Tørvemosen - Ar
restanten begav sig ogsaa did for at tale
med bemeldte Person om Husets Afbrændelse, og da han nu troede at bemærke at
Vinden stoed saaledes at hans Huus, na
ar det blev sat i Brand ikke kunde antæn
de andres, sagde han til Jens Erichsen,
at han vilde komme samme Aften, og da,
ifald han saae Ledighed til det, og kom
me til Rette med Jens Erichsen derom,
afbrænde Huuset -1 denne Hensigt reed
han ogsaa til Skjellerup om Natten imel
lem 11 og 12, men idet han holdt udenfor
det Huus som laae ved Siden af hans for
at komme til Kundskab om hvorvidt han
af nogen blev beluret, det han befrygtede,
da han ansaae det for muligt at Jens
Erichsen kunde haveforaadt ham, blev
han anraabt og flygtede ud af Byen, saa
at der ikke blev noget iværksat - Fremde
les har Arrestanten tilstaaet at have givet
Lovning paa, saafremt han var kommen
overens med Leieren af Huuset om det
tes Afbrændelse, at være bleven forsynet
med Apparater dertil for denne og at han
ved Samtalen som forefaldt i Tørvemosen
ogsaa udlod sig med fra Jens Erichsen
at denne maatte redde sig derfra med
Strømper paa naar Huset var brændt,
da der let kunde opstaae Mistanke imod
ham hvis han reddede Klædningstykker
- Denne Arrestantens Tilstaaelse ved de
af ham fremsatte Anmodninger og brugte
Tilladelser er aldeles konstateret saavel
ved Andreas Christiansens som Anders
Jensens og Jens Erichsens aflagte For
klaringer, ligesom det af Jens Erichsens
Hustrue, der var tilstæde i Tørvemosen

er bevidnet at Arrestanten besternt, udlod
sig med at Huuset skulde være afbrændt
inden den næste Dag gryede - Det er
fremdeles med en stor Mængde Vidners
Udsagn bekræftet, at Arrestanten kom til
Skiellerup den ommeldte Nat, og at han
bemærkede at man, som en Følge af at
Jens Erichsen havde anmeldt hans farlige
Yttringer, blev oppasset, flygtede til sin
paa Woel Mark liggende Gaard, hvor han
havde Bopæl - At Tiltalte virkelig i ond
Hensigt indfandt sig i Skiellerup fremly
ses ikke allene af det der samme Dag og
flere Dage forinden var foregaaet, men
ogsaa af den under Sagen oplyste Om
stændighed at han sneg sig til Byen over
Markerne istedetfor at følge Veien samt,
at han saa, da Personer eftersatte ham,
nægtede at have været i Skiellerup - Vel
saa Tiltalte paaberaabte sig at han tviv
lede om at han kunde havde udført Gierningen, hvis ogsaa Ledighed dertil havde
været givet, men Sagens Omstændigheder
berettiger upaatvivligen til at antage at
det var tiltaltes faste Forsæt at afbrænde
Huset Mandag Nat og bliver det i al Fald
af Andreas Jensens aflagte Vidnedsbyrd
sammenholdt med Tiltaltes egen Bekiendelse klart at han, om ikke med egen,
saa dog med fremmed Kraft kunde udført
Gierningen Defensor (=forsvareren) saa vel som
den Omstændighed at Tiltalte for endeel
Aar siden har været beleedt afen Grad
af Vanvid og af nogle af Vidnernes For
klaringer, samt af den Omstændighed
at han blottede sit onde Forsæt for flere
vil det infereva (=føre til) at han ikke
skulde være capax poena (= strafegnet),
men denne Formening kan Retten ikke
give Medhold, thi det er tilfulde oplyst

at Arrestanten ikke siden hans tidlige
Sygdom, da han en kort tid havde An
fald af Vanvid, saa manglet noget i sin
Fornufts fulde Brug og de paaberaabte
Vidners Forklaringer gaaer ikke ud
paa andet end at tiltalte, da han talte
om Brandstiftelsen havde et fortvivlet
Udseende, hvilket kunde være en meget
naturlig Følge af hans onde Sindelag
og involverede aldeles ikke Forrykthed
- Desuden talte Vidnet Anders Jensen,
Lars Melgaard, Opholdsmand Christen
Jensen og Hustrue Vidnedsbyrd paa det
bestemteste imod Mangel paa Imputabilitet Utilregnelighed)/or Tiltalte - At Til
talte blottde sit forbryderiske Forsæt for
flere var nødvendigt saafremt han skulde
erholde Medhiælpere, og at han lod Jens
Erichsens Hustrue blive Vidne til den
Samtale som forefaldt i Tørvemosen lader
sig let forklare deraf at han vilde have
Gierningen præpareret i selve Huset og af
Manden udført Spørger nu om tiltaltes Straf da det er
klart at poena ordinaria (=almindelig
straf) hverken efter 6-19-1 eller 5te Arti
kel hvortil Plakat 7 April 1819 henholder
sig1, kan blive at anvende, da disse Lovstæder forudsætter at Delictium perfectum (=afsluttet misgerning) og dertil at
udgiøre dette fordres at Ilden er bleven
paasat, hvorimod Tiltalte som er langt
over kriminel Lavalder, maae blive at ansee med en arbitrair (=dømme efter skøn)
Straf der med Hensyn til Fastheden i det
hans overbeviste forbryderiske Forsæt,
den store Fare den offentlige Sikkerhed
i Almindelighed var udsat for ved dette
Delictium, og endelig den in casu (= i det
foreliggende tilfælde) oplyste Omstændig
hed af Wind og Veier den ommeldte Nat
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var af den Beskaffenhed, at hele Byen
efter Beliggenheden af tiltaltes Huus
vilde været udsat for den øiensynligste
Fare hvis hans Forsæt var bleven udført,
skiønnes ikke at burde være mindre end
Fæstnings Arbeide paa Livstid Derfor maae Arrestanten blive at til
pligte at udrede af samtlige denne Sag
flydende Omkostninger og derunder Sallarium til Actor og Defensor, hvilket for
første bestemmes til 6 og for sidste til 4
Rdl. Sølv - Sagførelsen har været forsvar
lig
Thi kiendes for Ret
Arrestanten Jens Laursen fra Thorupgaad bør hensættes til Arbeide i Kjøben
havns Fæstning sin Livstid. Saa bør han
ogsaa udrede samtlige af denne Sag lovligen flydende Omkostninger og derunder i
Sallarium til Actor Prokurator Calundan
6 Rdl og til Defensor Sagfører Warthoe 4
Rdl alt Sølv At efterkommes under Accord efter
Loven

formulere sig, som han ville, da alle fire
meddommere var analfabeter, der har
”underskrevet” dommen med ført pen.
Den idømte straf for brandstiftelses
forsøget var meget hård og blev anket til
Lands Overretten i Viborg, men herreds
rettens dom blev stadfæstet ved Lands
Overrettens dom den 8. december 1823.

Som Meddommere
Marcus Wolder - Jens Bove - Matthias
Johansen - Søren Jensen - alle medført
Pen
Blichfeldt

Herefter var der en mundtlig forhand
ling af sagen imellem parterne, og disse
bad derefter om, at der blev afsagt dom.
Højesteret udtalte derefter:

Det fremgår af politirettens afhøring af
Jens Laursen, at han nægter sig skyldig. I
dommen anføres derimod, at Jens Laur
sen har tilstået, hvilket så må være sket i
forbindelse med selve retssagen.
Om det er en klar tilståelse, har det
ikke været muligt at konstatere, da det
ikke er lykkedes at finde dokumenter fra
sagens behandling i retten. Dommeren
har formentlig haft ret frie hænder til at
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Straffen blev nedsat
Den 9. marts 1824 blev sagen behandlet i
Højesteret. Kong Frederik den 6. har be
falet sin Højesteret, at den skal behandle
sagen2.
Her påstod actor (anklageren), ad
vokat Poul Egede Sporon, stadfæstelse
af Lands Over Rettens dom. Defensor
(forsvareren), beskikket advokat Peter
Salicath, påstod:
»At de ergangne Domme allernådigst
tilsidesættes, hvorimod tiltalte alene Bør
ansees med en mindre arbitrær Straf efter
Vort allernådigste Forgodtbefindende«.

»Da efter Tiltale, Giensvar og denne
Sags forefundne Beskaffenhed, blev
saaledes herom afOsfor Ret kjendt og
Afsagt
Jens Laursen bør hensættes til Forbedringshuusarbejde i Viborg Tugt og For
bedringshus i fem Aar.«
Ved overgivelse til Viborg Tugt- og
Forbedringshus af arrestanten Jens Laur
sen medfølger et generalieblad, som er

....

<7
Chr. Gullevs’s tegning af Viborg Tugthus.

udfærdiget af dommer Blichfeldt fra Her
redsretten:
Han er født i Tiilst. Hans hjemstavn
er Tvilum Sogn i Giern Herred, hvor
han er forsørgelsesberettiget. Han er 50
Aar gammel. Hans sidste Opholdssted
var Thorupgaard i Tvilum Sogn. Hans
Næringsvej har været Avlsbrug og Heste
handel.
Han er konfirmeret i Tiilst Kirke. Han
har været givt 2 gange og har 7 Børn.
Han bekiender sig til den Evangelisk Lu
thersk Religion.
Han har ikke før været straffet. Han er
Værnepligtig men har Udygtigheds Pas.
Arrestantens øvrige Signalement er føl
gende: Middel af højde og mørk af Haar
og Øine
Jens Laursen bliver iflg Viborg Tugtog Forbedringshus’s protokol indsat den
1. april 1824 og løsladt den 1. april 1829.
Hans opførsel betegnes som upåklagelig.

Dramaer ligger bagved
Det begivenhedsforløb, som bliver afdæk
ket ved afhøringerne, er dramatisk, men
der ligger muligvis også familie- og per
sondramaer skjult bag hændelsesforløbet.
Antydningerne af dette drama dukker
op ved at se på Thorupgårds historie og
relationerne mellem de personer, som op
træder i hændelseforløbet.
Thorupgåd blev ved et skøde af 24. maj
1793 solgt af ritmester Hoff til Christen
Jensen, der den 15. november 1776 var
blevet gift med Maren, datter af Christen
Karlson af Woel. Ægteparret fik fem
børn:
1.
Ane, som blev døbt i 1777. Ane blev
den 11. november 1796 trolovet med Jens
Laursen (”brandstifteren”). Jens Laursen
var døbt den 12. juni 1774 som søn af
gårdmand Laurs Christensen, Kasted (ved
Tiist) og Anne Nielsdatter. Ane døde 19.
september 1821.
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2.
Jens, som blev døbt i 1780, og døde den
10. juli 1822. På dette tidspunkt var han
tjenestekarl i Voel.
3.
Karen, som blev døbt i 1783. Karen
blev den 16. december 1805 gift med
Anders Laursen, Skjellerup (anmelderen
af ”brandstifteren”). Karen døde 1. marts
1813.
4.
Maren, som blev døbt 1786.
5.
Christen, som blev døbt i 1789, og døde
22. april 1811.

Christen Jensen ejede Thorupgård fra
1793 til den 19. september 1811, da han
solgte den til sin svigersøn Anders Laur
sen.
Christen og hustruen blev i forbindelse
med handlen aftægtsfolk på Thorupgård.
Opholdskontrakten indgik som en del af
handlen, og blev tinglyst i skødet. Han
delssummen udgjorde 1.000 Rdl. Chri
sten slap dog ikke kontrollen med gården,
idet han blandt andet indsatte en betin
gelse i skødet om, at han skulle godkende
køberen ved et eventuelt videresalg se
nere. Christen var på handelstidspunktet,
da han gik på aftægt, 58 år gammel.
Baggrunden for, at han overdragede
gården og gik på aftægt, kunne være hans
alder i forhold til det hårde landarbejde,.
Måske spillede det også ind, at sønnen
Christen døde i april måned 1811, hvis
han havde hjulpet faderen med at drive
gården.
Hvorfor gården ikke blev solgt til den
ældste søn Jens vides ikke, men ved sin
død i 1822 var han tjenestekarl i Voel, så
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det tyder på, at han ikke har haft de for
nødne evner eller interesser som gårdejer.
Heller ikke den ældste datter Ane og
hendes ægtefælle Jens Laursen overtager
gården på dette tidspunkt, men bliver,
som det fremgår af det efterfølgende, ind
draget i nogle usædvanlige handler og
mageskifter inden det bliver dem, som
overtager gården. Man kan få den tanke,
at Christen Jensen og Maren har haft
mindre sympati for Jens Laursen og/eller
Ane end for Anders Laursen og Karen.
Anders Laursen var kun ejer af Tho
rupgård i fem år. Den 8. april 1816 solgte
han til Jens Laursen og Ane. Handels
summen var den samme, 1.000 Rdl,
som Anders havde købt gården for af
svigerfaderen. Også i denne handel var
opholdskontrakten en del af de handels
betingelser, som var fastsat i skødet, og
derfor fortsatte Christen og Maren som
aftægtsfolk på Thorupgård.
Grunden til at Anders solgte Thorup
gård på dette tidspunkt kendes ikke. Der
kan måske være en sammenhæng med,
at hans hustru Karen var død den 1 marts
1813. Det kan heller ikke konstateres, om
Anders solgte frivilligt til svogeren, eller
han blev tvunget dertil af Christen, der
som nævnt ikke havde sluppet kontrollen
med gården. Ser man på handelsforløb og
handelspriser virker det ret sandsynligt,
at svigerfaderen har haft en finger med i
spillet.
Der blev byttet tilbage
Jens Laursen og Ane, som nu flyttede
til Thorupgård, kom fra en gård i Skjel
lerup. Denne gård solgte Jens ved skøde
af 8. april 1816 til Anders Laursen for
1.000 Rdl. Der var således tale om et ma-

geskifte mellem de to. Men netop denne
gård i Skjellerup havde Anders Laursen
tidligere ejet og solgt til Jens Laursen og
Ane i forbindelse med, at han og Karen
købte Thorupgård.
Det fremgår af skødet af 8. april 1816,
at ejendommen i Skjellerup den 7. okto
ber 1813 er tinglyst fra Anders Laursen til
Jens Laursen. Hvorfor tinglysningen først
sker i 1813, skønt Anders køber Thorup
gård i 1811, står hen i det uvisse. Man må
antage, at Anders Laursen og Karen er
flyttet fra gården i Skjellerup i 1811, og at
Jens Laursen og Ane er flyttet ind på det
te tidspunkt. Måske ligger forklaringen i
Karens død den 1. marts 1813, svigerfade
rens kontrol med gården og udsigten til at
Anders ville tage sig en ny kone.
Efter Anders havde solgt Thorupgård,
flyttede han således tilbage til sin gamle
gård i Skjellerup. Efter Karens død var
han blevet gift med Johanne Jørgensdatter, og det var hende, som Jens Laursens
nye hustru Kiersten Rasmusdatter aflagde
et barselsbesøg, hvorunder hun røbede
mandens brandstiftelsesplan. Jens Laur
sen første hustru Ane var død den 19.
september 1821.
Efter Kiersten havde været på barsels
besøg fortalte Johanne sin mand Anders
om Jens Laursens brandstiftelsesplan, der
på den måde kom til Skjellerupboernes
kendskab, og resulterede i Anders Laur
sens »Andragende« (anmeldelse) til poli
tiretten i Skanderborg.
Måske gammelt nag
Jens og Anders var således forhenværen
de svogre på det tidspunkt, Jens forsøgte
brandstiftelsen, men barselsbesøget tyder
på, at der stadig var et bekendtskabsfor

hold i et eller andet omfang, i hvert fald
på hustrusiden. Derfor må man undre sig
over, hvorfor det netop var ex-svogeren,
som indgav ”andragendet” (=anmeldel
sen) til politiretten, når andre Skjellerupboere allerede havde anmeldt sagen
til sognefogeden i Linå. Af afhøringerne
fremgår i øvrigt, at Anders Laursen ikke
havde deltaget i vagtholdet om natten.
Man må tro, at der ligger et personligt
motiv bag anmeldelsen, måske gammelt
nag i forbindelse med nogle af deres ind
byrdes gårdhandler.
Huset i Skjellerup, som Jens ville have
brændt af, havde han købt af Niels An
dersen Degn ved skøde af 1. august 1818.
Af hvilken grund han købte huset, som
allerede på dette tidspunkt var i meget
ringe stand, vides ikke, men det har ikke
kunnet konstateres, at der er nogen sam
menhæng med familiære forhold. Købet
skyldes sandsynligvis ønsket om at er
hverve den jord og de tørveskifter, som
hørte til ejendommen og formentlig også
en påtænkt berigelsesdisposition ved as
surancesvindel.
Jens Laursen købte huset for 199 Rdl.,
men havde forsikret det for 450 Rdl. En
disposition, der stærkt tyder på, at han
havde planer om at begå forsikrings
svindel. Hvis han havde haft planer om at
sætte huset i stand, ville han næppe for
sikre det mere end højest nødvendigt, før
istandsættelsen havde fundet sted.
Da huset, efter at straffesagen var
blevet afsluttet, blev solgt på tvangsauk
tion, var vurderingssummen 60 Rdl., og
det blev solgt for 160 Rdl.. Køberen var
gårdejer Laurs Andersen Melgaard, som
var en af de Skjellerupmænd, der om nat
ten henvendte sig til sognefogeden i Linå
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efter Jens Laursens brandstiftelsesforsøg,
og som om natten var gået med til Tho
rupgård.
Thorupgård blev på tvangsauktionen
solgt for 910 Rdl. til ungkarl Jens Jensen
i Mollerup. Ejendommen blev på solgt
på det vilkår, at alle rettigheder og for
pligtelser skulle overtages og herunder
opholdskontrakten med Christen Jensen
og Maren.
Christen Jensen døde den 13. november
1842 i en alder af 89 år, og hustruen Ma
ren døde den 25. februar 1843 i en alder
af 84 år.
Forbrydelsen var nøje planlagt
Jens Laursens åndsevner får man en
glimrende fornemmelse af ud fra herredsretsdommen. Jens Laursens forsvarer har
fremført til hans forsvar, at Jens Laursen
tidligere har haft anfald af vanvid, hvor
for retten har været inde i en vurdering af
hans tilregnelighed. Derfor var Jens Laur
sens ex-svigerforældre, Christen Jensen
og Maren, blevet afhørt herom som vid
ner i retten. Af dommen fremgår, at ”op
holdsmand Christen Jensen og hustru's
vidnesbyrd på det bestemteste taler imod
mangel på imputabilitet” (=tilregnelig
hed). Også Laurs Andersen Melgaard,
Skjellerup, og Liier Anders, Voel, aflagde
vidnesbyrd i Retten om Jens Laursens
tilregnelighed.
Ved en nutidig vurdering forekommer
Jens Laursens at være en tåbe på grund af
sin åbenmundethed om brandstiftelses
planen. I bagklogskabens klare lys kan
man i dag se, at det havde været langt klo
gere af Jens Laursen selv at have udført
brandstiftelsen uden at inddrage andre.
Sådan tegnede billedet sig derimod
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ikke, da han planlagde forbrydelsen. Han
regnede uden tvivl med, at han ved at få
andre til at udføre brandstiftelsen, kunne
undgå risikoen for selv at blive straffet.
Derfor gjaldt det blot om, at han fik valgt
den rette person til at udføre forbrydelsen.
Ved et af overtalelsesforsøgene viser han
også sin omtanke, idet han gerne vil have
brandstiftelsen udført, medens han var til
fest i Mollerup og derved havde et sikkert
alibi.
Han var også meget opmærksom på,
at brandstiftelsen i uheldigste fald kunne
ende med en dødsbrand, og det ville han
undgå, og det ville også være langt mere
alvorlig end assurancesvig. Dette frem
går af, at han instruerede de potentielle
brandstiftere i, hvorledes de skulle udføre
brandstiftelsen., så beboerne blev reddet.
Den første han prøvede at overtale til
at afbrænde huset, var tækkemand An
dreas Christiansen i Voel. Tidspunktet for
overtalelsesforsøget var efter tækkeman
dens forklaring til retten ca. 14 dage før
brandstiftelsesforsøget, dvs. ca. 23. juni.
Hvis det på den tid var skik i Skjellerup
med Skt. Hansblus, ville branden i huset
kunne kamufleres som et uheld i forbin
delse med Skt. Hans bål. Et forhold som
Jens Laursen utvivlsomt ville have tænkt
på. Han kunne dog ikke overtale tække
manden til brandstiftelsen.
Skulle bruge penge til terminen
Tidspunktet for overtalelsesforsøget viser,
at Jens Laursen har været under pres for
at skaffe penge til betaling af sin juni ter
min til pengeudlåneren Søren Sørensen.
Jens Laursen har med rette frygtet sin
kreditor landinspektør Søren Sørensen,
der boede på Laven Hovgaard, og var

Her er lokaliteterne vist, som er omtalt i artiklen. Generalstabskort 1:20000, 1876/1913

berygtet viden om for at være en hård
hændet gnier og pengeudlåner. Rygterne
sagde ligefrem, at han efter sin død og
begravelse på kirkegården i Linå gik igen
på Laven Hovgård..
Lørdag den 5. juli prøvede Jens Laur
sen at overtale Liier Anders til brandstif
telsen. Liier Anders havde tidligere været
på kant med loven, så Jens Laursen havde
forventet, at han kunne overtales til at
begå forbrydelsen. Liier Anders afslog
brandstiftelsen, men foretog sig dog ikke
noget for at forhindre forbrydelsen. Hvad
betalingen skulle være fremgår ikke af
sagen, men Liier Anders har uden tvivl
fået tilbudt en betaling, selv om ingen af
de direkte involverede parter nævner no
get om det under politirettens afhøringer.
Det gør derimod Niels Jensen, der til ret
ten giver den oplysning, at rygtet siger, at
Liier Anders til Nels Peltsen i Voel har
fortalt, at Jens Laursen mod betaling har
villet formå Liier Anders til ildspåsæt
telse.
Da både tækkemanden og Liier An
ders mod hans forventning afslog at sætte
ild på huset, steg presset yderligere på

Jens Laursen., og derfor prøvede han som
en tredje mulighed lejeren, som boede i
huset, Jens Erichsen.
Jens Erichsen havde en søn, som tjente
på Thorupgård ved Jens Laursen. Søndag
den 6. juli viderebragte sønnen en besked
fra Jens Laursen til Jens Erichsen om at
møde på Thorupgård mandag morgen.
Jens Erichsen blev bedt om at sætte ild
på huset. Han afslog brandstiftelsen, men
foretog sig i øvrigt ikke noget for at for
hindre den.
Jens Erichsen har ikke oplyst noget om
den betaling, han var blevet tilbudt for
ildspåsættelsen. Under afhøringen for
klarede Jens Laursen, at han havde kaldt
Jens Erichsen til møde på Thorupgård,
fordi han skyldte husleje. Erichsen-familien var ludfattig, for vi har Jens Laursens
udsagn til Jens Eriksen om, ”at han dog
kun var eier af nogle ubetydelige senge
klæder”, og det er meget sandsynligt, at
der har været en lejerestance, som Jens
Laursen har kunnet bruge både som pres
sionsmiddel og som betaling for brand
stiftelsen.
Efter at Jens Eriksen havde afslået
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om morgenen mandag den 7. april, ville
Jens Laursen muligvis igen have forsøgt
at overtale tækkemanden. Han mødte op
på hans bopæl i Voel mandag den 7. juli,
men kun tækkemandens hustru var hjem
me, og Jens Laursen fortalte ikke hende,
hvad hans ærinde var.
Jens Laursen var åbenbart nu blevet de
sperat og forsøgte igen mandag over mid
dag at overtale Jens Erichsen til brand
stiftelsen, men igen uden held. Dette
overtalelsesforsøg foregik i en tørvemose
mellem Thorupgård og Skjellerup, hvor
Jens Erichsens hustru også arbejdede, og
hun hørte, at Jens Laursen sagde, at han
selv ville afbrænde huset inden daggry.
Jens Erichsens hustru blev rædsels
slagen ved udsigten til, at hendes hjem
skulle afbrændes den kommende nat, og
derfor kontaktede hun Jens Laursens hu
stru Kiersten Rasmusdatter, da hun, kort
efter at Jens Laursen havde forladt dem,
passerede tørvemosen for at gå på barsels
besøg i Skjellerup hos Anders Laursens
hustru Johanne.
Tækkemanden holdt tæt
Af tækkemanden Anders Christiansen
vidneudsagn til Retten fremgår, at Jens
Laursen havde forsøgt at overtale ham til
brandstiftelse én gang, ca. den 23. juni.
Vidneudsagnet tyder også på, at Jens
Laursen ville prøve et nyt overtalelses
forsøg ved det forgæves besøg i Voel
mandag den 7. juli. Der er imidlertid god
grund til at tro, at tækkemanden ikke har
fortalt hele sandheden til Retten. Tæk
kemanden fortalte under afhøringen,
at Jens Laursen allerede en måned før
brandstiftelsesforsøget, dvs. sige ca. 7
juni, havde været hos ham, og havde bedt
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ham om at efterse hustaget i Skjellerup.
Han skulle derefter fortælle Jens, om ta
get kunne bødes eller skulle omlægges.
Tækkemanden havde dog ikke været i
Skjellerup for at se på taget.
Der kan ikke herske tvivl om, at Jens
Laursen ikke havde planer om reparation
af taget. Han var i stor pengenød og hav
de ikke råd til at få taget repareret. Han
havde derimod et akut behov for penge til
at betale landinspektør Søren Sørensen,
og han havde planlagt at pengene skulle
skaffes ved assurancesvig.. Derfor er det
overvejende sandsynligt, at Jens Laursen
allerede på dette tidspunkt har prøvet at
overtale tækkemanden til at afbrænde
huset. Tækkemanden har imidlertid ikke
haft nogen interesse i at oplyse dette
til Retten, da han så måske selv kunne
risikere straf for ikke tidligere at have an
meldt sagen til myndighederne.
Som nævnt havde Liier Anders været
på kant med loven og afslog brandstiftel
sen, fordi han, som han havde sagt, ”nu
ville hytte sig”. Om tilnavnet ”Liier”
har noget med hans fortid at gøre og er
dialekt for ”lede” er ikke til at vide, men
han var ikke en person, som ville sladre
om Jens Laursens planer. Liier Anders
røbede ganske vist sagen til Nels Peltsen,
Voel, om mandagen den 7., men med et
udtrykkeligt pålæg om, at det ikke måtte
siges videre. En mulig grund til at Nels
Peltsen blev betroet den fortrolige viden
kunne være, at han og Jens Laursen var
gode venner. Denne formodning baseres
på, at det er Nels Peltsen, der havde været
med Jens Laursen i Skanderborg for at
være vitterlighedsvidne i forbindelse med
skødeskrivningen på Thorupgård.
Nels Peltsen lod dog sin viden gå vi-

dere, hvilket fremgår af, at han bliver an
givet som kilde til rygtet om, at Liier An
ders skulle være blevet bedt om afbrænde
Skjelleruphuset. Der er imidlertid intet
der tyder på, at Nels Peltsen har foretaget
sig noget for at forhindre brandstiftelsen,
og han har sikkert først viderefortalte
sin viden, efter sagen var blevet det store
samtaleemne på egnen.
Afsløret ved barselssnak
Det var de oplysninger Kiersten Rasmusdatter havde fået i mosen fra Jens Erik
sens hustru om sin mands brandstiftel
sesplan og derefter videregav til Johanne
under barselsbesøget, der var årsagen til
at brandstiftelsesforsøget blev afsløret
og forhindret. Johanne videregav oplys
ningerne til sin mand Anders Laursens,
og det var ad denne vej Skjellerupboerne
blev alarmeret.
I politiretten udtalte Jens Erichsen, at
han varskoede mændene i Skjellerup, og
dette nævnes også i dommen, men ingen
af de afhørte i politiretten har angivet
ham som ophavsmand til oplysningerne
om brandstiftelsesplanen.
Det er utvivlsomt korrekt, at Jens
Eriksen har fortalt i Skjellerup, at Jens
Laursen ville have ham til at brænde
huset af, men det er først sket efter, at pla
nerne allerede var kommet frem på grund
af Anders Laursens hustru Johanne.
Hvis Jens Erichsen ville have forhindret
brandstiftelsen, så ville han have røbet
planerne for Skjellerupmændene allerede
om morgenen, da han første gang blev
bedt om at sætte ild til huset. Jens Erich
sen deltog selv i nattevagten i Skjellerup,
men han holdt sig skjult hele tiden. Han
har bestemt ikke været interesseret i at

blive set af Jens Laursen. Ingen kunne jo
vide, hvordan sagen ville ende, og han har
været bange for Jens Laursen, som han
var afhængig af.

Beskyttet af status som gårdejer
Sagen efterlader ingen tvivl om, at Jens
Laursen både har været fræk, snu og
beregnende. De personer, han har valgt
at forsøge at overtale til at begå forbry
delsen, har han kunnet stole på ikke ville
sladre. Han har også været sikker på, at
hvis noget gik galt, så ville han i kraft af
sin status som gårdmand stå stærkt i en
mulig retssag med påstand mod påstand
og uden direkte beviser mod ham. Et
vidneudsagn i politiretten fra kyrasser
Jørgen Laursen viser, at Jens Laursen er
helt bevidst om sin status og position som
gårdejer, og at hans ord vil blive tillagt
en særlig vægt, idet han udtaler til Jørgen
Laursen, at ”han ville vel sigte ham, men
at der skulle andre hemmeligheder til end
hans vidnesbyrd”.
Brandstiftelsen blev efter alt at dømme
udelukkende forpurret som en følge af
tilfældigheder:
- Jens Laursens hustru’s åbenmundet
hed kombineret med, at hun tilfældigvis
på denne mandag gik på barselsbesøg
hos Johanne, og
- at Jens Erichsens hustru tilfældigvis
er i tørvemosen, da Johanne passerer den.
Det var omstændigheder, som Jens
Laursen ikke har haft nogen chance for at
forudse.
Takket være disse tilfældigheder ved
vi i dag, hvad der var lige ved at ske, men
hvis Jens Laursens plan var blevet gen
nemført, var hele Skjellerup muligvis gået
op i flammer, og vi ville i dag have gået
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i den tro, at branden var opstået ved et
uheld.
Hvad der videre skete med Jens Laur
sen efter løsladelsen fra Viborg Tugt- og
Forbedringshus er det (indtil videre) ikke
lykkedes at opklare.
Kilder:
Landsarkivet i Viborg.
Lokalhistorisk Arkiv Gjern med stor hjælp fra
Frode Rydal Nielsen, Jens Mandrup og Kirsten
Hvam.

Noter
1 Danske Lov Siette Bog
XIX Cap: Om Mordbrand og Heedebrynde.
1. Art:
Setter mand Ild i anden Mands Huus eller Skov
med Villie, da er det Mordbrand, og vorder der
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hand tagen derved, have forgiort sin Hals, og enten
brændis, eller stæglis, og Skaden gieldis igien af
hans Gods, og fyrretyve Lod Sølv til den, der Ska
den fik, og til Kongen ligesaa, og til Husbonden
hans Boeslod.
5. Art:
Raader mand anden til Brand, og det hannem
lovligen overbevises, straffis ligesom den, der Gi
erningen giorde.

Plakat 7. April 1819 for Danmark ang. Anven
delse af Lovens 6-19-1 Art paa den, der for at
tilvende sig Assurancegodtgørelse, eller af an
den svigagtig Aarsag, sætter Ild på sit eget hus.
Med indholdet i denne plakat kundgør konge Fre
derik den 6., at bestemmelsen i 6-19-1 skal tolkes
således, at den også anvendes over for den, som
sætter ild på eget hus.
2 Det er i enevældens tid og Højesteret handler på
kong Frederik den 6.’s vegne og i hans navn.

Saxild Sogns første 100-årige
Af Agnes Bruun Sørensen

Tirsdag d. 9. august 1994 fyldte Agnes
Bruun Sørensen 100 år, som den første
nogensinde i Saxild Sogn. Hun var født
og opvokset i Randlev Nørskov som den
yngste af Maren og Jacob Bruuns to pi
ger. Hun hjalp til i hjemmet, indtil hun
var ca. 20 år gammel. Så kom hun ud at
tjene. Først på Saxildgården, hvor hun

Som 100-årig er Agnes ved at sætte kartofler.

blev forlovet med sønnen Einar, senere
som kokkepige på gården Porskjær i Gal
ten. Et ophold på Roskilde Højskole kom
til at præge hende op gennem årene.
I 1917 blev hun gift med Einar. De
fik tre børn, og sammen drev de Saxild
Strandgård i 34 år. Den blev derefter
overtaget af datteren og svigersønnen
Signe og Rasmus Møller.
I 1951 flyttede Agnes og Einar til
Strandvejen 4 i Saxild, men allerede fem
år senere blev Agnes Sørensen enke.
Agnes var usædvanlig rask, rørig og
energisk. Hun var ivrig deltager i alt,
hvad der foregik i sognet fra gudstjeneste
til foredrag og onsdagsklub. Hun passede
stort set selv sit hus og sin elskede have,
og gjorde det altid fløjtende eller syngen
de, rask i hånd og mund.
100-års dagen blev fejret ved en stor
middag på Norsminde GI. Kro. Efter mid
dagen blev der plantet en » Agnes eg » i
kroens have, og Agnes Sørensen tog selv
det første spadestik.
Agnes skrev sine erindringer
På opfordring af datteren Henny nedskrev
Agnes sine erindringer specielt fra barne
årene:
Jeg husker, at Bedstefar fra Sønderjyl
land en eneste gang besøgte os. Han staar
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i min Erindring som stor, skaldet og med
hvidt Fuldskæg, og jeg skulle ikke have
noget hilst, jeg mavede mig ind under
Sengen, der kunne han ikke komme, han
gav mig endda een Appelsin, det var den
første af den Slags, som jeg saa.
Mon Johannes husker, at vi paa Strandgaarden havde Gæster fra Fyn, det var
Fars Moster med Familie, men de fik
aldrig Johannes at se - for det var Fyn
boer! Man skal aldrig mænge sig med
vildfremmede.
Der var ellers ingen Legekammerater
for mig, maaske Ellen en Gang om Ugen,
det skulle jeg have Lov til, der var ikke
noget med at strejfe om i Nabolaget, jeg
reddede mig i al fald en Endefuld, engang
jeg var gaaet ned til Lone, som boede ved
Bjeragervejen. Saa maatte man jo lege
med sig selv, og sommetider fik jeg Lov
at faa en Hovedpude og saa springe op
i Luften fra en Stol, det var et stur, stur
Nummer. For resten saa jeg en rigtig Ti
ger omme i Baghaven, tydeligt med Stri
ber og det hele, det varede mange Dage,
før jeg igen skulle derom.
Om vi havde Juletræ? Det mindes jeg
knap, jo, da jeg blev større fik vi, og ma
aske stod derfor Skolens Juletræ i en sær
lig Glans, der var en rød Glaskugle paa
det Træ, hvem der bare blev den lykkelige
Ejer, men det var der ingen, der blev. Vi
havde altid Fløde med, velsagtens ogsaa
Kage, hvad mon Lærerens dog brugte al
den Fløde til bagefter, hvis de fik saadan
alle steder.
Halmen i sengen blev skiftet
to gange
Jeg husker om Vinteren, naar Vinden var
paa, kunne vi ikke faa varmt, saa flyttede
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vi Bord og Stole hen til Kakkelovnen og
hyggede os der, vi havde en Staalampe,
saa den fulgte jo med, saa syntes vi, at det
var rart, saa kunne blæsten tude, saa galt
den ville. Sengene stod i samme Stue, saa
de var aldrig kolde, det var der mange,
som havde, og det syntes vi ikke, der var
noget mærkeligt i. Der var Halm i Sen
gen, og det blev skiftet to Gange om Aaret, det kunne rigtig rasle de første Næt
ter, til Straaene blev flade, men man laa
godt paa Halm, det værste var Drys under
Sengene, det kunne ikke undgaaes.
Kakkelovnen, vi hyggede os om, var
et Skrummel, som var allerringest til
at varme, og omsider blev den da ogsaa
skiftet ud, man ruttede ikke med de Pen
ge, man ikke ejede. Far sagde, at den ville
Manden paa Bjeragerhougaard købe til sit
Fodermesterhus, men saa sagde Mor, at
kunne den ikke varme hos os, skulle hans
Arbejder aldeles ikke have den, og saa
var den Handel slaaet i stykker.

Tre familier delte avis
Vi var tre Familier om Amtstidende,
og vi fik den sidst, tre Dage gammel, til
Gengæld husede vi hele Stakken af gamle
Aviser, til Aaret var omme, da gik det paa
Omgang med Avisgilde og det endda med
Spisning: Stuvet Hvidkaal med Sylte eller
anden Kødmad. Aviserne blev delt ligeligt
i tre Dele, og saa var det med at holde
Hus med Papiret, det var i al fald før Tele
fonbøgers Tid.
Jeg husker ganske dunkelt, der var en
Stump Skov saa stor som en almindelig
Gaardsplads mellem Gaarden og den nu
værende Skov, den blev ryddet. Men i den
lille Vandgrav oppe i Krogen var der en
sort Mand, forklarede Omme ( Bedste-

Barndomshjemmet i Randlev Nørskov ca. år 1900. Fra venstre er det Agnes, Omme, søster Ma
rie samt forældrene Maren og Jacob Bruun.

mor), og saa skulle jeg ikke nyde noget af
at komme der.
Lige nordøst for Gaarden havde Niels
Eskesen, som boede mellem Over og
Neder Randlev, 2 Td. Land, det har sik
kert fra gammel Tid været en Skovlod,
og da den laa ubekvemt for Niels og godt
for Far, købte han den. Ligesaa havde vi
ogsaa Jord klods op ad den Ejendom, hvor
Einer Jacobsen bor, dernæst kom deres 2
Td. Land og saa igen vores, det blev Na
boen og Far da enige om at bytte, vistnok
uden Penge til nogen af Siderne, men det
skulle selvfølgelig tinglæses.
Naboerne var ellers flinke til at byde
mig med til Fester, jeg var jo« den lille«

og derfor var jeg ogsaa inviteret over til
Jacob Rask’s, der maa have været en sær
lig Anledning, for Lærer Nielsens var der
ogsaa. Fru Nielsen var mild og snaksom,
han var tør, og ejede han humoristisk
Sans, forstod han at skjule det, det var
for resten Jacobes Far og Mor. Men for at
komme til Sagen: Jeg havde plukket nogle
vilde Blomster, og man skal nok ikke
være stor, før man forstaar at fedte for
Spidserne, jeg gik derfor hen og sagde:
» Værsgo Madammen! » da lo hendes
Mand: »Hø, hø, hun kalder dig Madam
men«. Blive til Grin kan man altid opnaa,
men vi kaldte hende faktisk Degnema
dammen.
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Naar jeg som Barn var ude hos min
ejegode Tante Magret i Aarhus, hørte jeg
ogsaa, at hun var Fru Christensen, men
Lejernes Koner hed Madam Madsen og
Madam Andersen.
Der laa mellem Nørskov og Rørth Elle
en vinkelbygget Ejendom, som jeg gik
forbi paa Skolestien, den brændte en Af
ten, og det har jeg en uhyggelig Erindring
om. Hvem der opdagede det, ved jeg ikke,
men da jeg kom om bag vores Gaard,
saa jeg de oplyste Vinduer med Ilden i
Stuerne, det var Lygten, der væltede eller
saadan noget. Manden græd, han havde
kun en Ko, og den indebrændte. Der har
nok været 2 Td. Land, og den Jord købte
Rasmus Rasmussen, saa der blev aldrig
bygget igen.
De sov hos os i lang Tid, men hvor i
Alverden de har ligget, forstaar jeg ikke,
for det var da, mens Omme levede. Vi fik
selvfølgelig Kaffe hver Aften, for de sad
jo sammen med os indtil Sengetid, det
var pæne, yngre Folk. Manden, Anton
Fuglsang, havde kun Tommelfingeren paa
venstre Haand, de fire andre Fingre havde
han skaaret af i en Hakkelsesmaskine, og
han fortalte, at han intet mærkede, før han
saa det.

Der var bud efter far
Mon ikke der var mere indbyrdes Hjælp
somhed dengang? I alt fald gik der Bud
efter Far, saa til det ene og saa til det an
det. Vor Nabo i Vest havde druknet sig i
sin Brønd, saa kom der Bud - det var før
Telefonen -« Kom og tag ham op« , og det
gjorde Far, som var meget stærk. Mens det
stod paa, gjorde det ham ingenting, men
bagefter kunne han ikke ryste Synet af sig.
Hvor mange Gange der har været Bud

88

efter Far, og det baade ved Nat og ved
Dag, naar en Ko ikke kunne kælve, ved
jeg ikke, for det var tit og ikke kun hos
Naboerne. Det var langt billigere end
Dyrlægen, for Far fik kun Tak, desuden
boede Dyrlægen i Odder, maaske havde
han Telefon, men det havde vi andre ikke.
Mange Træk viser Hjælpsomhed og til
lige hvor lidt, man bebyrdede det offentli
ge. Mon der var Sygekasse? Men der var
fattighjælp, og det var den sidste udvej.
Der boede en Kone i Nørskov, som i Pe
rioder var sindssyg, hun havde før været
paa Risskov, som det hed dengang, og nu
skulle hun derud igen. Manden maa have
bedt Far køre hende derud, og det gjorde
Far, for han var altid ret godt kørende
med Heste og Vogn, men han var meget
ked af det, for Konen ville saa nødig af
sted. Det lyder utroligt, hvad jeg fortæller,
men at faa en sindssyg Kone med Toget
og staa paa Aarhus Banegaard til sidst var
ugørligt. Gamle Dage var onde for fattige
Folk, derfor maatte de lære at staa sam
men. Jeg tænker over dette, mon alligevel
ikke det har været Pligtkørsel, Far var
Sognefoged.
Vi havde en Rulle, og den var for hele
Nørskov. Jeg husker tydelig Rasmus Mikkelsen’s Trillebør, den var saa ren, saa
ren, og saa havde den ingen Sider. Der
vankede selvfølgelig Kaffe, naar Tøjet
var rullet, og jeg syntes, det var morsomt,
saa var jeg ikke til at sparke ud, tænk,
hvis der gik noget min Næse forbi, og jeg
mente ogsaa at gøre mig nyttig og være
»sød », da jeg kom ind til Mor og sagde:
»No ho A sød te Maren, at hon ska ha
Kaffe, nær hon æ færdi ! ». Vist skulle
hun have Kaffe, men det kunne jeg bare
blande mig udenom.

13 år gammel blev Agnes fotograferet af N.
Andersen i Odder.

Hos Omme var der trygt
Omme var min gode Støtte, blev jeg mis
kendt i den ene Ende af Huset, gik jeg
bare ind i den anden og fik min soleklare
Ret, eller naar Mor kom i Tanker om, at
nu skulle Sengen redes, saa luskede jeg
ind til Omme og krøb under Dynen der.
Over Sengen var anbragt et kulørt og
snoet Reb med Træhaandtag, det kaldtes
et Sengebaand, og skønt jeg tror, hun nok
kunne komme ud af Sengen, hev hun sig
altid op ved Hjælp af det. Selvfølgelig
maatte det dyrebare Reb ikke bruges til at
slynge i, men Forbud er til for at overtræ
des, og jeg tog mig mangen god Karru

seltur, naar Omme var ude. Men kom jeg
en Vinteraften i Tanker om, at nu ville jeg
ind til Omme, krævede det alt mit Mod.
Jeg skulle igennem to iskolde, mørke
Stuer og ditto Gang, som oven i købet
havde Døre baade ud til Gaarden og op
til Loftet, hvad kunne et mørkeræd Barn
ikke møde, og Døren skulle lukkes straks
for Kulden, som slog i møde. Saa var jeg
gudfrygtig som hverken før eller siden.
Inde hos Omme var der Varme og
Hygge, vi stegte Æbler paa Kakkelovns
ringene, de duftede dejligt, naar de der
laa og sydede, og smagte lige saa godt,
det kunne jeg unde vore Dages Børn, som
trækker deres smaskede Tyggegummi ud
i en Arms Længde.
Hvordan vor » nye Stue« saa ud, husker
jeg ikke, dog mindes jeg en snæver Krog
ved Kommoden, hvor jeg kunne sidde
og afreagere, naar Verden var mig bitter.
Men Ommes Stue - den nye husker jeg
klart. Der stod et meget stort Dobbeltskab
med hvide malede Streger og Krøller,
næstefter Dragkisten, som jeg arvede,
stod en Dobbeltseng fuld af Dyner, og
mellem Vinduerne et mindre Bord, en
Straaløber laa paa det hvidskurede Gulv,
og i Vinduerne stod nogle langbenede Pe
largonier, som prøvede at holde Liv mod
Nord og i Kulde.
I Dragkisten gemte Omme bl.a. sit Lig
tøj, som hun med Suk tog op og omhyg
geligt lagde sammen igen, mon ikke det
var en Kappe, som kunne svøbes om, den
var meget lang, jeg rørte den ikke, men
jeg er vis paa, den kom i Brug. Desuden
gemte hun en Lok af Bedstefars Haar og
hans Krigsmedalje af Bronze, den er nu
paa Odder Museum. Hun havde ogsaa et
Billede af Bedstefar, Christen Jacobsen.
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Med Haar, Skæg og Kravetøj lignede han
Kristen Kold.
Omme var født 1827 og Bedstefar
1820. Omme fortalte, at de under Treaarskrigen, hvori Bedstefar deltog, kunne
høre Kanonerne ved Fredericia.

boede en anden Familie. Manden var en
flittig Arbejder, Konens Fornavn har jeg
aldrig hørt, hun blev kaldt« Prinsessen »,
og alle Børnene var Prinser og Prinsesser,
hvorfor skulle de slæbe og fortsætte med
Moderens øgenavn?

Vi gav æblerne navn
Jeg skrev om stegte Æbler, det maa have
været Taffelæbler - et flot Navn. Vore
Træer var tarvelige Sorter, hvad ogsaa de
hjemmelavede Navne tyder paa. Et hed
»de tykhudede« og svarede dertil, saa var
der »de sødbedske », men det største Træ
hed kun »de søde«, og det var langt de
bedste, dem kalder vi nu »Nørskov-æbler«. Jo, saa var der ogsaa »de surstribede,
hvinende sure, men Mor syntes, der blev
saadan en god Grød. Ingen drømte om at
spise eet af dem. Taffelæbletræerne stod
i Baghaven, det ene var Omme’s, og saa
havde vi som næsten alle andre et Konge
æbletræ.
Baade i Tømmergaarden og Enggaarden i Rørth havde de et stort Pæretræ, de
blev kaldt »Trykhalse«, altsaa Pærerne.
De havde en snerpende Smag, og spiste
man ret mange, fik man virkelig en tryk
kende Fornemmelse. Naa, vi var ikke for
vænte, og jeg mener, de duede til at sylte.
Om Folk lettere kunne faa et øgenavn
end nu? Jae maaske. Der var nu« Svenske
Hanne« og »Tyske Karoline », det var kun
et Tilnavn, som viste deres Hjemstavn.
Karoline havde et lillebitte Brødudsalg,
muligvis gik hun rundt med sine Brød
kurve. Ondt var det, naar en legemlig
Skavank gav øgenavn, som den unge Karl
der aldrig hed andet end« Bettehowed »,
og sandt at sige, har jeg aldrig set nogen
med saa lille et Hoved. I samme Nabolag

Præsten kom forbi
Prinsessen’s Hus er borte, det laa Syd for
Alderdomshjemmet, og der laa ogsaa et
andet gammelt Hus, hvor »Røjtestine«
boede. Det er indlysende, at Manden
havde været Røgter, men nu var hun
Enke, en lille gesvindt Kone med et godt
Mundlæder. En Morgen havde hendes
lille hund haft Uheld, og ærgerlig hev hun
den ud af Døren: »Ka’ du saa kom ud din
allerhelvedes Hund«. Til al Uheld kom
Pastor Fryd just cyklende og sagde: »Det
var en køn Morgenbøn, Stine«, men hun
undskyldte sig ihærdig med, at hun ikke
kunne vide, Præsten kom forbi.
Beliggenheden kunne ogsaa give Til
navn. Ved et Vejsving ud efter Nørskov
ligger et pænt gammelt Hus. Forbi løber
en lille Bæk, og da jeg var Barn, var den
lave Vej et frygteligt Pløre, det var »Ski
den-end«, de pæne ældre Folk hed altid
»Skiden-end Skumagerens«, det var ikke
sagt i en ond Mening, dog næste Ejer
syntes ikke om Navnet, han satte straks et
Navneskilt over Døren »Englyst«, og det
hedder det endnu. Der gik Sagn om, at
Far tog Turen ned i den lille Bæk, da han
skulle lære at cykle.
En enkelt Gang spadserede vi til Odder
i Sommervejr, om det var for at spare Bil
letten, ved jeg ikke, det var nok nærmest,
fordi Togtiderne ikke passede. Vi gik saa
forbi Skovsgaards og bagved Hulgaard,
som dengang hed »Hwollet«, over den
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lille Bæk som var paa vej mod Rævsaa,
og saa var vi hurtigt paa Landevejen.
Brohuset laa der ogsaa dengang, ja lige
modsat laa et andet, saa de hed Brohu
sene. Højre Side af Randlevvej var Mark,
hvor vi saa Polakkonerne fra Rodstenseje
gaa og luge. Stiftelsen var ret ny. Jens
Simonsen har fortalt, den kostede 52.000
med Inventar, og sikke Tømmer, der er
anvendt. Knudsens Hvilehjem laa der ogs
aa, der boede Overlægen. Da vi kom saa
langt, sagde Mor til mig, at nu behøvede
jeg ikke at sige Goddag mere. Jeg har nok
mærket en skjult Finte, for ellers er det
ikke noget at huske paa.

Vi kunne alfabetet
Nu maa jeg da være skolepligtig. Men
jeg siger ikke som andre, at da var mine
glade Barnedage forbi, tværtimod, der var
jo Kammerater og Leg i Frikvartererne,
jeg har nok haft et uforløst Behov for
Børnehave. Alle vi Unger, der begyndte
i Skolen, kendte Alfabetet, jeg læste i al
fald Avisen. Ellen hentede mig hver Dag,
var vi sommetider Uvenner paa Vejen
hjem, kom hun dog næste Morgen, og saa
var det glemt.
Man skulle bare byde Nutidens Børn
vor Skolesti, det var lige til at klage over.
Vi skulle over og gennem tre Diger, de
to endda bevoksede, men dem havde vi
saamænd megen Sjov af, værre var det,
naar Hougaard pløjede og svinede Stien
til. Naar saa Kornet kom op, lavede vi
med god Vilje en bred Sti, ellers havde vi
jo det høje, dugvaade Korn til at slaske os
om Benene, men fredeligt, det var der.
Knap efter jeg kom i Skole, var der
Provstevisitats. Provsten var en rar gam
mel Herre, han bad mig læse, og det har

nok gaaet ret godt, for han vendte sig
imod Far, der var i Skolekommisionen, og
sagde: »Har De kendt Mage?« Provsten
vidste jo intet om Familieskabet, men jeg
husker endnu, hvordan han saa ud. Man
siger, at Selvros stinker, saa luk bare op
til Gennemtræk.
Den første Lærerinde hed Frøken Pries,
hun var der maaske et Par Aar, saa kom
Frøken Jacobsen, og jeg mindes aldrig,
hun skændte, der var baade Ro og Di
sciplin. Frk. Jacobsen kom tit paa Besøg
derhjemme og tiest selvbuden, saa fulgte
vi hende hjem, hun var bange for at bo i
Pogeskolen i Rørth-Elle, den laa ogsaa
væmmelig alene dengang. Hun rejste til
Vedbæk i 1908, der besøgte jeg hende
Sommeren 1915.
Den toneløse degn
Naa, vi voksede fra« Betteklas« og kom
ogsaa til Degnen, som slet ikke var Degn,
der var ikke Tone skabt i Livet paa ham.
Han var dygtig, men talte ikke mange
overflødige ord med os, vi kunne rigtig
nok sidde stille i hans Timer, der var in
tet, som opfordrede til Narrestreger. Dog
var han saa omhyggelig for os, at vi ikke
maatte løbe paa Isen, før han var trippet
over den. Det var en ganske fortrinlig
Skøjtebane eller rettere en Træskobane,
egentlig kun en Lavning paa Hougaards
Mark. Om Sommeren var den tør, saa der
kunne ingen drukne, den havde vi megen
Fornøjelse af.
En Leg, vi havde om Sommeren, var
Skansemand. Uden for Skolen var et ret
højt Dige med en Grøft foran, der legede
baade Drenge og Piger, saa var vi delt i
Danske og Tyske, det sidste var der in
gen Ære ved, men nogen maatte til det.
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Vi stormede Skansen og tog Turen ned i
Grøften sammen med de Fjender, vi fik fat
i. Kæppe brugte vi aldrig, saa det var en
ret ufarlig Leg trods Skrig og Skraal. Nu er
Diget borte, maaske er det kørt i Lavnin
gen, saa er det hele saa pænt og nydeligt, at
det maa fryde ethvert Landmandshjerte.
En anden sjov Leg hed »Klump«, den
legede Piger og Drenge ogsaa sammen.
Den som
»Skulle være det«, var i
Reglen en stor Dreng, som med foldede
Hænder løb en anden op, nu var de to,
som løb sammen, og efterhaanden blev
der en lang Række, der kunne ordentlig
komme Sving i de yderste, og Legen slut
tede først, naar alle var hægtet paa, eller
Frikvarteret var slut.

Få fag, men grundig undervisning
Vi havde selvfølgelig ikke saa mange
Fag som Nutidens Børn, men jeg mener,
Undervisningen var grundig. Vi havde
Dansk, Regning, Bibel- og Danmarkshi
storie, Geografi, Sproglære og Katekismus.
I Regnetimen »fulgtes vi ikke ad«, men
masede bare paa. Hos Lærer Nielsen havde
vi sommetider en Time, der hed Skriftlæs
ning, det var direkte Spild af Tid. Nogle af
Siderne var det gamle danske, der aldrig
brugtes, men som man ser i gamle Skø
der, og atter andet var saa ulæseligt som
Doktorlatin. Katekismus, den gjorde ikke
Biskop Balle elsket, tør og uforstaaelig
som den var, vi lirede den af, det bedste vi
kunne, dog synes jeg ikke, Læreren tog det
for tungt. En »Forklaring« hænger endnu i
mit Øre efter de mange Aars Forløb:
I annammede ikke en Trældoms Aand,
atter til Frygt, men I annammed en søn
lig Udkaarelsesaand, i hvilken I raaber:
»Abba Fader«.
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Naa, Katekismus er gaaet ud som Fag,
og det beklager ingen.
Pedel, hvad var det? Det havde vi i alt
fald ikke i den straatækte Skole. I Poge
skolen holdt en Nabokone rent, hun hed«
Gammel-An », til Forskel for sin Nabo,
som kun hed Ane. Gad nok vide hvad den
Rengøring kostede Kommunen? Lærer
Nielsen’s ordnede det meget snildt, for da
jeg kom op i »Stueklas », fik fire Piger
overdraget det Hverv. Det gik vel paa
Skift, det husker jeg ikke, men vi hentede
altsaa Kost og Karklud hos Madammen,
og saa gik det løs, dog vaskede vi aldrig
Gulv. Sagen var nok den, at Lærerens
Tjenestepige skulle holde Skolestuen ren,
men det blev altsaa de store Piger, og vi
var saamænd slet ikke kede af det, og
Madammens Karklud blev lagt sammen
saa fint som nogen Serviet.
Naa, det var ellers ikke sjovt for Lære
rens, de havde fælles Indgang med alle vi
Unger, sikke et Søle naar Sneklamperne
tøede under vore spidse Basartræsko. En
enkelt Velhaver havde Fransktræsko, men
det var kun faa. Først efter at jeg var ude
af Skolen, blev der bygget en anden Ind
gang, hvor Børnenes Fodtøj kunne staa,
det var ogsaa paa Tide.
En anden sjov Ting: Efter Storvask
skulle der rulles, saa blev der spurgt, om
fire Piger ville hjælpe med at rulle. Fruen
kunne have faaet otte, vi tog det næsten
som en Ære, og det var da heller intet Ar
bejde. Bagefter kom vi ind i Køkkenet, fik
Kaffe og eet Stykke Kage. Vi kunne nemt
have spist to Jeg har været tolv Aar, da
Lærer Nielsen tog sin Afsked og bosatte
sig i København, de var saa elskværdige
Aaret efter at invitere min Søster og mig
derover en hel Uge.

Læreren fik 700 kroner om året
Med Lærer Eskildsen kom der ligesom
en lysere og friere Tone ind i Skolestuen.
Først og fremmest Sang. Eskildsen sang
godt og spillede Violin, efter hvert eneste
Frikvarter sang vi, før Timen begyndte.
Han læste »Niels Holgersen’s mærkelige
Rejse« for os i uforkortet Udgave, den er
dejlig. Jeg ser Selma Lagerløf skrev den
1906-07, og jeg kom ud af Skolen 1908,
den maa lige være kommet ud af Tryk
ken, da vi fik den læst, det viser ogsaa,
hvor levende Lærer Eskildsen’s Undervis
ning var.
Grundlønnen var 700 Kroner om Aaret, dertil kom Boligen, vel ogsaa Brænd
sel, og saa var der Skolelodden, maaske 2
eller 4 Td. Land. Det var ikke for det fede
Embedes Skyld, en ung Mand blev Lærer,
de fleste tog da ogsaa et eller andet Ben
ved siden af f. eks. Regnskabsføring.
Mor slog et kors i dejen
Der var meget for en Kone at bestille,
selvom der var Pige paa hver Gaard. Vi
malkede tre Gange daglig, sidste Gang
Kl. halv ni, men da jeg blev voksen, fik
jeg med List og Lempe Far overtalt til at
sløjfe den ene Gang, saa nu malkede vi
sidste Gang Kl. seks, det var en stor Let
telse, og Verden gik ikke under af den
Grund.
Vi bagte selv Rugbrød, det var ret al
mindeligt, men nok paa Retur. Det tog en
hel Formiddag og over en Time den foregaaende Aften. Rugmelet blev hældt op i
Dejtruget og æltet med lunkent Vand og
Surdej til at hæve med. Surdej var en Klat
Dej fra foregaaende Bagning, den blev
saltet, klasket paa en Tallerken, og med
en Dejskraber slog Mor et Kors oveni.

Agnes var kokkepige på gården Porskjær
i Galten Her sidder hun forrest til venstre
sammen med det øvrige personale. Til højre
sidder Anna Mikkelsen, og bagved står Edith
og Anine.

Mor var aldeles ikke overtroisk, men saadan gjorde hendes Mor, og jeg er vis paa,
at Korstegnet paa Surdejen har Kvinderne
brugt i mangfoldige Slægter, at ikke Djæ
velskab skulle faa Magt, og Bagningen
mislykkes. Om Morgenen blev den store
Ovn hedet, det var Far’s Arbejde og med
mange Aars Erfaring vidste han, hvor
meget Brænde der skulle til. Imens slog
Mor Brødene op, hun var en Mester i at
forme dem, det var hun i alt, hvad hun
foretog sig.
Nu blev jeg sendt om i Baghaven efter
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tre Remedier, vi brugte ved Bagningen,
det var snart det eneste, jeg havde med
den Sag at gøre, men jeg trængte mig hel
ler ikke paa. Det første der kom i Brug,
var en Ildrager »en Roeg«. Denne Roeg
var et Stykke Jern, som var sat vinkelret
paa et langt Skaft og brugtes til at rage
de klare Gløder ned i et muret Hul i Ov
nens Munding, et Jernlaag kunne lægges
paa. Dernæst kom Viskeren, atter en lang
Stang med et forsvarligt Halmhoved, det
skulle være fugtigt, saa Halmen ikke fut
tede af. Nu var Ovnen klar, og saa kom
Skødselet i Brug. Det var en Stang, hvor
der i den ene Ende var sat ligesom et Par
Vinger, saa et Brød kunne staa der, og
der skulle et eget Snuptag til, saa Brødet
kunne glide af og staa, hvor det skulle. Et
»Skødsel« var nok Hunkøn, for en lang,
kantet Kone kunne godt blive kaldt et
Skødsel, dog ikke naar hun hørte det.
Selvfølgelig bryggede vi ogsaa selv,
men det eneste jeg husker om den Af
fære er, at jeg gjorde Flasker rene, da jeg
blev stor nok dertil, og at 01 smagte godt
den første Gang, men hurtigt blev sur. Vi
havde den kønne Humle op ad Stænger i
Baghaven, Frugten kaldes Humlekopper
og dufter dejligt.
Arbejdet med hør
Vi havde et lille Hjørne med Hør, det var
vel, hvad man kalder til Husbehov, men
ogsaa der var jeg med til det kiggende.
Dog husker jeg Gangen i det: Ruskes naar
den var tjenlig og derefter rødnes, d.v.s.
Barken raadne af, saa Taverne blev fri,
det forekommer mig et Hul i Jorden, hvor
Hørren blev holdt fugtig et Stykke Tid.
Naar Barken var løs, skulle den »bro
des«, og der var to om det Arbejde. Jeg

94

kan godt huske, hvordan det foregik, men
forklare det?
Jo, det var en lang Kasse paa fire Ben,
og smal var den, kunne paa Frastand lig
ne en Træhest, som man ser den afbildet,
i den ene Ende var fastgjort en firkantet
Stang, som passede ned i Kassen, og naar
nu Hørren blev lagt paa tværs, og Stangen
gik op og ned, blev Barken til dels slaaet
af, men ogsaa kun til dels. Næste Tur
var at »sko eg«, Mor tog en Tot Taver og
med Skogen, som lignede et kort og bredt
Træsværd, slog hun den genstridige Bark
af, og denne Gang holdt hun Taverne paa
Ydersiden af »Træhesten«. Saa var Hørren
færdig til at »hegles«. Heglen var et fir
kantet Bræt med lange stærke Spidser, en
ren Fakir, og der blev nu Taverne slaaet
og redt, de korte blev til Blaargarn og de
lange til Hørgarn. Dog maatte det endelig
ikke gaa i Urede, og derfor blev Hørren
bundet i kunstfærdige Kranse. Der laa
i mangfoldige Aar en oppe i den blaa
Dragkiste, den var blank og lysebrun,
havde ligesom Straaler i yderste Kant,
og eftersom der skulle spindes, blev en
Straale eller Knude løst af.
Alt dette var Sommerarbejde. Om
Vinteren kom Rokken frem, jeg vil nok
sige, at Blaar støvede meget, men af Hør
spandt Mor den fineste, glatte Traad, som
jeg stadigvæk kan beundre i Lagener.
Jeg synes, jeg sad omme i »Bagkaarren«,
da Far og Mor kørte over til Væveren i
Nølev, der var da ogsaa Væver i Bjerager
og Dyngby, maaske har de ikke haft Tid,
naar vi kørte saa langt, eller ham i Nølev
har maaske været særlig dygtig. Hvorfor
Lagenlærred blev vævet i halv Bredde,
ved jeg ikke, det skulle saa kastet sam
men, men havde i sidste Ende den Fordel,

at saa kunne det endevendes og atter
holde en Del Aar. Nyt Lærred var graat
og skulle bleges, det blev saa lagt ud paa
Plæne eller Græsmark om Morgenen og
taget ind til Aften.

Oldenborrer blev samlet ind
Nu dukker op i min Erindring en Lande
plage, jeg næsten havde glemt, og den hed
Oldenborrer og Oldenborre-aar. Det var
store, brede Insekter, vi har ingen tilsva
rende store, egentlig var de ikke grimme,
men frygtede. Det tog dem fire Aar at
blive fuldvoksne, selvfølgelig var der
Oldenborrer hvert Aar, men hvert fjerde
Aar var det særlig galt. Jeg ser i Salmon
sen, at 1899 var et af de store, og det skal
nok passe, de store tykke Larver aad af
Planterødder, hvad de kunne overkomme,
og især holdt de til i kultiveret Jord. Der
staar, at Bygmarker kunne blive raserede,
saa der intet var at høste. Sprøjtemidler
fandtes ikke, der var kun den Udvej at
samle de fuldvoksne Insekter sammen, og
for god Betaling pr. Pund at levere dem
bestemte Steder.
Maaske var det Sognerådsmedlem 
mer, der tog imod, for vi fik da i Poser
og Sækkevis, saa blev der fyret i Gruekedlen, Sækkene rystet over et Kar og
kogende Vand hældt over. Jeg husker, de
sad især paa Bøgegrenene i Skovkanten,
der kunne vi først paa Aftenen ryste dem
ned og samle op, de var nemlig temmelig
dvaske ved den Tid. Det gav ingen For
urening af Vand og Planter, men Fakta
er, at nu er de borte, jeg har ingen set i
mange Aar.
Gamle var vore Udhuse. Den østre
Side var lerklinet. Gad vide om den staar
endnu? Et Held at der aldrig kom Ild op,

det var brændt i eet Nu, straatækte og
sammenbyggede som de var.
Men hvilken Udsigt vi havde! Om
Sommeren saa vi tydeligt, naar Vejlsko-

Agnes fejrede sin 100-års dag på Norsminde
Gammel Kro, og bagefter tog hun første spa
destik ved plantningen af "Agnes eg”.
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ven sprang ud, og gik vi udenfor, kunne
vi tælle mange Kirker lige fra Gosmer i
Syd til Malling i Nord. Bjerager Kirke
ligger nærmest, og dens dybe klangfulde
Klokke er den smukkeste, jeg kender.
Murerkonen talte med prinserne
Saa gaar jeg tilbage til Skolen igen. Selv
følgelig havde vi Udflugt om Sommeren
ligesom andre Skoler. Vi har været i Uldrup Bakker med Hestevogn, det var en
billig Tur. Der kunne faas kogende Vand
at skænke paa Kande paa Uldrupgaarden,
og Ulykker kunne Børnene ikke komme i
der, vi sprang og trillede ned ad Bakkerne
og havde det sjovt.
En anden Gang var vi ved Ørnereden
og løb nede ved Stranden, der var ogsaa
et Par Drenge i hvidt Matrostøj i følge
med to Damer. Murer Simonsen’s Kone
fra Rørth var ikke saa tilbageholden, og
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hun snakkede op med Drengene. Naa, det
fik en Ende, og hun kom tilbage til os,
hvor der var en, som fortalte, at det var
Prinserne fra Marselisborg. Oh, det kun
ne hun ikke vide! Konerne lo, de sagde,
Kathrine var Socialdemokrat.
Naa, nu har jeg vendt Bøtten med mine
Erindringer, der er mange Lapper, nogle
ligegyldige, andre mere værd. Hov, der
er en, vel nok ligegyldig og dog? Jeg var
med« paa Slæb« som saa ofte og saa et
Hold Koner spille Kort, en sad i Held og
vandt 25 øre. »Nu har du til et kvart Pund
Kaffe«, sagde de andre. Den Kone var
Bertha Johansen’ s Bedstemor, og jeg forstaar, jeg er gammel, ældgammel.
Agnes Bruun Sørensen døde d. 21.
august 2001, 107 år gammel. Trods
svigtende helbred, men med god hjem
mehjælp, blev hun boende i sit hjem. Hun
var åndsfrisk til det sidste.

En tur langs Lilleåen
Af Niels Peter Boye-Nielsen

Lilleåen har sit udspring 51 meter over
havets overflade lige nedenfor Lading by
og 12 meter over Lading sø i Lading krat.
Åen er 36 km lang og løber ud i Guden
åen ved Langå i kun to meters kote over
havet. Faldet er 34 meter fra udspring til
Gudenåen.
Den afvander et kæmpestort areal, 304
kvadratkilometer af Danmarks jord, så
det er en betydelig renser eller afvander
for os alle her i Østjylland.

Ved vandskellet, d.v.s. hvor vandet
løber til hver sin side fra en højderyg,
kunne Lilleåens kilder let, ved en lille
gennemgravning, være ledt ned i Lading
sø, men sådan ville naturen det ikke.
Lilleåen løber mod nord, Lading sø’s
afløb er i Borum bæk, der igen løber ud
i Lyngbygaard Å, der via Brabrand Sø
løber i Aarhus Å og denne udmunder så i
Aarhus havn.
Fra det flotte kildevæld fortaber den lil

Her udspringer Lilleå ved Lading Krat. (Foto: Niels Peter Boye-Nielsen).
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le bæk sig hurtigt til en meget smal grøft,
næsten som om den bliver mindre. Men
det ændrer sig, for der er stadig tilløb, 21 i
alt, før den ender i Gudenåen.
Hvor denne spæde bæk løber under
Viborg landevej, ved Bjørnkjær, var der
tidligere et noget bredere løb, der skyldes,
at afløbet ikke var så effektivt engang.
Derved blev vandets hastighed langsom
mere, og der stod mere vand op, så det tog
sig mægtigere ud.

Åkonen ville have unge mænd
Her boede Akonen, siger sagnet. Lige i
løbet under broen ved Viborgvej. Hun var
en overnaturlig, der krævede sit. Det talte
man kun sagte om, for det, hun ville have,
var unge mænd, som hun så brugte. Hvad
hun brugte dem til, ved jeg næsten ikke,
men det var noget min bedstemor, der var
fra Fajstrup, aldrig ville fortælle mig om.
Fra overleveringer og kort står der
»Bjørnkjærbækken« som benævnelse på
Lille-åen på dette sted. Hele området her
hedder Bjørnkjær og er et sumpområde,
der sent er blevet opdyrket og afvandet.
Bækken snor sig om til Himmerigsda
len ved Ustrup skov ved Ristrup. Her har
den leveret vand til hele to møller gennem
tiderne. En mølle ved Himmerig og så Ri
strup mølle, der siden, efter mange sære
hændelser, blev til Ristrup Hovedgaard.
Lilleåens længde i Hammel kommune er
1,1 km.
Bogen: Ristrup en Østjydsk Herregaard, fortæller meget om dette. Der er to
navne her, der nok skal forklares. Hvorfor
hedder det Himmerig og Himmrighusene
ved Skanderborg Landevej neden for Nilles Kro, hvor Lilleåen løber under lande
vejen.
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Jo, et himmerige var en hvilestation for
en kvægdrift: gæs, får, stude eller heste.
De ligger med 7-10 km’s mellemrum hele
vejen op gennem Jylland i forskellige ret
ninger fra, men altid med sigte sydpå mod
Tyskland.
Altid var nødvendig læ og ly en betin
gelse for kvægdrift.
I en sådan indhegning, med palisade
hegn om, skulle der være vand og læ, og
så skulle der kunne låses af, så ingen dyr
blev stjålet eller løb ud. Kvægdriveren el
ler hyrden skulle have et sovehus. Var der
svin i driften, var disse nærmest vandet
i egen indhegning. Kvæget for sig, får og
gæs var i samme indelukke.
Lilleåen løber nu frem til Himmerig
ved Skanderborg vej.
Benævnelsen var enten et himmerig el
ler et paradis. Himmeriggaarden i Søften.
Paradisgaarden i Grundfør f.eks. Det var
fredhelligt, og der var ingen afgifter til
andet end vedligeholdelse.
Nu er vi ved Ustrup skov, der er den
ældgamle skrænteskov, der går op til
venstre ved landevejen, og som tilhører
Frijsenborg Gods med ca. 2/3, Ristrup
med 1/3.
Det lille vandløb hed i 1591 »Mølleåen«, fordi den forsynede Sabro vand
mølle med vand. Ganske vist i en omlagt
opstemning ved Ustrup skov.
Det kunne knibe med rigelig vand
forsyning til møllen i Møllegaarden ude
midt i det nuværende markareal. Derfor
den opstemmede store flade mølledam op
mod Ustrupskoven.
Vejen her fra Randers mod Horsens
(Skanderborg landevej) kaldtes i øvrigt
Adelsvejen i hele vores middelalder.
Det meste af vandet til mølledriften

Vandet i Lilleåen ”oplever meget” fra sit udspring i Lading krat til sit udløb i Gudenåen ved
Langå.
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kom fra de sure enges afvanding oven
for. Derfor afvanding til Lilleå, der blev
større af det.
Fra landevejen og godt en kilometer
frem løber åen gennem Ristrups marker
og ved Riisskoven ved Mølballe ud af
Aarhus kommune ind i Hinnerup kom
mune.
Aarhuslængden er 1,6 km for Lilleå.

Lilleå drev et mejeri
Her, ved kommuneskellet, ligger det
gamle vandmejeri, som var opført af
ostemejerister fra Schweiz omkring 1850.
Køle- og vandkraften til deres produktion
blev leveret af Lilleåen. Der blev drevet
mejeri her ved åen i 75 år. Damerne, der
gjorde mejeriarbejdet, kaldtes mejersker.
Fra Mølballebro i Hinnerup kommune er
Lilleåen et amtsvandløb.
Ved Riis og Mølballeskovens skel lig
ger Mølballebro. Her var der vandmølle
til ca. 1880. Mølleren hed Knud Boye.
Han havde også Møllekroen, der blev
flyttet til Søften. Søftens første kro ved
kirken. Den blev nedlagt i 1906.
Kopskatten nedlagde Mølballe mølle.
Love udstedtes således, at mange små
møller blev stoppet, de større og færre
overlevede.
Det var en skattelov i 1789, der nedlagde
mølledriften. Det var kopskattens indfø
relse. Af hver tønde korn, der blev malet,
valset eller grynet, skulle der tages en kop,
ca. en god liters mængde, korn i skat.
Alle møller skulle privilegeres, så kun
de, der var med stemplet krone på kop
pen, måtte fungere. Det blev så ved Lil
leåen: Grundfør mølle, Hadsten mølle og
Løgstrup mølle.
Men altså, der blev betalt og givet
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privilegier videre i krodrifterne med de
hidtil værende indehavere. For det var jo
betroede folk. De fik tilladelse til at måtte
udskænke brændevin og jævnt øl.

Mølleren fik 18 børn
Møllere var ikke nogen »hvem-som-helstere«. Mølleren i Mølballe var min tip
tip oldefar, og han fik så lov til at bygge
den kgl. priviligerede kro i Søften. Han
var i øvrigt gift fire gange og fik 18 børn.
Mærkeligt nok var de tre af hans koner
på samme alder, da han giftede sig med
dem. Helle, Maren og Sissel var alle 23
år. Den sidste og overlevende kone var
kun 18 år, da han var 66. De fik kun et
barn sammen.
Lilleå fra Ristrup til Damsbrohuse i
Hinnerup kommune ved vejen fra Århus
vej mod Norring, hed op til 1905-10, ad
hele strækningen, »Elbækken« - efter de
mange rødeltræer.
I 1785 var der bybrand i Norring. Seks
gårde og endnu flere huse brændte. Ved
genopbygningen blev den første gård ud
flyttet fra Norring ned til Elbækken. Den
gård hedder stadig Elbækgaard. GI. Hinnerupgårdenes jord støder til her over tre
kilometer.

Løber ud i vores eneste flod
Fra Damsbro op til Langå hed og hedder
åen Lilleå. Navnet Lilleå kan man gætte
på, hvad det kommer af. Men det er sand
synligt, at folk her mod Randers vidste
mere om den virkelig store å: Gudenåen,
Danmarks eneste flod. Og at man, for at
gøre det, fortalte mere stedklart.
Sagde Lilleå om den lille å for derved
at fremhæve den mange gange større Gu
denå. Vores største vandløb.

Sådan var Lilleåens løb gennem Hinnerup i ca. 1930. Udsigten er fra broen ved Søndergade
op mod Hinneruplund. I dag ligger byens stadion på marken til højre for åen, og bakkerne i
baggrunden er bebygget.

I årene efter den nuværende kommune
reforms tilblivelse, altså for 35 år siden,
fik vi også nye amter. I Århus Amt fik vi
en dygtig formand for teknik og miljø.
Han hedder Knud Erik Særkjær. Forman
den var fra Vissing og naturligvis meget
Hadsten-orienteret. Derfor fremturede
han med navnet »Hadsten Lilleå« i tale,
skrift og bekendtgørelser. Men der er jo
også en Lilleå i Salling og en nord for
Ringkøbing, og flere endnu landet rundt. I
alt otte små åløb hedder Lilleå.
Men: Bliver et bestemt navn gentaget
for tit, så sidder det fast. Der måtte gøres
noget.
Lilleåen løber jo både gennem Ham
mel, Aarhus, Hinnerup, Hadsten og

Langå kommuner. Hadsten skulle vel
ikke »rage til sig« af andres fælleseje. Det
blev fremført for daværende borgmester
Nysten i Hinnerup. Nysten sagde, at un
dertegnede skulle opsøge amtsborgmester
Svane Hansen i Århus Amt.
Det skete med stort held.
Han kendte jo Lilleåen fra drengetiden,
da han havde været feriedreng ved Haraldslund i den yderste ejendom - Lynet
og glædet sig over sol og sundhed her ved
å og enge. Tag det roligt, sagde han til
mig, det er hermed rettet for stedse, åen
hedder slet og ret Lilleå. Siden har jeg
heller ikke set eller hørt, at amt eller an
dre skrive andet navn.
Efter Damsbrohuset mellem Norring

101

og Søften er der kun 1 km til Hinnerup.
Her fortæller et gammelt sagn, at en
handlende med kobbertøj, en rødkræm
mer, forulykkede i Lilleåen og gik til
bunds med al sin vognlast kobbertøj. I
fuldmåne kan man se, at det blinker på
bunden af åen.
Man kan også, siges der, se kræmme
rens lysende øje kigge op på een. Hvem
tør gå langs Lilleå i GI. Hinnerup ved
fuldmåne? Nu er der anlagt en sti langs
åen, og herefter siges sagnets uhygge at
være romantisk.

ålængden. Her fordobles vandmængden
næsten i det tredelte herredsskel ved
Haar-vadkilden, der ligger i åens bund.
De tre herreder er: Sabro, Vester Lisbjerg
og Galten herreder.
Mellem Hinnerup og Hadsten var vi
så ualmindelig heldige at have en odder
familie boende i 3-4 år. Sidst i halvfem
serne, men turisme skrækkede odderne
væk. Isfuglen er her stadig. Den røde
glente ligeså. Ved Kollerup, i skrænterne,
bor der masser af digesvaler, og her er
isfuglen ligeledes.

Åen er reguleret gennem Hinnerup
Åen er reguleret flere gange her, fordi jern
banen skal have sikker grund. Derfor kom
mer nu et reguleret og helt kanalagtigt lige
stykke, helt ud til Grundfør mølle. Men
hvad der ikke er af romantik, er der i landskabsfredede områders herlighed. Hinne
rup kommune har taget godt og sikkert fat
om natur og landskabsfredning her.
Lilleåens midte i længderetning er ved
Haarvadsbro. 15 km til udspringet ved La
ding og 15 km til Gudenåen ved Langå.
Ved Grundfør mølle blev alt det gamle
mølleri og ruinerne af den gamle mølle
sløjfet i 1990. Stemmeværket forsvandt
og møllesøen på 6-8 td. Id. blev afvandet.
Der er i øvrigt en gennemstrømning her
på 600 liter vand i sekundet. Om foråret i
tøbrud op til 10.000 liter-/sek. Siden 1460
har der været drevet mølleri ved Grundfør
mølle. Godt 500 års industrivirke var slut.
Lige nord for Grundfør mølle er Hinne
rup kommunes renseanlæg. Vandet herfra
er renere end det vand, der er i Lilleåen.
Sådan siger man, men ingen drikker det.
Efter Grundfør mølle løber Lilleå stille
og roligt mod Haarvadbro. Midten af hele

Et naturligt skel
I Hadstens Søndergade gjorde åen et
naturligt skel mellem Århus og Randers
amter. Mellem Vitten, Haldum, Hadsten
kommune og Vinteslev sogn.
Hadsten havde sit Hadsten Andels
slagteri indtil for ca. tredive år siden. Det
beskadigede åens vand i mange, mange
år. Nu er det historie. Slagteriet er luk
ket. Der var ingen eller få fisk i åen efter
slagteriet, det er der nu, og lystfiskerne er
tilfredse.
Hadsten mølle blev brutalt fjernet for 30
år siden. Det var en historisk og meget an
set vandmølle, drevet af Lilleåens vand.
Ud mod Vissing, der betyder ”Byen
ved sumpen”, er der fladt og ikke særlig
fiskegodt, sort mosejord. Her ser man na
tur. Ved Vissing og Lysnet er vi 131 meter
oppe.
Folkemindesamleren, Ewald Tang Kri
stensen, har nedskrevet adskillige sagn
og historier herfra. For eksempel både i
Vissing og Galten skulle de gøre hove til
Løgstrup. Gården ligger langs med Lilleå,
og mændene i Galten sagde, at de blev al
drig hovefri, før slottet skred i åen.
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Ved Haarvas Bro er Lilleåen nået halvvejs i sit 30 kilometer lange løb.
(Tegning af Rasmus Poulsen 1989).

Lunddal bæk ved Essendrup kan man
passere på vej til Laurbjerg. Forårsskyl
her er farlige for vejen. På vej til Bidstrup
er der nu en herlig gammeldags dyb Lil
leå, her var den sidste amtsobservation af
sorte storke i 1890’erne.
Ved århundredeskiftet var der også
sorte storke ved Bidstrup, hvor den sidste
ulv i Danmark i øvrigt vistnok blev skudt
i 1720.
Der er fod på udsivning og forurening
fra Svejstrup tidligere forbrændingsanlæg,
intet udslip her af nogen art.
Lige før Laurbjerg ved Bidstrup bro
slutter Granslev å sig til Lilleå. Granslev
å er stærkt vandførende og under Århus
Amts tilsyn ligesom Lilleå.
Jeg ved ikke hvorfor, men banedæm

ningen ved Laurbjerg-Langå blev flyttet i
slutningen af 40’erne til vest for Lilleåen.
På det gamle spor er der nu en herlig cy
kel- og gangsti. Her er adskillige Gudenålaks, der søger op i Lilleå, blevet fanget.
Nu er vi ved den gamle jernbanebro
over Gudenåen.
Da prøjserne i 1864 tog landet i denne
sørgelige krig, var englænderne, der var
brobyggere, netop færdige med at anlæg
ge denne jernbanebro. Prøjserne sprængte
den, og da den endnu ikke var afleveret
til den danske stat af englænderne, måtte
prøjserne betale en ny til det engelske
entreprenørfirma, der stod for baneanlæg
get.
Her slutter Lilleåen sin selvstændighed
og bliver en del af Gudenåen.
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Mjesinghuset kom på museum
Af Brian Wiborg

For beboerne i landsbyen Mjesing ved
Skanderborg var lørdag d. 10. oktober
1936 en ganske særlig festdag. Anled
ningen var, at et af byens huse holdt flyt
tedag. Huset skulle flyttes fra sin oprinde
lige placering ved gadekæret til skomager
Ansgar Andersens have. En rejse på 300
meter. Årsagen var en planlagt vejudvi
delse i landsbyen, som gjorde, at både ga
dekær og det lille hus skulle fjernes. Men
beboerne i Mjesing nænnede ikke at ofre
det hus, som var byens ældste skole, for
fremskridtet. I stedet fik man den idé at
forære huset til byens skomager. Denne,
Ansgar Andersen, havde nemlig ikke kun
skomagerhvervet som sin læst. Han var
tillige en ivrig indsamler af folkeminder
og diverse kuriositeter, og med tiden var
hans samling blevet så omfattende, at
loftsrummet, hvor samlingen opbevare
des, ganske enkelt var blevet for trangt.
Derfor ville man flytte byens gamle skole
hen til Ansgar Andersen, så hans samling
kunne få lys og rum og dermed danne et
lille museum.
Planen blev sat i værk, og lørdag mor
gen d. 10. oktober 1936 stod alle byens
mænd klar til det store projekt. Først tog
man to af husets otte fag af, for at det
kunne være i Ansgars lille have. Dernæst
fjernede man forsigtigt de røde tavl mel
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lem bindingsværket og til sidst døre og
vinduer. Efter stort besvær fik man løftet
huset over på telefonpæle, som man brug
te som ruller. Herefter startede flytningen.
Alle hjalp med at trække, men man indså
hurtigt, at der måtte flere kræfter til. En
vejtromle blev spændt for huset, og gan
ske langsomt gled det nu hen mod sit nye
hjemsted.
Ved middagstid holdt man pause ud
for byens skole. Her havde skolebørnene
tilbragt dagen med at binde guirlander, og
huset blev nu smykket med disse, mens
man sang ”Jyden han er stærk og sej”.
Som fortjeneste fik børnene lov til at for
søge at trække huset en smule. Skolelæ
reren holdt en tale, og der blev råbt hurra
for husets redning. Så fortsatte flytningen,
og ved 17-tiden stod huset i Ansgar An
dersens have. Her holdtes der taler igen.
Ansgar Andersen bød på vin og cigarer
og erklærede, at det var den lykkeligste
dag i hans liv. Dermed var en begiven
hedsrig dag i Mjesing bragt til ende. Men
denne oktoberdag i 1936 var ikke sidste
gang, det gamle hus blev flyttet, for i dag
står det på Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

Mjesinghuset som skole
Et hus’ historie er summen af de menne
sker, som har boet i huset, de begivenhe-

»Mjesinghuset i Ansgar Andersens have, da huset fungerede som museum. Foto: Hjerl Hedes
Frilandsmuseum«

der, som har fundet sted i og med huset,
og den funktion huset har haft. Meget af
dette har sat spor i historien, og via disse
spor, som man fortrinsvis finder i landsog lokalarkiver, kan man skrive et hus’
historie på trods af, at meget er gået tabt
for eftertiden.
For Mjesinghusets vedkommende be
gyndte historien omkring 1770, hvor det
blev bygget som byens første skole. Indtil
da havde børnene i Mjesing gået i skole
i en nabolandsby, men dette forhold æn
dredes, da Mjesings otte gårde gik sam
men om at bygge en skole. Man valgte
at placere skolen lige syd for landsbyens
gadekær. Således var byen nu, med kirke
i nord og skole i syd, forankret i tidens
ånd, hvori den pietistiske kristendom og

oplysningsfilosofiens fremsyn endnu gik
hånd i hånd.
Selve skolebygningen var efter den tids
forhold for landsbyskoler ganske normal.
Huset var af bindingsværk og med strå
tag. Det havde fire fag og var 5,6 meter
langt og 4,3 meter dybt og havde således
en størrelse på godt 24 kvadratmeter.
Indenfor havde huset to værelser: En
skolestue og et beboelsesrum. Desuden
bestod ejendommen af en lade, en have
og skolemarken på mellem fem og seks
tønder land. Det var trangt for skolefoge
den og hans familie i beboelsesværelset
og for de mange børn i den lille skolestue.
Men Mjesing havde nu sin egen skole, og
børnene skulle ikke gå den lange vej til
skole som før.
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Set i lyset af det danske skolevæsens
opbygning i 1700-tallet var skolen i Mjesing usædvanlig. Rygraden i det danske
skolevæsen var nemlig for købstædernes
vedkommende latinskolerne og for land
områderne de kongelige rytterdistrikters
rytterskoler. Rytterskolerne opstod om
kring 1720, hvor alt kongeligt gods blev
samlet under ryttergodser. Mjesing by og
sogn lå under Det Skanderborgske Ryt
terdistrikt, men det blev nedlagt i 1767, da
Skanderborg slot blev revet ned og god
sets jorde solgt. Indtil da havde Mjesings
børn skolegang i rytterskolen i Stilling.
Rytterskolerne var placeret sådan, at de
jævnt dækkede ryttergodsets område, så
alle børn havde mulighed for at komme i
skole. Men med ryttergodsets nedlæggel
se i 1767 bortfaldt de kongelige restriktio
ner om antallet af rytterskoler, beliggen
hed osv., og i Mjesing kunne man bygge
sin egen lille landsbyskole.

Dårlige levevilkår
For alle skolelærere i Danmark i denne
periode gjaldt det, at levevilkårene ikke
var gode. Således også skolefogeden i
Mjesing. Han fik løn fra Stiftet, og der
udover betalte skolebørnenes forældre et
mindre beløb for deres børns skolegang.
Hvad den præcise aflønning bestod af i
skolens første 30 leveår vides ikke, men
sognepræsten i Mjesing gjorde i 1773 sta
tus over skolens situation: Lønnen og det,
som blev givet af sognefolkene til skole
fogeden, var utilstrækkeligt til at kunne
underholde ham, hans kone og børn. For
at bedre dette forhold indførte man i Mje
sing et årligt korntilskud, så skolefogeden
kunne få brød på bordet. Måske skyldtes
skolefogedens brødnid også, at han ikke
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var landbrugskyndig, for skolemarken
bar ”rigdom liden og snart ingen frugt,”
som præsten formulerede det. Derfor ville
byens beboere også give en hånd med
her. Det fremgår altså, at der i sognet var
villighed til at få skolen til at fungere,
så byens børn kunne få del i elementær
lærdom.

Skolefogederne i Mjesing skole
Mjesinghuset fungerede som skole fra ca.
1770 til 1822, og i dette tidsrum kendes
to skolefogeder, som havde stilling og
hjemsted her. Den første var Søren Niel
sen. Om ham ved vi blot, at han var født
i 1730, og i sit andet ægteskab var han
gift med Bodil Madsdatter, som var 12
år yngre end han selv. Det er ikke usand
synligt, at Søren Nielsen med sin alder
kan have været skolefoged i Mjesing fra
skolens oprettelse.
Den anden skolefoged begyndte sin
gerning i Mjesing i 1790’erne. Han hed
Peder Jensen og levede på de knap 12
kvadratmeter, som beboelsesrummet be
stod af, med sin kone Johanne Sørensdat
ter og sønnerne Frederik og Jens. Famili
en fik forståeligt nok pladsproblemer i hu
set, så mens Peder Jensen var skolefoged i
Mjesing, blev skolebygningen udvidet fra
fire til fem fag.
Ligesom sin forgænger havde Peder
Jensen svært ved at underholde sig selv og
sin familie med skolemarkens høst og sin
løn. Fra hans takkebreve til biskoppen for
den årlige løn fremgår det, at Peder Jen
sen årligt modtog blot fem rigsdaler fra
Den Almindelige Skolekasse. Desuden
beriger han i et brev dateret d. 18. juni
1813 biskoppen og os med en oversigt
over Mjesing skoles årlige indkomst:

15 skæpper rug
71Z> skæppe byg
15 læs brænde
1 mark pr. hus, som har børn i
skolen
5 rigsdaler fra Den Almindelige
Skolekasse i Aarhus Stift.
Hertil kommer udbyttet fra skolejor
den, som dog ikke kunne brødføde Peder
Jensen og hans familie alene. Men med
15 skæpper rug og IV2 skæppe byg i
tilskud fra byen havde skolen samt løn
nen fra byen og stiftet opnåedes en årlig
indkomst svarende til en mindre gård
på den tid. Så Peder Jensen har kunnet
holde skindet på næsen uden noget næv
neværdigt overskud. Om det manglende
overskud vidner det faktum, at efter Peder
Jensens død måtte hans enke Johanne
Sørensdatter modtage hjælp fra sognets
fattigkasse.
Peder Jensen døde i 1822, og dermed
ophørte Mjesinghusets funktion som
skole. Johanne Sørensdatter levede endnu
to år i huset, før hun døde. Huset overgik
da til amtsoverretten i Skanderborg, som
satte det på auktion. Der kom to bud. Det
ene var fra en Andreas Jensen, hvis bud
på 135 rigsdaler blev godtaget. Hermed
ændrede Mjesinghusets historie karakter.
Tiden som byens skolehus var ovre, og
huset fik nu status af husmandssted.

Livet som husmand
Mjesinghusets ændrede status gjorde,
at huset og dets beboere blev en del af
husmandsstanden i Danmark. Levevilkå
rene for husmændene var meget dårlige.
I 1800-tallet levede groft sagt 50% af
Danmarks befolkning på grænsen af et

eksistensminimum, og det drejede sig
om næsten hele husmandsstanden. Hus
mændene forsøgte så vidt muligt at være
selvforsynende med fødevarer fra deres
jord og andre fornødenheder med deres
husflid. Produktionsoverskud var noget,
der hørte gårdmandsstanden til, og de
fleste husmænd måtte supplere til dagen
og vejen ved at tage daglejertjanser på de
omkringliggende gårde eller godser.
Husmandsstanden voksede kraftigt i
1800-tallet, og man oplevede et stigende
modsætningsforhold mellem hus- og
gårdmænd. Før landboreformerne i
slutningen af 1700-tallet var dette ikke
tilfældet, for da stod man i et fælles mod
sætningsforhold til godsejeren. Men i
1800-tallet fandt en egentlig standsopde
ling sted på grund af forskellige interes
semodsætninger. Standsopdelingen kom
bl.a. til udtryk ved, at da man i 1841 op
rettede sogneforstanderskaber, de senere
sogneråd, fik kun gårdmændene valgret
hertil.
En husmands mulighed for at kravle op
ad den sociale rangstige var lille. Det var
endnu ikke muligt at låne de store sum
mer penge, der for en husmand skulle til
for at købe en gård eller lægge mere jord
til sin ejendom, og opsparingsmulighe
derne var få. Derfor var social mobilitet
på landet generelt set kun aktuel for gård
mandssønnen, som ikke skulle overtage
den fædrende gård og måtte lade sig nøje
med et husmandssted.
Husstanden i et husmandssted bestod
typisk af 3-4 personer, mens en gård
bestod af 6-7 personer. I begge tilfælde
var kernen det gifte par og for husmands
stedets vedkommende et barn eller to.
Børnene kom tidligt ud at tjene, for på
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et husmandssted var det daglige arbejde
overkommeligt for moderen og faderen.
Børnene kom gerne ud at tjene hos en lo
kal gårdmand, så de kunne blive boende
hjemme. Men i mange tilfælde måtte
børnene tage tjeneste så langt hjemmefra,
at de skulle bo på den pågældende gård.
Drengene kom ud at tjene før de fyldte 10
år, pigerne et par år senere.

Et husmandssted af de bedre
For husmandsstedet i den gamle skole i
Mjesing var vilkårene forholdsvis gode.
Jorden udgjorde mere end to tønder hart
korn, hvilket var over det dobbelte i for
hold til et normalt husmandssted. Jorden,
som hørte til husmandsstedet, var ikke
identisk med skolemarken, for Mjesing
bys jorde blev udskiftet i 1817.
Den første husmand i Mjesinghuset
var den førnævnte Andreas Jensen, som
købte huset på auktion. Han nåede ikke
at bo længe i sit nykøbte hus. I 1827 døde
han og efterlod sig sin 39-årige kone Ane
Jensdatter og en toårig datter, Birgitte.
For Ane Jensdatter betød mandens død
ikke økonomisk ruin. Hun stod tilbage
med en vis sum penge og et forholdsvis
stort husmandssted. Få år senere giftede
Ane Jensdatter sig igen. Denne gang med
den 17 år yngre Laurs Nielsen. De fik in
gen børn sammen, og måske derfor kunne
datteren Birgitte blive boende hjemme
længere end normalt for en husmandsdat
ter. Hun kom først ud at tjene, efter hun
var blevet 15 år. Ane Jensdatter og Laurs
Nielsen formåede at leve udelukkende af
husmandsstedets jord, uden at han behø
vede at tage arbejde som daglejer.
I 1850 flyttede datteren Birgitte hjem
til sin barndomsbolig igen. Hun var blevet
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gravid, men var ikke gift endnu. Førægteskabelige graviditeter var også alminde
lige dengang, men ikke velansete. Det va
rede da heller ikke længe før sagerne blev
bragt i orden, og Birgitte Andreasdatter
giftede sig med sit barns fader Frederik
Sørensen, som samtidig købte husmands
stedet for 100 rigsdaler.

Ændrede betingelser
Husmandsstedet ændrede herefter ka
rakter. Halvdelen af jorden blev solgt fra
ejendommen, og stedet fik størrelse af et
typisk husmandssted. Det betød også, at
Frederik Sørensen og Birgitte Andreas
datter fik anderledes levevilkår end deres
forgængere. Frederik Sørensen var måske
kommet lidt hovedkulds ind i købet af
ejendommen på grund af den gravide Bir
gitte, for han havde ingen opsparing til at
lette købet, men måtte låne samtlige 100
rigsdaler. Derfor var han nu tvunget til at
tage arbejde som daglejer.
Det nygifte par skulle ikke kun for
sørge sig selv og barnet, for Birgitte Andreasdatters mor og stedfar kom til at bo
på aftægt i huset. Det betød, at Frederik
Sørensen ved en indgået kontrakt var for
pligtiget til årligt at supplere svigerfade
rens daglejerarbejde med en vis mængde
naturalier bestående af bl.a. rug, byg,
smør og øl plus foder til et får. Desuden
skulle aftægtsfolkene have deres egen
boligafdeling, og derfor måtte Frederik
Sørensen forpligtige sig til at bygge to fag
til huset - med loft, vinduer og døre - for
at efterkomme de nye pladskrav.
Dermed var det ikke kun leveforhol
dene, som ændrede sig i Mjesinghuset,
men også selve bygningen. I 1853 var
tilbygningen færdiggjort, og huset bestod

»Hjerl Hedes Frilandsmusum overtog både Mjesinghuset, som ses på billedet, og Ansgar An
dersens samling. I dag er der indrettet et landsbymalerværksted i huset. Foto: Hjerl Hedes
Frilandsmuseum«.

nu af syv fag. Tre af husets fag var indret
tet til aftægtsbolig og de resterende fire
til den unge familie. Senere udvidede
familien igen huset, så det kom til at bestå
af otte fag.
Indtil 1865, altså i 40 år, levede Ane
Jensdatter i Mjesinghuset. Det samme
gjorde datteren Birgitte Andreasdatter,
dog afbrudt af nogle års tjeneste andet
steds. Men i 1865, da Ane Jensdatter
døde, flyttede Frederik Sørensen og Bir
gitte Andreasdatter ud på ejendommens
jordstykke på Mjesing Mark, hvor de
havde bygget et hus. Tilbage var et hus
med have uden tilhørende jord.

En daglejer, to enker
og en trist skæbne
For 100 rigsdaler erhvervede Peder An
dreas Mikkelsen sig Mjesinghuset i 1865.
Han var en daglejer ved landbruget fra
Mors. Med sig havde han sin kone Bodil
Marie Christensen, og de fik sammen syv
børn. Dog oplevede de det tragiske tab af
deres 1-årige datter Marie Louise i 1871,
men to år senere fik de en pige igen. Hun
kom også til at hedde Marie Louise, hvad
vi i dag ville finde mærkværdigt, men det
var vanlig navneskik på det tidspunkt.
I 1880’erne udlejede familien den
gamle aftægtsbolig til et ungt par fra
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byen, måske for at kunne spare lidt penge
sammen. I alle tilfælde købte Peder Mik
kelsen et stykke jord i samme periode og
kunne så kalde sig husmand. Dermed var
Mjesinghuset igen et husmandssted.
Titlen af husmandssted varede til
1909, hvor Peder Mikkelsen døde. Hans
enke, som da var 76 år, solgte jorden.
Mjesinghuset kan herefter bedst betegnes
som enkebolig. I 1915 overtog en ny enke
huset. Hun, Ane Johansen, købte huset for
600 kroner. For de penge fik hun en have
og et hus med komfur og indmuret kedel,
men ingen kakkelovn. Huset var efterhån
den i ringe stand og forholdene lidet mis
undelsesværdige. Den nye enke beboede
huset indtil 1931.
I 1931 overtog Niels Marius Bredgaard
og hans familie huset. Tilværelsen for
Mjesinghusets sidste beboere er en trist
historie. Bredgaard havde haft en gård,
men var blevet nødt til at sælge den, og nu
tjente han til livets ophold som glarme
ster. Konen blev syg og kom på et sanato
rium på Sjælland. Parret havde fire børn,
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men en af døtrene døde, og hendes barn
kom derefter i pleje hos Bredgaard. Dat
terens død var et hårdt slag, og for Bred
gaard gav det sig udslag i, at han slog sig
på flasken. Det kom i høj grad til at præge
resten af hans liv, som endte, da han i
1936 dræbtes i et færdselsuheld.
I ca. 165 år stod det lille hus ved gade
kæret i Mjesing, og det blev ramme om
utallige begivenheder og skæbner. I 1936
blev det så indhentet af udviklingen, da
vejen gennem Mjesing skulle udvides. Da
var huset, som en journalist udtrykte det
ved flytningen, en faldefærdig rønne. Men
med sit nye hjemsted og sin nye funktion
som museumsbygning i Ansgar Ander
sens have kom huset til ære og værdighed
igen. Ansgar Andersen drev sit museum
i huset til sin død, og i 1968 blev huset
flyttet igen, da arvingerne til Ansgar An
dersen forærede det og Ansgar Andersens
samling til Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
Her står huset i dag som ramme for et
landsbymalerværksted.

Et trekantsdrama på Stabrand Mark
Af Knud Fabricius

Tre siges at være et uheldigt tal i forholdet
mellem mennesker og navnlig, når det
gælder kærlighed. Artiklen handler om et
sådant tilfælde mellem ejeren af en lille
landbrugsejendom, dennes 16 år yngre
hustru samt en medhjælper.
Det varede næsten et år inden forbrydel
sen kom til myndighedernes kendskab,
hvilket sikkert aldrig var sket, hvis med
hjælperen havde undladt at skrive et falsk
brev samt senere at behandle den unge
enke meget dårligt.

Når jeg som dreng og ungt menneske
i 1950’erne løb på ski, foregik dette hyp
pigt på et bakket areal umiddelbart nord
for Øksenmølle Aa mellem Øjesø og
Skramsømølle. Ind i bakkerne var der un
der krigen af besættelsesmagten foretaget
et antal udgravninger, hvori der skulle
opføres ammunitionsdepoter, medens den
udgravede jord skulle tjene som dæk
ningsvolde.
De derved etablerede voldes ret stejle
endeflader var velegnede, når man ville
have fart på under skiløbet, medens en
neden for liggende mark gav et godt afløb.
I den ene ende af denne mark lå rui
nerne af en gård. Man kunne tydeligt se
bygningernes grundrids, murene nåede
nogenlunde mandshøjde, men der var in

tet tilbage af taget. I dag er marken blevet
til skov, og ruinen er væk, omend man
stadig kan se noget af fundamentet.
Mange år efter fandt jeg i en bog (1)
aftrykt en såkaldt skillingsvise, benævnt
”Sang om Giftmordet på Gaardmand Sø
ren Johansen på Stabrand Mark, Nødager
Sogn, tæt ved Skramsø Mølle pr. Ebel
toft’”.
Jeg antog, at det drejede sig om en
på Skramsø’s areal nedlagt ejendom og
begyndte at forske i sagen. Det viste sig
imidlertid ikke at være denne, men i ste
det ejendommen ude ved ammunitionsde
poterne.
Bruden var 16 år yngre
Søren Johansen var født 22. februar 1822
som søn af Johannes Sørensen i Skram
sømølle og hustru Kirstine Marie Jens
Datter i Ebdrup.(2) Som 24-årig flyttede
han i 1846 til Nødager Sogn fra Skram
sømølle, der ligger i Tirstrup sogn.(3). 5.
september 1846 indgik han ægteskab med
Mette Nielsdatter, 30 år og enke efter
husmand Niels Sørensen.(4). 22. februar
1847 fik han tinglyst adkomst til matr. nr.
16 b af Stabrand by, Nødager sogn. 8. juli
1865 indgik han som enkemand et nyt
ægteskab med Jensine Nielsen, 27 år og
datter af gørtler(5) Niels Sørensen Trane,
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delbart mistænkeligt ved enkens og
skomagersvendens adfærd, og da der
taltes om nyt ægteskab, faldt der i nogen
grad ro over sagen.
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Forsiden af skillingsvisen, der handler om
giftmordet på Stabrand Mark i 1868.

Nødager.(6). På det tidspunkt var Søren
Johansen altså 43 år gammel.
Søren Johansens nye ægteskab kom kun
til at vare godt to år. I juli 1867 blev han
syg og fæstede en skomagersvend fra Feldballe til at klare markarbejdet, men afgik
ved døden 1. september 1867. Skomager
svenden Lars Christian Lauritzen blev bo
ende på ejendommen, hvilket naturligvis
gav anledning til visse rygter på egnen, li
gesom folkesnakken havde gået om Søren
Johansens tiltagende hang til spiritus.
Imidlertid var der ikke noget umid
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Et mystisk brev
En søndag i slutningen af maj 1868 - ca.
ni måneder efter dødsfaldet - mødte en
ken op i præstegården sammen med en
nabokone, Sidsel Marie Andersdatter, gift
med husmand Peder Sørensen Ibo. Sog
nepræsten - pastor Schmidt(7) - blev bedt
om et råd om, hvorledes enken kunne
blive af med skomagersvenden, Lars
Christian Lauritzen. Ham havde Jensines
afdøde mand fæstet, men han var blevet
boende på ejendommen, og det var hun
nu led og ked af. Jensine medbragte et
mystisk brev fra en vis Inger Mortensen i
København. Dette var modtaget kort ef
ter hendes mands død, stilet til denne og
omtalte højst besynderligt Lauritzens død
ved et ulykkestilfælde på ejendommen.
Præsten ville skrive til Inger Mortensen,
og han lånte derfor brevet.
Præsten gik til herredskontoret
Senere vendte nabokonen Sidsel Marie
imidlertid tilbage til præstegården, idet
hun anså det som sin pligt at underrette
præsten om sagens rette sammenhæng
ved at fortælle, hvad Jensine Nielsen
havde betroet hende.
En måneds tid forinden havde Sidsel
Marie besøgt Jensine, der da lå til sengs
som følge af en blodansamling, der skyld
tes Lauritzens mishandling af hende. Jen
sine havde da fortalt, at en anden nabo,
Eberhardt Bager, havde fået Lauritzen til
at forføre Jensine, endnu medens hendes
mand levede. Lauritzen havde gjort gæl

dende, at han var stærkt forelsket i hende
og ville giftes med hende. Endvidere
havde han presset på med forslag om at
finde udveje til at forkorte sagen ved at
give Søren Johansen al den brændevin,
han ville have og yderligere at forstærke
denne på forskellig vis. Jensine havde dog
benægtet på nogen måde at have givet sin
mand gift. Når ægteskabet - på trods af,
at Jensine ventede barn med Lauritzen
- ikke var kommet i stand, skyldtes dette,
at Lauritzen behandlede Jensine slet.
Dette udsagn bestyrkede naturligvis
præsten i hans mistanke, og han henvend
te sig på herredskontoret medbringende
det eneste konkrete i sagen, nemlig det
mærkelige brev fra Inger Mortensen i Kø
benhavn. Brevet var svar på et øjensynligt
af afdøde forfattet brev, hvori meddeltes,
at skomagersvenden ved en ulykkelig
hændelse var faldet i ejendommens brønd
og druknet.

Drikkeriet tog til
Samme dag 27. maj 1868, som anmeldel
sen var sket, nedsattes politiretten (8) på
afdøde Søren Johansens ejendom, og den
første, der afhørtes, var enken Jensine.
Begrundelsen for undersøgelsen var med
delelsen om, at der formentlig måtte være
begået nogen forfalskning ved affattelsen
af et brev, som var skrevet i afdøde Søren
Johansens navn til en pige, Inger Morten
sen, København.
Enke Jensine Nielsen.forklarede, at hun
i godt to år havde været gift med afdøde
Søren Johansen. I den første tid af deres
ægteskab havde de været tilfredse med
hinanden, men efterhånden forfaldt hen
des mand til nydelsen af spiritus og var til
sidst tit beruset hele dagen.

Mod høstens tid i juli 1867 kunne
hendes mand på grund af sin vedvarende
drikfældighed ikke arbejde mere, og da
han havde stiftet bekendtskab med en i
Feldballe boende skomagersvend, Lars
Christian Lauritzen, fæstede han ham
til at forrette almindeligt arbejde for sig.
Han skulle bo på ejendommen i forbin
delse med arbejdsaftalen.
Kort efter at Lauritzen var kommet,
begærede han et erotisk forhold, og da
Jensine tillod ham et sådant, opstod der
efterhånden et fortroligt forhold mellem
dem. Det blev aftalt, at når Søren Johan
sen var død, skulle Jensine Nielsen gifte
sig med Lauritzen. Denne begyndte kort
efter at tale om midler til hurtigere at få
bragt Søren Johansen af vejen, men hun
forsikrede at have afvist sådant.
Flere forsøg på forgiftning
Da Søren Johansen fra omkring 10.
august 1867 var konstant sengeliggende,
opstod dog den tanke, at det var bedst
for hende, hvis Lauritzen kunne indtage
Sørens plads. Søren Johansen vedblev
at drikke brændevin, medens han lå i
sengen, og der blev da - efter Lauritzens opfordring - foretaget forskellige
forgiftningsforsøg, tilsyneladende uden
virkning.
I slutningen af august 1867 købte Lauritzen på apoteket i Ebeltoft en halv pot
sprit (næsten 1 liter), hvilken han blan
dede med Søren Johansens brændevin.
Indkøbet skete med Jensine Nielsens
vidende og vilje, men Lauritzen forkla
rede, at det ikke var giftigt, men nok ville
fremkalde døden noget hurtigere.
Næste forsøg gik ud på at blande fosfor
fra tændstikkerne i brændevinen, men
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angiveligt fortrød Jensine og kastede ind
holdet af glasset ud i Lauritzens nærvær.
Herefter forsøgtes med en halv spiseske
fuld salmiakspiritus i en snaps. Dernæst
rørte Lauritzen krudt sammen med den
brændevin, som Søren Johansen drak,
men det meste af krudtet blev liggende på
bunden af glasset.
Endelig forsøgtes med en halv teske
fuld giftige dråber (arten ukendt) i en
snaps. Da ingen af disse forsøg gav mærk
bart resultat, sendtes bud til Tirstrup Kro
efter skedevand (saltpetersyre). Kroen
havde imidlertid intet, så der måtte afstås
fra dette forsøg.
De sidste dage af august 1867 blev det
væsentligt ringere med Søren Johansens
tilstand. Han fik nu intet andet end spiri
tus. Kontrabogen hos N. Nielsen, Tirstrup
Kro, viste, at de i august måned havde ind
købt 37 hele flasker brændevin og 1 1/4 pot
rom. Lauritzen og nogle andre folk, der
arbejde på ejendommen, havde ganske vist
fået noget, men Søren Johansen det meste.
Den 1. september 1867 om morgenen
var Søren Johansen meget dårlig og lå og
klagede sig. Lauritzen tændte sin pibe.
Han tog pibehovedet af og stak spidsen af
samme ned i Søren Johansens hals, hvor
efter han af al sin kraft blæste røgen ned
i afdødes hals for derved at kvæle ham.
Jensine forlod sovekammeret, idet hun
ikke kunne udholde at se derpå. Lauritzen
låste døren, medens Jensine sad og græd
i stuen. Senere kom han ind til hende og
sagde, at nu var det forbi. Det var aftalt
mellem dem, at de så hurtigt som muligt
efter Søren Johansens død skulle giftes,
idet Lauritsen angiveligt var en ”løs og
ledig” (ugift og uforlovet) person.
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Lauritzen var allerede gift
Imidlertid havde Lauritzen haft et be
kendtskab med en vis Inger Mortensen
(hun boede Holmens Kanal 36 i Køben
havn), og som ventede barn med ham.
Lauritzen ønskede at skille sig af med
hende og forpligtelserne og skrev derfor endnu medens Søren Johansen levede - i
dennes navn et brev, hvori han med for
drejet skrift meddelte hende, at Lauritzen
var faldet i gårdens brønd og druknet.
Inger Mortensens svar af 1. september
1867 - d.v.s. samme dag som Søren Jo
hansen døde - havde Jensine så modtaget
og åbnet. Lauritzen havde stillet sig gan
ske uforstående med hensyn til dette brev.
Jensine Nielsen forklarede endvidere
politiretten, at Lauritzen i den sidste tid
havde behandlet hende meget dårligt,
uagtet hun nu ventede barn med ham.
Hun ville derfor ikke indlade sig i æg
teskab med ham, så meget desto mindre
som hun havde hørt, at han skulle være
gift, og at hans kone levede på en anstalt
som sindssvag.
Dette var årsagen til, at Jensine Nielsen
ikke havde lagt skjul på Lauritzens pres
for at få hende til at forgive sin mand,
hvilket hun da også først havde betroet
Peter Ibo’s kone og senere pastor Schmidt
i Feldballe.

Jensine var udlært skrædder
Om Jensine Nielsen oplystes, at hun
var født i Nødager i 1838 som datter af
gørtler Niels Sørensen Trane og Karen
Jensdatter. Efter sin konfirmation tjente
hun hos forskellige i sognet. Senere kom
hun til tjeneste hos købmand Lange i
Grenå og fulgte senere denne til en ny
købmandshandel i Århus. Dernæst kom

hun i skrædderlære hos syerske Margre
the Nielsen i Mårup. Efter at være blevet
udlært flyttede hun hjem til sine forældre,
hvor hun levede og ernærede sig ved sy
ning, indtil hun blev gift med enkemand
Søren Johansen og flyttede til hans sted
på Stabrand Mark.

Lauritzen nægtede alt
Herefter afhørtes Lars Christian Lauritzen. Brevet fra Inger Mortensen blev
fremlagt, og Lauritzen var nok klar over,
at det angik ham, men stillede sig uforstå
ende over for dettes fremkomst. Nægtede
selv i andens navn at have skrevet til In
ger Mortensen.
Han oplyste, at han i fjor i høsten blev
fæstet af Søren Johansen til at udføre ar
bejde på dennes sted og tiltrådte 7. august
1867. Så længe Søren Johansen levede,
havde der intet fortroligt forhold været
mellem Jensine og ham. Dette begyndte
først efter hendes mands død, og han
nægtede på det bestemteste hverken di
rekte eller indirekte at have udvirket eller
fremmet dennes død.
Om Lars Christian Lauritzen oplystes,
at han var født i Aalborg i 1824 som søn
af Laurits Lauritzen og Mariane Serritzlev. Moderen var jordemoder og havde
flere ansættelser uden for Aalborg, under
hvilke hun havde sønnen med. Efter kon
firmationen kom han i skomagerlære hos
skomager Glerup i Aalborg og blev ud
lært som svend.
Efter to år i Hjørring flyttede han til
Hobro, hvor han blev gift med Kirstine
Christensdatter. Efter nogle års ernæring
som skomagersvend flere steder slog han
sig på gårdhandel og havde på skift flere
ejendomme i Hjallerup, Mou og Sjørup

ved Nibe. Herefter nedsatte han sig som
vognmand i Nibe, hvorfra han efter et par
år flyttede tilbage til Aalborg.
Den 26. april 1863 blev han ved retten
i Aalborg straffet for hestetyveri med tre
gange fem dage på vand og brød. Hans
hustru var i mellemtiden blevet sindssyg
og anbragt på en anstalt i Aalborg. Efter
fortsat arbejde flere steder i bl.a. Randers,
kom han til skomager Sørensen i Tirstrup,
derefter til Ebeltoft, Rønde og endelig pr.
l.maj 1867 til Feldballe.

Bryllup blev opgivet
Lauritzen havde stiftet bekendtskab med
Inger Mortensen, der tjente hos skole
lærer Andersen i Tirstrup. De planlagde
ægteskab, hvorefter hun flyttede til ham
i Feldballe. Dette varede kun ca. en må
neds tid, brylluppet blev opgivet, og pigen
flyttede til København. I brevet havde hun
omtalt, at hun ventede barn, men han var
ukendt med sandheden heraf.
Efter at være kommet til Søren Johan
sens sted havde han angiveligt ikke skre
vet til Inger Mortensen, lige så lidt som
han havde modtaget brev fra hende. Siden
7. august 1867 havde han uafbrudt op
holdt sig på husmandsstedet på Stabrand
Mark.
Endelig skal anføres, at politiforhøret
sluttede med anholdelse af dem begge. De
indsattes i arrest i Ebeltoft.
Forhøret fortsatte
Næste dag - 28. maj 1868 - nedsattes
politiretten atter, denne gang på Ebeltoft
Rådhus. Lars Christian Lauritzen_gentog
i store træk gårsdagens udsagn, men af
hørtes mere indgående om, hvad der skete
på selve dødsdagen.
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Den sidste nat, Søren Johansen levede,
var han meget dårlig og hans hustrus mor,
gørtler Niels Tranes kone, boede hos dem,
hvilket hun havde gjort den senere tid i
forbindelse med svigersønnens sygdom.
Hen på formiddagen den 1. september
1867 - omkring kl. 9 - forlod hun imid
lertid stedet. Lauritzen var gået i marken
omkring kl. 7 og blev her til hen ad kl.
10, da Jensine Nielsen kom ud i marken
og bad ham komme hjem, idet hun ikke
troede, at hendes mand levede.
Lauritzen forklarede, at han straks
sammen med Jensine Nielsen var gået
ind til hendes mand, men at han da døde i
samme øjeblik, de kom.
Imidlertid var en anden nabo, nemlig
husmand Niels Trasborgs kone (9) kommet
til stede. Hun gik ud i marken for at flytte
kreaturerne, hvilket antoges at have varet
et kvarters tid, og da hun kom tilbage, var
Søren Johansen død. Lauritzen var kom
met hjem fra marken umiddelbart før, så
han havde kun kunnet opholde sig hos
Søren Johansen en kort tid forinden.
Efter dødsfaldet havde Lauritzen sam
men med Jensine Nielsen og Niels Tras
borgs kone båret den døde ud i laden.
Der var ikke noget usædvanligt ved liget.
Lauritzen benægtede fortsat, at have givet
Søren Johansen noget skadeligt og at have
haft noget såkaldt fortroligt forhold til
Jensine før dødsfaldet. Han forklarede, at
de først herefter var begyndt at tale om
ægteskab.
Jensine Nielsen forklarede, at hendes
afdøde mand blev syg i høstens tid i fjor
og var sengeliggende de sidste tre uger.
Han klagede meget over smerter i den ene
fod, ben og side, hvorfor hun foreslog at
hente lægen. Dette satte han sig imidler
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tid imod. Den sidste tid inden dødsfaldet,
havde Jensines mor, gørtler Niels Tranes
kone, boet hos dem, således også den sid
ste nat.
Den 1. september om morgenen var
Søren Johansen ikke dårligere end, at hun
og hendes mor havde kunnet forlade ham
til hen ad 9. Lauritzen var den nævnte dag
gået i marken om morgenen, men kom
tilbage lidt over kl. 9. Niels Trasborgs ko
nes besøg foregik også omkring kl. 9 og
straks efter, at Jensines mor var gået. Be
søget varede kun et kvarters tid, hvorefter
hun gik ud for at flytte kreaturerne.

Søren begyndte dagen
med brændevin
Om morgenen nævnte dag ved 6-tiden
nød Søren Johansen først to glas brænde
vin samt noget mælk og vand. Da Niels
Trasborgs kone var gået ud til kreaturer
ne, så Jensine, at Lauritzen vedblivende
hældte brændevin i munden på Søren
Johansen, der nærmest lå bevidstløs med
åben mund. Først efter at manden var
død, kom Trasborgs kone tilbage og blev
af Jensine underrettet om dødsfaldet.
Jensine benægter herunder de dele af
Lauritzens ovenanførte forklaring, der ik
ke stemmer overens hermed, som usande.
Jensine fortalte, at hun havde været
ulykkelig over mandens tiltagende drik
keri, og samlivet var da også reelt ophørt.
Hun var derfor et let offer for Lauritzen,
der havde haft et erotisk forhold til hende
allerede få dage efter hans ankomst om
kring 7. august 1867. Han fik mere og
mere indflydelse på hende. Han pressede
mere og mere på med forslag om måder
til at få Søren Johansens endeligt frem
skyndet.

Når de ikke var blevet gift, var det
fordi, Lauritzen angiveligt ikke kunne
skaffe sine papirer. Hun kendte intet nær
mere til hans forhold til Inger Mortensen,
kun at han ville være hende kvit. Derfor
havde han skrevet et brev til hende i Sø
ren Johansens navn, og som væsentligst
var en meddelelse om, at Lauritzen var
faldet i gårdens brønd og druknet. Brevet
var skrevet med fordrejet skrift, for at
Inger Mortensen ikke skulle kende hans
håndskrift, idet han tidligere havde sendt
hende breve.
For omkring 14 dage siden - d.v.s. i
midten af maj 1868 - blev sigtede så ulyk
kelig over sine forhold, at hun betroede
sig til Søren Ibo’s kone og fortalte hende
om forgiftningsforsøgene. Kvælningen
med røgen blev ikke refereret.
Søren Ibo’s kone rådede hende til at
gå til sognepræsten, hvorefter de begge
i forening begav sig til pastor Schmidt i
Feldballe. Når Jensine ikke tidligere hav
de omtalt sagen for nogen, skyldtes dette
Lauritzens trusler.
Erotik på marken
Ved forhørene 30. maj forklarede hus
mand Peder Sørensen Ibo’s kone, Sidsel
Marie Andersdatter, at hun jævnligt var
kommet i afdødes hus. Hun fortalte, at en
gammel mand, Eberhardt Bager, havde
fået Lauritzen til at forføre Jensine Niel
sen, hvilket var sket flere uger før Søren
Johansen døde.
Hertil svarede Jensine Nielsen, at Eber
hardt Bager engang i juli 1867 besøgte
dem og bad om, at hun ville tage med
ham hjem for at hjælpe med nogle prakti
ske ting. Hos Bager opholdt sig imidlertid
Lauritzen, der indtrængende havde opfor

dret hende til et utugtigt forhold, hvilket
først skete ude på marken, senere i Eber
hardt Bagers hus. Rygterne begyndte at
gå, da de på marken var set af nogle børn.
Eberhardt Bager havde endvidere spurgt
hende, om hun ville have noget at give
Søren Johansen, så han hurtigere kunne
dø, hvilket hun nægtede at gå ind på.
Niels Trasborgs hustru, Kirsten Marie
Jensen, fortalte om besøget på ejendom
men 1. september 1867:
Efter at have flyttet kreaturerne kom
hun tilbage til gården og erfarede, at Sø
ren Johansen var død. Hun forklarede om
hjælpen med at få liget ud i laden, og at
hun ikke havde erfaret noget usædvanligt.
Hun fortalte, at Søren Johansen de senere
år havde været meget drikfældig, men tro
ede dog at forholdet var meget godt, indtil
Lauritzen kom i huset.

Bager spillede med
Eberhardt Bager, der var født i 1797 og
ikke tidligere straffet, berettede om, at
han havde lært Lars Christian Lauritzen
at kende og havde haft ham på besøg flere
gange. Bager havde fortalt om forholdene
på Søren Johansens husmandssted og an
befalet hans ”ganske nette” kone og sør
get for, at de traf sammen i hans hus. Han
havde opmuntret Lauritzen til et nærmere
forhold og havde senere gået ind på Lauritzens periodiske talen om at få Søren
Johansen ryddet af vejen. Forskellige
muligheder som f.eks. salmiakspiritus var
blevet omtalt, men Eberhardt Bager vidste
ikke, hvordan sådant virkede. To dage
efter det sidste besøg var Søren Johansen
død, og Bager fornemmede da, at Lauritzen på en eller anden måde havde forgivet
ham.
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Lauritzen tilstår
Lauritzen forklarede:
Efter at have fået bestilling på noget
fodtøj til Jensine Nielsen traf han en dag
sammen med hende hos Eberhardt Bager
i dennes hus. De stiftede nærmere be
kendtskab med hinanden - og efter Bager
og dennes hustru var gået - gik de op på
loftet og bedrev utugt med hinanden. Vist
nok den 7. august 1867 gik han over for
at aflevere skotøjet til Jensine Nielsen.
Søren Johansen var temmelig beruset og
klagede over, at han ikke kunne få mark
arbejdet præsteret.
Lauritzen tilbød da at hjælpe ham og
skulle under arbejdets udførelse bo i
huset. Hurtigt efter blev han og Jensine
enige om at give Søren Johansen så meget
brændevin, han kunne drikke, så han des
to hurtigere kunne dø, for at de derefter
kunne blive gift med hinanden. I begyn
delsen var det kun brændevin, men senere
blev den blandet op med sprit. De gav dog
ikke Søren Johansen spiritus uden på den
nes opfordring, men i øvrigt forelå intet
behov for at nøde ham til at drikke.
De sidste otte dage inden dødsfaldet
plejede han jævnlig omgang med Jensine.
Efter den 1. september om formiddagen
at være kommet tilbage fra marken, kom
Lauritzen i tanke om, at det vist var bedst
at få det gjort af med Søren Johansen.
Så da Trasborgs kone havde forladt hu
set omkring kl. 10-11, tog han sin tobaks
pibe. Efter at have fået den tændt, tog han
pibehovedet og anbragte spidsen af dette i
Søren Johansens mund og vedblev heref
ter at blæse røg ind i munden på ham. Om
det var røgen, der til sidst endeligt havde
gjort det af med Søren Johansen, vidste
han ikke. Han tilstod at have givet ham
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den brændevin, han ville have, og at have
forstærket denne og slutteligt også at have
fulgt op med røgen.
Han tilstod at have skrevet det falske
brev til Inger Mortensen, som han ville
skaffe sig af med, efter at hun havde med
delt ham, at hun ventede barn med ham.
Liget blev gravet op
10. juni afhørtes Nødager sogns to
ligsynsmænd, skolelærer Møller og
gårdmand Rasmus Madsen, der begge
erklærede, at de intet usædvanligt havde
fundet ved ligsynet.il. juni nedsattes po
litiretten i Nødager kirkes våbenhus, og
politimesteren bestemte, at liget skulle
opgraves og obduceres. Liget blev gravet
op under anvendelse af diverse formalia
som vidner etc. Det blev udleveret til physicus, justitsråd Weis og distriktslæge R. I
perioden herefter afhørtes diverse i Søren
Johansens omgangskreds uden at afgø
rende nyt kom frem. Om obduktionens
resultat haves intet.
Begge blev dømt
Dommen afsagdes 4. november 1868
på Ebeltoft Rådhus. Efter en lang og
omstændig gennemgang af sagen i alle
detaljer dømtes Lars Christian Lauritzen
og Jensine Nielsen begge for at have skilt
sidstnævntes mand, Søren Johansen, fra
livet og førstnævnte tillige for falsk, me
dens Eberhardt Bager fandtes skyldig i
rufferi og delagtighed. Dommen slutter
som følger:

Thi kjendes for Ret
Arrestanterne Lars Christian Laurit
zen og Jensine Nielsen bør hensættes, den
første til Tugthuusarbeide på Livstid, og

den sidste til Forbedringshuus i 6 Aar.
Tiltalte Eberhardt Bager bør hensættes
i Fængsel i 3 Maaneder, men forøvrigt
for anden Tiltale fri at være; saa bør
samtlige Tiltalte in solidum udrede alle
af Aktionen lovligt flydende omkostnin
ger, derunder Salær til Aktor, Prokurator
Kolding 10 Rdl og til Defensor, Sagfører
Nielsen 8 Rdl af hvilke tiltalte Eberhardt
Bager vil udrede med 1/20 in solidum
med Arrestanterne.
Bonnez (10)
Hans Sørensen Hvidtved
A.P. Christensen
Krog
L. Hansen
H. Nielsen

Forfatterens bemærkninger
I forbindelse med arbejdet med at efter
forske sagen får man uundgåeligt en vis
medfølelse med Jensine Nielsen. Hun
var en ganske almindelig pige og angive
ligt ganske køn, men havde været noget
svagelig. Det var derfor, hun efter endt
skrædderuddannelse havde taget ophold
hos forældrene.
Som 27-årig blev hun så gift med
den 16 år ældre enkemand og kommer
til uvant tilværelse som husmandskone.
Manden begynder at drikke, og situatio
nen bliver uholdbar, da han efterhånden
ikke er i stand til at passe ejendommen.
Da er samlivet ophørt, og hun er derfor
et let offer for skomagersvendens tilnær
melser og ægteskabstilbud. Rimeligvis
er hun klar over, at det lakker mod enden
med hendes mand, og som enke ville hun
befinde sig i en temmelig uoverskuelig
situation. I forvejen har ejendommen ikke
kastet meget af sig, jorden er sandet og

en del af denne hede. Det er da også en af
årsagerne til, at hele egnen nu er blevet til
hedeplantage.
Lauritzens behandling af hende bli
ver stedse mere og mere brutal, skønt
hun venter barn med ham. Ægteskabet
opgives på trods heraf, og hun føder
senere sit barn i fængslet. Lars Chri
stian Lauritzen får man derimod ingen
medlidenhed med. Han forekommer at
være en uvederhæftig person med en ret
omflakkende tilværelse. Han har udover
arbejdet som skomagersvend forsøgt sig
med gårdhandler og som vognmand. Han
er tidligere straffet og har over for Jensine
Nielsen søgt at lyve sig fra sit ægteskab
og gennem udfærdigelsen af et falsk brev
søgt at skille sig af med forpligtelserne
over for en anden kvinde, der venter barn
med ham.
Lauritzen udnytter Jensine Nielsens
situation. Han synes nok at have været
betaget af hende, hvilket dog ingenlunde
kan retfærdiggøre de udviste forsøg på at
forkorte Søren Johansens liv. Selvfølgelig
har han også været ude efter ejendom
men.
Den 72-årige Eberhardt Bagers op
træden er ejendommelig, og man undres
over, hvilken fordel han har set i at yde de
andre husly under deres utugtige forhold
samt at give gode råd vedrørende midler
til forkortelse af Søren Johansens liv.
Politiretten gør meget ud af at søge at
fastslå den faktiske dødsårsag. Denne til
skrives væsentligt Lauritzens indblæsning
af tobaksrøg i halsen på husmanden, om
end hans almindelige svækkede tilstand
var medvirkende årsag. Retten har i for
bindelse hermed overvejet dødsstraf, men
fundet ikke at have haft tilstrækkeligt
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belæg for at anvende denne. Resultatet
af obduktionen er ikke oplyst, men med
datidens hjælpemidler synes det begræn
set, hvad et lig, der har været begravet i
næsten et år, har kunnet afsløre omkring
den direkte dødsårsag. Rygterne og folke
snakken har naturligvis verseret på egnen,
men alene dette indleder næppe en politi
undersøgelse.
Afsendelsen af det falske brev er Lauritzens ufattelige dumhed. Inger Morten
sen må formodes at reagere, som mini
mum med et svarbrev, hvilket hun gør. Da
præsten får brevet i hænde, er det i al fald
øjensynligt, at der er sket noget ulovligt,
nemlig forfalskningen, og han går til
myndighederne.
Politiretten indledes alene på baggrund
af det falske brev. Det kan dog undre, at
man allerede samme dag indleder forhør
på ejendommen, så rygterne i forbindelse
med Søren Johansens død har rimelig
vis fremmet sagen. Alligevel efterlader
gennemgangen af sagen det indtryk, at
dersom Lauritzen ikke havde affattet og
sendt det falske brev, var sagen aldrig
blevet rejst.

Henvisninger
1. Knud Bødker: ’Messerschmitt på startbanen’
1985. ISBN 87-982107-1-8. Side 276-278.
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2. Bog over fødte i Ebdrup sogn. Hjemmedøbt.
Dåben publiceret og moderen introduceret 24.
marts 1822.
3. Tilgangsliste for 1846 for Nødager sogn. Præ
sterne førte dengang en art folkeregister for
folk uden egen husstand. Iflg. indberetning fra
Pastor Frendrup i Thirstrup.
(Vilhelm Ludvig Frendrup 1805-1874. Spr. til
Tirstrup og Fuglslev 1836 -1857, jf. oversigt
udarbejdet af Ole Balslev i forbindelse med
foredrag i Fuglslev kirke 6. oktober 1994).
4. Nødager sogns fortegnelse over Copulerede
1846.
5. Gørtler ( af tysk: Gortel, d.v.s. bælte ). Hånd
værker, der lavede bæltespænder, beslag, nav
neskilte etc..
6. Nødager sogns fortegnelse over Copulerede
1865.
7. Rasmus Malling Schmidt 1808 -1882. Spr. til
Feldballe og Nødager 1860-1882.
(Præstetavle i Feldballe kirke og gravsten på
kirkegården ved tårnets vestside).
8. Retsprotokoller for Mols og en del af Sønder
Herreds politiret for 27. maj 1868 samt efter
følgende.
9. Navn ikke anført. Retsprotokollerne anfører
normalt ’den og dens kone’ i stedet for konens
eget navn.
10. Edvard Bonnez. Byfoged og -skriver i Ebeltoft
samt herredsfoged og -skriver for Mols og en
del af Djurs Sønder herred fra 1853. Endvidere
Kongeligt udnævnt borgmester i Ebeltoft.
(Ebeltoft-arkiverne 1842-1970 (ISBN 87 89039
084), side 165).

Fra Galgebakken til Atletion
Idrættens århusianske barndom ligger efterhånden 150 år tilbage og havde
krigsnederlaget i 1864 og kricketspillende engelske jernebaneingeniører som
iværksættende elementer.
Af Mogens Weinreich

Når der spilles superligafodbold i Atleti
ons nutidige rammer, gør de færreste til
skuere på de ovale tribuner sig forestillin
ger om, hvordan samme anlæg tog sig ud
ved indvielsen Grundlovsdag 1920. Men
det siger måske et og andet om sceneriet,
at fodboldbanen havde marker med græs
sende køer som naboskab. Alligevel er
det ikke relevant at betegne denne epoke
som idrættens barndom. For at indkredse
dennes lokalhistoriske udgangspunkt skal
man yderligere 60 år tilbage i tiden - nær
mere betegnet til midten af 1800-tallet.

Gymnastik var obligatorisk
Og her tænkes vel at mærke på de før
ste tilløb til idrætslig udfoldelse under
organiserede former, hvilket vil sige i
foreningsregi. At der for 150 år siden
primært stod gymnastik på programmet,
bekræfter gymnastikkens position som
grundlæggende element i folkesundhe
den. At man tidligt var bevidst om dette
forhold, vil fremgå af, at i den danske al
mueskolelov af 1817 optræder gymnastik
som obligatorisk fag - i øvrigt som det
første sted i verden.
Men på det tidspunkt havde gymna
stikken allerede holdt sit indtog i Århus
under private former og på en kommerciel
baggrund. Bag denne introduktion stod

fortrinsvis underofficerer med behov for
at supplere de beskedne indtægter gen
nem oprettelse af institutter, hvor de gym
nastiske øvelser også omfattede militære
færdigheder som fægtning.
Man skulle frem til 1866, før den første
foreningsdannelse så dagens lys. Aar
hus Gymnastiske Forening havde ifølge
samtidige aviser købmand P. Packness
som den første formand. At foreningens
aktiviteter tilgodeså både legeme og sjæl,
vil fremgå af, at opvisningerne, som
dengang nød betegnelsen præsentationer,
ledsagedes at sangspil. Og som en under
stregning af, at ”du danskes vej til ros og
magt” gik over det våde element, havde
den gymnastiske forening også roning på
programmet i sommertiden, hvor de før
ste konkurrencer fandt sted.
Men fysisk udfoldelse på konkurren
ceplan var ikke forbeholdt gymnasterne.
Når der også kom kricket på program
met, havde det sammenhæng med, at to
betydningsfulde projekter medvirkede til
at sætte skub i den industrielle udvikling i
Århus, som på det tidspunkt ikke talte ret
meget mere end 10.000 sjæle.
Kricket var det første boldspil
Først åbnede byens gasværk (1853), og
derefter nåede anlæggelsen af den jyske
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Den officielle indvielse af Aarhus Idrætspark den 5. juni 1920 var henlagt til en af stadionhal
lerne. I æreslogen lytter kongeparret Chr. X og Alexandrine til direktør Fr. Lausens tale sam
men med de siddende gymnaster. Bag kongen ses byens første folkevalgte borgmester Jakob
Jensen (Foto: Århus Kommunes Biblioteker Lokalhistorisk Samling)

længdebane frem til Århus (1862). I beg
ge tilfælde involverede det et pænt opbud
af engelske ingeniører og konstruktører,
som forstod den tekniske ekspertise. Selv
om arbejdsdagen var lang, blev der al
ligevel overskud til at spille kricket, der
hermed blev introduceret som det første
boldspil i århusiansk sammenhæng. I
fortsættelsen afvikledes kampe med både
engelsk og ”indfødt” deltagelse.
Den skæbnesvangre krig mod Preussen
i 1864 med tabet af Sønderjylland affødte
midt i nederlagsstemningen også en vok
sende forsvarsvilje, som blandt andet kom
til udtryk i oprettelse af skytteforeninger.
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Selv om baggrunden var nok så dyster,
gav det samtidig skytterne lejlighed til
at udvikle skydefærdighederne i konkur
rencer.
Hvis Aarhus Gymnastiske Forening
blev et tidsmæssigt begrænset kapitel,
skulle afløseren Aarhus Gymnastik For
ening ved oprettelsen i 1880 vise sig som
et mere livskraftigt foretagende. Trods
svingende sportslige konjunkturer, som
de fleste foreninger oplever, har AGF i sin
125-årige levetid fastholdt en markant po
sition i dansk idræt og er ikke mindst på
lokale breddegrader som en magtfaktor
med betydelig idrætspolitisk indflydelse.

Ved den stiftende generalforsamling
den 26. september 1880 med generalma
jor C.H.F.R. Baumann som den første
formand stod der i overensstemmelse med
tidsånden gymnastik, fægtning og hugning på programmet i AGE Fodbold, som
klubben siden er blevet identificeret med,
blev først taget op i 1902 - i øvrigt samti
dig med kvindegymnastik og svømning.
Men fodboldspillet blev ikke introdu
ceret af AGF. Så vidt det har været muligt
at fastslå, blev den første egentlige kamp
spillet en af de første majdage i 1897
på eksercerpladsen ved den forlængst
nedrevne kaserne i Høegh Guldbergs
Gade. De to hold bestod af elever fra
latinskolerne i Århus og Randers. Det
sejrende Århus-hold, der i øvrigt vandt
med cifrene 4-0, blev ledet af adjunkt
Johan Ramm, som efterfølgende kom til
at indtage en fremtrædende rolle inden for
filmbranchen. Men det er en helt anden
historie.

Sportsfolk brugte Galgebakken
Eksercerpladsen ved Galgebakken i for
længelse af Ny Munkegade hørte til de
steder, som sportsudøverne var henvist til
i idrættens barndom. Galgebakken levede
til fulde op til sit navn. Selv om det i dag
ikke er muligt at fastslå dens nøjagtige
beliggenhed, er det ganske tankevæk
kende, at i samme omgivelser, hvor ka
sernens rekrutter blev underkastet strop
peture og de første atletikfolk trænede
og konkurrerede under yderst primitive
forhold, var byens misædere få decenier
forinden blevet henrettet ved hængning
eller halshugning. At de offentlige henret
telser var et tilløbsstykke, vil fremgå af,
at de samlede flere tilskuere end de se

nere idrætskonkurrencer, der ikke øvede
samme tiltrækning på den lokale befolk
ning. Galgebakken kom i anvendelse på
nordtoften, som udgjorde den nordlige del
af Aarhuus Kjøbstads Jorder, da det i slut
ningen af 1600-tallet ikke længere blev
betragtet som hensigtsmæssigt at anvende
Lille Torv som henrettelsessted. Den
sidste, der måtte lade livet inde i byen,
var morderen Rasmus Hesteskærer, som
blev halshugget, mens der var markeds
dag. Efter sigende fordi det skulle have
en præventiv virkning på byens lyssky
elementer. I øvrigt var henrettelse ikke
forbeholdt mordere. Frem til 1789 udsatte
tyve sig for samme skæbne. Galgebak
kens datidige placering i forhold til byen
er i øvrigt fastholdt af tegneren H.H. Eegberg, hvis originaltegning fra 1746 kan
ses på Kunstindustrimuseet.

Risskov var for langt væk
Men tilbage til atletikfolkene, der i de
første år var henvist til at løbe på lande
vejene.
Det var derfor en skelsættende begi
venhed, da Sammenslutningen af Idræts
klubber i Århus (SIKA) den 6. august
1899 arrangerede et stævne ved byens
første cykelbane ved Fedet i Risskov.
Men selv om programmet involverede
flere idrætsgrene, var tilskuerinteressen
til at overskue. Måske skulle forklaringen
søges i, at der dengang var langt til Ris
skov. Under alle omstændigheder blev
både atletiktræning og konkurrencer
ved indgangen til 1900-tallet flyttet til
først Sandgraven ved Kystvejen, hvor de
fysiske rammer var yderst beskedne, og
derefter til Galgebakken, hvor en primitiv
bane var blevet anvendt af cykelryttere.
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Forholdene på Galgebakken blev ikke
bedre af, at sportsfolkene havde anstreng
te relationer til militæret, som havde
øvelsesplads samme sted. Udgangen på
denne problematik blev, at byrådet, som
ellers ikke var rundhåndet, når der stod
bevillinger til den spæde idrætsbevægelse
på dagsordenen, afsatte i 1904 midler til
anlæggelse af en sportsplads ved Randers
Landevej. Men at sparekniven var frem
me, kom til udtryk ved, at løbebanerne
skulle belægges med myremalm i stedet
for cinders. Hvorvidt det var medvirkende
til, at der kun blev tale om et kortvarigt
kapitel, skal være usagt. Under alle om
stændigheder holdt idrætsfolkene efter få
års forløb igen flyttedag til den modsatte
ende af byen.
AGF trådte til på fælleden
Her fik SIKA i 1909 tilbudt en del af det
areal ved Dalgas Avenue, som forinden
havde været ramme om Landsudstil
lingen. Da SIKA ikke kunne rejse de
fornødne midler, trådte AGF i stedet til
og erhvervede, hvad der senere er blevet
betegnet som den århusianske fælled.
Selv om denne i dag er trængt af højhuse
og andet byggeri, og selv om alle klubber,
der gennem mange år havde tilholdssted
her, forlængst er brudt op, spilles der
stadig fodbold på de samme baner, som
rummer et både nostalgisk og nutidigt ka
pitel i den lokale idrætshistorie.
Da sportsfolkene for snart 100 år siden
tog de grønne arealer i besiddelse, blev
der spillet både fodbold og kricket, mens
atletikfolkene løb, sprang og kastede. Ik
ke mindst det sidste foregik under yderst
primitive betingelser, der ville have fået
nutidens aktive til at korse sig.
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Men dengang affandt man sig med for
holdene, som heller ikke forhindrede af
viklingen af danske mesterskaber i atletik
ved Dalgas Avenue.
Når der i de følgende år ikke blev taget
væsentlige skridt til forbedring af de såre
beskedne rammer på fælleden, skulle for
klaringen søges i, at de første planer om
et nyt stadionanlæg blev lanceret, da man
nåede om på den anden side af 1910. Ind
vielsen af Østerbro Stadion i København
i året for 1. verdenskrigs udbrud bidrog til
at efterlyse et tilsvarende anlæg i Århus.
Først skulle man gennem et langt hæn
delsesforløb, som det vil føre for vidt at
komme nærmere ind på, men som havde
modstridende klubinteresser som gennem
gående tema. Endelig kunne direktør Fr.
Lausen, Århus Oliefabrik, og formand for
AGF sammen med borgmester Jakob Jen
sen den 5. juni 1920 byde kong Chr. X og
dronning Alexandrine velkommen til den
officielle indvielse. Stadionanlægget med
det klassicistisk inspirerede indgangsparti
og de to haller på hver sin side af søjlegår
den er tegnet af Axel Høg-Hansen.
Åbningen blev fejret i to dage
Mens programmet ved indvielsen var
henlagt til den ene af hallerne udover ta
ler og kantater omfattede gymnastik- og
fægteopvisninger, måtte åbningsstævnet
på stadion vente til den følgende dag.
Her blev der lagt ud med atletikkonkur
rencer, som undervejs blev afbrudt af en
fodboldkamp mellem AGF og AB. Mens
de to lokale sprintere, Svend Hygum og
Merrild Nielsen, begge fra AGF, ikke
kunne hamle op med københavnske mod
standere på 100 meter, gik det bedre på
de længere distancer.

Det traditionelle julebok
se stævne i stadionhallen i
1937 bød blandt andet på
et lokalopgør mellem Gun
nar Andreasen, FAK, og
Ejnar Balle, AAK. Her er
sidstnævnte i vanskelighe
der (Foto: Åge Fredslund
Andersen/Lokalhistorisk
Samling).

3.000 meter gav århusiansk dobbeltsejr
ved Søren Nielsen, Fremad, og William
Hansen, 1900. For fodboldspillerne fra
AGF, der senere skulle fejre så mange
triumfer på den samme bane, blev det
til et 0-2 nederlag til de københavnske
akademikere. Med 5.000 tilskuere og de
indledningsvis omtalte malkekøer som
vidner.
Men fodbold-nederlaget lagde ingen
dæmper på den almindelige tilfredshed
med, at Århus omsider havde fået et tids
svarende anlæg, der i fortsættelsen skulle

blive tilholdssted for en række idrætsgre
ne, som kunne udfolde sig både inden- og
udendørs. I denne sammenhæng kan det
være relevant at nævne boksning og ten
nis - begge med et lokalt udgangspunkt
fra slutningen af 1800-tallet.
Nævefægterne var ikke stuerene
Aarhus Atlet Klub havde ved stiftelsen
i 1896 klassiske tiltag som brydning
og vægtløftning på programmet, mens
bokserne, der først kom til på den anden
side af århundredskiftet, førte en mere
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9. september 1934 var en idrætshistorisk dag. På Århus Stadion kunne det udvalgte jyske fod
boldhold notere en kæmpesejr over de ellers uovervindelige københavnere.
Cifrene på måltavlen taler deres eget sprog om triumfens størrelse. Tilskuerafsnittet med de
grønne bænke, der forlængst er afløst af den nuværende tribune, var forbeholdt de mest promi
nente gæster (Foto: Åge Fredslund Andersen/Lokalhistorisk Samling)

anonym tilværelse. Nævefægterne blev
kort og godt ikke betragtet som stuerene,
længe før begrebet blev lanceret i den
politiske debat. Det kom endda så vidt,
at politiassistent Hauerbach, som ellers
fungerede som dommer, efter et stævne
i Østergades Forsamlingshus i decem
ber 1916, nedlagde forbud mod offentlig
boksning. Baggrunden for denne drasti
ske beslutning skulle søges i, at Hauerbach fra nært hold havde set AAK-sværvægteren Axel Eriksen sende en engelsk
modstander til drømmeland. Til historien
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hører, at samme Eriksen også opnåede
stillingsbetegnelsen politiassistent og
senere var mangeårig formand for Jydsk
Amatør Bokse Union. Som et yderligere
kuriosum kan nævnes, at den slagne eng
lænder sammen med andre marinesolda
ter var interneret i Århus efter ombord på
en U-båd at være blevet opbragt for som
krigsførende nation at have krænket neu
tralt dansk farvand.

Bokserne kom igen
Bokseforbudet blev kun af kortvarig

karakter, og samme år fik AAK sin før
ste danske mester, da den kun 18-årige
Holger Jensen fejrede sit første besøg i
hovedstaden ved at gå til tops. Det var
med til at øge bokseinteressen, og ved de
efterfølgende stævner kunne der noteres
rød lygte i Østergades Forsamlingshus.
Også for bokserne var indvielsen af
Århus Stadion med de to haller derfor en
stor ting, selv om lejeafgiften til den ny
opførte arena affødte så stor utilfredshed i
AAK, at man en overgang så sig nødsaget
til at vende tilbage til byen. Men det æn
drede ikke ved, at boksningen var på vej
opad på bekostning af brydning og vægt
løftning, som ellers havde været klubbens
historiske udgangspunkt.
Den professionelle side af boksningen
begyndte også at stikke hovedet frem, og
i 1923 så 1.200 tilskuere i den stadionhal,
som ellers primært var forbeholdt tennis
spillerne, det første profstævne, blandt
andet den lokale Axel Christensen Bonde
besejre ”den lyse neger” Jerry Smith fra
Set. Croix.
Men det professionelle miljø var i
fortsættelsen så betændt, at man fra ama
tørside valgte at lægge distance til det.
De gunstige sportslige og økonomiske
konjunkturer, som både AAK og den
nye klub FAK i fortsættelsen oplevede,
var med til at befordre denne holdning.
Stævnealliancen mellem de to klubber
skabte mange tilløbsstykker. Man skulle
helt frem til 1969, før en professional pro
motor, denne gang i skikkelse af Mogens
Palle, inviterede til titelkamp i Århus.
Denne gang i den nyopførte Vejlby-Risskov-Hal og med Tom Bogs i hovedrollen.
Siden foretrak Mogens Palle Randers,
men i 1980 anvendte han Århus Stadion

som udendørsarena, da Ayub Kalule
boksede titelkamp mod sydafrikaneren
Bushy Bester.
Den hvide sport
Tennissporten er allerede berørt, og tilste
deværelsen på Århus Stadion efter dennes
indvielse var en naturlig konsekvens af, at
tennis hører til byens ældste idrætsgrene.
Blandt spillets pionerer var daværende
borgmester Vestergaard, som i slutningen
af 1800-tallet svingede ketcheren i sel
skab med bl.a. arkitekten Thorkel Møller
på en bane i Sandgraven. Det banede i
1901 vej for oprettelsen af Aarhus Lawn
Tennis Selskab samme sted. Som det eks
klusive navn antyder, var medlemsskab
ikke for alle og enhver, men forbeholdt
folk af en vis social status. I dag, mere
end 100 år senere, trives ALTS i bedste
velgående, men nu er alle samfundslag
repræsenterer blandt medlemmerne.
Mens ALTS har fastholdt sit historiske
udgangspunkt i Sandgraven, slog ten
nisafdelingerne i AGF og 1900, etableret
i henholdsvis 1905 og 1906, sig ned i den
modsatte ende af byen. Efter skiftende
tilholdssteder kom de to klubber også til
at nyde godt af Aarhus Stadions indvielse,
fordi man udover de nyetablerede baner
i anlæggets østlige ende også kunne dis
ponere over Jyllands eneste tennishal,
hvilket bidrog til at gøre tennis til en hel
årssport.
At belysnings- og opvarmningsforhol
dene i stadionhallen lod noget tilbage af
ønske, lagde ingen dæmper på interes
sen, som først svækkedes, da en sabo
tagebrand i 1943 lagde hallen i ruiner
og gjorde tennisspillerne hjemløse i den
mørke tid.
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1967 hørte til de gyldne
dage i århusiansk hånd
bold. Den 23. november
blev der i stadionhallen
budt på to lokalopgør i
mændenes fornemste ræk
ke. Først spillede KFUM
og Viby, og derefter var
det AGF og Skovbakkens
tur. På billedet spræller
Viby-målmanden Poul
Erik Gedde forgæves for
at parere Klaus Kåes skud
(Foto: Per Allan/Lokalhistorisk Samling)

Håndbolden måtte vige
for tyske tropper
Stadionbranden var også et hårdt slag
for håndboldspillerne, som ellers havde
fortrængt atletikfolkene fra den hal, som
oprindeligt var anlagt med henblik på indendørs-atletik. Håndboldens dynamiske
udvikling siden den spæde start i slutnin
gen af 1920’erne havde skabt baggrund
for, at hallens gruslag først blev afløst
af korkgulv og derefter af trægulv. Men
sabotagen mod tennishallen, hvor tyske
tropper havde været indkvarteret, fik be
sættelsesmagten til at lægge beslag på den
anden af stadionhallerne - på bekostning
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af håndboldspillerne, som måtte flytte til
en uopvarmet Århushal.
Da den genopførte stadionhal stod klar
til indvielse i 1953, indvarslede det et nyt
glorværdigt kapitel i den lokale hånd
boldhistorie. En udvikling, der også blev
fremmet af, at andre haller skød op. I dag
er det kun nationalsporten fodbold, som
overgår håndbold med hensyn til tilskuerog mediemæssig tiltrækning. Selv om År
hus har fået andre attraktive idrætsanlæg,
indtager Atletion, som det nu hedder efter
de senere års udbygning, en suveræn posi
tion som idrættens lokale mekka - blandt

Hækkeløb ved et stævne arrangeret af Dansk Arbejder Idræt i juni 1935. Teknikken over hæk
kene lader noget tilbage at ønske - og tiderne var derefter ! (Foto: Lokalhistorisk Samling)

andet i kraft af Arenaen med plads til næ
sten 5.000 tilskuere.

Den kommercielle udvikling
Atletion afspejler samtidig på både godt
og ondt idrættens lokalhistoriske udvik
ling, der til stadighed går i kommerciel
retning, og som har skabt en sportsligt
polarisering. Som eksponent for denne
udvikling fremstår Århus Elite, som
blandt andet er holdingselskab for AGF
Kontraktfodbold. Det børsnoterede sel
skabs overtagelse af driften af Atletion er

blandt andet dikteret af en erkendelse af,
at der skal andre indtægter til, end dem
der kommer fra tilskuere og sponsorer,
for at drive en professionel fodboldfor
retning. AGF’s spillerstab, der er hentet
fra Sverige, Norge, Finland, Afrika og
Australien, er samtidig sportens bidrag
til den almindelige globalisering, som
har trængt traditionelle forestillinger om
klubmæssige tilhørsforhold i baggrunden.
Men selv om nogle af de gamle idealer
frister trange kår, vil eliteidrættens fasci
nation finde nye udtryk i Atletion - inden
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for såvel de udbyggede rammer af det an
læg, der blev indviet for 85 år siden, som
i Arenaen.

Belgier satte verdensrekrod
Der er skrevet mange store kapitler, si
den køerne græssede omkring stadion.
At komme ind på de enkelte vil kræve
bøger. Men nævnes kan blandt andet, at
det var her Jylland omsider brød den kø
benhavnske fodbold-dominans ved den 9.
september 1943 at vinde en legendarisk
unionskamp med 4-3. Og for at blive ved
fodbolden var det også her, at AGF en
snes år senere indledte sin imponerende
serie med tre danske mesterskaber i træk.
Da AGF senere spillede Europa Cup
kampe, bragte det hold som Benfica og
Bayern München til Århus.
Et historisk vingesus fik man også, da
den belgiske løber Emiel Puttemans ved
et efter-olympisk stævne i september 1972
satte verdensrekord på 3.000 meter på År
hus Stadions kunststofbelagte baner, der i
1971 afløste den gamle cinders. Tartanbe
lægningen, som det dengang hed, banede
samtidig ved for en stævnealliance, der
stod bag afviklingen af Århus Games,
som efter at have ligget underdrejet i nog
le år, nu er genetableret i 1900-regi.

130

Også både håndboldspillere og bok
sere har givet det lokale publikum store
oplevelser i den stadionhal, som udgjorde
rammerne forud for Arenaens opførelse.
Århusiansk håndbold nåede sit sportslige
højdepunkt i 1963, da Århus-klubber
lagde beslag på de fire første pladser i
mændenes 1. division. En triumf, der med
garanti aldrig vil blive gentaget, men som
siger noget om det håndboldmiljø, som
herskede i 60’erne.
Boksningen vil primært blive identifi
ceret med de folkefester, som blev skabt
omkring afviklingen af de jyske mester
skaber.
En systematisk opsummering af for
dums bedrifter er ovenstående ikke ud
tryk for. Kun spredte glimt fra en tid, før
idrætten mistede sin skyld. Selv om det
er de eliteorienterede tiltag, der lægger
beslag på den tilskuer- og medieinteresse,
og som også fremover vil få folk til at
sætte kursen mod Atletion og andre kon
kurrencesteder, så har den lokale idræt
også mere end 80.000 mere anonyme ud
øvere organiseret under Idrætssamvirket.
Det sociale og sundhedsmæssige aspekt
er derfor ikke mindre udtalt, siden der
blev sparket til den første bold ved Galge
bakken.

Labing Mølle er et sted
med saft og kraft
Af Viggo Lovdal

Den gamle Labing Mølle ligger idyllisk
ved Lyngbygård, nordvest for Århus.
Noget af det smukkeste natur, man kan
tænke sig, omkranser det gamle møllehus.

Træerne står endnu nøgne på denne, den
første rigtige forårsdag i marts, vandet i
åen klukker lystigt. Sneen er væk bortset
fra enkelte snavsede klatter hist og her.

Siden slutningen af 1200-tallet har der været en mølle ved Lyngbygård. Den nuværende La
bing Mølle er fra 1907. (Foto: Viggo Lovdal).
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De endnu manglende blade og anden
bevoksning ligesom fremhæver stedets
smukke natur. Selvom man masser af
gange har glædet sig over stedet, når alt
står lysegrønt ved sommerens spæde be
gyndelse, eller når skoven flammer i den
skønneste efterårsdragt. Hver årstid har
sin charme.
Godsejer Niels Jørgen Bønløkke har
inviteret mig til at bese møllen og høre
om dens spændende historie. Travlheden
er ved at sætte ind. Det er såtid, forklarer
Bønløkke, før han inviterer indenfor til
formiddagskaffe og en snak om den mølle,
han ejer, Socialpædagog Bryan Rasmus
sen, der interesserer sig meget for stedets
historie og bl.a. har uddybet sin viden om
møllen ved besøg i Landsarkivet i Viborg,
er også inviteret til formiddagsmødet. Der
er lagt op til en spændende redegørelse.
Ældre end først antaget
Labing Mølle har i over 340 år hørt direk
te under Lyngbygård. Lyngbygård hørte
til Ring Kloster, men Labing Mølle hørte
frem til reformationen 1536 under Århus
Domkirke. 1579 overtog Anne Skram
Lyngbygård. Niels Jørgen Bønløkke, der
overtog Lyngbygård efter sin far i 1990,
er ejer nr. 20 efter Anne Skram.
Der har været vandmølle i Labing
siden 1385. Møllen er i øvrigt ældre end
først antaget. Der er foretaget en regi
strering af det egetræ, der blev fundet i
forbindelse med Århus Amts genskabelse
af den gamle mølledam, der gennemløbes
af Lyngbygårds Å. Træets alder er efter
registreringen bestemt til at være fra 1190
til 1541. Mølledammen blev gravet ud,
og her fandt man stolper, der antagelig
har dannet grundlag for gamle overgange

132

over åen eller en primitiv bro. Man fandt
også træ fra den ældste mølle. Træet er
dateret til at være fra omkring 1290. Alt
så er Labing Mølle 100 år ældre end hidtil
antaget. I 1587 gav Kongen i et såkaldt
Kancellibrev ejeren af Gjessinggård mel
lem Odder og Skanderborg brugsretten
til vandmøllen. (Anne Skram var gift med
ejeren af Gjessinggård).
Fæstebønderne måtte sværge
ved liget
I året 1827 nedbrændte såvel Labing
Mølle som Lyngbygård. Brandene var an
tændte, ifølge de gamle beretninger efter
et slagsmål om en piges hånd. Taberen
satte ild til møllen og gården. Lyngby
gårds hoveripligtige bønder var under
mistanke for ildspåsættelsen og blev udsat
for den såkaldte båreprøve. Rs. Kjeldsen,
der stammede fra Årslev, har fortalt om
denne begivenhed, der kom til at berøre
fæstebønderne ret føleligt:
Natten mellem 10. og 11. november
1827 nedbrændte samtlige Lyngbygårds
udbygninger med avl, hele besætningen,
maskiner, indbo, kort sagt, alt gik op i
luer. Ved branden omkom en af gårdens
røgtere, men samtidig brændte den til
gården hørende vandmølle, der lå nede i
ådalen. Brandårsagen blev ikke opklaret,
men alt tydede på, at branden var påsat.
Uvist af hvilken grund rettedes mistanken
mod gårdens hoveri pligtige bønder. De
forkullede rester af den indebrændte Erik
Carlsen blev, så godt det lod sig gøre,
samlet sammen og bragt hen i Lyngby
kirke. Her måtte hovbønderne en efter en
stå frem og med hænderne hvilende på
de forkullede benrester sværge, at de var
uskyldige og uden ansvar for branden.

Rs. Kjeldsens bedstefar Niels Ander
sen, Labing, var mellem de hovbønder,
der måtte bøde for at bevise sin uskyld.
Han, der var en noget robust natur, slog
hånden hårdt ned mellem benstumperne,
idet han svor på, at det ikke var ham, der
havde påsat branden.
Rs. Kjeldsen fortæller videre, at hans
bedstemor, Ane Kirstine, som ung pige
og efter sit giftemål med Niels Andersen
måtte møde og udføre hovarbejde sam
men med andre kvinder.

Nordmand tilstod på dødslejet
Lyngbygård var i 1826 overtaget af Johs.
Friis, der ejede gården til 1874. Friis
havde været ritmester ved Århus Drago
ner. Ved den samme afdeling var ansat en
nordmand, som også var ritmester. Disse
to havde bejlet til samme kvinde, fortalte
Ane Kirstine, men Lyngbygårsds nye ejer
var gået af med sejren. Dette forklarer,
at Johs. Friis, efter at bønderne havde
svoret sig fri, udbryder: ”Så må det være
nordmanden, der for at hævne sig, har
påsat branden”. Ane Kirstine har yderli
gere fortalt, at omtalte nordmand, da han
lå på dødslejet, bekendte, at han hin nat
kom ridende til den røde gård i Framlev
(Framlevgård). Derefter red han videre
til vandmøllen, som han antændte, hvor
efter han fortsatte til Lyngbygård, der fik
samme skæbne.
Vandmøllen er et sted med saft og
kraft, som Bryan Rasmussen fastslår efter
ovenstående beretning.

Skitse af turbinen, som blev leveret til Labing
Mølle i 1907.

Ny turbine var effektiv
Det gamle møllehus blev afløst af et nyt
i 1907. Årstallet står over indgangen på
Labing Mølle. Samtidig blev der indsat

Idet jeg herved femsender vort sidste
Mellemværende, Kr. 385,00, er det mig
en Fornøjelse at meddele Dem, at den
mig af Dem leverede og opstillede Tur-

en ny el-turbine, der åbenbart allerede
fra begyndelsen virkede tilfredsstillende.
Lyngbygårds daværende ejer, F.L. Lagoni,
skriver til firmaet ,der leverede turbinen,
følgende:
Lyngbygaard, den 14. December 1908

Hr. TH. Mahler & Co., Vejle.
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bine, saavidt jeg kan skønne, er god.
Jeg har nu haft den i Brug i ca. I År, og
forekommer det mig, at Vandforbruget i
Forhold til den udviklede Kraft langtfra
er saa stor som ved almindelige Mølle
hjul, ligesom selve Turbinen synes let at
regulere og passe.
Ærb. Fr. Lagoni
På det tidspunkt, turbinen blev taget
i brug, var Labing Mølle allerede et in
dustrihus, der havde stor betydning for
egnen. Egnens bønder fik korn malet her,
ligesom der også fandtes et lille savværk,
der var i brug helt frem til 1953. Turbinen
leverede også jævnstrøm til Lyngbygård.
Strømforsyningen var stabil, idet anlæg
get også var forsynet med batterier, der
kunne lades op, og som der senere kunne
tæres på. Lyngbygårds malkemaskiner fik
strøm fra møllen helt frem til 1940-50’erne. I midten af 50’erne stoppede Labing
Mølle også med mølleriet.

Ålefangst
Ålefangst har gennem tiderne været en
vigtig indtægtskilde for Lyngbygård.
Ålefangst foregår stadigvæk. Niels Jørgen
Bønløkke fanger ål ved møllen, bortset
fra denne rettighed er fiskeretten i øvrigt
udlejet til Brabrand Lystfiskerforening.
Åleretten har været håndhævet helt til
bage til slutningen af 1800-tallet, men på
et tidspunkt blev denne ret anfægtet. I en
forpagtnings-aftale, indgået på Lyngby
gård og Labing Mølle den 24. april 1799,
står der i aftalens afsnit 11 :
Af hvad Fisk, som falder ved Møllen
enten i Aalekisterne eller på anden Maade fanget, deraf reservere Eieren sig
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halvparten, og maae Forpagteren ingen
Fisk tage eller lade tage af Aalekisterne,
førren een heraf Gaardens Folk er kom
menfor at modtage Eierens Part.
I anledning af, at retten til at fange ål
blev anfægtet, undersøgte godsejer Hans
Bønløkke i 1980’erne gamle forpagt
ningskontrakter på Landsarkivet i Viborg.
Det hedder bl.a. i en skrivelse, som advo
kat Lars Bjøring fra Århus har sendt til
Fiskeriministeriet i København som svar
på skrivelser, modtaget fra ministeriet
angående sagen i oktober 1981 og februar
1982:

Min klient beklager, at der ikke tidli
gere er rettet henvendelse til Dem, men
dette skyldes, at Hans Bønløkke har fore
taget undersøgelser på Landsarkivet i Vi
borg af de der beroende forpagtningskon
trakter af betydning for sagen. Min klient
er af den opfattelse, at der allerede før
den 5/4 1888 har været etableret ålekiste
på den til ejendommen hørende mølle, og
at det stadig pågående ålefiskeri efter be
stemmelserne i ferskvandsfiskeriloven er
lovligt. De nævnte dokumenter er imid
lertid udformet med gotisk håndskrift
og er ikke umiddelbart tydbare, hvorfor
min klient vil foranledige dokumenterne
»oversat« .

I dag er der ingen, der anfægter, at
Lyngbygårds ejer også har rettighederne
til fiskeri ved åen og møllen.

Ret til at kræve bompenge
I 1807 fik ejeren af Lyngbygård ret til
at opkræve bompenge. Møllen havde to
broer. Åen dannede vandskel mellem

sognene Framlev og Borum-Lyngby. Ved
broen, overfor Labing Mølle, står en sten
med en ring, hvortil kæden over over
gangsstedet har været fastgjort. Taksten
for passage var otte skilling for en vogn
og fire heste. I 1864 blev bompengeord
ningen en del mere forenklet, da de to
sogne i stedet betalte 12 rigsdalere til
Lyngbygård, så alle frit kunne passere.
Niels Jørgen Bønløkke opbevarer end
nu afskrift af bevillingen til at kræve bro
penge. Først i 1811 er bevillingen »confirmeret«, selvom den blev givet i 1807.1
1808 overtog Tøger Althalt Lyngbygård,
altså året efter bevillingen til« at hæve
Broepenge af dem som passere tvende
ved Labing Mølle værende Broer«.
Bevillingens ordlyd er følgende:

Vi Frederik den Siette, af Guds Naade
Konge til Danmark og Norge, de Venders
og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten,
Stormarn, Dytmarsken og Oldenborg,
gjør vitterligt: at eftersom os elskelige
Capitain Thøger Lassen Althalt til Lyng
byegaard under Aarhuus Amt udi Vort
Land Nørre Jylland hos os allerunder
danigst haver ansøgt Vor allernaadigste Corfirmation paa den hans Moder
afgangne Krigs Raad Althalts Enke, at
Vores elskelige kjære Hr. Fader højlovlig
Ihukommelse under 22. Maji 1807 meddeelte og herhos i Gjenpart vedhæftede
Bevilling til at hæve Broepenge af dem,
som passere tvende hende ved Labing
Mølle tilhørende Broer, saa ville Vi den
ne Bevilling, saaledes samme forundt er,
allernaadigst have confirmeret og stadfæ
stet, saa og hermed confirmere og stad
fæste samme. Forbydende alle og enhver
imod det, som foreskrevet staaer, Hinder

Stenen med ringen ved overgangsstedet. Kong
Frederik V’s initialer er indhugget i stenen.
(Foto: Viggo Lovdal).

at gjøre. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 17. September 1811.
Under Vor Kongelige Haand og Seigl
Friderik R.
Omfattende projekter
Foruden restaureringen af Labing Mølle
har der også været andre projekter i gang
på stedet. Mølledammen er som nævnt
gravet ud og genskabt som mølledam.
I 2002 havde Århus Amt økonomiske
midler til rådighed i forbindelse med
vandløbsreguleringer og tilbød at bruge
nogle af disse midler til genskabelse af
mølledammen. Niels Jørgen Bønløkke
fandt, at det var en god ide at tage imod
tilbuddet, og det omfattende arbejde blev
sat i gang. Mølledammen blev gravet op
med kæmpemaskiner og fremstår nu som
et overordentligt smukt område.
I forbindelse med opgravningen kom
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der mange interessante ting frem. Der
fandtes således rester af gamle møllesten
i vandfaldet. Møllestenene fra nyere tid er
stadig intakte og opbevares i møllehuset,
hvorimod turbinehjulet ikke eksisterer
mere. En del tømmer blev bjerget ved
udgravningen. Her er Moesgård Museum
kommet ind i billedet. Lading Mølle er en
gammel industribygning, som bør beva
res, og det er disse bestræbelser, der i de
senere år er sat i værk. Noget af det bjer
gede tømmer skal tilvirkes og boltes sam
men igen, stensætninger på stedet er man
ligeledes gået i gang med at genetablere.
Med restaureringen af Labing Mølle
er det gamle hus sikret for eftertiden. For
et par år siden har håndværkere fra For
sorgshjemmet Østervang i Tranbjerg med
nænsomme hænder udført et fint stykke
arbejde i møllehuset under ledelse af so
cialpædagog Bryan Rasmussen.
- Et rigtigt flot resultat, som Niels Jør
gen Bønløkke siger.
- Taget er tætnet, huset er malet udven
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digt, førstesalen har fået nyt gulv, hvor det
var tiltrængt. En del gammelt træ var gået
i forfald, det er udskiftet med nyt friskt,
men dog gammelt træ, så helhedsindtryk
ket bevares. De originale kornlemme, der
er intakte, har fået en kærlig omgang, Alt
har ligesom »spillet op mod hinanden«,
slutter Bønløkke.
Arbejdet er udført som et beskæfti
gelsesprojekt. Godset har betalt mate
rialerne. Inde i møllehuset kan man få
et indblik i arbejdets omfang, idet flere
fotostater, der viser arbejdets gang, er
ophængt her. Midt i den skønneste natur
ved Lyngbygård kan man glæde sig over
et flot møllehus fra 1907. Tidens forfald
er stoppet, der blev sat ind med foranstalt
ninger i tide. Det kan kommende genera
tioner få glæde af i tiden frem.
Kilder:
Oplysninger fra Niels Jørgen Bønløkke og Bryan
Rasmussen, samt arkivmateriale, udlånt af oven
nævnte.

Svend Thusbek
- et forfatterskab om Hads Herred i gamle dage
Af Troels Christensen Lund

Denne artikel om min oldefar er skrevet,
fordi jeg nu gennem en årrække har søgt
og fundet mange af hans skildringer m.v..
Jeg tror ikke, at min oplistning af hans
forfatterskab m.v. er komplet, idet det
er mit indtryk, at Thusbek var særdeles
produktiv. Er der læsere, som kan bidrage
med yderligere oplysninger om skildringer,
artikler m.v. - hører jeg gerne herom.

Erik Christensen var hans navn, men
han var bedst kendt under navnet Erik
Lund. Dette efternavn havde han fået,
fordi han i 1863 købte en mindre ejendom
i Rørth af en mand ved navn Jens Lund.
Sandsynligvis har dette navn i mange
år været knyttet til ejendommen, og der
for er befolkningen vedblevet at kalde
den nye ejer Lund, selv om han også hed
Christensen. (Ved kongelig bevilling i
1905 fik han tilladelse til lovformeligt at
kalde sig Lund).

Når Erik Christensen var forfatter, brugte
han navnet Svend Thusbek.

Han blev 75 år
Erik Christensen blev født 7. juli 1835 på
gården “Thuskær Skovgaard’VThusbek i
Thuskær, Saxild sogn som søn af gård
ejer Christensen Eriksen. Under hans
barndom flyttede forældrene til en gård i
Ørting, og her henlevede han størstedelen
af sin barndom og ungdom.

Efter et højskoleophold, vistnok på
Saxild Højskole, og en tjenestetid på her
regården “Moesgård” ved Århus blev han
i 1863 gift med Karen Jensen fra “Gammelhave’VHalling sogn og bosatte sig som
før nævnt i Rørth.
Han solgte imidlertid sin ejendom her,
købte ca. 10 tdr. land af Gammelhaves
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Erik Christensen Lund, 1835-1910, og Karen Jensen, 1839-1923,
blev gift i 1863.1 Halling fik de fem børn:
Christen Christensen Lund, f 1864, ugift.
Karen Johanne Christensen Lund, f. 1866, ugift.
Jensine Christensen Lund, f. 1870, ugift og fotograf i Århus
Jens Johan Christensen Lund, f. 1877, typograf, lærer, gift
Sofie Amalie Christensen Lund, f. 1879, gift.

jorder og byggede i 1869 “Højbyhus”,
(Gosmervej 98), Halling sogn, hvor han
døde 23. oktober 1910.
Erik Christensen var en livlig interes
seret og velbegavet ung mand, der havde
mange interesser, som ikke altid faldt
sammen med en landmands. Han havde
også sine egne meninger om livets fore
teelser, og de fulgte ikke altid de forud
afstukne veje eller faldt sammen med det,
man mente “på bjerget”. Men var der no
get, der skulle skrives, f.eks. et gældsbrev,
en ansøgning, eller der skulle foretages
en arealberegning og tegnes et grundrids
af en mark, så kunne Erik Christensen
ordne det.
Han havde fra sin ungdom haft inte
resse for, hvad gamle folk fortalte om be
givenheder og forhold i Hads Herred. Det
var den egn, han holdt af og kendte som
få. Da Erik Christensen, mens han boede
i Rørth omkring 1869/1870, kom i forbin-
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delse med bogtrykker
Bønnelycke, (redaktør
og udgiver af Odder
Avis), fik denne ham
til at nedskrive noget
af den viden, han sad
inde med. Det blev til
adskillige smånoveller
og historier fra livet
i Hads Herred, som
det levedes i ældre tid.
Adskillige af disse
skrifter blev optaget
som føljeton i Odder
Avis.

Brugte navnet fra
fødegården
Han skrev under
pseudonymet Svend Thusbek, et navn
der er hentet fra hans fødegård. For Erik
Christensen var det ikke nok at samle.
Han skrev og digtede til sin død om, hvad
han fik fortalt om gamle begivenheder
fra Hads Herreds mange herregårde, og
han havde en fortrinlig evne til at leven
degøre et historisk stof. Mange holdt af at
læse, hvad “Thusbek” skrev, og han fik i
virkeligheden, efterhånden som han blev
ældre, en stor læserkreds, navnlig i herre
derne syd for Århus og øst for Horsens.
Det var ikke fantasi alt sammen, hvad
Thusbek skrev. Han var en nøgtern natur,
der sjældent gik langt uden for virkelighe
dens grænser. Ser man igennem staffagen
i hans fortællinger og kommer ind til det
skellet af personer, vigtige begiven-heder,
årstal og stednavne, så er man helt på på
lidelighedens grund. Men for dette skellet
kunne Thusbek i langt de fleste tilfælde
takke sin kloge lærde ven og vistnok også

slægtning, arkivar i rigsarkivet, Anders
Thiset, der også stammede fra Hads Her
red.
Thusbeks skildringer fra Hads Herred
var først og fremmest i “Odder Avis”.
Senere blev nogle af dem offentliggjort
i “Århus Amtstidende” og “Nørre Jydsk
Tidende”. Omkring år 1900 udgav han
småhistorier fra egnen i hæfteform, og
en del af disse hæfter solgte han ved per
sonlige besøg rundt om i hjemmene. Han
elskede at vandre omkring i de kendte og
kære egne af Hads Herred, hvor han var
kendt og kendte næsten alle. På disse ture
gjorde han iagttagelser, som senere kom
ham til gode, når han om vinteren sad og
skrev sine beretninger om livet i Hads
Herred før og nu.
Han kunne skrive, men han kunne også
tegne. Der foreligger adskillige smukke
og veludførte tegninger fra hans hånd.
Han tegnede således et mindeblad over
Frederik d. 7 s revy på Lerbæk
Mark, som han lod litografere og solgte
i adskillige hundrede eksemplarer. De fle
ste solgte han selv ved at vandre fra hjem
til hjem, i dette tilfælde langt uden for
Hads Herreds grænser.

Thusbek kom på finansloven
Inden Thusbek døde i 1910, opnåede han
den glæde omkring århundredskiftet at
blive officielt påskønnet for sin forfatter
virksomhed. Han kom på finansloven og
fik for finansåret 1904/05 bevilget 200 kr.
til “fortsat litterær virksomhed”.
Omkring 1907 ansøgte Thusbek ”Det
Raben Levetzauske Fond”, København,
om legat. Han skrev:
Til Det Raben Levetzauske Fond, Kø
benhavn,

Efter at have bragt i Erfaring, at der
af det Raben Levetzauske Fond aarlig
uddeles et legat til Fordel for Kunst og
Videnskab, tillader undertegnede, der
i en Aarrække har beskæftiget sig med
Forfattervirksomhed ved Siden af sit lille
Jordbrug, at andrage ovennævnte Fond
om Understøttelse.
Jeg er 72 år, og min Forfattervirksom
hed begyndte for over 30 Aar siden, da
var jeg ” Odder Avis' ”, redaktør, Hr. K.
Bønnelycke, behjælpelig med at udgive
en topografisk beskrivelse: ”Hads Herred
før og nu ” , og der behandlede jeg alle de
naturlige Forhold, som vedrørte Egnen,
samt gengav jeg der de Sagn og Fortæl
linger, som jeg kendte, og som tilhørte
Egnens Steder.

Fakta
Ved folketælling 1787 er registreret
følgende beboere på ejendommen
Thuskær Skovgaard, matr 16:
Erich Christensen, Husbonde og smed,
45 år,
Ane Erichsdatter, Madmoder, 41 år,
Erich Erichsen, 13 år, døvstum og næ
sten blind
Christen Eriksen, 9 år, (senere far til
artiklens hovedperson Erik Christen
sen)
Ane Erichdatter, 7 år,
Øllegaard Erichsdatter, 5 år
Maren Erichsdatter, 2 år
Hans Jørgensen, 26 år, national soldat,
og Anne Sejersdatter, 22 år, begge tje
nestefolk.
Kilde: Saxild-Nølev Lokalhistoriske
Arkiv.
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Siden den Tid har jeg skrevet en del
Skildringer fra Hads Herred, saasom
"Jydsk Kjæltringliv", "Lehnsman på
Aakjær" og andre flere. Alle byggende
paa et sandfærdigt grundlag og efter Kil
der, som er bevaret i Folkemunde eller i
Arkiver.
I øvrigt tillader jeg mig at henvise til
vedlagte Attester fra Mænd som Hr. Rit
mester Castenskjold til Gyllingnæs og
Hr. Hofjægermester Holstein Rathlou til
Rathlousdal og flere, der noksom vil vise,
at min Forfattervirksomhed har vundet
Paaskønnelse i vide Kredse.
Formålet med min Virksomhed er og
skal altid vedblive at være, at levere god
og sund Læsning for Samfundets brede
lag. Jeg agter fremdeles at forsætte denne
min virksomhed, men Alderdommen og
de daglige Forhold hæmmer mig deri, og
derfor er det, at jeg tillader mig at andra
ge forannævnte Fond om understøttelse,
for ved hjælp af denne bedre at kunne
fortsætte denne min Virksomhed. "
Ærbødigst
Erik Christensen /
pseud. Svend Thusbek

I sin anbefaling skriver Castenskjold
14.8.1907:
Undertegnet kan på det Varmeste
anbefale Forfatteren "Svend Thusbek",
som andrager om Understøttelse fra "Det
Raben Leventzauske Fond" - til den höie
bestyrelses velvillige imödekomst".

28.11 samme år skriver Torben Bille:
"At Svend Thusbek der har skrevet en
Række meget læste og anerkendte Histo
riske Virkeligsbillleder fra Hads Herred
og det østlige Jylland er en i vide kredse
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Forfatter og folkemindesamler Evald Tang
Christensen (1843-1929) samlede i mere
end 50 år viser, eventyr, sagn, beskrivelser,
historier og levnedsbeskrivelser fra omkring
6500 meddelere, der hovedsageligt var fra
de fattige klasser. Han var en stadig gæst hos
“Thusbek”. De forstod hinanden, og begge
var ivrige efter at bevare gamle sagn, viser og
beretninger. Flere af dem står i bogen “Fra
Norsminde Fjord til Uldrup Bakker “
Et eksempel på et sådant bidrag er gengivet
her.
Kilde: Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bak
ker.
Udgivet af ”Odder Dagblad” 1908-1909.

læst Forfatter der tidligere bl.a. har
modtaget officiel Anderkendelse i Form
af Statsunderstøttelse attesteres herved
på Forlangende.At Bøgerne er meget læst
bevises bedst derved at der stadig til os
indløber Annoncer for at skaffe flere af
bøgerne, der nu er udsolgte”.

Historien melder desværre intet om,
hvorvidt anbefalingerne har båret frugt i
form af økonomisk støtte, men de vidner
om, at Svend Thusbek var værdsat.
Udgivelser
For forfatteren af denne artikel er det
indtil videre lykkedes at finde følgende
bøger, fortællinger, artikler og tegninger
af Svend Thusbek:

Bøger

1877
Bjørnkjær og Højby eller Marsk Stigs
Slægt,
-historisk romantisk skildring fra Hads
Herred
(K. Bønnelyckes Bogtr. Odder)
I Odder kommune, nær havnebyen
Hov, findes der 2 km fra Kattegats kyst
resterne af borgen Bjørnkjær. I indled
ningen til Svend Thusbeks skildring om
Rigets Marsk, Stig Andersøn Hvide og
de efterfølgende stridigheder mellem
Pudderne og Kalverne fornemmes ne
denstående:
”Syd for landsbyen Halling og i ret
ning af Nordvest til vest for Hovedgården
Gersdorffslund i Hads Herred, findes
en temmelig stor eng, vandmose kaldet
. Den vestlige side af denne er bedækket
af en frodig skov, en af de ægte danske

skove, således som man kun finder dem
på Jyllands østkyst og på øerne. Her midt
i skov og kær findes en mærkelig levning
fra Danmarks Riddertid, en borgruin,
om hvilket sagnet næsten er uddød i fol
kemunde, så det næppe er bekendt i den
nærmeste omegn, at der her findes et
interessant fortidsminde, som til dels er
vel bevaret, at dets størrelse og udseende
lader sig omtrent bestemme.
Nu er det kun en grushob, omgiven
af brede sammensunkne Volde, hvorpå
hundredårige træer brede deres blade
over de med mudret vand næsten sammengroede grave.
Bjørnkjær kaldtes den Borg, som her
er smuldret for tidens altfortærende tand,
skønt den en gang hævede sig stolt og
strunk over sine omgivelser. Over borg
porten har pranget Borgherrens Våben.;
vindebroen har gynget under hestenes
hove, når de jernbeklædte riddere droge
ind og ud. På murtinden har Kuren stået
med vægterhornet ved bæltet og skuet lig
en ørn, der venter sit bytte, ud i de fire
verdenshjørner.
Hvor længe det er siden Borgen blev
bygget og fæstningsværkerne anlagt,
derom vides intet, men vist er det, at
Rigets Marsk, Stig Andersøn Hvide, lod
Bjørnkjær genopbygge og istandsætte.
I den sidste halvdel af det 13de år
hundrede hvilede der en tung og mørk tid
over vort fødeland. Kong Erik Christof
fer Glipøje, var bleven ynkelig myrdet af
sammensvorne, misfornøjede Adelsmænd
under anførsel af den stolte og mægtige
Marsk. Efter at de sammensvorne havde
begået hint uhyggelige mord, blev de af
landets unge konge Erik Eriksøn Menved,
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til gengæld dømt fredløse, og tyede da til
deres Borge, som de lod istandsætte med
volde og mure.”
Kilder : Naturens verden 1984/41, Ole
Bostrup, Alkoholfremstilling i dansk mid
delalder
Fra Norsminde Fjord til UXdrup Bak
ker, udgivet af ”Odder Dagblad”, 19081909

1902
Skildringer: Jydsk Kjæltringliv; Mette
Marie af Norsminde Kro; Jerngitterlaagen
(Dansk Folkeskrift-Forlag)
”1 ”Jydsk Kjæltringliv” er det særligt
Kylling - Sørens bedrifter, der omtales.
Han var en uforbederlig Tyveknægt, som
rejste omkring med sit Bur, hvori han
havde Kyllinger og Høns, som han først
stjal og senere solgte. Blev han en enkelt
gang nappet af Politiet, vidste han snart
Raad for at bryde ud af Fængslet, hvoref
ter han på ny begyndte sit omflakkende
Liv.”
Kilde : Om Sv. Thusbek v/ Jens C. An
dersen, Gyllingnæs, 11. marts 1942.
Det Historiske Arkiv For Odder og
Omegn.

”1 forrige århundrede huserede der en
slem tyveknægt i det østlige Jylland, som
familiemæssigt stammede her fra egnen.
Han hed Søren Pedersen Hvam og var vel
den tids mest straffede person. Han slap
endda levende fra det. Sørens moder var
en ”løsgængerske” fra Lindegaarde ved
Skjød, og hun fødte Søren i juni måned
1790. Faderen var fra Vitten og kendes
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Illustreret forside af Svend Thusbek.

ikke for andet end at hedde Peder Rasmus
sen. Søren nåede, at få ry som mestertyv,
før han blev 20 år og var da allerede straf
fet hårdt flere gangen. Her fik han navnet
”Kywling - Søren” (kylling -Søren).
Til øvrigheden fortalte han, at en gal
hund, der tilhørte stiftamtmand Gyldencrone, havde bidt ham. Dette hundebid
havde berøvet Søren forstandens brug i to
år, hvilket havde bragt ham i dårekisten
i Aarhus. Men det var nu ikke rigtigt.
Retten fandt, at det var en pyntehistorie,
der skulle bortforklare et tidsforbrug ved
tyverier i Ning og Hads herreder. I 1831
blev ved der ved Højesteret dømt,

at Ky wiing - Søren skulle brændemær
kes og sættes i København stokhus til
slaveri på livstid. Man havde nu optrevlet
Sørens tyvebande, som han var leder af.
Der var i alt 42 straffede personer i hans
”slæng”. Efter 23 års slaveri blev han
frigivet på kongens fødselsdag. Resten af
livet sad han som fattiglem i Skjød fat
tighus. 16 december 1858 døde Kywling
- Søren 66 år gammel.”
Kilde : Niels P. Boye-Nielsen, Hinnerup
Ugebladet for Hinnerup og Omegn,
30.6. 1999.

LEHNSMANDEN PAA AAKJÆR.
HISTORISK-ROMANTISK SKILDRING
FKA DST h. AAaill’NMÆW?
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1903
Lehnsmanden på Aakjær
-historisk-romantisk skildring fra det
16. århundrede
(Dansk Folkeskrift-Forlag)
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”Lehnsmanden på Aakjær”, som om
handler en af de første efter reformationen
, kongelige Lehnsmænd Peder Ebbesen
Galt, der gjorde sig almindelig forhadt af
befolkningen. Bl.a. skriver Thusbek, at
Galt i Hidsighed under en ordstrid dræbte
sin Svigerfader den gamle Niels Drefelt til
Torupvolde. Galt pralede ligeledes over, at
han havde ladet en stor del af Lehnets Kir
ker nedrive, og sine Fæstebønder behand
lede han med hård hånd.”
Kilde : Om Sv. Thusbek v/Jens C. An
dersen, Gyllingnæs, 11. marts 1942. Det
Historiske Arkiv For Odder og Omegn

I skildringen har Thusbek beskrevet
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optakten til drabet på Niels Drefelt såle
des:
”Det var juleaften, Aarstallet vides
ikke med Bestemthed, men det var i be
gyndelsen af det sextende Aarhundrede,
at en Herre og en Dame, begge til Hest,
red frem gennem det ujævne landskab
sydvest for Hundslund Kirke ned efter Torupvolde. Manden var Lehnsmanden til
Aakjær, Peder Ebbesen Galt, medlem af
Rigsraadet, Herre til Palsgaard og Tyrestrup, og efter sagnet en Sønnesønsøn til
Niels Ebbesen til Nørreris. Ledsagerin
den var hans Hustru, Sophie Nielsdatter
Drefelt, en fager kvinde i Livets kraftigste
Alder og klædt i Maar og Pelsværk fra
Top til Taa. ”
....”Anledningen til mit besøg er - hm
- hans tale fik ved disse ord et haardt
Tonefald - hm. Anledningen er, at jeg
kommer til Eder i Aften for at fordre For
klaring af Eder, min Svigerfader, af hvad
grund 1 og Kongens Foged - den Klud
- Knud Mogensen Løvenbalk paa Love
strup (nuværende Rathlusdal), i offentligt
Selskab har vovet at tale ilde om mig og
mine Handlinger, aldenstund disse er
på lovlighedens Grund”...”Fordi at jeg
mistykker dine handlinger, aldenstund
de somme Tider ikke er af den pænste
Art.”....”Men I burde dog være den sidste,
der skulde sætte Pletter på eders egen
Svigersøns ære, thi vid, at det er en daarlig Fugl, der besudler sin egen Rede”
raabte Lehnsmanden med stigende Iver,
medens han paany slog Kanden fast mod
Bordet... ”Men naar 1 fremdeles farer
frem med Vold og Uret, saa er det mig en
Umulighed at vaske Eders skidne Plet
ter rene, og man er nødt til at pibe med
de Hunde, man er i blandt” ...”Nej I er
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en slet Karl, Hr. Svigersøn, hvem enhver
rettænkende mand bør blues ved, der nu
i Eders kætterske Vanvid træder den rene
Guds helligdom under Fødder ved at læg
ge Ulv og Sødrup Kirker I Hadsherred
og Aaes Kirke i Voer Herred fudstændig
øde ”... ”Og dette vover I, min Svigerfader,
at dutte mig på ? Jeg, en Ætling afStrangernes og Galthernes trodsige Slægt ” ....
”Efter disse Ord slog Peder Ebbesen
den gamle Niels Drefelt lige i Tindingen
med Kanden, saa at den gamle mand
med en rallende Lyd sank kraftløs tilbage
mod panelet”. ...

”Således endte denne Juleaften paa
Torupvolde”.....

1903
Jomfruen fra Højby
-historisk-romantisk skildring fra
Hads Herred fra det 15. århundrede
(Dansk Folkeskrift-Forlag)

Thusbek har følgende historiske op
takt til skildringen :
”Sydvest for landsbyen Halling i Århus
Amt i Hads Herreds frugtbareste egn lig
ger en udflyttergård, hvis nuværende ejer
hedder Anders Mikkelsen. Gården kaldes
almindeligt for ”Halling Houmark”,
hvilket navn hidrører fra, at nævnte gård
1811, 10 år efter den almindelige udskift
ning, blev flyttet og lagt på sin nuværende
plads på Houmarken - den gang hoved
gården Gersdorffslund underliggende
hovedgårdsjorder - nogle hundrede alen
syd for gården på et fremspringende næs
ud i et engdrag; der, hvor der i fortiden
utvivlsomt har været en moradsig sump,
ses endnu i det ujævne jordsmon tydelig

Her et eksempel på korre
spondance mellem arkivar i
rigsarkivet, Anders Thiset, og
Svend Thusbek.
Thiset meddeler heri faktuelle
data om Laurits Dan , søn af
Dan Thomsen til Alsbjerg og
Fadderbøl, Østre Han Herred
i Børglum stift.
Svend Thusbeks anvender
disse data i skildringen ”Jom
fruen fra Højby” ,derforegår
i år 1433. Heri optræder Lau
rits Dan som Vaabendrager
og sendebud for Biskop Ulrik
Stygge afAars.
Kilde: Privat korrespondance.

spor og rudere afen større gård, som
ifølge gamle journaler bar navnet Højby.
Højby er grundlagt og opbygt i den
første halvdel af det fjortende århundrede
afJep Kalv, der var gift med en datter af
Rigets marsk, Stig Andersøn Hvide. Jep
Kalv fik, efter hvad skrifterne om arv og
skifte fra hin tid meddeler, det ødelagte
Bjørnkær Slots ruiner med underliggende

jorder i arv efter sin fredløse svigerfader.
Højby blev i slægten Kalvs eje det før
ste århundrede efter dets tilblivelse, men
senere solgte slægten ejendommen til Valdermar Atterdag, som så atter afhændede
den til slægten Pudder. Slægterne Kalv og
Pudder blev omsiderforenede ved gifter
mål og var i lange Tider ejere af Højby.
De sidste decendenter i Hads Herred af
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de Hviders berømmelige slægt og slægter
nes sidste ejere af Højby var Niels Kalvsøn
og Abel Thyggesdatter Pudder. Niels kalv
døde 1430 og efterlod sin enke og deres
eneste datter, Ane Kalvsdatter Gaar-Højby, i meget tarvelig omstændigheder.
En frænde eller broder til fru Abel,
Jens Thyggesøn Pudder, var panthaver i
Højby og styrede som lovlig værge gård
og gods for enken. Samme jens Pudder
var en af den tids storslåede, rå og tøj
lesløse bønder, der drog fra marked til
marked, handlede galt, doblede og drak
således, at få år efter Niels kalvs død var
enken i den grad på retur, at hun for gæld
måtte overdrage sig selv, datter, gård og
gods til Biskop Ulrik Stygge af Århus.
Denne rovgridske prælat satte hende få
år efter ud af Højby og indestængede
hende i Asmild kloster.”
Kilde: Svend Thusbek

”1 ”Jomfruen fra Højby” skildres hvor
ledes fru Abels slægtning, Jens Pudder i
forening med Bispen Ulrik Stygge, ”bear
bejdede” fru Abel for at opnå, at hun lod
sin datter tage sløret og gå i kloster - så
var hun da af vejen og hun kunne ikke
gøre fordring på nogen arvepart i borgen.
Med stor snilde spandt de nettet, hvori
den unge Jomfru Ane Kalv skulle fanges.
Trods dette rænkespil opnår Jomfruen
dog at blive forenet med sin kæreste
Laurids Dan til Fadderbøl, Væbner i
Bispens følge. ”
Kilde: Fra Nordsminde Fjord til Ul
drup Bakker, udgivet af ”Odder Dag
blad”, 1908-1909.

Fakta
Melleml899-1903 søgte Erik Christensen flere gange om støtte til sit forfatterskab.
År 1900 skrev han::
Til Kirke og Undervisningsministeriet.
Afvigte Aar, så vidt jeg erindrer den 20. de juli, tillod underskrevne Boelsmand, Erik
Christensen af Halling, Had Herred, Århus Amt mig at indgive en underdanigst An
søgning om at faa tilstaaet en aalig Forfatterunderstøttelse af de paa Finansloven
dertil bevilgede Midler.
Da jeg intet Svar har modtaget paa min Ansøgning, tillader jeg mig herved underda
nigst at bringe Sagen i det höje Ministeriums Erindring, idetjeg tillige anmoder om, at
min fornævnte Ansøgning må blive taget underfornyet, gunstig Overvejelse, i hvilken
Henseende jeg skal fremhæve, at jeg fremdeles fortsætter min Forfattervirksomhed.
Halling den 5. oktober 1900.
Underdanigst
Erik Christensen
Kilde’. Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv og privat korrespondance.
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1905
Fra Brændevinsmændenes Tid;
1) Pigen, som gjorde galt i Tordenvejr
2) Fare og frelse 3) Værklekirsten 4)
En slem Følgesvend
-begyndelsen af forrige århundrede
(Dansk Folkeskrift-Forlag)

””Fra brændevinsmændenes Tid”
indeholder flere fortællinger som alle
omhandler den Tid, da hjemmebrænding
af Spiritus var forbudt ved Lov men ikke
ophørt. Og her er skildret mange mindre
Tildragelser om hvorledes Hjemmebræn
derne skjulte deres redskaber, når de ikke
var i brug, og hvorledes de paa mange
Maader søgte at omgaa Loven og narre
Toldvæsenet.”
Kilde : Om Sv. Thusbek v/ Jens C. An
dersen, Gyllingnæs, 11. marts 1942.
Det Historiske Arkiv For Odder og
Omegn

engelske brødre Schmidt og deres Slægt.
Herunder kampen mellem Vildttyven
Kristian Dihn og gårdens ejer.
(En afskrift af denne Bog findes i en
bog om Gylling, der er i trykken og ud
kommer dette Forår.) Thusbek har for
modentlig skrevet denne Bog kort efter
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1907
Dansk Bondeliv i begyndelsen af forrige
århundrede
Ny udgave af “Fra brændevinsmænde
nes Tid”
(William Sørensen Forlag, Århus)

1942
Vildttyven - Skildringer fra Gylling
næs. (Skildringen optaget som føljeton
i ”Odder Avis” i per.1870-80)
Særtryk af ”Gylling Sogn og dets Be
boere gennem Tiderne”
Had Herreds Bogtrykkeri A/S
”1 ”Vildttyven” beskrives Forholdene
på Gyllingnæs paa den Tid, da denne
Herregaard blev bygget og ejedes af de

Holstein Rathlou skrev 5.12.1907:
“Efter Anmodning af Hr. Erik Lund, der skri
ver under forfatternavnet Svend Tusbek, kan
jeg udtale at jeg har læst det meste af hans
udkomne Digtninger og finder at det er god
sund og uskyldig Lecture der er langt at fore
trække for meget af det der udkommer under
Navn af Folkelæsning og kan min Anbefaling
hjælpe til at han kan faa støtte af “Det Raben
Levetzauske Legat" vil det glæde mig meget.
Understøttelsen kommer ikke på urette Sted".
Kilde: Privat korrespondance.
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20. april 1904 fik Thusbek endelig besked om, at han var optaget på finansloven.
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at Herregaardsdigteren Th. Becker fra
Tirsbæk i Aaret 1859 udgav sin bog om
”Englænderne paa Gyllingnæs”, thi disse
to Bøger har en del lighed med hinanden,
og de har begge de samme Afvigelser fra
de virkelige historiske Forhold”.
Kilde : Om Sv. Thusbek v/ Jens C. An
dersen, Gyllingnæs, 11. marts 1942.
Det Historiske Arkiv For Odder og
Omegn

Saxild sogn, Erik Christensen Lund,
Rørth, HHFN (Hads Herred før og nu)
Hundslund sogn, Erik Lund, Halling,
DS 2 bd. V nr. 510, (Evald Tang Kristen
sen)
Halling sogn, Halling, DS 2 bd. IL D
nr 17 8 (Evald Tang Kristensen)
Randlev sogn, Erik Christensen, Rørth,
HHFN sd 99 (Hads Herred før og nu)
Randlev sogn, Erik Lund, DS 2 bd. V
nr 1100 (Evald Tang Kristensen)

1977
Mette Marie af Norsminde Kroe, 1759
- 1841
Udgivet i offsettryk af Norsminde gi.
Kro
( Orla W. Petersen, Odder)
Mette Marie hørte til i Norsminde Kro
hos sine slægtninge. Svend Thusbek for
tæller om hendes udrejse derfra - og hen
des dramatiske hjemkomst. Senere er hun
gift med Poul Simonsen og lever sit liv i
Kysing sammen med de gamle forældre
og brødrene. Af kirkebøgerne og fortæl
linger vides, at Poul Simonsen reelt er 20
år yngre end Mette Marie Nielsdatter. Da
Mette Marie er død 1841 82 år gammel,
finder Poul Simonsen en ung kone og op
kalder straks sin datter efter Mette Marie.
Kilde: Forblad til ovenstående udgi
velse afThusbeks skildring.

1994
Troldfolk
Forunderlige sagn fra Hads Herred
(Jens Hougaard Nielsen, Odder Lo
kalhistoriske Arkiv)

Saxild sogn, Erik Lund, Halling, Ds 2
bd.V nr 658 (Evald Tang Kristensen)

Fortællinger
meddelt af Svend Thusbek

1873-1874
Hads Herred før og nu ( udg. Keld
Bønnelycke)
Rude hede s. 65. Aaen s. 83. Den usyn
lige arbejder (en spøgelses-historie) s. 99
Kyllinge-Søren og hans kammerat i
Randlev s. 106. Sagn vedrørende Falling
sogn s. 238.

1902
Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv, TB VI
(Evald Tang Kristensen) Nr. 474, ”Om
pastor Ingerslev i Ørting”, s. 173

1908-1909
Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bak
ker (Udg. Odder Dagblad)
Røveri og Spøgeri s. 42. Jens Høst s. 43
Bataillen ved Norsminde s. 43. Den
usynlige arbejder s. 53. Kyllinge-Søren og
hans kammerat i Randlev s. 55. Jomfruen
fra Højby s. 86. Sagn vedrørende Falling
sogn s. 127
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Aviser
Svend Thusbek var bidragsyder til føl
gende aviser:

Jydske Tidende 1870 - “To glimt”
/Svendgaard, Beder
Odder Avis i per. 1870 - 1880 - “Vildt
tyven”
Odder Avis 1877 - “Bjørnkjær og Høj
by eller Marsk Stigs Slægt”
Nørre Jydsk Tidende 1890 - “Sneppe
ungen”
Nørre Jydsk Tidende 1890 - “Gabri
ella” *)
Nørre Jydsk Tidende 1890 - “Tvekam
pen ved Dronningestolen”
Nørre Jydsk Tidende 1890 - “Fare og
Frelse”

Jyllandsadresse Avis 1897 - “Vildtty
ven fra Gyllingnæs”
Jyllandsadresse Avis 1899 - “Jydsk
Kjæltringeliv, Kyllinge - Søren”
Århus Amtstidende 1900 - “Jydsk
Kjæltringeliv”

*) ”1 ovennævnte skildring ”Gabriella”
er Hovedbegivenhederne vistnok tagne
fra Blichers Novelle i ”E Bindstouw”
(Messingjens); thi også her henter en af
den Trup Soldater, der i Napoleonstiden
blev sendt fra Danmark til Frankrig, sin
udkaarne Fæstemø med hjem fra udlandet
til Danmark. Begge to Skildringer har sik
kert et historisk rigtigt Sindelag; thi derfra
Gylling Sogn deltog to (den ene var min
Bestefaders Broder) i det omtalte Togt, og
en tredje, ham der hjemførte bruden var
Anders Rasmussen fra Torp i Nim- Underup Sogn, og Brudens Navn var Gabrielle.
Blicher kom i sin Randlevtid ofte til Gyl
ling, og han kan da have hørt de gamle
Krigsmænds Fortællinger og benyttet dem
til Novellen Messingjens.”
Kilde : Om Sv. Thusbek v/ Jens C. An
dersen, Gyllingnæs, 11. marts 1942.
Det Historiske Arkiv For Odder og
Omegn.
Tegninger

Mindeblad over Frederik d. 7\s Revy
på Lerbæk Mark, tegnet 1893.
“Stamtræ” med påsat fotografier af
“Gammel-haveslægten”
Diverse udførte tegninger på original
manus/trykt manus.

Original illustreret manus ”Lehnsmanden fra
Aakjær”.
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Litteratur om Østjylland siden sidst
Af Lars Otto Kristensen

Jyllands Herregårdsmuseum på GI. Estrup,
der fylder 75 i år, er en selvejende institu
tion under Kulturministeriet. Museet har
de senere år udviklet sig fra at føre en stil
færdig tilværelse til at være en udadvendt
og meget levende institution. Sidst har
Dansk Center for Herregårdsforskning fået
hjemme på museet.
75-års jubilæet fejres med udsendelsen
af tre bøger.
Den første er Helene Kjærbøls Gaven
fra Uttental - fotografier fra Gammel
Estrup og Uglemose 1927.
Valdemar Uttental var gift med lens
greve Chresten Scheels datter, komtesse
Ingeborg Sophie Elisabeth.
Da godset gik i opløsning, og det meste
var solgt til en landmand og godsspe
kulant, efter at slottets indbo var solgt
på auktion, købte han i 1928 slottet og
skovene og skænkede slottet til dets nu
værende formål. Samtidig begyndte han
at købe store dele af indboet tilbage. Sko
vene blev forenet med hans andet gods,
det nærliggende Løvenholm, som blev
til Løvenholm-fonden i 1947. Han døde
i 1951. Uglemose var hans landsted ved
Ordrup.
Fotografierne stammer fra to fotoal
bums, som han i 1927 gav som julegave
til medlemmer af sin svigerfamilie, der
året før havde måttet forlade GI. Estrup.

De er samtidig i høj grad et udtryk for gi
verens selviscenesættelse.
De gamle billeder er suppleret med
enkelte nye fotos af Kirsten Nijkamp,
der også har lavet de fleste af billederne i
Randers Amts Historiske Samfunds her
regårdsserie (Rosenholm, Fussingø, GI.
Estrup og Overgaard).
Den næste bog er Historier fra Herre
gården, redigeret af Asser Amdisen. Det
er en flok små sjove historier om mange
af museets genstande, skrevet af forskere,
studerende og mange andre, der har haft
til opgave at vise dem frem. Det er små
stykker liv i et sprællevende museum.
Og endelig er der den vigtigste, jubilæ
umsbogen: Herregårde jordegods, herlig
hed - Tanker fra Gammel Estrup. Redige
ret af Britta Andersen og Helene Kjærbøl.
Bogen behandler udviklingen i den nyeste
forskning i såvel Gammel Estrups som
de danske herregårdes historie. Desuden
fungerer den som katalog for museets
store jubilæumsudstilling ”Herregårdsjagt
gennem 500 år”. Afsnittene er skrevet af
nogle af landets fremmeste forskere på
alle herregårdens områder: Slot, slægter,
haver, bygninger... Desuden er der nogle
generelle museumsteoretiske afsnit.

H.C. Andersen og Østjylland
H.C. Andersen besøgte i 1853 Århus-
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Flemming Hørnø

Amt og amtmænd i Århus

området på flugt fra koleraepidemien
i København og var ved at omkomme
ved en trafikulykke under besøget hos
baron Güldencrones på det nybyggede
Vilhelmsborg, hvor han fik to smukke
værelser med udsigt til Helgenæs. H.C.
Andersen og Østjylland af Tommy Jervidal er udgivet af Århus Byhistoriske
Fond. Bogen er en minutiøs gennemgang
af besøgene i Østjylland fra det første i
1830, der bl.a. satte sig spor med 11 digte
i Elmquists ”Læsefrugter”, til det sidste
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på Frijsenborg i 1868.1 alt opholdt Ander
sen sig i Østjylland i 193 dage, heraf de
57 på Frijsenborg og ca. 80 i Silkeborg.
Bogen indeholder gode tidstavler, så man
kan sætte opholdene i sammenhæng med
digterens øvrige færden.

Amt og amtsmænd
Også Amt og amtmænd i Århus af tidli
gere amtsfuldmægtig Flemming Hørnø
er udgivet af Århus Byhistoriske Fond
(2004). Efter afskaffelsen af lensmæn-

dene, der så at sige drev lenene for egen
regning, i 1661/1671, blev amtmændene
kongens repræsentanter og fastlønnede
embedsmænd i de nye amter. 11970 over
toges de fleste af opgaverne, bl. a. posten
som formand for amtsrådene, af politisk
valgte amtsborgmestre, men de 14 statsamtmænd består, til den nye kommunal
reform med fem storregioner, der over
tager statsamternes opgaver ikke mindst
på det familieretlige område, er endeligt
gennemført i 2007. Stiftamtmændene var
nogle af de sidste civile embedsmænd,
der havde gallauniform, da det var amt
mandens opgave at tage mod kongen på
havnekajen og udbringe de traditionelle
hurraer. Traditionelt var en meget stor del
af amtmændene adelige til langt op i det
20. århundrede. Ikke få højere embeds
mænd fra centraladministrationen blev
”belønnet med et amtmandsembede”, en
forfremmelse i anseelse, men ikke i ind
flydelse. Det bedste eksempel på det er
statsminister Ove Høegh-Guldberg, der
efter statskuppet mod Frederik VII i 1784
blev stiftsamtmand i Århus 1784-1802 og
blev ligeså byfaderlig som Frederik VI
blev landsfaderlig. Efterkommerne blev i
Århus, mest kendt blev oberst Julius Hø
egh-Guldberg, der grundlagde forlystel
sesetablissementet ”Vennelyst”.
Først i 1868 overførtes tilsynet med
købstæderne til Indenrigsministeriet og
Stiftsamtmændene blev ligestillet med de
øvrige amtmænd, idet de stadig i de 10
stiftsbyer er en del af ”stiftsøvrigheden”.
Bogen giver et godt indblik i dansk lokaladminstrationshistorie.
Det er ikke her stedet at ”give karak
terer”, der er pladsen for kort til. Men det
går nok an at nævne, at Århus Byhisto

riske Fonds bøger generelt udmærker sig
ved at være fint boghåndværk med godt
valgte og gengivne illustrationer.

Århus besat
Det gælder også Århus besat (Århus
Byhistoriske Fond 2005), hvis enkelte
afsnit er skrevet af Henrik Fode, Hen
rik Skov Kristensen, Ole Brandenborg
Jensen, Mads Elleberg Petersen og Niels
Arne Sørensen. I forordet skriver Henrik
Fode, at bogen udtrykkeligt ikke vil tage
stilling til diskussionerne om stikkerli
kvideringernes berettigelse, samarbejds
politikkens nødvendighed eller mangel
på samme osv. ”for et er ... rigshistorien,
noget andet er lokalhistorien”.
Målet er ”at lave en fremstilling af de
fem år i Århus, så yngre generationer kan
få et indtryk af, hvad de betød for Århus”.
Bykommandanten de første fire år,
major Kruse, var en pæn mand, der talte
dansk. Rådhuset var ikke helt færdigt til
indvielsen ved byens 500 års købstadju
bilæum i 1941, men man fremskyndede
ibrugtagningen, for at tyskerne ikke
skulle komme først. De tyske myndighe
der havde forventet at blive inviteret, men
blev skuffede. Det blev de også over ind
vielsesplakaten, der var i engelske farver.
I 1942 - inden enhver kunne se, hvordan
krigen ville ende - begyndte det at gære. I
1943 kom de første henrettelser. Stikker
likvideringer bliver svaret. Dagbladsan
noncerne fortalte om et blomstrende antal
reparationsværksteder for alt det, der ikke
længere kunne skiftes ud. En ”damecykle
til salg” var - vigtigst af alt - ”med fint
gummi”. Og et Cykleopbevaringssted
tilbød at ”opbevare Deres Cykle for Vin
teren. Dersom De ønsker det, afmonterer
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vi gerne Dæk og Slanger, saaledes at de
selv kan opbevare disse hjemme”. Fodtøj
kunne laves af fiskeskind.
Det er stort og småt mellem hinanden,
og to af de sidste afsnit hedder ”60-års
aftersyn af besættelsestidens historie” og
”Historien om historien om besættelsen i
Århus”, hvor litteraturen om Århus under
besættelsen gennemgås. Måske vil bogen
være slutstreg, - det bliver den næppe.
Jytte Madsen fra Grenå har udgivet
Erstatningskaffe og Hjerterum. En Århus
pige skriver om sin barndom og ungdom i
Århus på Forlaget i Ådalen i Egå (2005).
Forlaget har specialiseret sig lokalhistori
ske bøger. Tidligere er udkommet Mål ikke
din dag i timer og Folk i smilets by af Hen
ning Stampe-Degn, og Strejftog i Sejs og
Svejbæks historie af J. C. Strunge Jensen.
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Frederik Visbys Århus
Mere idyllisk er Frederik Visbys Århus.
Billederfra en stiftsby i 1850erne af Bir
gitte Kjær. Birgitte Kjær er overinspektør
ved Købstadmuseet Den Gamle By. Bo
gen er udgivet i anledning af en udstilling
af maleren, tegneren og tandlægen Fre
derik Visbys tegninger, der skildrer byen
i Frederik Visbys skoletid i 1850’erne,
før den efter 1864 forvandler sig fra en
beskeden købstad i et hjørne af Jylland til
Jyllands hovedstad.
Mange af Visbys akvareller og teg
ninger har prydet stort set alle bøger om
Århus historie. De ejes af Den Gamle By,
og alle 100 udgives her første gang sam
men. Billederne er samlet i grupper efter
sted og begivenheder. Kathedralskolen,
hvor Visby gik, har naturligvis en frem

trædende plads. Der er lavet et kæmpe
arbejde for at stedfæste dem, og Visbys
egne kommentarer er naturligvis med.

Regina-bygningen
Regina - en dronning i Århus af Henrik
Fode (Århus Byhistoriske Fond 2004).
Reginabygningen på hjørnet af Sønder
Allé og Søndergade ligger, hvor Frichs
fabrikker lå ind til 1912. A/S Fotorama
sad ved 1. verdenskrigs udgang solidt på
århusiansk filmproduktion og biografdrift
og ønskede at opføre en større forret
ningsejendom med biografteater, hotel,
kontorlejemål, forretninger og lejligheder.
Bygningen blev projekteret af arkitekt
Høegh-Hansen (Kunstbygningen i Mørksgade, Århus Stadion) i fem etager, alt i
fineste materialer og gedigent håndværk.
20 klassiske vaser i granit pryder tagli
nien. Biografen blev Danmarks, nogen
sagde Nordens, største, 939 pladser. Ho
tellet på 2. sal havde 84 værelser. Det hele
var så flot, at tyskerne fik øje på det og
beslaglagde størsteparten af hotelværel
serne til officersindkvartering, og restau
ranten blev hurtigt samlingssted for den
tyske garnison.
Forretningerne er der endnu, men ho
tellet og biografen blev i løbet af 1970’erne urentable. I biografens område er der
nu forretninger og længere oppe kontorer.
Udadtil står huset fint bevaret og endda i
2003 udvidet ned ad Sønder Allé.
Tømrer og fjernvarme
Ligeledes af Henrik Fode er Hustømrerne
A/S (Århus Byhistoriske Fond 2004) og
Fjernvarme. Et bæredygtigt fællesskab
(Århus Kommunale Værker og Århus
Byhistoriske Fond 2004). Det er på hhv.

12w og 72 s. gedigen erhvervshistorie.
Fjernvarmen er endda både ”bæredygtig”
og ”fællesskab”, mere moderne kan det
ikke være. Hustømrerne er en af de få
af arbejderbevægelsens, kooperationens,
virksomheder, der stadig blomstrer. I
1939 havde firmaet 34% af de koopera
tive virksomheders omsætning i Århus,
selvom den kooperative profil er udvisket,
firmaet er et firma der konkurrerer på lige
fod med alle andre, og er opkøbt af A/S
Jorton, der især har bygget broer.

Sø og eng
Endnu en udgivelse fra Århus Byhisto
riske Fond er Brabrand Sø og Årslev
Engsø. Natur og mennesker af Jan Kahr
Sørensen (idrætslektor og historiker), Pe
ter Jacob Jørgensen (biolog) og Christian
A. Jensen (biolog og fotograf) (2004).
De mange meget smukke akvareller er
af Jens Gregersen og Kate Nilsson. Den
ældste Århus-bebyggelse er Ertebøllekulturen for 6.000 år siden ved Brabrand sø,
og bogen beskriver områdets udvikling
til 2003, da der blev lukket vand ind i den
nyetablerede Årslev Engsø ved .
Der er 280 illustrationer på 185 sider.
Området blev for alvor forbundet med
Århus, da Brabrandstien blev anlagt i
1950’erne. Da Århus Mølle blev anlagt,
hvor hovedbiblioteket ligger i dag, blev
der kamp om vandstanden. Nedenfor
møllen var der for lidt, og ovenfor blev
engene i 1701 ”kolde sure og fordærvede”.
I 1873 indstillede møller Weis driften
mod passende erstatning, så var den strid
klaret efter 750 år.
Der har været dampskibsforbindelse
fra Vester Alle og Fiskerhuset, der stadig
ligger ved Brabrandstien. I begyndelsen
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Hjuldamperen Vega ved Fiskerhuset 1910. (Brabrand Årslev Lokalhistoriske Arkiv)

af tresserne var Brabrand Sø ved at gro til
og vegetationen ved at dø ud, indtil den
flydende gravemaskine ”Brasen” 19661971 fjernede 30-90 cm slamlag. I dag er
der et blomstrende dyre- og planteliv, der
kan iagttages fra et net af gang- og cykel
stier og fugletårne, og for de magelige er
der parkeringspladser ved vejen fra Stor
skov til Årslev Skov. Bogens sidste 2/3
er en udførlig gennemgang af de dyr og
planter, der lever i området.
Kirkegårde og kirkemusik
Er flidspræmien til Århus Byhistoriske
Fond ikke fortjent før, så må den vist væ
re hjemme med den nyeste udgivelse By
ens kirkegårde af Henrik Fode og Connie
Jantzen, der kom midt i september, samti
dig med åbningen af en mindre udstilling
om kirkegårdene i Rådhushallen.
Brikker til musikkens historie i Århus
indtil ca. 1800 af musikhistorikeren og
udøveren Mogens Friis (MUSA-print
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2005, - MUSA er en forening for tidlig
musik) er en grundig gennemgang af mu
sikken i kirkerne (orgler, kalkmalerier,
organisterne), Katedralskolen, stadsmusi
kanterne, militærmusikken (som ellers de
fleste forfattere plejer at glemme), byens
trommeslager og alle andre, der har frem
bragt toner i og udenfor arbejdstiden. Til
sidst er der en gennemgang af nodesam
linger i Århus. Der ligger et enormt forsk
nings- og kildesøgningsarbejde bag.
Hundrede år ung, redigeret af Merete
Ørskov, er udgivet i anledning af Skt. Jo
hannes Kirkes 100 års jubilæum. Bogens
20 kapitler af 11 forfattere handler dels
om Trøjborgs historie generelt og dels om
nutidens mennesker, og hvad kirken bety
der for dem. Bogen er på 160 sider og kan
købes ved Skt. Johannes Kirkes kontor.
Film og bog om Odder
Odder Lokalhistoriske Arkiv fik i 2005
fra Filmmuseet en kopi af en film optaget

på dyrskuedagen i Odder i 1909. Den blev
sammen med film om skoleliv i Odder,
Halling, Fensten og Hou i 1950’erne over
ført til en DVD med titlen Danskernes
egen historie, som arkivet har tjent 10.000
på salget af.
Odder Museum har udgivet bogen Mit
Odder - min egn (2004). Den er skrevet
af 19 forfattere med hver sit speciale og
delt i afsnittene ”Generelt”, ”Dalen fra
nord til syd”, ”Horsens Fjord”, ”Lavlan
det”, ”Bakkelandet”, ”Tunø”, ”Idyllisk no
stalgi”, ”Vores fælles hukommelse”, ”Her
må du færdes” og endelig et usædvanligt
detailleret register. På 140 sider gennem
gåes hele Odder Kommune med sevær
digheder, grundlæggende historie, geo
logien, herregårdene, kirkerne, naturen
og med et væld af farvebilleder. Bogen er
lige til at have i handskerummet. Nu ved
vi, at Odder kirke ikke er blev gravkirke
for slægten v. Holstein-Rathlou på Rathlousdal af den simple grund, at familien
Rodsteen fra Rodsteenseje så den først.
I stedet brugte slægten fra Rathlousdal
Gosmer kirke.

Hadstens folkeblad
Redaktør Kurt Quist Nielsen har fået det
indlysende ide at bruge den lokale avis,
han selv har været redaktør for, som kilde
til dels avisens egen historie, dels byens
historie. Hadsten og Omegns Folkeblad
100 år er udgivet af Quist Nielsen ApS
i 2004. 332 sider, i gennemsnit tre år på
hver side, dog ujævnt fordelt, de første 75
år fylder kun til side 145. Bogen begynder
med en meget detailleret indholdsforteg
nelse på 11 sider, og derefter går det slag
i slag, år for år, med hvad der har stået
i bladet om byen. Der er huller, for man

har ikke altid taget det så nøje med afle
veringspligten til Statsbiblioteket og Det
Kongelige Bibliotek, og lokalt har man
haft andet at lave end at arkivere. Gårsda
gens avis er jo som bekendt ikke til meget
andet end at pakke fisk ind i. Illustratio
nerne har måttet hentes andre steder fra,
ikke mindst lokalhistorisk arkiv, - det var
kun dagblade, der havde klichéanstalt og
kunne bringe aktuelle billeder Kurt Qvist
Nielsen var 3. generation på bladet, som
hans bedstefar overtog i 1908. Nu er avi
sen en del af Det Berlingske Hus.
Indre Mission i Hammel
Afholdsbevægelsen og Indre Mission er
to af landets største folkelige bevægelser.
Sognepræst i Hammel og Voldby, Ole
Hyldegaard Hansen, har skrevet Våben
husfor kirken eller En yndig forgård for

157

Himlen - Bethani - Hammel Missionshus
1904-2004.
Forsiden prydes af et fotografi af al
vorlige mennesker i pænt tøj forsamlet
omkring et fint pyntet kaffebord fra kinamissionær Helga Bech-Andersens fød
selsdagsfest i 1936 med lagkage (Forlaget
AKKA-Hammel, 2004).
Til de 90 sider er der tre sider person
register. Da Hammelbanen kom, voksede
byen nærmest eksplosivt, og mange af de
nye handlende var, ligesom Mads Skjern
i ”Matador” knyttet til Indre Mission.
Bogen er skrevet kronologisk, men Indre
Mission har ikke haft et lokalt arkiv, der
har kunnet øses af, så stoffet er fundet
spredt i lokalhistorisk arkiv, Indre Mis
sions Tidende og naturligvis ved samtaler
med medlemmer, - Indre Mission i Ham
mel er stadig spillevende.

Fra Mols og Djursland
Molslandet - Højdepunkter og seværdig-
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Dengang og nu i Kolind

- Fra landsby til handelscenter -

afBent Maller Merscn

heder af Vilfred Friborg Hansen med
fotografier af Ian Lukins (Boggalleriet
Rønde 2005, 120 s.) er bogen, man kører
efter, når man har gæster langvejsfra et
par dage og gerne vil give dem en god
tur, - bagefter forærer man dem bogen!
Bogen er delt i fem emner til køreture,
oplysningerne er gode og præcise og fo
tografier og tryk af flotteste kvalitet. Ud
gangspunktet er selvfølgelig Rønde, hvor
forfatteren har gjort karriere som borg
mester. ”Molslandet” er i bogen området
syd for hovedvej A 16, herunder hele den
kommende (omstridte!) nationalpark, og
den kommende Kalø Kommune.
Dengang og nu i Kolind - Fra landsby
til handelscenter af tidligere viceskolein
spektør Bent Møller Pedersen, udgivet af
Midtdjurs Lokalarkiv, er Kolinds historie
”fortalt for første gang”, som Århus Stift
stidende skrev. Det er igen en gedigen bog
om stort og småt og med en gennemgang
af de enkelte gader og huse.
På kryds med Sejr af Sejr Jensen og

udgivet af Lokalavisen Rougsø-Sønderhald er en nedskrivning af meget af det,
forfatteren har fortalt gennem mange års
foredrag og rundvisninger. Det er steder
og natur og med masser af farvebilleder.

Tre fra værksted i Grenaa
og en gåtur
Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa
har været aktivt siden 1998. Det er et
af de gode resultater af IT-udviklingen.
Hvor man før havde valget mellem at lade
bøger ”rigtigt bogtrykke” med rigtige ty
pograflønninger eller lade dem duplikere,
kan man i dag lave flotte udgivelser på
PC’en og offsettrykke dem til en rimelig
pris.
De seneste tre fra Udgiverværkstedet
er:
1. Det hele startede i Lyngby, erindrin
ger af Inger Nygaard (2004, 88 s.). Det
begyndte med, at forfatteren ville ”skrive
lidt ned om min barndom”, men endte
med at blive hele livet, foreløbig op til
2002. Det er en pige med realeksamen,
der har levet, da hele lokalsamfundet
eksisterede endnu, og som kom ind ved
banen og postvæsenet, var på højskole,
arbejdede på Djurslands Frøavls Kom
pagni og Coma Løg, driftsbogholderiet
på Grenaa Damp Væveri og - naturligvis
i datiden - hjemmegående, mens børnene
var små, zoneterapeut 1971-82 og endelig
som pensionist: besøgsven.
2. Hvad lavede mormor, erindringer
af Sigrid Buch-Jabobsen (2004, 117 s.).
Sigrid Buch-Jacobsen er født i Fredericia
og har levet sit aktive liv i det meste af
landet, inden hendes mand overtog elfor
retningen i Ørum Djurs i 1954. Det blev
en meget stor forretning, inden den blev

solgt med filialer i 1967, hvorefter fami
lien gik over i restaurationsbranchen med
”Hvide Kok” og ”Cleos Kaffehus”. Bogen
er skrevet til børnebørnene.
3: En henrettelseshistorie fra Ålsø.
Forhør på Grenaa Rådhus 1854-1855
(2003, 86 s.). Bogen er et historisk kil
deskrift, nemlig retsreferaterne i en sag,
som førte til henrettelse af Gjertrud
Marie Hansdatter fra Ålsø i 1856. ”Hor,
mord og henrettelse” er hovedingredien
serne i sagen.
En byvandring i Grenaa - lidt om
gamle huse og en hel del om mere eller
mindre kendte personer fra Grenaa af
Niels Kjeldsen med fotografier af Frank
Pedersen (Grenaa Bogtrykkeri, 2004,
112 s.) er for Grenaa, hvad Østjysk Hjem
stavns næstformand, Niels Peter BoyeNielsens bøger er for Hinnerup. Der er
behandlet 19 steder, ikke de kendteste,
dem er der jo så mange, der tager sig af,
men mange af de kønneste.

Barndom og akvareller
Sådan var det i min barndom. En piges
dagligdag i Danmark i tiden omkring 2.
verdenskrig er Agnes Mathiesen Balles
anden bog. Den er udsendt af Vitten Bog
trykkeris 25 års jubilæum og det dertil
hørende forlag, ViBos, første udgivelse.
Den er ligeså levende skrevet, som Da
der endnu var tjenestepiger til af samme
forfatter, der kom for to år siden.
På forlaget Skippershoved har Niels
Peter Stilling udgivet En malerisk Dan
marksrejse. O.J.Rawerts akvareller 18101850. Den er ikke lokalhistorisk. Rawert
var industrikonsulent og rejste i første
halvdel af 1800-tallet efter statsbankerot
ten rundt i landet i embeds medfør, og
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samtidig en uforbederlig romantiker, der
i akvareller skildrede ”landets uberørte
skønhed”. Det er tegninger af samme
kvalitet, men ikke samme pudsighed, som
Frederik Visbys fra Århus. Fra s. 244-73
er der tegninger fra Østjysk Hjemstavns
område.

Monumenter på nettet
Der bliver mere og mere lokalhistorie at
finde på nettet. På www.byhistorie.dk har
historikeren Jan Baltzersen fra Dansk
Center for Byhistorie v/ Historisk Afde
ling, Aarhus Universitet og Den Gamle
By, Danmarks Købstadmuseum udar
bejdet en ”Database for de gamle som
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faldt”. Her kan man bl.a. finde præcise
oplysninger om samtlige monumenter for
1) Krigen i 1864, 2) 1. verdenskrig og 3)
Genforeningen i 1920, der står i danske
købstæder. Databaser har jo den fordel,
at de kan løbende opdateres, mens op
slagsværker på papir har det med at blive
forældede med årene.
Men monumenter er kun en mindre del
af ”Byhistorie”. Et simpelt opslag på ”År
hus” giver 982 svar, på ”Odder 414” op på
”Ebeltoft” 539.
Internettet er blevet en uudtømmelig
lokalhistorisk kilde.

Formandens beretning 2004-2005
Af Karen Margrethe Sørensen

Den 27. november 2004 afholdtes gene
ralforsamling på Kulturcenter Frederiksbjerg. Troels Lund blev valgt til dirigent
og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet.
I formandens beretning blev omtalt den
megen ros, som årbogen havde fået. Den
er udkommet i 69 år. - kun lidt reduceret
under besættelsen, da der var papirman
gel. Så det er årgang 70 vi sætter fokus
på, og det er redaktør og forening op
mærksom på. Beretningen blev godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet på
en fin og positiv måde. For at sige det lige
ud, det går rigtig godt. Medlemstallet lig
ger konstant lige under 1000. Det er et
svært tal at overstige. Bestyrelsen foreslog
for 10. år i træk uforandret kontingent, på
130 kr.
På valg var Karen Margrethe Søren
sen, Ove Kjær, Herman Rasmussen, Eigil
Sennels, Jørgen Møller Bitsch og Tage
Frank, og disse personer blev genvalgt.
Hans Peter Hansen og Lars Holleufer
ønskede ikke genvalg, og der blev i stedet
valgt Inge Fabricius, Tirstrup, og Mogens
Weinreich, Viby. Genvalg til revisor Poul
Erik Andersen. Herefter blev det kaffetid
med boller og lagkage.
Efter generalforsamlingen var forfat
teren Knud Sørensen, Mors, foredrags

holder over emnet ”Digtere omkring
Limfjorden”. Som der står i referatet,
foredragsholderen høstede stort bifald, og
det vil jeg gerne støtte.Der var mindst 95
mødt op til generalforsamlingen.
Konstituering
Det konstituerende møde blev holdt i
Stilling, hvor de forskellige udvalg blev
besat, men forinden fik de nye bestyrel
sesmedlemmer en orientering om, hvad
de forskellige udvalg arbejder med. Hvert
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Palle Kousgård fortalte om egnen og vandmøllerne ved Salten Å. (Foto: Jørgen Kirkegaard).

år får vi kabalen til at gå op, og alle 15
bestyrelsesmedlemmer har opgaver at
varetage
Årbogen
Hvert år til 1. april ser redaktionsudvalget
på, hvad der er indkommet af artikler, alt
bliver gennemlæst, og artiklerne bliver
udtaget. Flere artikler skal rettes til og det
bliver gjort med nænsom hånd og i sam
arbejde med redaktøren. Årbogen er vort
ansigt udadtil og derfor en vigtig del af
vort arbejde. Bestyrelsen siger stor tak til
redaktøren og til redaktionsudvalget.

Århusbogen
Journalist Mogens Weinreich har skrevet
en masse artikler om gader i Århus by.
Disse artikler har vi i Østjysk Hjemstavn
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fået lov at samle i en bog i samarbejde
med Jyllands-Posten. Mogens Weinreich
og Lars Otto Kristensen har udtaget ca.
50 artikler og samlet billedmateriale til
udgivelsen Vi har glædet os over, at dette
initiativ er lykkedes og håber, at bogen vil
blive klar til et julegave emne.

Program
Aktivitetsudvalget kommer hvert år med
et fyldigt program, som bliver udsendt
omkring 1. februar. Første arrangement i
2005 var forfatteren Palle Kousgaard, der
fortalte om egnen og vandmøllerne ved
Salten Å samt om de industrier, der var
tilknyttet hertil.
Den 14. marts var det Lisbet Kjær, der
fortalte om ” Den sidste Storfyrstinde ”
den danskfødte kejserinde Dagmar og

Fra Ry var der sejltur med GI. Turisten. (Foto: Jørgen Kirkegaard)

hendes yngste datter Olgas fantastiske
skæbne.
Udflugten til forbrændingsanlægget i
Lisbjerg blev udsat af forskellige grunde,
men blev dygtigt gennemført af Ove
Kjær.
Så var der sejlturen på Silkeborg søer
ne. En dejlig sommeraften mødtes vi ved
museums båden GI. Turisten ved Ry Ma
rina. Der var arrangeret kaffe med kage
ombord og en hyggelige sejltur med en
guide fortalte om Ry egnen, og om hvad
vi så langs sejlruten.
Så var der en aften på Lyngbygård,
hvor godsejer Niels Jørgen Bønlykke viste
rundt i hovedbygningen og ved den gamle
vandmølle og smedjen. Derefter var vi i
den lille hyggelige Lyngby kirke og fik
kaffe i sognegården. Her skal lyde en tak

til værtinden, der i hast måtte bage boller,
så alle kunne blive forsynet. Tilslutningen
var overvældende, og alt i alt var det en
fin og dejlig aften.
Heldagsturen gik til Nordvestfyn, Vi
besøgte Hofmansgave ved Odense Fjord,
rundvisning på slottet og med besøg i
kartoffelmuseet, herefter middag på Ot
terup kro. Om eftermiddagen besøgtes
Harridslevgård ved Bogense. Her blev der
serveret eftermiddagskaffe, siden var der
adgang til en del af slottet. Videre gik det
til Kærsgårds private vognmuseum ved
Bredebro. En fin dag med mange med
lemmer i godt humør.
I skrivende stund er turen til Randers
ikke foretaget og heller ikke turen til
Århus Bymuseum. Det vil være med i den
mundtlige beretning.
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Motiver fra heldagsturen til Nordvestfyn. (Foto: Jørgen Kirkegaard).
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Der var tænkt på sikkerheden ved besøget på forbrændingsanlæget i Lisbjerg. (Foto: Jørgen
Kirkegaard).

Lokal inspirationsdag
Den 8. oktober afholdtes inspirationsdag
på Viby bibliotek i samarbejde med andre
amtshistoriske foreninger. Det er 3. år i
træk, dette arrangement løber af stabelen.
Der kan deltage ca. 85 mennesker, og der
har hvert år været fuldt hus.
Emnerne i år var ”Flugten fra land til
by ” og ”Jøder i Randers og Danmark”
samt ”Og så vandre vi til fotografen
- men hvor finde man de gamle billeder ”

Tak
Østjysk Hjemstavn er meget taknemmelig
for, at så mange støtter foreningen med
økonomisk bidrag, med bidrag af artikler
og at så mange støtter vore foredrag og
udflugter, det er af stor værdi for forenin
gens arbejde. Sluttelig vil jeg også takke
bestyrelsen for den ildhu i ligger i arbej
det for foreningen.
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Vejen til arkiverne

Alle danske lokalhistoriske arkiver er det
nu muligt at finde via internettet på adres
sen:

”Arkivvejviser” og få samtlige adresser,
telefonnumre og åbningstider.
Husk også at se på hjemmesiden for
Østjysk Hjemstavnsforening på adressen:

www.lokalarkiver.dk
Herfra er det muligt at klikke videre på
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www.aarhus.bynet.dk/foreninger/oestiysk-hiemstavn

