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Forord
Af Kurt Quist Nielsen
Velkommen til læsere af Østjysk
Hjemstavn. Jeg er ny redaktør efter Ken
Richter, som har valgt kommunalpolitik.
Mit navn er Kurt Quist Nielsen, og
min baggrund er en livslang karriere i det
grafiske miljø. Jeg blev uddannet som
grafiker (typograf) 1959-63 i mine forældres
bogtrykkeri i Hadsten.
Efter ledelsesmæssig og administrativ
efteruddannelse var jeg 1978-79 på
Danmarks Journalisthøjskole i Århus,
hvor jeg uddannede mig indenfor lokal
journalistik og markedsføring. På det
journalistiske område var mine lærere
de navnkundige Hans Frøstrup og Gert
Smidstrup.
Siden 1. januar 1980 har jeg ejet,
redigeret og deltaget i produktion af
Hadsten og Omegns Folkeblad og en række
andre grafiske produkter.
Den 1. juli 2001 solgte jeg folkebladet
(i dag Hadsten Avisen) til Berlingske
Lokalaviser.
Jeg blev som redaktør, indtil jeg den 1.
november 2004 gik på efterløn.
På fritidsbasis har jeg med stor iver
ufortrødent fulgt det grafiske fags udvikling
og udøver fortsat journalistisk virksomhed.

Jeg er meget glad
for på denne måde
at kunne tilbyde min
assistance!
Mange indflydel
sesrige og kulturelt
bevidste mennesker
deltager som forfattere
i denne udgave af
Østjysk Hjemstavn.
Det har overrasket mig, at en del - også
unge mennesker - har udtrykt interesse for
lokalhistorie. Meget omkring os skal i dag
være stort og rationelt, derfor er det rart ind
imellem at kunne falde til ro og måske også
grave lidt efter vore rødder.
Dette års udgave tilbyder læserne
en grundig gennemgang i Østjyllands
historie, både arkæologisk og kulturelt.
Vi indfører elektricitet i Odder og hører
om Karl Marx og Kim II Sung. StillingSolbjerg Sø udsættes for teknisk analyse
og Tånum Jagtforening jubilerer. Endelig
får vi oprindelsen til de mange skove på
Djursland og følger fjernvarmens ankomst
og udvikling i Århus, hvor den nu har 75 års
jubilæum.
God læselyst!
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Hovedbygning.Grauballegårdhovedbygning. Foto: Eja Lund.

Historien i landskabet
Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i en masterafhandling, hvis formål var at
analysere landskabet for kulturhistoriske spor i et givet område. Og efterfølgende komme
medforslag til, hvordan disse historiske spor kan bevares, så landskabets fortælling bliver
mulig at aflæse også for de kommende generationer.

Af Eja Lund

I den sydlige del af Svostrup sogn kan man
fra det højeste punkt, der har navnet Dansig
Bakke og en højde på 81 m, se ud over
dyrkede marker, ned til Grauballe Mose
og selve Grauballe by. Markerne er svagt
bølgede, og der ses levende hegn i skellene
mellem flere af markerne. Afgrøderne står
godt på de velgødede og veldrænede jorde.
For omkring 8000 år siden i den ældre
stenalder kom de første mennesker til
området og bosatte sig ved Gudenåens
bredder. Der er omkring tre km fra Dansig
Bakke til de ældste fund af bopladser langs
Gudenåen. Hvis disse stenalderbønder var

gået op på denne bakke, ville de ike have
set ud åbne marker, men ud over et lukket
skovområde.
De næste årtusinders brug af landskabet
har skabt det åbne landskab, der i dag ses
fra Dansig Bakke. Kulturlandskabet er
således skabt af menneskehænder gennem
et langt tidsrum, og næsten overalt i
Danmark har menneskene efterladt sig
spor. Det er derfor muligt at rejse rundt og
opleve landets historiske udvikling gennem
de sidste 8000 år. Mennesket har ud fra sine
behov udnyttet landskabet, og brugen blev
tilpasset det lokale naturgrundlag.
ØSTJYSK HJEMSTAVN

11

Fredet gravhøj i Svostrup Sogn.
Foto: Eja Lund

Spor i landskabet
fra sten- og bronzealder
(4000 f. Kr.-500 f. Kr.)
Der er fundet i alt fire bopladser fra ældre
stenalder i arbejdsområdet, og disse er alle
henført til Gudenåkulturen. Bopladser fra
Ældre Stenalder blev placeret i umiddelbar
tilknytning til vand og i dette tilfælde med
tilknytning til Gudenåen.
Ifølge Trap Danmark er der i hele
Svostrup Sogn sløjfet eller ødelagt 51
høje, der hovedsagelig lå på en stribe
langs Gudenåen fra Borup til Asmild. 29
af disse har været placeret i en gruppe
ved Borupkjær, hvor én i dag er synlig
og er fredet. Rundhøjene kan føres
tilbage til enkeltgravskulturen fra midten
af yngre stenalder og repræsenterer
tragtbægerkulturens indtog i området.
Tragtbægerkulturens grave er placeret i
koncentrerede grupper i tilknytning til
bosætningsområdeme. Bopladser fra f.eks
Tragtbægerkulturen blev også placeret
med tilknytning til åbent vand, men med
landbrugets indtog rykkede bopladserne
ind på fladerne. Den gruppe mennesker,
der har begravet deres familier i højene,
har boet i umiddelbar nærhed, men der er
12
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ikke lokaliseret en boplads fra denne tid i
området.
Bronzealderen er kun repræsenteret
i arbejdsområdet i form af fire sløjfede
gravhøje samt et enkeltfund.
Formidling af usynlige kulturmiljøer er
en svær opgave. I dette tilfælde er der kun
fundet spor af gruppen af gravhøje, mens
bopladserne ikke er lokaliseret. Det aktuelle
landskab omkring den synlige gravhøj
kan ikke medvirke til at øge forståelsen af
stenalderfolkets udnyttelse af området.
Dog er det værd at påpege, at den
fredede gravhøj ved Borup kunne formidles
langt bedre, end det i dag er tilfældet.
Gravhøjen burde ryddes for træer, og
området omkring gravhøjen braklægges.
Et mere vidtgående forslag kunne være at
braklægge hele arealet oven for Borupskov,
så hele området med gruppen af gravhøje
ses i sammenhæng.

Kort 1: Grauballe jernalderfund. Fundfra
jernalder: Rød signatur angiverfundfra yngre
jernalder (en prik angiver et gravfund, en
firkant en boplads). Blå signatur angiver ældre
jernalder (en blå prik angiver et gravfund, en
firkant en boplads). Den blå skravering af et felt,
angiver oldtidsagre fra ældre jernalder.

Spor fra Jernalder
(500 f.Kr.- 800 e. Kr.)
I arbejdsområdet er der gjort fund fra flere
perioder af Jernalderen, heriblandt keltiske
agre. De keltiske agre er de ældste spor fra
Jernalderen; de viser, at jorden blev dyrket
i permanente og gødede marker. Dette
agersystem ophørte omkring 200 år e.Kr.
og blev afløst af en permanent udnyttet
indmark, der blev gødsket, og en udmark,
der bestod af græsgange og overdrev. Det
ressourceområde, de enkelte landsbyer
udnyttede, bestod ud over de dyrkede
marker af enge, af overdrev, skov og moser.
Ressourceområdet fulgte ofte naturlige skel
i landskabet.
Bopladserne fra Jernalderen blev placeret
på lerjorde og ikke længere i tilknytning
til åbent vand, og gravpladser blev anlagt
omkring bopladserne. Det er påvist, at
jemalderlandsbyeme vandrede rundt i
ressourceområdet. I dette tilfælde er det
ikke muligt ud fra landskabet at sige noget
om, hvordan jemalderlandsbyen har vandret
rundt, og der er ikke foretaget systematiske
arkæologiske undersøgelser i området.
Bopladsfundene fra Grauballe er i dag
udpeget som et kulturarvsareal, der omfatter
et velbevaret landsbykompleks fra yngre
romersk Jernalder; arealet er beliggende på
en flad mark umiddelbart syd for Grauballe
by.
Jernalderens spor i landskabet er i dag
overlejret af yngre tiders anvendelse af
landskabet. De keltiske agre i området kan
kun ses fra luften på en tør sommerdag i juli
måned. Der er ikke noget at se, når marken
passeres til fods. De mange jemalderfund,
der er gjort i området, har ligget under
jorden og er ikke synlige.
Et meget berømt moselig fra jernalderen
blev fundet i Nebel Mose, der ligger på
Nebelgårds jorde. Fundet blev gjort i

1956 og fik navnet Grauballemanden.
Lokalbefolkningen har forsøgt at fa
moseliget tilbage til fundstedet, men uden
held. Fundstedet er i dag en sø, der ligger
i dyrket mark. Hidtil har ejeren været
imødekommende over for henvendelser
om at bese fundstedet. Men der er mange
divergerende interesser omkring fundstedet,
og en ny ejer af Nebelgård kunne sætte
landbrugsproduktion og jagtinteresser
højere end at imødekomme ønsker om
adgang til fundstedet.
Der kunne tænkes en sammenhæng
mellem de keltiske agre, jemalderbopladsen
lokaliseret nær disse marker og moseliget
i Nebel Mose. Tidsmæssigt er det muligt,
at Grauballemanden har boet i landsbyen
og dyrket markerne (de keltriske agre)
for så at blive ofret i søen (mosen). Men
sammenhængen fremgår ikke tydeligt af
nutidens landskab og en formidling af disse
kulturspor er vanskelig.

Spor fra Middelalderen
(1050-1536)
Den måske mest afgørende hændelse
for kulturlandskabet i denne periode var
anlæggelsen af landsbyerne. Landsbyernes
tusindårige vandring blev afsluttet, da de
omkring år 1000 flyttede sig for sidste
gang til deres nuværende placering.
Disse adelbyer kom til at fungere som
moderbyer for nye udflytterbyer, torper, der
udparcelleredes i de gamle landsbyej erlav.
Udnyttelsen af landskabet fandt stadig sted
indenfor ejerlavets ressourceområde.
I det valgte arbejdsområde er der
tilsyneladende ingen adelbyer, men de
foreliggende oplysninger kunne tyde på, at
landsbyerne i området er torp-bebyggelser
udflyttet fra den nu nedlagte adelby, Alling,
der lå nord for arbejdsområdet. Det kan
undre, at Grauballe først nævnes i 1573,
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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når området har været beboet i Jernalderen,
mens der ikke er gjort fund fra Jernalderen
ved Svostrup. Da kirken skulle bygges, var
det Svostrups befolkning, der havde styrke
nok til at løfte opgaven og ikke Grauballes.
Efterhånden udviklede dyrkningen
af landsbyens agre sig til et egentligt
dyrkningsfælleskab, der skulle bestå frem
til udskiftningen omkring år 1800.1 hele
perioden fra år 1000-1800 e. Kr. forblev
landbrugets teknologiske formåen i store
træk uændret. Det samme gælder derfor
for menneskets udnyttelse af landskabets
ressourcer. De første 800 år af landsbyernes
historie, fra ca. år 1000 og til omkring
1800, blev der lagt afgørende vægt på, at de
enkelte gårde indgik i et landsbyfællesskab.
Landsbyerne var de egentlige driftsenheder,
og den enkelte gårds ressourcer blev
bestemt i princippet som en andel af
landsbyens samlede tilliggende, bymarken
eller ejerlavet. Til varetagelse af denne
regulering var gårdene derfor samlet i et
”bylav” under oldermandens ledelse.
Et ejerlav var principielt ikke territorialt
defineret, men var bestemt som en gruppe
personer. I et ejerlav var disse personer
fælles om udnyttelsen af et bestemt
landbrugsareal, og det ser ud som om
betegnelsen ejerlav gradvist gennem tiden
har skiftet fra at knytte sig til personerne til
at betegne selve arealet.

Spor fra Storlandbrugets tid
(1536-1750)
Godssystemet blev udviklet i løbet af
Middelalderen og havde de store ændringer
i landbrug og samfundsorden i årene
900-1200 som forudsætning. I den tidlige
Middelalder begyndte storbøndeme at
udskille deres enemærker og befæste sig
på gårde uden for landsbyerne. Den store
udflytning synes dog at ske i perioden
14
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1540-1620. En hovedgård var op til år
1600 karakteriseret ved at være beboet af
en adelsmand med skattefrihed for egen
jord. Begrebet var flygtigt, idet status som
hovedgård forsvandt med adelsmanden.
Efter enevældens indførsel i 1660 blev
hovedgårdsbegrebet udvidet med borgerlige
besiddere, og en komplet sædegård,
hovedgård, skulle bestå af mindst 200 tdr.
hartkorn fæstegods (30-40 gårde, i en radius
af 15 km) for at få skatte- og tiendefrihed af
hovedgårdsjorden.
I den vestlige del af amtet har der af
historiske årsager kun været fa hovedgårde.
Alene af den grund har det været oplagt at
tage dem med, der er. Grauballegård er en
fin repræsentant for netop de små og yngre
hovedgårde i amtets vestlige ende og derfor
både egnstypisk og repræsentativ. Desuden
er Grauballegård et sjældent helstøbt
gårdanlæg.
Grauballegård er en hovedgård, der
blev oprettet af fire gårde i Grauballeby.
Sammenlægningen skete engang i 1600tallet. Gården blev ved en testamentarisk
bestemmelse fælleseje med Allingegård,
Svostrup Sogns anden hovedgård.
Kristensen angiver, at hele Svostrup Sogn
var sat til 171 td. hartkorn. Dette var
inklusiv Allinggård. Derfor er det ikke helt
til at afgøre, hvorvidt Grauballegård var en
komplet hovedgård eller ej.
Generelt var godsernes væsentligste
indtægtskilde den landgilde, som
fæstebøndeme betalte til gengæld for
brugsretten til deres gårde. Men gennem
1600 årene skete en relativ forøgelse af
hovedgårdsdriften, der var baseret på
fæsternes hoveripligt. Godsejerne var derfor
interesserede i at samle deres fæstegods
så nær ved hovedgården som muligt.
Herigennem blev hovedgården komplet
- og adgangen til arbejdskraft lettet. Til

Grauballegård hørte der derfor gennem
tiderne en del fæstegårde og -huse. Da
godset til tider havde fælles ejer med andre
herregårde, først og fremmest Allingegård
i samme sogn, er det ret vanskeligt til
enhver tid at afgøre, om en fæster var en
af Grauballegårds folk eller hørte til et
af de andre godser. Lokale kilder mente
derimod, at alle bønderne i Svostrup Sogn,
der boede syd for hovdiget, hørte under
Grauballegårds gods, dvs. bønderne i
Borup, Grauballe, Svostrup, Dalsgaard og
Nebel.

Spor fra
Dyrkningsfællesskabets
landskaber (1680-1750)
Fællesskabets landskaber var præget af den
tilgængelige landbrugsteknologi, herunder
de markredskaber, der blev anvendt.
Et af bondens vigtigste redskaber var
hjulploven. Der var så tung, at der skulle
fire heste eller stude til at trække den. Da
hver mand dyrkede sine egne jordstykker,
var det en fordel at agrene var lange, idet
hjulploven var tung at vende med. De
højryggede agre opstod, når ploven år
efter år lagde jord ind mod midten. Det
var ikke altid, at der opstod højryggede
agre ved brugen af hjulploven, men når
det skete, gik de højryggede agre altid
på tværs af højdekurveme i landskabet.
Dette kan lede tanken hen på en bevidst
handling, der havde dræning afjorden
som sigte. Denne dyrkningspraksis øgede
dyrkningssikkerheden. I våde somre kunne
afgrøderne gro på ryggen af agrene, i tørre
somre på de fugtigere skråninger af agrene.
De højryggede agre virkede endvidere som
ejendomsgrænser. I arbejdsområdet er der
ingen spor af højryggede agre. Der er heller
ikke stor mulighed for at finde sporene, idet
der i dag ikke henligger udyrkede arealer,

der var under plov i dyrkningsfællesskabets
tid.
I dyrkningsfællesskabets tid blev
skovens beholdning af tømmer- og
oldentræer kraftig reduceret. Udstrækningen
af skoven blev ikke ændret, men den gik fra
højskov til lavskov. Udnyttelsen af tørv blev
en erstatning for brændeved. Adkomsten til
at udnytte landsbyens tørvemose var som
regel fordelt mellem gårdene lige som f.eks.
retten til græsning på grundlag af deres
andel af bymarken. Moserne kunne også
være så store, at ressourcerne blev delt med
andre landsbyer.
Målebordskortet fra 1876 viser, at der
har været tørvegravning i små moser spredt
i ejerlavene, mens den store Hasbunde
Mose ikke synes at være udnyttet på dette
tidspunkt. Områderne med tørvegravning er
i dag enten tørlagt eller udgravet til sø.
Et andet spor fra denne periode kunne
være et levn af egnens agerbrugssystem,
græsmarksbruget. Men det moderne
landbrugs anvendelse afhjælpestoffer gør
græsmarksbrugets krumtap, brakperiodeme,
overflødige. De mest marginaliserede jorde
er i dag udlagt som sommerhusbebyggelser.

Spor fra Landboreformerne
1750-1850
Landboreformeme er egentlig en samlet
og ikke særlig præcis betegnelse for flere
forskellige forandringer i landbosamfundet.
De fandt sted i slutningen af 1700tallet. Reformerne var både baseret
på statslig lovgivning og på spontane
samfundsforandringer.
Et af landboreformemes mål var at øge
landbrugsproduktionen. Landsbyens
dyrkningsfællesskab blev betragtet som en
hindring for at øge produktionen, og derfor
blev udskiftningen af landsbyen igangsat.
Hermed blev dyrkningsfællesskabet
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opløst, og bønderne tilskyndet til at flytte
driftsenhederne ud på og i nærheden
af, hvor produktionen foregik, nemlig
på markerne. Det, der kendetegner
kulturlandskabet fra denne periode, er
derfor de enkeltliggende gårde og huse.
Det landskab, udskiftningen af landsbyerne
efterlod, var et geometrisk ordnet landskab.
Det uordnede landskab, hvor krat, hede,
moser, kær, agerjord og små skovpartier
afløste hinanden, blev omdannet til et
produktionslandskab, hvor ager og skov
blev adskilt, heden opdyrket og vådområder
drænet.
Med udskiftningen opstod også behovet
for at kunne adskille jorden fra naboens. De
nye matrikelgrænser blev markeret med et
dige.
Som følge af flytning af gårde fra
landsbyen og ud på marken opstod behovet
for beplantning omkring bygningerne.
I landsbyen havde gårdene givet læ for
hinanden, men ude på marken var de udsat
for vindens påvirkning. Beplantningen
omkring gårdene blev derfor et nyt element
i landskabet.

Grauballe mejeri. Foto Eja Lund.
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Spor fra Andelstiden
(1850-1920)
Andelstiden har sat sine spor i landskabet
på den måde, at tidligere tiders anvendelse
af landskabet og ressourcerne blev udvisket
af periodens foretagsomhed. Landbrugets
produktionsbygninger gik i perioden fra
at have en egnsbestemt byggeskik til
en produktionsbestemt. Omkring 1880
trængte grundmurede bygninger frem
på landet, hvilket kan forklare, hvorfor
der på målebordskortet fra 1930 er
signatur for lergrave. Materialerne til
tagdækning blev også udskiftet i perioden,
da adgang til tækkemateriale svandt pga.
de store afvandingsprojekter. Den nye
industrifremstillede tagpap blev f.eks.
anvendt på Grauballegård, da denne blev
bygget i 1866.

Fra mejerierne Boruplund og Grauballe
står kun boligdelen tilbage og anvendes i
dag som beboelse; også andre bygninger
fra andelstiden har skiftet udseende og
funktion. Men andelstidens virke kan ikke
direkte aflæses i landskabet.

Spor af administrative grænser
fra flere tidsperioder
Diger er ældre tiders hegn opført af varige
materialer som sten, græs og lyngtorv, jord,
tang eller lignende. I ældre tiders landskab
var det nødvendigt at hegne områder, hvor
man ikke ønskede adgang for græssende
kreaturer. I realiteten gjaldt det alle de
områder, hvorpå der blev dyrket afgrøder af
forskellig slags, eller man af andre grunde
ville have ”fred”. Samtidig med at man
med hegnene organiserede udnyttelsen af
forskellige områder, kunne hegnene opfylde
andre formål, idet de kunne markere
grænser mellem arealer med forskellige
ejerforhold, skattemæssig status, fælles
græsningsarealer m.m.
Digerne, de varige hegn, kunne opføres
på forskellige måder og af forskellige
materialer. I perioden omkring
landboreformeme i de sidste årtier af
1700-årene udkom en række skrifter
for landmænd med anvisninger bl.a. på
anlæggelsen af nye varige hegn. Disse
anvisninger er formentlig blevet fulgt i vidt
omfang, især på de større gårde. I 1794 kom
der så en kongelig forordning om hegn og
markfred, den såkaldte hegnsforordning,
som angav en række specificerede krav
til hegn, for at de kunne godkendes som
lovlige. Digerne fra denne periode - og
det er langt de fleste - kendes derfor godt i
deres oprindelige udformning. Byggemåden
adskilte sig dog næppe stort fra den, man
havde anvendt i tiden før udskiftningen.
Digerne skulle have en højde på 1,10
- 1,6 m. Højest hvor de ikke var ledsaget
af grøfter, som skulle være næsten lige så
dybe. På hovedgårdsjord skulle digerne
være ca. 15 cm højere.
På nogle af digerne blev der plantet
levende hegn, især stikkende buske som
tjørn.

Den grænse, Svostrup Sogn har med sine
naboer, er i høj grad skabt af naturlige åers
forløb: Gudenåen, Nebel Bæk, samt Alling
Å i nord. Mod vest, i et hedelandskab med
store moseområder, lader skellet sig kun
se i matriklernes forløb. Et egentlig dige
har man i hine tider ikke fundet det værd
at rejse, men i den sydlige del af Svostrup
Sogn er der flere forskellige administrative
grænser i landskabet fra flere perioder:

Indmark-udmarksdige
(sen jernalder):
Den ældste grænse er sandsynligvis diget
omkring Grauballe bymark. Behovet for
dette dige opstod omkring 200 år e. Kr.,
da der blev behov for at holde dyrene ude
fra de opdyrkede marker. Det ældste dige,
lige uden for Grauballe, er måske mere end
1500 år gammelt!

Ejerlavsdige (landsbyens
opståen o. 1100):
Ejerlavsgrænseme opstod i dyrknings
fællesskabets tid og på grænser, der
blev skabt af jemalderbefolkningens
måde at udnytte landskabet på. De i dag
synlige diger mellem Borup og Grauballe
Hovedgårds ejerlav, mellem Dalsgårde
og Nebel ejerlav m.m. er opstået for hen
ved 800 år siden. De forhøjninger, der i
dag ses som diger i landskabet, er skabt af
menneskehænder med det formål at holde
rede på, hvem der måtte dyrke jorden hvor.

Sognegrænser
(kirkebygningens tid, tidlig
middelalder):
Opstod da der blev bygget kirke i området.
Kirken skulle vide hvor fra hvilket område
bønderne ”søgte” kirken, og fra hvilket
område den kunne opkræve tiende.
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Hovdige (storlandbrugets tid
o. 1660-1750):
Hovdiget deler Svostrup Sogn mellem
Grauballegård og Allinggård og må være
blevet bygget efter 1660.
Hovedgårdsejerlav (storlandbrugets
tid o. 1660-1750): På et tidspunkt
udskiller hovedgården sine jorde fra
dyrkningsfællesskabet, og der opstår et
behov for at vide hvor Grauballe by og
Grauballe Hovedgårds jorde befandt sig. Et
dige blev bygget.

Ejerlavsdige mellem Nebel og Dalsgårde ejerlav.
Foto: Eja Lund.

Matrikelskel fra udskiftningen
(landboreformerne 1780-1820):
Ved udskiftningen af landsbyerne og den
deraf følgende matrikulering afjorden
opstod behovet for at skabe synlige skel
mellem hver bondes jorde. Digerne fra
denne tid følger matrikelskellene.
En del af de diger, der har udgjort disse
administrative grænser, er i dag fredet og
beskyttet af Museumslovens § 29, men de
beskyttede diger giver kun et fragmenteret
billede af forløbet af digerne.
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Sognedige mellem Gøvad og Svostrup sogne.
Foto: Eja Lund.

Et bevaringsværdigt kulturspor fra
Middelalderen og fra landboreformemes
tid kan være disse administrative skel
i landskabet. For at give en større
sammenhæng og forståelse for forløbet af
disse grænser, kunne hegnsplantningen i
området planlægges således, at der med
tiden blev skabt et sammenhængende forløb
af diger og hegn.
På ydersiden af diget omkring
indmarken ved Grauballe by løber en
markvej, der har været anvendt gennem et
meget langt tidsrum. Det er vigtigt, at denne
vej bevares, og at den f.eks. kunne benyttes
af den voksende befolkning i Grauballe som
rekreativt stisystem.

Spor af samfærdsel fra flere
tidsperioder (veje)
Den ældste vej i Svostrup Sogn gik på
den vestlige side af Gudenådalen gennem
Gødvad, Svostrup og Grønbæk sogne til
Viborg. Den blev kaldt Kongevejen. Før
reformation blev vejen brugt af munkene
fra de mange klostre (Allinge, Tvilum,
Sminge og Vejerslev), når de skulle til
Viborg.
De veje, fæstebøndeme anvendte,
når de skulle gå til hovedgården for at

udføre deres hoveriarbejde, er de veje,
der i dag anvendes som færdselsårer
mellem landsbyerne. Der har henover
Grauballegårds jorde gået veje til Borup
og til Allinggård. Sidstnævnte er i dag en
hovedlandevej, mens den første er nedlagt.
Endvidere er kirkestien mellem Borup og
Svostrup nedlagt.
Landbobefolkningens hverdagslandskab
var begrænset til gåafstand, til veje
mellem landsbyerne, til kirkerne, møllerne
og hovmarkeme. De lokale veje til
befolkningens transport var ikke anlagt,
men var resultatet af færdselen med
kreaturflokke og arbejdsvogne.
Før udskiftningen gik vejene mellem
byerne den mest direkte vej gennem
landskabet. De samme veje genfindes
1 det udskiftede landskab op til 1930,
dog i en reguleret form tilpasset de nye
matrikelskel. F.eks. er vejen mellem
Svostrup og Grauballe efter udskiftningen
tilpasset matrikelgrænsen mellem matrikel
2 og 4 og har herefter samme forløb som
ejerlavsskellet mod Borup. Det samme
gælder flere andre steder i området.
I dag er kun de nødvendige veje tilbage
- og således er kirkestien til Svostrup ikke
længere på kortet. Digevejen eksisterer i
dag som en markvej. Den går på ydersiden
af indmarksdiget og ejerlavsskellet mellem
Grauballe og Dalsgårde. Denne vej blev
brugt af mælkekusken og postbudet.
Sammenfattende kan det udledes,
at en del veje og stier i dag er sløjfede
eller har ændret forløb, men i store træk
har de nuværende færdselsveje mellem
landsbyerne eksisteret siden landsbyernes
opståen.

Spor fra udnyttelsen af
landskab og råstoffer
Ved at se på ældre kort (fra 1807, 1870 og

1930) og sammenligne med kort fra nutiden
kan man fa et indtryk af menneskets
udnyttelse af landskabet. De forskellige
naturtyper som søer, vandhuller, hede og
skov kan genfindes på kortene. Således kan
en sø have en historie, der starter som en
våd eng. Den våde eng udnyttes senere til
tørveskær og senere udgraves tørvehulleme
til en sø med andetræk som formål.
Hede: En meget stor del af
arbejdsområdet var hede ved
udskiftningstidspunktet. Disse hedearealer
er stort set ikke at genfinde i området i dag.
Omkring Dalsgårde var der i 1876 en lille
del tilbage af heden. I 1930 blev en lille del
af arealet anvendt som tørveskæring. I dag
fremstår arealet som bevokset, med lysåbne
arealer og et areal med et frit vandspejl.
Våde områder: I Svostrup ejerlav frem
til 1930 er der et stykke langs vejen til
Grauballe aftegnet et lille engareal. Dette
areal er opdyrket i dag. På kortet fra 1876
og 1930 fremstår arealet mellem matrikel
1 og 2, ved skolen hhv. fattiggården, som
et engareal og et vådområde, der strækker
sig mod vest hen over matrikel 2 og
langs matrikel 3.1 dag findes det østligste
areal mellem matrikel 1 og 2 stadig som
engareal. På luftfotoet kan det vådere
område erkendes som en mørk bræmme
i markens afgrøder. Forsøg på at dræne
markerne med åbne grøfter ses frem til
1930. Herefter rørlægges drænene.
I Grauballe ejerlav er der mod sydvest
to engarealer, der har blankt vandspejl på
kortene i 1876 og 1930.1 dag er arealet
gravet ud til en sø med mose omkring.
Der er bevaret mange små vandhuller i
området, mens andre i dag er tørret ud.
På Original II kortet benævnes
moseområdet Hasbundsmose og i 1930
Grauballe mose, og på det tidspunkt er der
tydelige tegn på stor udnyttelse af mosens
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tørv. Der er tilmed bygget et hus, der hedder
Mosehuset. Det øvrige areal, der omgiver
mosen, er udstykket fra Grauballegård.
I Borup Ejerlav var der i 1876 aftegnet
et engområde, hvor matrikel 1 i dag ligger.
I 1930 er der begyndende tørveskæring
i området. I dag fremstår området med
vandfyldte arealer med bevoksning
omkring. I 1876 var dræningen afjorden
v.h.a. åbne drængrøfter begyndt. I perioden
frem til næste kort fra 1930 rørlægges
mange af disse åbne grøfter.
Ved Borupgård er der på kortet
1876 og 1930 aftegnet flere vandhuller
og tørvegravning på engen. I dag er
tilstanden næsten uændret, vandhullerne
findes på marker med ekstensiv drift.
Det største vandhul ved Borupgård samt
engarealet ved Boruplund er beskyttet
af naturbeskyttelseslovens § 3, mens
engen med rester af tørvegravning ikke
er udpeget til beskyttelse. Vandløbet, der
gennemskærer engene og føder Fæbækken,
har en høj målsætning m.h.t. vandkvalitet.
I Nebel ejerlav er der angivet et engareal
på Original Il-kortet, der på 1876-kortet
er angivet som eng med tørveskæring.
Det samme gør sig gældende i 1930,
mens den sydlige del af området i dag er
tørlagt og den nordlige del udgravet til en
sø. Djævlemose er drænet til Nebel Bæk
via åben grøft. I 1930 er der signatur for
tørvegravning i mosen.
Skov: I Svostrup ejerlav er der på
alle kortene angivet træbevoksninger
mellem matrikel 2 og 3. Naturarealet har
således ikke været dyrket de sidste mange
hundrede år. Trods dette er arealet ikke
§3 udpeget eller beskyttet som fredskov.
Den digestump, der er fredet, er rester af et
matrikelskel mellem matrikel 3 og 5.
I Borup ejerlav ligger Borupkær. Dette
areal fremstår i dag som et fredskovsareal
20
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og bliver beskyttet som sådan. På
udskiftningskortet er arealet gengivet som
bevokset, mens kortet fra 1876 angiver
overdrev, og i 1930 får området signaturen
for bevoksning samt navnet Borupkjær.
Fra 1930 og til i dag er flere markhjømer
og kiler blevet beplantet i Borup ejerlav.
Desuden udvides de beplantede arealer
omkring gårdene.
Ved Dalsgårde har skrænterne
formodentlig været bevokset af træer og
buske i mange hundrede år, da arealerne
har været uegnet til landbrugsdrift. I 1876
er signaturen hede og på kortet fra 1930
bevokset areal. I dag er arealerne beplantet
og udvidet.
Skovene i Nebel Ejerlav fremstår ved
udskiftningen som skov eller som hede.
Allerede i 1876 viser kortet, at der er
bevoksning på de samme arealer, og i
1930 er arealerne udvidet. En del af disse
skovbevoksninger er fredskov.

Historien i landskabet
Det er således muligt at gå en tur i den
sydlige del af Svostrup Sogn og aflæse
brugen af landskabet gennem de sidste
par tusinde år. Historien bliver bedre, jo
mere viden man har med sig på turen, for
ikke alle fortællinger kommer en i møde
af sig selv. Et godt udgangspunkt for en
god fortælling er imidlertid at huske på,
at landskabets fremtræden i dag er skabt
af menneskehænder, og begynder man
at spørge hvornår denne handling blev
foretaget - og hvorfor den blev foretaget, ja
så er man allerede på vej ind i landskabets
historie.

Slavekrigen
Af Carl Gerhard de Lichtenberg Crone

Den 8. august 1834 blev der holdt bryllup
på Bidstrup ved Langå. Bruden var en
af stamhusets døtre, Abel Elisabeth de
Lichtenberg, født den 31. juli 1811 og
datter af kaptajn Geert de Lichtenberg
til Bidstrup og Løystrup og hustru Marie
Sophie von Arenstorff. 11801 blev Geert
de Lichtenberg kaptajn og kompagnichef
ved 1. Landevæmsregiment, i 1808 ved 1.
østjydske Infanteriregiment og samme år
også ved 2. jydske Infanteriregiment.

Brudgommen var exam. jur. Julius Crone,
søn af Rasmus Crone og Wilhelmine
Hendrine Brasch. Han var i 1801 Regimentsqvartermester ved det Siellandske
Rytter Regiment, men han blev siden
udnævnt til amtsforvalter i Nyborg for
Svendborg Amt. 11817 blev han udnævnt
til justitsråd. Brudgommen Julius Crone
havde droppet juraen og umiddelbart før
brylluppet i 1834 købt sin første gård af
Poul Aagaard, nemlig Møltrup Hovedgaard

Bidstrup Gods.
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i Timring sogn. En ganske stor gård på ca.
165 ha.

Skød aldrig fejl
Det nygifte par, som i øvrigt var mine
oldeforældre, boede ikke mange år på
Møltrup, for allerede i 1839 blev han
forpagter af stamhuset Nørholm lidt øst for
Varde. Siden købte de gården Anesminde
ved Jelling, hvor de slog sig ned for en
længere årrække. Livet på landet må have
passet begge parter i ægteskabet udmærket.
Begge var de friluftsmennesker. Han red,
fiskede og gik meget på jagt, af og til med

og en dygtig guitarspiller, blev tingene
kombineret, så det hele gik op i en højere
enhed. Det er blevet fortalt, at navnlig
i hendes yngre dage kunne det ofte
forekomme, at hun spændte en skinke
og sin guitar fast bag på hesten og red
ud til hovbøndeme, som him således
vederkvægede på såvel sjæl som legeme.
Bondefrigørelsen havde ganske vist fundet
sted i 1788, men det gik kun langsomt med
at praktisere friheden. Nok var han ikke
den perfekte landmand, men tilsvarende var
hendes husførelse heller ikke noget at skrive
hjem om. Hun fik dog en god hjælp i den
ene af sine døtre, Ida, der var født den 15.
februar 1837 under opholdet på Møltrup.
Abel Elisabeth var en meget køn dame.
Som ung blev hun tegnet af Marstrand,
og tegningen (der ses omstående) viser
hende spillende på sin guitar. På et maleri,
hvor hun formentlig var sidst i tredverne,
vises hun med ungdommelige friske, røde
kinder. Og fra hendes ældre dage findes der
fotografier, der viser hende med et mildt
udtryk i øjnene.

Fordrev
socialisterne

den noget ældre Steen Stéensen Blicher.
Den gang, i hans velmagtsdage, skød han
aldrig fejl, blev der sagt.

Red ud til hovbønderne
Hun var også en meget dygtig rytterske.
Da hun tillige var et godt menneske
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Nu var begge ægtefæller ud af familier, der
ikke blev siddende i kakkelovnskrogen,
når fædrelandet var i fare. Lichtenbergeme
var således blandet op med slægten
von Arenstorff, som havde fostret flere
generaler, der havde kæmpet mod
svenskerne. En af disse, general Frederik
von Arenstorff, var i øvrigt den, der fik
til opgave at arrestere Griffenfeldt, da
det blev opdaget, at denne på egen hånd
havde gang i nogle tvivlsomme affærer
med franskmændene. Og Abel Elisabeths
bror, Frederik de Lichtenberg til Løystrup
var frivillig ved 1. Jægerkorps og deltog i
krigen 1848 - 50.

Abel Elisabeth de Lichtenberg.

Også Croneme var ganske dynamiske, når
det krævedes. Julius havde en bror, Vilhelm
Crone, der først var ansat ved politiet i
Helsingør, men siden blev politidirektør i
København. En af hans opgaver blev den
5. maj 1872 at sørge for at fordrive sociali
sterne fra Københavns fælled; og det skete
med politikorpset til hest og med dragne
sabler. Vel nok en fremgangsmåde, som vi
i dag ikke sætter pris på. Det blev endda
påstået, at det var Vilhelm Crone, Christian
den 9, og J.B.S. Estrup, der regerede landet
i den såkaldte provisorietid 1. At også Julius
Crone levede op til slægtens ry, skulle vise
sig i det efterfølgende.

Tiden i Jelling
I august 2001 kørte jeg gennem Jelling
og aflagde ved den lejlighed besøg ved
Anesminde og gårdens ejer Knud Thomsen.
Knud Thomsen fortalte interessante ting

Julius Crone.

om gården og viste mig en bog skrevet
af Jens Heltoft, Et Kongelevs Historie, i
hvilken ejerskab af gården igennem tiden
var omtalt. Heri var også et afsnit om
familien Crone. Denne bog, tænkte jeg,
må jeg have fat i. Knud Thomsen mente,
at den kunne købes i byens boghandel. Der
var den imidlertid udsolgt, men via Jelling
Bogtrykkeri blev jeg henvist til byens
lokalhistoriske arkiv, hvor det lykkedes mig
at købe den. I bogen kan læses følgende:
»Julius Crone havde været forpagter
på herregården Nørholm ved Varde og
var gift med Abel de Lichtenberg af den
adelige slægt, som i midten af 1700-årene
havde bl.a. Engelsholm ogNørup kirke.
Fra Anesminde togfamilien ofte til kirke
i Nørup, hvor de hørte den grundtvigske
præst Hans Svejstrup. 1856 købte Julius
Crone Brågård i Stenderup ved Horsens,
og her holdt datteren Ingeborg bryllup med
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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Peder Bojsen i Gedved, hvor de oprettede
et friseminarium. Ingeborg samlede ofte
eleverne i hjemmet til sang og musik. Hun
spillede bl.a. musikken til ”Elverhøj”,
og en ny verden lukkedes op for dem.
Mange huskede mest fællessangen, når
danske sange og viser lød til Ingeborgs
musikledsagelse. - Ida blev gift med Niels
Thomsen, der havde taget eksamen fra
Jelling Seminarium. De oprettede Odense
Seminarium, hvor Ida blev en energisk og
dygtig håndarbejdslærerinde. De to søstre
kom således til at spille en afgørende rolle
ved starten af to friseminarier, og vil man
finde frem til årsagerne hertil, må man nok
ikke glemme, at de fik en betydelig medgift
fra et velstående hjem. Ægteparret Crone
boede på deres gamle dage i Gedved, hvor
de døde.»

Slavekrigen
I 1848 havde der i forbindelse med
treårs-krigen været opstand i Rendsborg,
den såkaldte Slavekrig. ”Slaverne” var i
virkeligheden tugthusfanger, der var brudt
ud. Efter Julius Crones død bragte ”Fyns
Tidende” en nekrolog, hvori der fortælles
om denne begivenhed. Siden blev den
citeret i ”Vejle Amts Folkeblad”, der af
gode grunde ikke selv havde beretningen
i 1848, da denne avis først opstod i 1865.
Artiklen stod under overskriften ”Den
gamle Kammerraad”:
”....11848 boede han i Jelling og
deltog i den berømte Slavekrig. Han
var en Dag kørt til Vejle, og der hørte
han, at de udbrudte Slaver vare komne
til Haraldskjær, den gamle Herregaard
i Vejledalen, ca. en Mil vest for Vejle.
Jelling ligger næppe en Mil nordfor
Haraldskjær, og Slaverne vilde snart være
der. Kammerraaden fik spændt for og kjørte
ad Jelling til
24
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Her vare Bønderne fra de nordlige
Sogne, navnlig Kollerup og Vindeløv,
ankomne til Hest, bevæbnede med Køller,
Øxer, Leer osv. Kammerraadens Gaard,
hvortil de havde søgt, varfuld afKrigsfolk.
Han selv var jo ikke hjemme, men Fruen
vidste, at i Skabet hang 7 Bøsser, og da
Nøglen var i Kammerraadens Lomme, lod
hun Bagklædningen brække af udtog selv
den bedste Bøsse til sin Husbond og gav de
andre til Bønderne.
Der var Storvask paa Gaarden, og en
otteaarig Datter fandt det højst upassende,
at Konerne og Pigerne bleve ved at vaske.
Hun løb hen til dem og holdt følgende Tale:
”Fædrelandet er i Fare, og I staae der og
vaske; skamme Ijer ikke? ”
Medens man nu raadslog, kom en Vogn
i flyvende Fart gjennem Jelling Gade.
Hestene strakte sig i fuldt Galop hen mod
Jorden og vare fuldstændig hvide af Skum.
Kammerraaden, som det jo var, kjørte ind i
Gaarden, smed Tømmen, og Hestene fik Lov
at passe sig selv.
Kammerraad Linneman fra Hanghus
paa Jelling Mark var ogsaa mødt. De to
Kammerraader skulde føre an. Men i sidste
Øjeblik gik det op for dem, at det ikke kunde
gaa an, at de begge forlode Byen, og det
blev da bestemt, at Linnemann skulde blive
forat ”vogte Kvinder og Børn”. Crone
drog da afsted som Bøndernes Anfører hans Røgter drog ogsaa med, men naaede
kun at faa den ene Støvle paa. Toget drog
mod Haraldskjær, ogflere Steder saa
man Røg i det fjærne - det brændte jo alle
Vegne2, hvor Slaverne kom frem.
Godt var det vel for dem, at de, som
bekjendt, slet ikke kom.
Da Prinsen af NøeF en Tid opholdt sig i
Vejle, lagde Crone Plan til at drage ud og
skyde ham. Prinsen plejede hver Formiddag
at ride med sit Følge ud ad Jellingvejen.

Hvor Vejen gaar paa Siden af en høj, skov
klædt Banke med en dyb Dal ved Siden
af havde Crone udset Pladsen. Han vilde
holde paa den anden Side af Kløften mellem
Træerne. Sit Skud var han sikker paa, sin
Hest ligesaa, ingen anden skulde løbe den
ind. Men ved gjentagne og indtrængende
Bønner fra Venners Side lod han sig bevæge
til at opgive Planen, og Prinsen beholdt
Livet. ”
Den otteårige datter, der med denne ildhu
appellerede til vaske-konernes fædrelands
følelse, var Ingeborg, der var født den 13.
maj 1841.

Træskærer
Den 19. december 1852 blev Julius
Crone udnævnt til tiendekommissær for
Vejle amt, og den 11. maj 1855 blev han
desuden tiendekommissær for Bjerre og
Hatting herreder. På Anesminde boede
familien til 1856, hvorpå man flyttede
til gården Braagaard i landsbyen Braa i
Stenderup sogn, ikke så langt derfra. På
Braagaard boede man i 10 år til 1865,
da han helt opgav landbruget. Men på
det tidspunkt havde han faet en anden
interesse. I en alder af 60 år kastede han
sig over en mere fredelig beskæftigelse,
nemlig træskærerarbejdet, og det viste
sig, at han skulle blive utrolig dygtig til
dette kunsthåndværk ja, endog arbejder i
elfenben lavede han. Det er ting, der stadig
findes i familien. Selv om han ikke havde
behov for det, tjente han desuden lidt ved at
fremstille rammer til fotografier, som på den
tid var ved at komme på mode. Hans gamle
værktøj, som jeg har arvet, eksisterer endnu.

En blandet børneflok
Familien, eller rettere ægtefællerne, var
flyttet ind til Horsens. Børnene var jo
forlængst draget ud i verden - bogstavelig

talt, idet et par stykker tog til Californien,
ja, ikke mindre end tre af dem havde
besøgt eller blev boende i Californien.
Det var en børneflok, der med hensyn til
erhverv spændte vidt: søfolk, restauratør,
skibsbygger,jurist, højskolelærere, skytte
og skovfoged.
Min farfar, Frederik de Lichtenberg
Crone, var blevet ansat som fuldmægtig ved
godset Frijsenborg. Af talrige breve, som
min oldemor sendte til min farfar i årene
1873 - 1876, mens han var på Frijsenborg,
fremgår det, at hun blev mere og mere
svagelig, og det var slut med de hurtige ridt
til hest. Brevene er vanskelige at læse. Hun
fortæller naturligvis om, hvad der hænder
i familien, om livet omkring hende og om
sine rejser, blandt andet til sønnen på Fyn.
Brevene er gennemsyret af religiøsitet. Hun
sluttede som regel brevene med ”kærlige
Hilsener fra Din trofaste Mor Abel”. Hun
anvendte gotisk håndskrift og en meget
fin pen, og da de anvendte håndskrevne
bogstaver som bekendt afviger fra de i dag
anvendte, har det været svært at tyde, hvad
hun har skrevet. Hvilket fik mig til at melde
mig til et kursus i læsning og anvendelse af
gotisk håndskrift.
Med sin, skal vi kalde det yndlingsbror,
nemlig Frederik de Lichtenberg til
Løystrup, havde hun både musikaliteten
og religiøsiteten til fælles. Hun spillede
som tidligere nævnt guitar, og han spillede
tværfløjte. Hans sorte tværfløjte er nu i min
besiddelse, og den fungerer upåklageligt.
I hans efterladenskaber var der talrige
religiøse skrifter, og i hendes breve afspejles
tydeligt hendes religiøsitet. Hun blev mere
og mere svagelig og led af brok, der ikke
kunne behandles effektivt. Ægtefællerne
ønskede atter at komme til at bo på landet,
og i 1875 gik man igang med at opføre
et mindre hus, ”Krybily,” i Gedved. I
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Famileen samlet i haven omkring min oldefar

begyndelsen af året 1876 forlod man
Horsens og flyttede ind i huset, men hun
fik ikke megen fornøjelse af sit nye hjem,
for allerede i februar døde hun. Grunden til
at valget faldt på Gedved, var, at der havde
den omsorgsfulde datter Ingeborg sit hjem
sammen med sin mand, seminarieleder og
senere folketingsmand Frede Bojsen.

Enkemand
Livet i Gedved gik videre efter min
oldemors død. Børn, svigerbørn og
børnebørn kom af og til på besøg, og var
vejret til det, blev der fotograferet i haven.
Julius Crone opretholdt forbindelsen til Bid
strup. I et brev fra Honnens de Lichtenberg,
dateret Bidstrup den 9. marts 1887 står der
følgende:
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Kjære Crone!
Takfor Deres Lykønskning i Anl. af
Datterens Forlovelse - det skulde være mig
behageligt om De ved at lære Candidat
Preetzmann at kjende syntes om ham, og
hvis De vil det saa, indbyder jeg Dem til at
gjæste Bidstrup i Paasken - maaske vil De
da træffe de kjøbenhavnske Sønner Henrik
og Sophus her hjemme. Gerhard er nu
paa Grenaa Apothek - Sophus er oppe til
Premier-Lieutenant Examen og det gaaer
ret godt.
Hvis De er istand til at medvirke til at det
forventede Svar fra Familien Crone naaer
til Executorerne i nogenlunde nær Fremtid,
saa vil jeg sige Dem Tak. M. Hilsen fia alle.
Deres hengivne
Honnens de Lichtenberg.

De executorer, der henvises til, er dem,
som tog sig af boet efter Abel Elisabeths
bror, jægermester Frederik de Lichtenberg
til Løystrup. Han døde i oktober 1886, og
da han var barnløs, var det tanken, at blandt
andet Abel Elisabeth og Julius Crones børn
skulle arve ham.
Hvorvidt min oldefar Julius Crone
efterkom invitationen, ved jeg ikke. Men
hvad det er for et svar, der efterlyses,
fremgår af følgende notits, der med gotiske
bogstaver stod at læse i aviserne i november
1886:
Alle og Enhver som maatte have Noget
at fordre efter afdøde Jægermester Frederik
de Lichtenberg til Løystrup i Galten
Herred, Randers Amt, indkaldes herved
med 6 Maaneders Varsel til at anmelde
og beviisliggjøre deres Fordringer for
undertegnede Executorer, Hofjægermester
T. Honnens de Lichtenberg til Bidstrup,
Justitsraad F Hvass til Rolighed og
Inspecteur G. de Lichtenberg til Hessel, der
i Henhold til Kgl. Bevilling af 28de Septbr
d. A. behandle den Afdødes Bo.
Med samme Varsel indkaldes Enhver,
derformener at være arveberettiget i Boet,
og navnlig den Afdødes Søsterbørn Emil
Crone, Sømand, om hvem i flere Aar ikke
haves Efterretning, samt Hans og Carl
Crone i Amerika til at melde sig og iagttage
deres Tarv under Boets Behandling.
Anmeldelserne bedes rettet til
undertegnede Honnens de Lichtenberg til
Bidstrup pr. Laurberg Station.
P.t. Løystrup den 3die November 1886.

ikke været særlig meddelsomme omkring
deres oplevelser i det fremmede.

Anderledes var det med den søn,
Gerhard Sofus Crone, der var skytte på
Brandsø i Lillebælt. Han var den typiske
jæger med et stort og kraftigt skæg, et
rigtigt friluftsmenneske, og han blev som
sådan fotograferet med jagttaske og geværet
over skulderen og kom således afbildet til
at optræde på datidens prospektkort. Også
han havde deltaget i krigen 1848 til sin
fars stolthed, og han var nu blevet skytte
og jagtbetjent på Brandsø, der hører under
grevskabet Weddelsborg. Poul Lorenzen
skriver i sin bog Jagt, Jæger og Skovfolk i
gamle Dage om Gerhard Sophus Crone:

T. Honnens de Lichtenberg. F. Hvass.
G. Lichtenberg.

Som man også kan udlede af ovennævnte
brev og notits, var det ved at være 11. time
med hensyn til svarene. De 3 sønner har

Gerhard Sofus Crone, skytten på Brandsø

ØSTJYSK HJEMSTAVN

27

”Hans Overtøj om Vinteren var et
strikket Tørklæde, 23 Alen langt, som
han viklede om sig. Ville han have fat
i Naboen til et Slag Kort, gik han ikke
over og inviterede. Crone skød i stedet en
Riffelkugle op i Naboens Tagsten, hvilket
betød: Kom og spil THombre i aften. ”

Med sin hustru Margrethe Kirstine
Bruun fik han 12 børn, 5 drenge og 7 piger.
3 af drengene og en af pigerne døde som
små. Specielt skulle de øvrige piger have
været meget livskraftige, og det fortælles,
at pigerne roede i al slags vejr mellem
Brandsø og Assens, for at de kunne passe
deres skolegang.
Det var disse piger på Brandsø, der
også var blevet grebet af denne drift
mod Californien, en drift som på den tid
hjemsøgte familien Crone - samt mange
andre i dette land. Og børnene fra Brandsø
var just i San Francisco, da det store
jordskælv i april 1906 ødelagde byen. Intet
kunne man købe, heller ikke frimærker.
Men besked om, at de var uskadte, skulle
familien derhjemme på Brandsø dog have,
hvorfor de skrev en meddelelse på et stykke
pap, forsynede det med navn og adresse
og lagde det ufrankeret i en postkasse. Det
californiske postvæsen udviste konduite og
tog hensyn til de særlige omstændigheder,
der herskede. Brevet (papstykket) nåede
Brandsø. Det er blevet vist i en artikel for
filatelister i Aarhuus Stiftstidende for nogle
år siden. Åbenbart er frimærkerne ikke
det eneste saliggørende for filatelisterne. I
øvrigt ser det ud til, at de er rejst ud i 1901,
idet en af døtrene, Ingeborg Crone, er anført
i Udvandrerarkivet i Aalborg under dette
årstal. Hun var da 16 år.
I øvrigt kom sønnen Carl Crone, der
i forbindelse med arven var efterlyst i
aviserne, hjem fra Amerika i 1887. Om
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han nåede at ”iagttage sine tarv”, ved jeg
ikke. Broderen Hans, der derovre blev kaldt
Harry, døde i 1908 i San Francisco. Emil
må også være kommet hjem, for han blev
rorbetjent i Frihavnen, og ellers ved man
ikke ret meget om ham.
Auktionen over boet efter Frederik
de Lichtenberg til Løystrup blev holdt i
marts 1889, og den indbragte 475 kroner
og 40 øre. Et særdeles smukt chatol blev
sammen med andre ting købt for 77 kroner
og 25 øre! Deltagerne var nemlig inden
auktionen blevet enige om ikke hensynsløst
at byde hinanden over. Og deltagerne var
udelukkende medlemmer af familien: Tycho
Honnens de Lichtenberg og svigerinden
Tychine; desuden Carl de Lichtenbergs
børn Henriette, Gerhard og Herluf Trolle de
Lichtenberg.
Den 21. februar 1892 døde min oldefar
i Gedved, og han ligger som sin hustru
begravet på Tolstrup Kirkegård i nærheden
af Gedved.

Fodnoter

1 Politikens Danmarkshistorie, bind 12, side 140
2 Det har antagelig været de såkaldte baunebål,
der signalerede begivenheder og antændtes på
højdedrag. Det var sidste gang, man anvendte
baunebål - dog atter taget op i forbindelse med
prinsefødslen i oktober 2005.

3 Han var en af oprørerne, der startede
treårskrigen.

Blade af en landsbydegns dagbog
Af Harry Bjørndahl Graversen

Harry Graversen.

I januar-februar måned 1955 var jeg
udsendt fra Skive Seminarium som vikar
i førstelærerembedet ved Sej ling Skole.
I denne rapport, som var en obligatorisk
del af undervisningen i praktik og
pædagogik, har jeg fortalt om mit arbejde
og dagligdagen blandt eleverne og sognets
voksne beboere.
Her følger et lille uddrag af en 20-årig
landsbydegns dagbog anno 1955.

Sognets beboere
som jeg lærte dem at kende!
Sej ling og Sinding er små sogne begge to,
det første med noget over 400, det sidste
med omkring 400 indbyggere.

Hvert sogn er naturligvis nu et
skoledistrikt for sig, ligesom hvert er
forsynet med mejeri og brugsforening,
hvorom sognets beboere samler sig i
forening med dele af nabosognene: Sejling
med Nisset og dele af Lemming by Sinding med Vester- og Øster Bording og
dele af Kragelund. Dette har ført med sig, at
skønt Sejling og Sinding er nogenlunde af
samme åndelige struktur (grundtvigianere),
har fælles sogneråd og præst m.v., har
beboerne i det daglige forbavsende lidt
samkvem med hinanden. Når der er møde
i Sindings store forsamlingshus bliver
Sejlingeme hjemme.
Sejling Sogn er udstykket i mange
mindre gårde og landejendomme. Der findes
ikke en eneste gård med et jordtilliggende
på over 50 tdl. Agerjord, når eng og
tørvemose fradrages. Måske netop af den
grund kan det siges med rette om Sejling
Sogns beboere, at fa har for meget og færre
for lidt. Dette har sikkert også været med til
at præge de der boende mennesker, hvoraf
jeg efterhånden kom til at kende en hel del.
Aldrig har jeg mødt så gæstfrie, venlige og
forstående mennesker som her. I begyn
delsen var de ligesom lidt sky og tilbagehol
dende, men så snart man havde udtalt tryl
leordet: ”Jeg er den nye lærer”, ja så var der
ingen grænser for deres glæde - de smeltede
som smør, og man kunne gå ind i dem med
støvler på.
Der var den stovte Gustavussen med
de 14 børn, hvoraf 3 er lærere og 2 på vej
dertil. Hans yngste barn, Elisabeth, har jeg
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lige faet i Mellemskolen i Silkeborg. Hos
ham har jeg tilbragt nogle aftener med at
spille whist og sludre om sognet og dets
beboere. Han har fortalt mig meget til
denne rapport.
Så var der hr. Thormann og hans kone,
min madmor - et par pragtfulde mennesker
først i trediverne. Jeg har tilbragt over
halvdelen af alle aftener sammen med dem
og deres lille pige: Lis. Der kom altid unge
mennesker i huset, så vi legede, spillede
skak, hørte radio, diskuterede osv. Jeg
var der hver weekend. Søndag aften fik
jeg blandt andet aftensmad for at hjælpe
i stalden. Thormann lærte mig at malke
og meget andet om landbrug. Søndag
eftermiddag red vi somme tider en tur ud
i omegnen på hesteryg. Jeg havde aldrig
redet før, så det var en stor oplevelse at
sidde på hesteryg og trave og galopere
gennem det smukke, bakkede terræn, der
var dobbelt skønt på grund af klart vejr og
en dejlig sol, der, når den gik ned, farvede
et tykt, hvidt snelag, som dækkede alt helt
lyserødt eller brandgult om vinteren. - Før
jeg lærte at galopere, måtte jeg dog først
prøve at tage en tur ud over hestens hoved
og bide i sneen. Jeg tog ingen skade, men
var en oplevelse rigere.
Pastor Frandsen besøgte jeg også tit,
her fik jeg jo instrukser med hensyn til min
kirkesangergeming. Mange, mange gange
måtte jeg hjælpe hans datter, Ingrid, der
gik på Kornmod Skole i Silkeborg, med
hendes matematiske opgaver. Der vankede
altid kaffe bagefter. Det blev da også til
et par aftener, hvor vi drøftede religiøse
spørgsmål. Han fortalte mig om egnens
trosliv siden reformationen og var selv
ligesom den stærkt grundtvigsk præget. Fru
Frandsen var en meget dygtig og tiltalende
kone. Hun sad som eneste kvindelige
medlem af skolekommissionen og havde
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ikke så lidt at sige. Hun var helt fantastisk
til at arrangere familielege og alt andet
sjovt, så det var langt fra kedelige aftener,
jeg tilbragte på Sejling præstegård.
Mit job som kirkesanger førte mig også
i berøring med organist Inger og hendes
mand - et par på omkring 35 år med tre
børn. Derude skulle jeg jo lære mine
salmemelodier, og det blev altid til den
mindste del af mit ophold. Vi tre sad ofte til
langt ud på lørdag nat og talte om bøger og
hverdagens arbejde og glæder.
Så var der familien Folmer Pedersen,
skolekommissionens formand med kone og
fem børn, hvoraf tre gik på skolen. Disse
syv mennesker vandt mit hjerte allerede
den første dag. Hos dem lavede jeg alt
lige fra at hjælpe til med at fodre og spille
domino med børnene til at sludre med ham
og konen om skolen og alt mellem himmel
ogjord. Om det så var korttryllekunster,
underholdt jeg hele familien med dem.
Herude fik vi gardiner til at hygge med og
papir til at tænde op med.
Kommunekasserer Pallesen, som gav
mig oplysninger om kommunen. Hos ham
skulle jeg bestille brændsel og bøger mm.,
da han også var skolens tilsynsførende. Han
udbetalte min løn og kom ud til os for at
læse lys af.
Brugsforeningsuddeleren og hans kone,
der lånte os en kaffekande.
Skyt Rasmussen,.den skægge fyr, som
overlod os en divan så frygtelig, at ingen
mennesker kunne ligge på den, før vi havde
fået den stoppet ud med aviser og puder.
Vor slagter, H. C. Andersen, og den lille
iltre mælkemand, der hver anden morgen
kom med 1 Vi sød.
Postbudet, der straks vandt min
interesse, da han var mellemdistanceløber.
Der var alle de unge på min alder, som
jeg gjorde gymnastik sammen med

hver mandag og torsdag aften i skolens
gymnastiksal. Og sidst, men ikke mindst de
47 herlige unger på skolen. - Nej, jeg må
ikke sige sidst, thi der var mange, mange
flere.

Kommunens skolevæsen
Kommunen er delt i to, nemlig Sej ling og
Sinding med hver sin skole, så det er jo den
fineste form for distriktsdeling, man kan
tænke sig.
Begge skoler er landsbyordnet med en
3-delt skole. I kl. (1. og 2. skoleår), II kl. (3.
og 4. skoleår), III kl. (5., 6. og 7. skoleår).
Skoleåret begyndte til april begge steder.
I vinterhalvåret foregik undervisningen:
for III kl. hver dag - torsdag. For II kl. m.,
o., to og fr., for I kl. ti., to., og 1.
I sommerhalvåret er III kl. i skole m., o.
og fr., II kl. ti., o., to. og I kl. m., ti., to., fr.
og 1.
De samlede skoleudgifter for 1953-54
var 28.253,00 kr.
Fordelt på skolens 47 elever bliver det pr.
barn pr. år 601,13 kr.

Lærerens løn
i Sejling Skole pr kvartal i 1954:
Bruttoløn
kr.
3.076,Boligffadrag
kr. 131,Pensionsfradrag
kr.
66,Kirkesang
kr. 312,Opvarmning 3 steder kr. 105,Skolens 47 elever er fordelt således i tre
klasser:
I
12 elever
II
22 elever
III 13 elever

Mine forgængere
Årsagen til mit vikariat var, at lærerparret
Sørensen rejste til Fyn til en anden og for
dem bedre stilling.

Sejling Skole har ellers ikke været slem
til at skifte lærere. Da min forgænger hr.
Sørensen overtog embedet, havde der i
117 år kun været tre lærere, nemlig Gamle
Jørgensen i 46 år, H. P. Nielsen i 41 og sidst
Binderup i 30 år.
H. P. Nielsen: var en fortræffelig lærer
og en fin kirkesanger, hjertelig og hjælpsom
mod alle mennesker. Han var ekspert i
plantelære og dygtig til sangundervisning.
Binderup: Han fik samlet størstedelen af
sognebiblioteket og var meget afholdt. Folk
talte om ham, som om han havde været et
unikum, hvad der måske kan være noget
om..
I modsætning til nu var det jo i fortiden
let at fa en degn, for som manden sagde:
”Præjste aa Dejn æ dæ nok da vel væe
- men hvordan ska A fo mæ en Hjorknejt”.
Den her følgende jyske sang, som i sin
tid blev skrevet til Binderup, kunne nok
tyde på, at sognerøddeme kunne have store
spekulationer for at finde den rette, selvom
der var nok at vælge imellem.

De ka jo hænds, te Folk ka blyv faalejn
faa en Dejn,
aa de va hva dæ aa passieret po den hier
Ejn.
Aa Dejne kan vi sajtens foe,
Faa dæ æ nok aa dem ino;
Men jen de ku æ Bønn faasto,
Va hva vi helst vild ha wos.
Æ sognerødder spekulieret voldsomt
øvve Kaldet,
Graahaaret bløw de hvæ aa jen - en
jenle jen bløw skaldet.

Æ Dejn, vi fik, ham kjend vi ett,
Aa diefaa tænt vi også tit,
Hvess han æ sølle helle skidt,
Hwo wa et saa kreperligt.
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Men vi b løw hejsen godt tefreds med
Dejnen, som vi fik, ja,
Kons æ han saaen lidt gammeldags, mæ
Skjæg aa Pollitik, da.
Men han kaa taael, som nowe Præjst,
Som Nabo æ han aav de bejst,
Aa vi va heldi mæ aa fæjst,
En mand, som vi ka lida po.

Sejling skole
Grundplanenfitr er tegnet efter
hukommelse, så målene passer ikke helt
nøjagtigt, men den indbyrdes beliggenhed
af de forskellige rum er helt rigtig.
Lærerindens lejlighed er skraveret.
Alle de gamle skoler i Sejling har været
bygget omtrent på samme plads, der hvor
nu den sidst nedlagte skole ligger, imellem
vejen og den østlige kirkegårdsmur. Den
tredje og sidste skole lå dog langs med
kirkegårdsmuren, medens den gamle skole,
der endnu eksisterer, ligger med gavlen tæt
ind imod den. Den gamle skole blev solgt
til beboelse i 1901, da den nuværende blev
taget i brug.

Lærerindens skolestue.
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Den nuværende skole ser ud som vist på
fotografierne. Bygningen er meget kold.
Fløjene er skolestuer, og midterpartiet er
delt i to lejligheder, hvoraf lærerens er
den største. Da min forgængers kone, fru
Sørensen, var lærerinde, beboede parret kun
lærerens lejlighed, som de lod modernisere
lidt. Den anden fik lov at stå tom og uden
varme i fem år. Det kommer en lejlighed
som bekendt ikke til at se godt ud af. Der
er kun kælder under køkkenet. En del af det
kæmpestore loftrum er ved hjælp aflette
brædde- og pudsskillerum indrettet som små
hyggelige værelser. Sørensen fik lavet et
dejligt soveværelse deroppe ved at bygge en
stor kvist. Der er ikke centralvarmeanlæg og
ingen gas, men kakkelovne og komfur.

Foran skolen findes en stor gruset
plads, hvor børnene spiller bold eller leger
andre lege. Da jeg var der i januar-februar,
blev det mest til fodbold-, håndbold- og
sneboldkampe. Det frøs meget stærkt i de to
måneder, så børnene løb også og legede på
en stor sø lige ved skolen. Søen var dannet

Lærerens skolestue.

Seling Skole.

af efterårets store regnskyl i en lavning på
marken og var ca. Vi m dyb. Det var for
det meste så koldt, at børnene blev inde og
læste, spillede ludo eller legede spørgeleg,
hanekamp o.l.
Hvad inspektion angik, var det nemt
klaret, idet jeg kom og kiggede eller legede
med en gang imellem, de vidste aldrig,
hvornår jeg ville dukke op. Vor stue lå jo
mellem de to klasser, så man kunne straks

høre, hvis der var noget ulovligt på færde.
Når de var på isen uden mig, lod jeg altid
den største og stærkeste dreng og den ældste
pige (hvilket i dette tilfælde også var den
stærkeste) have ansvaret. Trappevagt var
man heldigvis fri for, der fandtes nemlig
ingen trapper.
De to skolestuer bliver meget stærkt
udnyttet, da der bortset fra gymnastiksalen
ikke fandtes faglokaler. Den ugentlige
udnyttelse:
Lærerens skole: 36 timer - 2 gym. timer
= 34 timer.
Lærerindens skole: 37 timer - 4 gym.
timer = 33 timer.
Inventaret bestod af de gamle to-mands
”bord og bænk i ét”.

Eleverne
Børnene var vidunderlig dejlige og nemme
at have med at gøre. De fandt ikke på de
helt store løjer, som jeg er kendt med fra

I klasse på Sejling Skole.
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Ill klasse på Sejling Skole.

byskole børnene og fra min egen skoletid i
byen. De var heller ikke så frække, som by
elever ofte kan være. De var friske på deres
egen måde.
De havde desværre været vant til at fa
en på siden af hovedet, hvis de sagde et ord
for meget, hvilket resulterede i, at de næsten
var stumme, da jeg overtog dem. De var dog
ikke længe om at mærke forandringen, og
snart lukkede de sig op som store blomster
i solskin. Hvert eneste barn havde sine
pudsigheder og problemer, som han eller
hun, efter at kontakten med mig var knyttet,
benyttede enhver given lejlighed til at
diskutere. Det drejede sig om alt muligt lige
fra små hverdagsproblemer om, hvordan
man laver det og det, til de større; hvad man
skal være, hvordan man bliver det, hvor
meget man kan tjene osv.
Der var Jørgen, som absolut ville spille
ludo med mig hvert middagsfrikvarter.
Tage, som havde brug for gode råd med
henblik på bygningen af en svæveflyver,
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Benny og Jytte, der henholdsvis ville være
dyrlæge og korrespondent og derfor hos mig
søgte alle oplysninger om viderestudie og
de dertil knyttede krav og oplevelser.

Ordblind
De fleste af alle disse små enkeltheder
er desværre nu gået i glemmebogen for
mig, men jeg vil dog lige nævne mit
ordblinde problembarn. Han var en klog
gut, der tilmed var ophavsmand til de
fleste løjer. Han var dygtig til regning og
i fortælle fagene kunne han give mig min
gennemgang næsten ordret tilbage; men
læse kunne han ikke. Det var ham umuligt
at sætte bogstaverne i et 5-6 stavelses ord
sammen. Jeg arbejdede hårdt med ham lige
fra starten; hver dag fik han en snes linier
for, som han så skulle læse op den næste
dag. Det varede en tre ugers tid, inden det
gik op for ham, at jeg kun ville hans bedste,
og så blev vi de fineste venner. Han fortalte
mig om, hvordan han i fritiden gik nede

ved smeden og lærte forskelligt. Der var
ikke den ting, han ikke vidste om biler,
motorcykler og knallerter. Han fortalte
om, hvordan han engang sammen med sin
hund fandt en vingeskudt vandrefalk, som
han prøvede at tæmme og ved hjælp af en
luftbøsse skaffede den daglige føde. Han
blev langsomt bedre til at læse, og da jeg for
nylig talte med hans nuværende lærer, sagde
denne, at han var begyndt at tvivle på hans
ordblindhed.
Vinteren var jo streng, ofte lå der trefire dage ad gangen V2 m sne rundt om
skolen. Børnene vidste, at temperaturen var
omkring 3-4°C, når de kom og allerhøjest
ville nå op på 12-13°C, inden de skulle
hjem. De vidste, at vejene var spærrede,
så de måtte gå /2-IV2 km over snedækkede
marker; men de mødte fuldtalligt op hver
dag.
Denne kulde forårsagede, at vi ikke
kunne sidde stille i mere end 20 minutter
af gangen, så flyttede vi bordene sammen
og tog en rask hanekamp eller et par
folkedanse, som jeg spillede til på blokfløjte
eller mundharmonika. Var sneen nyfalden
og let, tog vi en rask sneboldkamp, hvor jeg
som regel var ene mod klassen. 10 minutter
efter sad vi atter varme på pladserne og
fortsatte timen.
Der blev meget hurtigt det kammerat
ligste forhold mellem eleverne og mig,
og jeg kan med glæde sige, at dette
kammeratskab snarere øgede end nedbrød
respekten.

Undervisningen
Min Ill-klasse bestod jo af tre klasser
svarende til 5., 6. og 7. i byskolen; derfor
måtte undervisningen også foregå på en
lidt anden måde, end jeg var kendt med fra
byen.
I fortælle fagene arbejdede alle sammen,

men i dansk og regning måtte jeg arbejde
med flere hold, da der jo var et stort spring
fra den svageste i 5. til den bedste i 7. Der
var kun 13 børn i alt, hvilket gjorde det hele
meget lettere.

Hvordan jeg underviste i:
Verdenshistorie:.Jeg fortalte alt så levende,
som jeg formåede, idet jeg brugte tavle,
kort og billeder så meget som muligt.
Da børnene ingen bøger havde, lod jeg
dem fortælle, hvad de kunne huske og
sammen med mig rekonstruere de vigtigste
handlinger og begivenheder.
Historie: Jeg fortalte ligesom i
verdenshistorie. Overhøringen fandt sted i
nøje overensstemmelse med, hvad der stod i
bogen; kunne børnene så huske noget af det,
jeg havde krydret fortællingerne med under
min gennemgang, var det kun et plus mere.
Religion: Som historie.
Geografi: Her plejede børnene at
fortælle, hvad der stod i bogen - meget eller
lidt lige som i historie. De tænkte ikke og
brugte ikke kortet, men prøvede forgæves
at huske alt udenad. Jeg lærte dem derfor
følgende skema, som de skulle bruge ved
hvert land, hvad enten der stod fire linier
eller fire sider i bogen.
1. Beliggenhed og grænser, (kan ses på
kortet)
2. Størrelse og indbyggertal, (sammenlign
med Danmark)
3. Terræn, (kyst, floder, bjerg- og lavland;
kortet)
4. Klima, (tempereret el. fastlands. Varme,
vind og væde. Logisk slutning ved hjælp af
kortet)
Nu kender vi terræn og klima, hvad ville der
så vokse, hvis der ingen mennesker var?
5. Plantevækst
6. Menneskene (statsform, folkeslag og tro)
læres. Hvad lever disse mennesker af?
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7. Næringsveje (grønt = landbrug, brunt
= industri og minedrift). Hvor bor men
neskene?
8. Byer
(læres)
9. Kolonier (læres)
I slutningen af hver time tog vi geogra
fien på tværs. Hvor findes der kul, jern,
salt og olie? - Hvor bor der overvejende
katolikker? - protestanter? - Hvor bor
romanerne, germanerne, slaverne? - Hvor
er der kyst- og hvor fastlandsklima? Disse
oplysninger og flere af samme slags var det
ret hurtigt at lære børnene. Nu blev geografi
noget helt andet, thi nu gav kortet samt
lidt almen viden grundlag for en mængde
logiske slutninger. Børnene kom til at tænke
geografisk i stedet for at lære udenad. Der
var en fantastisk fremgang, især de sidste 14
dage. Nu kunne de børn, der altid tidligere
havde været stumme, også sige noget, når
de kom op til kortet.
Jeg søgte hele tiden at knytte geografi og
historie så godt sammen som muligt.
Regning: Vi startede altid med en hurtig
omgang tabel og nogle omregninger,
derefter regnede børnene hver for sig
fremad i ”Dagliglivets Regning for
Landsbyskolen”. Jeg gik rundt og hjalp til,
når der var noget, de enkelte ikke kunne
klare. Engang imellem afbrød jeg og tog
snart det ene snart det andet hold op i
hovedregning et kvarters tid. I hovedregning
arbejdede jeg kun med to hold.
Regneundervisningen i I og II kl. foregik
på samme måde blot med de til disse klasser
svarende stykker, tabeller og regningsarter.
Orden: De fleste børn havde en gyselig
orden, og alle havde en frygtelig opstilling
for slet ikke at tale om forklaring, der så
godt som altid manglede. Det blev lidt
bedre, inden jeg rejste, men jeg måtte sande,
at man ikke lærer børn dette på to måneder.
Skr Dansk: Her arbejdede jeg kun
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med to hold: Yngste (5.kl.) og ældste (6.
og 7.kl.). Det ene hold skrev referatstile
og ordøvelser, forberedte diktat el. lign.,
medens det andet hold havde diktat eller
genfortælling. Analyse tog jeg snart
sammen med tegnsætning i diktat snart
sammen med mdl. Dansk.
Mdl. Dansk: Her arbejdede jeg med at få
børnene til at læse højt og tydeligt samt at
genfortælle det læste, ikke mindst det sidste,
thi børnene var meget forsagte. Jeg gjorde
alt for at få dem lige så højrøstede, som de
var i frikvartererne og prøvede på den måde
at give dem et godt grundlag for at fortælle
om fagene.
Dansktimeme forløb i det hele taget
forskelligt. Kor læsning, som blev varieret
fra to oplæsere til alle og igen ned til to.
Stillelæsning og genfortælling. Analyse.
Ordforklaring. Hyggelige samtaler om em
net osv.
Naturhistorie: Der fandtes ingen bøger
hverken til lærer eller elever, så jeg fortalte
lidt om det, jeg havde præsent og kunne
gøre levende ved hjælp af fortællinger og
mine store billedsamlinger.
Tegning: Børnene havde aldrig haft
tegning, så jeg indførte dette udviklende
fag i oplæsningstimen lørdag eftermiddag.
Det var nogle af de bedste timer på skolen.
Børnene sang og arbejdede på livet løs.
De fik nogle enkelte bundne opgaver som
fx ”Overgangen over Det røde Hav”, men
ellers tegnede de lige, hvad de havde lyst til
med oliekridt, pastel og vandfarver. Til sidst
havde alle anskaffet vandfarver, uden at jeg
havde bedt derom. Jeg tegnede tavlen fuld
med forskellige dyr, ting og mønstre og gik
så rundt og så på, hvad de lavede. Jeg lod
dem arbejde så selvstændigt som muligt og
rettede kun, når jeg blev opfordret dertil.
Sang: Her mærkede jeg tydeligt, at min
forgænger havde været en lille operasanger.

Børnene kunne næsten lige så mange
sange som jeg, så vi sang bare løs efter
bogen. Jeg spillede skiftevis blokfløjte og
mundharmonika til, da min violinfærdighed
var lig nul. Jeg forsøgte med held flere af de
udmærkede kanons, som jeg havde lært på
Skive Seminarium.

Eksamen
Sognet kunne ikke få en ny lærer før fra
næste skoleårs begyndelse (april), og
befolkningen kunne ikke tænke sig, at en
ny vikar skulle holde eksamen med børnene
efter kun at have kendt dem i en måned,
Derfor bad skolekommissionen ffk.
Poulsen (min seminariekammerat, som
var i praktik på skolen sammen med mig)
og mig, om vi ville holde eksamen. Dette
havde vi naturligvis intet imod, især da vi
fik det at vide 14 dage i forvejen.
Jeg lod børnene skrive tre
prøvediktater og en genfortælling, som på
eksamensdagen blev fremlagt for forældre
og skolekommission sammen med deres
standpunktsprøver i regning og tre tegninger
fra hver.
Den mundtlige eksamen plejede at
bestå af enkeltmandsoverhøring i dansk og
en fælles overhøring i regning, religion,
historie og geografi. Jeg vovede forsøget
med enkeltmandsoverhøring i alle fagene,
idet jeg beregnede fire-fem minutter til hver
i hvert fag.
Førhen havde det været sådan, at
skolekommissionen kom kl. 8, og så
begyndte eksamen i III kl. - fortsatte i II kl.
og sluttede i I kl. Eksamen varede på den
måde til klokken 17-18 kun afbrudt af forog eftermiddagskaffe samt en bedre middag.
Alt sammen noget som læreren skulle give i
dagens anledning.
Jeg fik dog foranstående eksamensplan
godkendt:

Tid.

9-

Lærerens
klasseværelse
III kl.
Religion

950

101030
10301050
1050ll30
Middag
121245
124513
13 1350

Regning

Frikvarter
Historie
Middag
Læsning

Frikvarter

Geografi
Gravesen

Lærerindens
klasseværelse.
Religion,
Historie.
II kl.
Geografi
II kl.
Regning
II kl.
Læsning

Middag
Religion,
Historie
I kl.
Regning
I kl
Læsning
I kl.

frk. Poulsen

Da vi ikke havde service, kogeremedier
mv., og da eksamen efter den nye plan
sluttede kl. 14, blev det bestemt, at
skolekommissionen kunne nøjes med et
godt kaffebord, som fru Folmer Pedersen
ville komme og lave til.
Eksamensdagen: Kl. 9 om morgenen
mødte skolekommissionen fuldtalligt op.
Vi startede med en fælles morgensang i
lærerindens klasseværelse, så begyndte
vi på religion i begge klasseværelser, og
derefter gik det slag i slag efter planen.
Eksamen forløb strålende, tiden blev
overholdt på minuttet, skolekommissionen
var ovenud tilfreds og i allerhøjeste grad
duperet over børnenes præstationer. De
skriftlige arbejder interesserede dem stærkt
og de mange farvestrålende tegninger, der
var hængt op i klassen, vakte ikke mindst
opsigt. - Jeg havde lavet spørgsmål, som
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børnene så til deres store begejstring fik lov
at trække.

Forholdet hjem-skole
Det var så godt, som man kunne ønske sig.
Vi havde en stor lejlighed, men holdt dog
ingen forældremøder på grund af mangel
på stole og service. Dette var heller ikke
nødvendigt, for vi blev inviteret ud til
mange forældre og blev kontaktet af endnu
flere ved fester i forsamlingshuset.

Kollegiale forhold
Der kunne skrives en hel og tilmed ganske
morsom roman om, hvad frk. Poulsen og jeg
oplevede i de to måneder, vi boede sammen
i det store, kolde hus midt i ødemarken.
Man vågnede om morgenen, fordi
man følte, at der var koldt om tæerne
og konstaterede så til sin forfærdelse,
at fodenden var dækket af et Vz meter
tykt snelag, der var føget ind af et utæt
tagvindue. Det frøs 8-10°C udenfor, og
blæsten suste om huset, men man må op
for at tænde op i fire kakkelovne med tørv
og brunkul, som man først skulle hente
ude i udhuset i gården. Det kunne ske, at
man blev nødt til at grave sig igennem.
To-tre timer før skoletid måtte man stå
op, for at der dog kunne blive nogenlunde
varmt til børnene kom. Der blev kun 1/5
så varmt, som der skulle være, men det røg
til gengæld fem gange så meget, som det
skulle. Vandet i badeværelset var konstant
frosset - umuligt at tø op. Den lille hane i
køkkenet måtte tøs op hver anden morgen
ved hjælp af en karklud og vand, som man
havde tappet af om aftenen, men som vor
kamin snart fik til at spilkoge.
Det var alligevel rart med sådan en
kamin, der kunne sørge for, at man havde
20° i sin stue de 15 af døgnets 24 timer,
selvom meget af varmen løb ud gennem
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utætte døre og vinduer. Da man ikke ville
fyre i køkkenkomfuret - der var ild nok
at passe - skulle der laves morgenmad
og frokost i kaminen, så stuen duftede
hyggeligt, snart af kaffe og ristet brød, snart
af røget stegt flæsk eller blå bånd suppe.
Når man kom sulten hjem om
eftermiddagen efter at have været på indkøb
i Sejling, og man gik ud i køkkenet for at
tage et stykke mad, opdagede man, at der
havde været mus i leverpostejen og osten.
Man stod stille og lyttede - det raslede
bag affaldskurven, man snuppede en kost,
fjernede lynhurtigt kurven - bum. Musen var
død. Den smides ud i den høje sne i haven,
hvor den snart blev årsag til et slagsmål
mellem to sultne og radmagre katte, der
luskede omkring huset for at fange de
forfrosne fugle, som her havde søgt læ for
den isnende vind.
Om aftenen måtte man kæmpe sig
gennem sne, mørke og bidende vind ind til
madmor Thormann i Sejling. Turen tilbage
var ikke morsommere!
Det var den slags små ting, vi morede os
over, når vi sad i vores hyggekrog og hørte
radio eller læste en god bog. Det var de små
pudsigheder, vi fortalte om, når vi efter en
anstrengende tur over sne fyldte marker
var kommet ud til aftenkaffe hos et par af
sognets beboere.
Disse ting og mange, mange flere af
samme slags sammen med det daglige
skolearbejde, hvor vi også var afhængige af
hinanden, knyttede os i den grad sammen,
at det kollegiale forhold må stemples med
et ug, - ja, en endnu højere karakter, hvis en
sådan findes.

Da lyset tændtes i Odder!
Af Aage Kristensen
Den 13. marts 2006 er det 100 år siden, de
første elektriske pærer blev tændt i Odder
og omegn. Og hvem var det så, der var
initiativtageren til dette store fremskridt?

Manden hed Hans Peter
Tvisselmann Israelsen
Han var født i Nim Underup den 24.
februar 1868, søn af Møller Niels Israelsen,
Skægs Mølle, og dennes hustru Henriette
Tvisselmann. Hun var datter af skovridder
Tvisselmann på Barritskov.
Da drengen Hans Peter skulle i skole,
boede familien på Viborg-egnen, hvor
de havde en gård. Her gik Hans Peter
fra 1879 på Viborg Katedralskoles
Forberedelsesskole. Familien flyttede så
senere til Odder, hvor han gik i realskolen.
Efter sin konfirmation var det Hans
Peters ønske at blive mekaniker, men
det syntes hans fader ikke om. Han
blev i stedet ansat som medhjælper hos
manufakturhandler Robert Nitsche, som
havde en butik på hjørnet af Hotel Phønix.
Nitsche skaffede senere den unge Israelsen
læreplads hos en kollega, Canariis Klein, på
Vestergade i Silkeborg.
Sidst i 1889 fik unge Israelsen
tilbudt pladsen som bestyrer hos manu
fakturhandler og fabrikant C.E. Gall i
Odder. Galls forretning lå i Rosensgade i
Odder, og han tiltrådte den 1. februar 1890.
I årene 1890-95 arbejdede Israelsen hos

fabrikant Gall,
som i sommeren
1895 overdrog
forretningen til
Israelsen. Han fik
næringsbrev den
31. oktober 1895
til at drive væveri
og manufaktur
forretning.
P T. Israelsen.
I sin fritid
eksperimenterede Israelsen med elektricitet,
som var noget forholdsvis nyt på den tid.
Israelsen mente, at elektriciteten burde
bruges til nytte for almenheden. Han fik den
ide at bygge et elektricitetsværk.
Israelsen var på dette tidspunkt blevet
medlem af sognerådet, og her forelagde han
sine ideer. Sognerådet var imidlertid ikke
interesseret i Israelsens ideer, man mente
ikke, at de kunne bære økonomisk.
Israelsen tog så på eget initiativ rundt på
gårdene i Odders omegn, ligesom han
besøgte husstande i Odder, og fik dem til
at tegne sig som aftagere af elektricitet, når
og hvis et elektricitetsværk blev realiseret.
Herefter søgte Israelsen sognerådet om
koncession til at opføre og drive det første
elektricitetsværk i Odder, men nu syntes
sognerådet pludselig, at de selv ville an
lægge værket.
Israelsen tog nu et kort ophold på Århus
Elektricitetsværk, hvor han hos kabelmester
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Israelsens og Odder El- Værks 40 års jubilæum
1946. Johanne og Hans Peter Israelsen.

Steinbrenner satte sig ind i, hvorledes et
sådan værk skulle etableres.
Odder Sogneråd ansatte herefter
Israelsen som driftsbestyrer af Odder
Elektricitetsværk, en post som han havde,
indtil han gik på pension efter 40 års
tjeneste.
Den 13. marts 1906 tændtes lyset for
første gang i Odder og omegn med strøm
leveret fra Odder Elværk.

H.P.T. Israelsen havde bragt
lyset til Odder
Udover sit livsværk elektricitetsværket
var Israelsen foretagsom på mange andre
fronter.
Han var i 1897 medstifter og andelshaver
i Odder Gasværk og medlem af bestyrelsen
for dette i mange år.
I 20 år var han revisor ved Hads Ning
Herreds Jernbane. Medlem af Århus
Amts Skytteforening, 2. Hovedkreds.
Næstformand 1905-1922 og formand 192232 for Odder & Omegns Skydeselskab.
11913 blev han valgt af Hads Herreds
Landboforening som medlem af Agitation
sudvalget for Elektricitetens Anvendelse i
Landbruget. Han tegnede andelshavere som
grundlag for Elektricitetsværket Østjylland
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og anlagde af Fælles-kraftstationen i Odder.
Fra 1933 var han medlem og næstformand
for bestyrelsen for Rathlousdals - Odder
Vandværk.
I sin fritid var Israelsen en utrolig dygtig
havemand. Hans to haver ved huset var en
drøm at besøge. Der fandtes alle former
for blomster, grøntsager og frugt. Israelsen
kendte ikke blot de danske navne, men også
de latinske på alt hvad der fandtes i haven.
Og Israelsen havde mange andre interesser.
Hjemmet var meget musikalsk. Israelsen
havde i Østrig købt en citar, som han lærte
sig selv at spille på. Hustruen spillede
klaver.
Fra kontoret i hjemmet havde han udstyr,
hvor han kunne aflæse, om der var den
nødvendige spænding på el-nettet i Odder,
så alle forbrugere, der var tilknyttet Odder
Elværk, blev betjent ordentligt.
Når man besøgte familien Israelsen,
fremviste han mange af de spændende
ting, han havde samlet eller selv fremstillet
igennem årene. Han havde fx selv lavet
et stort dukketeater, hvorpå han fremførte
Elverhøj og mange andre teaterstykker. Han
havde en stor og spændende bogsamling.
Til samlingen af spændende ting hørte
også et pusterør med forgiftede pile fra
Afrika. Ligeledes havde han udført meget
smukke ting udskåret i træ, heriblandt en
billedautomat. Denne indeholdt et utal
af familiebilleder, som kom frem fire
ad gangen. Automaten var ophængt på
et stativ, når man vendte automaten en
omgang kom fire nye billeder frem og så
fremdeles.
Mange af effekterne blev ved Israelsens
død overgivet til Odder Museum.
Israelsen boede de meste af sit liv med sin
hustru Johanne på Boulevarden 3 i Odder.
De fik 1898 en søn, som desværre døde
svært handicappet af børnelammelse i 1922.

Israelsen døde
i 1958, da han var
90 år gammel. Han
ligger begravet
sammen med sin
hustru, der døde i
1965, og sønnen på
Odder Kirkegård.

Et Wienerbarn kommer
til Odder

Maria og fru Israelsen.

I sommeren 1924
var der samlet en del mennesker på Århus
Banegård. På perronen, hvor toget sydfra
skulle ankomme, var spændingen stor. Efter
1. verdenskrig var der en del børn i Østrig
og Tyskland - under ét kaldet Wienerbøm som havde lidt meget under de kummerlige
forhold, krigen havde skabt i deres
hjemlande. Det var derfor arrangeret,
at nogle af disse børn kunne komme på
ferieophold i Danmark for at restituere sig.
Spændingen var stor! Hvad var det nu
for nogle børn, der kom, og hvordan ville
opholdet i Danmark forløbe. Spændingen
har uden tvivl været mindst lige så stor
blandt børnene, der var på vej, som hos
de familier, der skulle huse børnene under
opholdet i Danmark.
Blandt menneskene på perronen var også
familien Israelsen.
I 1922 havde familien Israelsen mistet
deres eneste barn Aage, som var død af
børnelammelse kun 24 år gammel. Det
var selvfølgelig en utrolig stor sorg for
familien, men for at komme videre i
tilværelsen, havde de besluttet sig for at
modtage et feriebarn, som skulle være hos
dem i tre måneder.
Langsomt kørte toget ind på perronen og
standsede, og ud af toget steg en flok børn
af forskellige aldre.

Hvert barn havde en snor om halsen
med et skilt, hvorpå der stod barnets navn
og hjemadresse samt den families navn og
adresse, hvor barnet skulle indkvarteres.
En lille mørk skønhed på 14 år præsen
terede sig som Maria Schmidt fra Stutt
gart, da hun fandt sammen med hr. og fru
Israelsen. (billedet: Fru Israelsen med den
nyankomne Maria)
Israelsen havde lært tysk i skolen og
også læst mange lærebøger om elektricitet
på tysk, så han kunne uden videre tale med
Maria. Også fru Israelsen talte tysk.
Nu begyndte en spændende tid både for
Maria, men også for familien Israelsen.
Indbyggerne i Odder lærte hurtigt Maria
at kende, og hun var meget vellidt. Fru
Israelsens niece Ellen, som var på samme
alder som Maria, blev inviteret til at
komme og være hos dem, så de to piger
kunne underholde hinanden. Det blev en
vidunderlig tid for Maria, der blev forkælet
på alle måder. Hun lærte sig hurtigt dansk,
bl.a. ved at læse danske pigebøger og senere
ved at løse kryds- og tværsopgaver.
En dag var de tre måneder imidlertid
gået, og hjemrejsen til Stuttgart stod for
døren. Hr. og fru Israelsen var blevet så
glade for Maria, at de spurgte hende, om
hun kunne tænke sig at holde ferie hos
dem en anden gang. Maria, der var blevet
lige så glad for sine plejeforældre som
omvendt, kunne kun sige ja, det ville hun
meget gerne. Israelsens gav så Maria penge
med hjem, så hun kunne købe en togbillet
til Odder, næste gang hun havde ferie naturligvis afstemt med Marias forældre.
Her var startet et venskab, som skulle
komme til at vare resten af livet. I de
følgende år kom Maria gang på gang på
ferie hos familien Israelsen i Odder.
Da Maria var færdig med at gå i
skole, blev hun udlært som damefrisør
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- naturligvis i Stuttgart. Under sin læretid
Marias mor indebrændte under et
havde hun lært en ung mand og kollega at
luftangreb på Stuttgart i 1944. Samme
kende, og med ham blev hun gift og fik et
år blev hendes bror Oskar meldt savnet i
barn Werner, som blev født i 1931.
Rumænien, og året før var en anden bror
Ægteskabet holdt imidlertid ikke, og nu
Eugen faldet ved østfronten ved en lille by
stod Maria som enlig mor, og vidste ikke
ved navn Weliki Luki i Rusland. En tredie
rigtig, hvad hun skulle gøre. Hun var jo
bror kom hjem fra krigen syg og stærkt
altid blevet hjulpet på alle tænkelige måder
forkommen, men overlevede. Også en søster
overlevede, om end stærkt nervesvækket af
af familien Israelsen, så hun spurgte dem,
om hun måtte komme til Odder og bo. Som
krigen.
Marias far døde juleaftensdag 1946.
altid var døren åben for Maria hos familien
Først i 1947 kunne Maria og hendes mand
Israelsen, så Maria og Werner flyttede til
tage til Tyskland, så Maria kunne gense
Odder.
den del af hendes familie, der endnu var
Havde hr. og fru Israelsens været glade
levende. Maria så således aldrig sine
for Maria, blev de om muligt endnu gladere
forældre, efter at de var taget tilbage til
for Werner, som blev fru Israelsens et og alt
Tyskland i 1938.
til hendes død i 1965.
Maria med mand og børn besøgte
Maria lærte i 1935 en gårdmandssøn
gennem årene flere gange sin endnu levende
fra Spøttrup at kende. Han var mekaniker.
familie, som også ved flere lejligheder kom
De giftede sig den 30. december 1935, da
på besøg i Danmark.
de ventede et barn sammen. Barnet blev
Wienerbamet Maria, der kom til Odder i
født den 17. april 1936 og blev døbt Aage,
1924 og stiftede familie i Danmark døde 83
opkaldt efter Israelsens afdøde søn. Senere
år gammel i 1993 på plejehjemmet Boller i
fik de datteren Helene i 1941.
Horsens.
Marias forældre besøgte før 2.
verdenskrig Danmark
og familien Israelsen.
Sidste gang Maria så
sine forældre var i 1938,
hvor de var på besøg
hos Maria og familien
Israelsen i Danmark.
2. verdenskrig havde
som for så mange andre
familier katastrofale
følger for Maria.
Marias far havde
selv været soldat i den
1. verdenskrig og havde
kæmpet i Rusland. Han
skulle nu opleve, at 2.
verdenskrig ødelagde det
Familien Schmidt.
meste af hans familie.
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Strejftog på Djursland
Erindringer og indtryk fra årene 1929-1968

Thomas Johansen

at vi i begyndelsen af 1968 benyttede os af
sejlruten fra Sjællands Odde til Ebeltoft,
hvor overfarten dengang varede halvanden
time.

Hotel Femmøller
Et udmærket hotel var ”Femmøller”,
hvor vi kom til at bo flere gange i dette
år. Det må nok straks nævnes, at det
ejendommelige navn skyldes nogle møller,
der blev drevet af et lille vandløb, der
strømmer af sted bag hotellet. Allerede i
1664 nævnes Brunsmølle, Kannikemølle
og Ravnemølle. De to første navne er siden
erstattet af andre; de øvrige melder historien
ikke noget om.

Ellemandsbjerget
Thomas Johansen.

Efter at have tilbragt en vellykket
sommerferie ved Fjellerup Strand i 1954
meldte et ønske sig igen om at komme til
Djursland. Denne gang skulle Mols Bjerge
være målet, dels fordi det var ”ukendt
land”, men også fordi det kunne være
nærliggende at benytte sig af muligheden
for et gensyn med de kendte steder ved
Fjellerup Strand. Dette havde som følge,

En dag benyttedes til udflugt i Mols Bjerge,
der ligger umiddelbart syd for hotellet, og
hvorfra der er udsigt til Ellemandsbjerget
på Helgenæs. -1 1944 gik jeg på kursus i
Århus, og mange gange havde jeg set over
på denne bakke. Nu var lejligheden kommet
til at tage dette interessante sted nærmere i
øjesyn.
Under turen dertil er det, at man kører ad
en smal landtange mellem Ebeltoft Vig mod
øst og Begtrup Vig mod vest. Udsigten fra
”bjerget” er storartet: Mod vest ligger Århus
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og mod sydøst ser man ud over Kattegat
og er så nær Sjællands Odde, at man kan se
færgen næsten fra den lægger ud. Mens vi

denne ugenert kommenteret: ”Ja, det bedste
hun ved er at komme til at stå ved siden
af en, der er mindre end hende selv”! Den
pågældende måtte tage det hele til sig
uden at kunne reagere. (Ud fra det stoiske
princip: ”Sådan er det bare”).

Uens

Agri 1968.

opholder os her, ser vi ”en mystisk mand”,
der fotograferer med teleobjektiv.

Ag-ri
På vejen hertil er vi kommet forbi
landsbyen Agri, der ligger i Mols Bjerge.
Inventaret i kirken er karakteristisk landlig
barok (altertavle og prædikestol). For resten
havde jeg af en stedkendt hørt, at Agri ikke
udtales A-gri, men Ag-ri, et navn, som er
afledt af en gammel form af substantivet
”ager”, og som kan betyde: På eller ved
ageren eller græsgangen.

Gerne mindre
Efter at være kommet tilbage på hotellet
fra denne tur indtages en god middag,
og herunder bliver vi vidne til følgende
situation: Et mindre selskab indfinder sig,
deriblandt en ældre pige, der er lille af
vækst, og i løbet afkort tid drejer samtalen
ind på vedkommende. Uden ligefrem at
gøre sig lystig over hendes lidenhed, bliver
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En episode med samme grundtone, men
med et helt andet indhold udspandt sig en
dag, da værten havde fødselsdag, og der
som følge deraf var mange gæster. Her
overhørte vi denne ordveksling: ”Goddaw,
hvordan har du det? Ja, vi var jo uens, da
vi sidst traf hinanden, men jeg håber da
ikke, at du blev fornærmet på mig”! Det
overlegne svar lød: ”Næ’hæ’, der skal større
folk end dig til at fornærme mig”! Herefter
var deres forhold formentlig uændret.

Var efter pigerne
Til slut en bemærkning om en hændelse,
som vi heldigvis ikke var direkte vidne til.
”1 nat (1. påskedag 1968) ved 1-2 tiden var
der stor ståhej med udrykning af politi og
hunde”. Det drejede sig om nogle svenske
fodboldspillere, der i fuldskab ikke havde
kunnet dy sig overfor hotellets tjenestepiger

Til Fjellerup Strand
På et tidspunkt fik vi lyst til at gense
Fjellerup Stand, hvor vi, som nævnt, holdt
sommerferie i 1954, og dette kunne nu
kombineres med en tur tværs gennem
Djursland.
Vejen går forbi Lyngsbækgaard, hvor
vi kommer i snak med fodermesteren. I
stalden står 40 smukke jerseykøer, mens
fem store kattekillinger går omkring. I
samtalens løb fortæller han et par sagn:

En træpløk og en halshugning!
Da stalden blev bygget, indestod arkitekten

med sit liv for, at der ikke manglede så
meget som en træpløk, men fruen tog én
ud om natten, hvorfor han druknede sig i
en nærliggende mose. Hver nat (julenat)
går han et hanefjed ind mod midten af
gårdspladsen, og når han har nået denne,
falder det hele sammen. -1 en nærliggende
herregård var sønnen kommet af dage, da
hans hest i fuld fart var galopperet ind i
skoven, hvor han blev halshugget af en
gren. Hesten blev derefter dræbt, men
hver julenat galopperer den igen til stor
skræk for gårdens beboere. Kammerherre
Westenholz mente, at nu kunne det være
nok. (Alle troede fuldt og fast på dette,

Thorsager Kirke, Jyllands eneste rundkirke.
1968.

Kirke, der er særlig interessant, idet
dens gotiske altertavle er skåret af den
kendte Klavs Berg, der er mester for den
overdådige tavle i Odense Domkirke.
Bortset herfra kan det nævnes, at
Tirstrup Kirke rummer Danmarks ældste
prædikestol. - Returneres ad hovedvejen i
modsat retning (dvs. mod Århus), kommer
man til Rønde, hvorfra der kun er et kort
stykke til Thorsager med Jyllands eneste
rundkirke på toppen af en banke midt i
byen. - Den tredje kirke, vi besøger, er
Maria Magdalene, der har et rigt inventar,
men det, der først og fremmest fanger
interessen, er en flyverøn, der vokser på
våbenhuset, og hvortil knytter sig den
overtro, at det onde ingen magt har over
denne kirke.

Ekstratog
Klavs Berg altertavle, gotisk, Tirstrup 1968.

også fortælleren!) Der blev nu sat en solid
port op. Men da natten kom ... ”jæ vil et’
fortæl’, hva’jæ gjord’ i mi bowser”.

Den ældste prædikestol
Ad landevejen mod Grenå følger Tirstrup

I nærheden ligger Ryomgård Station, der
er et knudepunkt på jernbaner til Århus,
Randers og Grenå. En erindring går ud
på, at jeg i 1943 var på besøg i Grenå
med min mor. Da vi kom dertil, kunne vi
ikke komme videre (formentlig på grund
af jembanesabotage), men det traf sig så
heldigt, at driftsbestyreren på privatbanen
Ryomgård-Gjerrild-Grenå var i samme
situation. Det varede ikke længe, før et
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ekstratog, bestående af én motorvogn, kørte
frem, og problemet var dermed løst.
Baggrunden for denne tur var, at
min mor på et sommerpensionat havde
truffet en tante (som bortset ffa sine
øvrige egenskaber måske kunne have
mulighed som arvetante). Som mange
gamle mennesker nærede hun overdrevne
forestillinger om værdien af visse af sine
ejendele. Jeg husker, at der var tale om ”en
gammel kostbar bibel”; som hun engang
bad min far om at vurdere. Han viste den til
en antikvarboghandler, som ville byde - 10
kroner.

På GI. Estrup
Nordvest for Ryomgård ved hovedvejen
fra Randers til Grenå ligger herregården
GI. Estrup. I haven træffer vi en herre
i færd med at beskære roserne, som
han samler i en kurv, han har på armen.
Det er slotsforvalteren. Da der ingen
besøgende er i øjeblikket, kommer vi i
samtale med ham, og han giver en livlig
og interessant beskrivelse af slottet og
tilhørende bygninger. Desuden hører vi om
hans mor, der på et vist tidspunkt skulle
flytte på hvilehjem. Da hun havde spist
sit sidste måltid på slottet, rejste hun sig
og kastede servietten ind i kaminen med
den bemærkning, at hun nu ikke mere fik
brug for den! Det fremgår af hans øvrige
beretninger, at der er et vist selskabeligt
forhold til den nærliggende herregård
Løvenholm (blandt andet med højtidelige
sammenkomster i riddersalen og med
levende lys i kandelabre).

Store skeer
Nu svinges mod nordøst, og i Nørager
Sogn, der er rigt på oldtidsminder, passeres
Tustrup. Det mest seværdige her er en tomt,
der ligger midt i en gruppe storstensgrave
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Fjellerup Strandlyst 1954.

(dyssekamre og jættestuer). På denne tomt
har man fundet rester af store skeer. ”Man
vil gerne tænke sig grød eller kom øst op
ved hjælp af disse store skeer og delt ud
under en hellig ceremoni”. Huset herpå
har været åbent mod nordøst, vel fordi
det var i den retning, solen stod op ved
sommersolhverv.

Ferie på ”Strandlyst”
Videre ad landevejen mos øst følger kort
efter Fjellerup, og man kommer hen til
ejendommen ”Strandlyst”. - Det var her,
vi - som nævnt - holdt ferie i 1954, og ved
gensynet bliver erindringen om denne ferie
mærkværdigt nærværende.
”Strandlyst” blev dengang drevet som
sommerpensionat af ægteparret Thomsen.
Det var et hyggeligt sted, selv om man
måtte undvære visse fordele; der var ikke

bil svingede op for døren, hvad der fik
den gamle bedstemor (fru Thomsens mor)
til at udtale følgende forventningsfulde
ord: ”Nu vil’ et hæjsen vær’ skjøn mæ en
støk vårm kjøvkåg’”, hvilket ønske straks
blev imødekommet af en af gæsterne. Det,
man her bemærkede, var, at til trods for
at fru Th’s hjemmebagte kager var fuldt
på højde med ”kjøvkåger”, blev sådanne
foretrukket af ”Bedste” - vel af respekt for
de professionelt bagte ting.

Stjernetågen i Andromeda

Bedste på Fjellerup, Strandlyst.

rindende vand på værelserne, og dette
erstattedes af en gammeldags servante. Dog
var der udenfor på gangen ved vort værelse
en vaskekumme til brug for rengøringen.
I øvrigt var der på første sal en tre-fire
gæsteværelser. Deres antal var forøget med
et par værelser i annekset, der lå ved siden
af hovedbygningen. Hvad der savnedes af
bekvemmeligheder blev imidlertid rigeligt
opvejet af serveringen, da der - foruden de
sædvanlige måltider - blev serveret såvel
eftermiddags- som aftenkaffe, alt med
”hjemmebag”. Engang, da jeg var blevet
svært solskoldet af at ligge på stranden,
ville jeg ikke gå ned til aftenkaffen, men
det behøvede jeg heller ikke, for den blev
uopfordret bragt op på værelset.

Gik man fra ”Strandlyst” ned til havet,
havde man til venstre et ret uinteressant
område med spredte sommerhuse. Et
af dem tilhørte min morbror Frederik
Scheel Poulsen, som var indehaver af
Randers Specialoptik. Engang i august
1938 havde jeg lejlighed til at overnatte
i dette sommerhus, og da han var meget
interesseret i astronomi, spurgte jeg ham,
om den bekendte stjernetåge i Andromeda
var synlig på denne tid af året. - Det var
stjemeklart, og højt på himlen i syd sås
Adromedas fire hovedstjemer, der danner
et kvadrat. Han forklarede, at man skulle
drage en linie fra den forneden til højre til
den foroven til venstre; derefter fortsætte
i samme retning et tilsvarende stykke. Her
er der tre stjerner på en linie opad til højre,
og nær den øverste ses den omtalte tåge
som en langagtig svag lysning. - Hvor
langt borte kunne den være? Min morbror
forklarede, at lyset derfra bruger halvanden
million år om at nå os og tilføjede: ”Når
du så betænker, at lyset bevæger sig med
en fart afknap 300.000 km i sekundet, kan
du få et indtryk af afstanden”! Javel! - en i
sandhed ufattelig afstand.

”Kjøvkåg”

To klaverer

En pudsig episode fandt sted, da bagerens

Efter at have kastet et blik ud i Universet
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vender vi tilbage til udgangspunktet ved
stranden ud for ”Strandlyst”, hvor der
umiddelbart mod øst lå et hus, der hed
”Thomasminde”. Da jeg i 1929 ferierede
med minde forældre i et pensionat, der lå
i udkanten af Mejlgård Nederskov, som
grænsede op til havet, var jeg med min
mor på besøg i dette hus. Det tilhørte en
fiskerfamilie, der havde tjent gode penge
under 1. verdenskrig. Jeg blev straks
optaget af den store stue, hvorfra der førte
en mængde døre, men det mest interessante
var dog, at de havde ikke mindre end to
klaverer stående der. Det gav anledning til
bemærkningen: ”Så spiller De vel meget”?
hvorpå det uventede svar lød: ”Nej, vi
spiller såmænd ikke, men det er jo så
moderne at have klaver”! - Da vi otte år
senere kom der igen, var det tydeligt at se,
at de gode tider var forbi. Denne gang blev
vi ikke inviteret indenfor, og man forstod, at
de to klaverer var gået ”al kødets gang”.

Affaldsplads for
stenalderfolket

lange tidsrum er et modstykke til den store
astronomiske afstand, der er omtalt ovenfor.
Det var den kendte arkæolog J. J. A.
Worsaae (1821-85), der i 1853 erkendte,
at sådanne affaldsdynger var skabt af
mennesker, mens naturforskeren Japetus
Steenstrup var den, der indførte den meget
sigende betegnelse ”køkkenmødding”, en
betegnelse som efterhånden har vundet
international udbredelse.
Når man står på et sådant sted, bevæger
tankerne sig let i romantisk retning,
og man spørger sig selv: ”Hvordan så
der ud dengang”? Kysten var da meget
indskåret i modsætning til nu, og skoven
(”Egeblandingsskoven”) nåede, som
antydet, helt ud i havet. Hvis vi virkelig var
i stand til at hensætte os til den tid, ville
de romantiske ideer dog hurtigt fordufte.
Ens første reaktion ville sikkert være den
at holde sig for næsen, idet en mødding,
bestående af rester fra en mængde måltider,
givetvis må have udsendt en utrolig stank.
Lad os derfor vende tilbage til nutiden og
være tilfreds med den!

En af de vigtigste seværdigheder,
som egnen byder på, er uden tvivl
køkkenmøddingen, som ligger i den
nordlige del af Mejlgård Nederskov.
Umiddelbart ser den ikke ud af så meget:
En lav skrænt i skoven belagt med en
mængde østers- og muslingeskaller; det
hele under tavse, skyggefulde bøgetræer,
hvad der giver stedet et ”tænksomt” præg,
selv hvis man ikke skulle være klar over,
at der her for 5000 år siden udfoldede
sig en livlig virksomhed. For der er tale
om en affaldsplads fra stenalderfolkets
måltider. På spørgsmålet hvorfor den ikke
ligger direkte ved stranden er svaret, at
det gjorde den også på denne fjerne tid,
men landhævning og tilsanding af kysten
er forklaringen. - Man kan sige, at dette

En anden lokalitet, der tilsvarende - om
end på en ganske anden måde - appellerede
til fantasien, var ”Chokoladebakken”, der
sagdes at ligge ”Dybt inde i skoven”. Det
forekom mig dengang (1929), at det var
noget underligt ved det navn, og senere
er jeg kommet til at tænke på, at grunden
må være, at dets to dele kan opfattes som
repræsenterende henholdsvis kultur og
natur, og som derfor ikke passer helt til
hinanden. - Under opholdet på ”Strandlyst”
i 1954 havde vi imidlertid truffet en dame
fra Randers, og da gamle erindringer blev
opfrisket, og omtalte bakke blev nævnt,
udbrød hun straks: ”Jamen det var jo der,
skolebørnene var på udflugt, og hvor
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”Chokoladebakken” m.m.

de drak chokolade”. Et eksempel på at
noget ukendt kan miste sit mystiske præg,
når det konfronteres med realiteterne.
- Lidt senere på denne tur melder tørsten
sig, og da vi netop er i nærheden af et
skovløberhus, kunne det vel ikke virke
påtrængende at bede om et glas vand. Vi går
indenfor og den venlige kone byder straks
på forfriskninger mm. Under samtalen
nævner hun, at hun føler sig ensom i huset,
eftersom hendes mand er beskæftiget i
skoven det meste af dagen.

”Måneskinsdalen”
”Månedalen” var et ejendommeligt sted
i Mejlgård Nederskov. Karakteristisk for
denne skov var, at den viste en afkæmning
af skoven, sådan at de træer, der var
nærmest stranden, var ganske små som
et krat, men de blev større, jo længere
man kom ind i den. Som følge deraf var
adgangen til skoven vanskelig. Det var et
resultat af nordenvindens indvirkning. På et
sted kunne man trænge ind til en stor, nøgen
plads, som var dækket af et fint lag sand.
Her lå på et tidspunkt et hjortekadaver,
der nok hidrørte fra en stamme af krondyr
tilhørende Mejlgård. Denne stamme
var blevet decimeret af krybskytter, der
opererede udenfor slottets domæne. Et
karakteristisk træk var, at stedet uvægerligt
blev kaldt ”Måneskinsdalen” på grund af
en stærk association mellem månen og
dens skin, som er dalens dominerende
egenskab. - Selve herregården Mejlgård var
i privat eje og som sådan ikke tilgængelig
for publikum. Nok er det at sige, at den
hvidkalkede hovedbygning stammer fra
1573 og er et værdigt modstykke til stedets
smukke og interessante omgivelser.
Stod man ved havet, kunne man med
blikket følge Nederskoven helt ud til den
pynt, hvor kysten svinger lidt mod syd

Mejlgaard Slot.

ved det til landsbyen Bønnerup hørende
fiskerleje. Hvis man så nøjere til, kunne
man skelne et sted, hvorfra der udgik en
bevoksning fra skoven ned mod stranden.
Den markerede udløbet af den såkaldte
”Sorteå”. (På kortet angivet som ”Sorteå”.)
”Å” er ganske vist noget af en overdrivelse,
for der var kun tale om en bæk med den
ejendommelighed, at den uden videre
rislede tværs over stien. Det skete dog uden
at genere færdselen, idet bredden kun var
en meter og dybden tilsvarende nogle cm,
og kort efter strømmede dette fordringsløse
vandløb ud i havet. - Et tankevækkende
syn! (Det skulle blot ikke forblive uantastet,
thi ved en senere lejlighed blev Sorteå
rørlagt og bevoksningen langs den følgelig
dømt til at visne. En demonstration af,
at visse faktorer havde vejet tungere end
ønsket om at bevare et ejendommeligt
stykke natur.)
Imidlertid nærmede sig afslutningen på
vort ophold i 1954, og den sidste morgen,
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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Udsigt over Helgenæs, Mols Bjerge. 1968.

vi tilbragte på ”Strandlyst”, skulle vi tidligt
af sted. Da det var, før morgenmaden
serveredes, gik vi ud i køkkenet, hvor
der sad nogle andre gæster: far, søn og
svigerdatter - et uadskilleligt trekløver. De

Benyttet litteratur
J. P. Trap: Kongeriget Danmark. 5. udg. Bd.
7,2,1963. Randers Amt.
Jørgensen, Bent: Stednavne ordbog. 2. udg.
1994. (Stednavnet Agri).

Benzon, Gorm: Vore gamle kirker og
klostre. 1973. (Flyverøn ved Maria
Magdalene Kirke).
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skulle også rejse tidligt, og vi fik nu en
hyggestund med dem som afsked.
Der skulle nu gå 14 år, inden vi vendte
tilbage til disse egne, som det er beskrevet i
begyndelsen af denne artikel.

Brøndsted, Johannes: De ældste tider
indtil år 600. 2. udg. 1969. (Danmarks
historie. Under redaktion af John Danstrup
og Hal Koch, Bd. 1) (Tustrup, Mejlgård
køkkenmødding).

Norton’s Star Atlas and Reference
Handbook. London, 1959.
Egne optegnelser.

”Karl Marx som nordisk litteratur”
Af Lars Otto Kristensen

Det magiske år 1968 forløb roligt i
Danmark og i Århus, hvor jeg opholdt mig.
Det samme gjaldt den franske revolution,
der først nåede byen som rygter med
måneders forsinkelse. I Jyllands-Postens
TV-anmeldelser kunne man af og til læse
om en ung mand, der havde »SF-skæg«
og havde sagt et eller andet. Ellers var
universitetet præget af professorer, der
stadig var institutioner.
Hvem husker ikke den underholdende
ijemsynsserie: ”Spørg Århus”? Mon
en sådan udsendelsesrække kunne have
været produceret i dag, hvor man i stedet
indkalder folk, der kun er kendt for at være
kendt, til quiz af typen: ”Hvilket europæisk
land var Napoleon født i, Frankrig, Corsica
eller Svalbard?” Sandsynligvis producerer
masseuniversitetet med dets tiltagende
managementkultur simpelthen ikke
selvstændige personligheder.

Amanuensis
Personaleeksplosionen i det offentlige
begyndte at vise sig både på
Statsbiblioteket, hvor jeg havde arbejdet
siden 1965, og i omgivelserne. Utallige
stud, mag.er genopstod dagen efter
eksamen med titlen ”amanuensis”. Enkelte
af ens gamle bekendte blev lidt bange for,
hvad man kunne finde på at sige, når man
besøgte dem på kollegierne. En stud. jur.

Lars Otto Kristensen.

fra vor fælles brølende politiske pubertet,
der nærmede sig sin eksamen og drømte
om Udenrigsministeriet, begynde at gå med
slips og lægge afstand.

Kim II Sungs værker
På Statsbiblioteket begyndte store
bogpakker med op til 90 eksemplarer af
Kim II Sungs værker på hovedsprogene at
dukke op fra en adresse i Libanon. Vi vidste
ikke rigtigt, hvad vi skulle stille op med
dem bortset fra at indlemme et eksemplar
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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på engelsk. Der begyndte også at dukke
helsidesannoncer op i de landsdækkende
aviser med samme formands nyeste taler.
En gang ville vi gerne sige tak for
bøgerne, men vidste ikke rigtigt hvem vi
skulle takke. Så vi skrev et formfuldendt
takkebrev på engelsk og klippede
afsenderadressen (på arabisk) af en af
kuverterne fra Libanon, klistrede den på
brevet og smed det i postkassen. Vi fik det
aldrig tilbage, så det må vel være kommet
frem. Det var da postvæsenet endnu havde
service og lagde et stort detektivarbejde i at
fa selv de særeste breve frem.

Hashhandel
Vi spekulerede meget på, hvordan det
fattige Nordkorea fik penge til de annoncer.
Senere kom det frem, at landets ambassader
havde tjent pengene ved hashhandel (i 1976
blev fire nordkoreanske diplomater fra
ambassaden i København udvist på grund af
smugling og illegalt salg af narkotika, bl.a.
147 kg hash, toldfri cigaretter og spiritus).
Det siger noget om ideologisk fanatisme:
Normalt fornuftige mennesker ville i
det mindste have stukket pengene i egen
lomme eller have brugt dem på druk, hor og
natklubber, men her blev de altså brugt til
kæmpeannoncer med partiformandens taler!
Mange af dem handlede om ”Juche”-ideen,
som vi forsømte mangen lejlighed til at
sætte os ind i.

Ideologi
Ideologisk fanatisme slog snart igennem i
de miljøer, der tror, det er dem, man taler
om, når man siger ”intellektuelle”. Gik
man i begyndelsen af 1970erne gennem
universitetet, måtte man tro, at der ikke
eksisterede andre partier end VS, DKP,
diverse studentersekter som DKP/M-L og
måske et par SFere på højrefløjen. Skulle
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der være en enkelt forkølet socialdemokrat,
gik han stille med det. Borgerlige
eksisterede kun i indre eksil.
Der blev demonstreret mod ”onde
Helge”, den radikale undervisningsminister
Helge Larsen, og vi fik styrelsesloven,
der fratog professorerne pladserne som
institutbestyrere og lagde hele magten
i hænderne på et flertal af studenter og
teknisk/administrativt personale, som
”yngre lærere”, de utallige nye amanuenser
så deres fordel i at slutte sig til.
Da Statsbiblioteket ikke hørte under
Undervisningsministeriet, men under
Kulturministeriet, sad vi på en bekvem
iagttagelsespost i læ for stormen. Vor chef,
Karl V. Thomsen, var desuden et hæderligt
menneske. Og så havde han det som andre
gamle socialdemokrater: Når de først havde
faet magten, blev de sat'me sure, hvis
nogen ville dele den med dem.

Kadaverdisciplin
Forholdene på universiteterne, især
i dannelsesfagene, der skulle give
”perspektiv” og lære folk at tænke
selvstændigt og kritisk, blev hurtigt
præget af total kadaverdisciplin. Den
kritiske tænkning blev kritisk i takt som en
strækmarchparade i DDR. Eller som Niels
Lillelund skrev i en artikel i Jyllands-posten
d. 16. februar 2003: ”Forskningen havde
taget en retning, og fra at have bevæget
sig hid og did i de gamle bøger, går den
nu kun en vej: Ad den lysende sti mod
revolutionen”.
Studenterrådets formand, Mihail Larsen,
gik rundt i kedeldragt for at ligne en rigtig
arbejder. De rigtige arbejdere rystede på
hovedet, især dem, der selv skulle rydde
op, når aktivistiske studenter havde meldt
sig på arbejdsmarkedet et par år og med
deres mange ord vippet de klassiske

tillidsmænd og bagefter skyndt sig tilbage
til elfenbenstårnet. Det sidste forsinkede
eksempel på den mekanisme var konflikten
i Renholdningsselskabet i Århus i 1996.

Marxistisk teori til
danskundervisning
På biblioteket ved Institut for Nordisk
Sprog og Litteratur, hvor det
hæderkronede fag dansk
hørte til, brugte man i 1971
hele bevillingen til at købe
marxistisk teori, der ikke
havde noget med litteratur
at gøre.
Der var ingen,
der turde protestere.
Kun et par
tj enestemandsansatte
professorer, Aage
Kabell og Chr.
WestergaardNielsen, satte sig
aktivt og kraftigt
imod. Jeg har
siden været
en varm
tilhænger af
tjeneste
mands
systemet,
der kan
beskytte
staten mod alt
for mange medløbere og
opportunister.

Blev boykottet
Det medførte at Aage Kabell de sidste
år til sin død i 1981 blev totalboykottet
af studenterne. Han sad i stedet på
Statsbibliotekets læsesal og forskede flittigt.
Vi faldt hurtigt i snak og spiste som regel

frokost sammen. En dag nævnte jeg nordisk
instituts bogkøb sådan lidt spøgefuldt:
”Nå, De far da noget baggrundslæsning?”.
Han var rasende, men kunne ikke fa en
liste over bøgerne, da man påstod, at
katalogerne ikke var færdige. Jeg fortalte
ham så, at Statsbibliotekets instituttjeneste
rent teknisk indkøbte bøgerne for de fleste
institutter, og at vi da havde en skuffe med
sedler for Nordisk Instituts indkøb. Skuffen
blev bestyret af en af lærerne ved
instituttet, der - meget
bekvemt - aftjente
sin værne
pligt på
Stats
biblioteket i
stor nærhed
af sit civile
job (det var der
temmelig mange
uni
versitetslærere, der
gjorde dengang!).
Aage Kabell
spurgte så, om han
måtte låne skuffen. Og
da jeg ikke ville bede en
mili-tæmægter om noget,
og skuffen i øvrigt stod i
min afdeling, lånte jeg ham
den.
Derefter tog jeg på ferie
i DDR, Tjekkoslovakiet og
Østrig.

En simpel
ekspeditionssag
Da jeg 14 dage efter, den 26. august 1972,
kom hjem, købte jeg Berlingske Tidende i
Kruså. Tværs over forsiden stod der med
Jesu-genkomst-bogstaver ”Karl Marx som
nordisk litteratur”.
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institut, han var ansat på. Og derved blev
det, og jeg blev tjenestemand med en
måneds forsinkelse. 68eme skylder mig
stadig den måneds anciennitet!
Senere, d. 6. september 1972, blev
boglisten offentliggjort som kronik i
Berlingske Tidende.

Nye navne til
specialer i dansk

Aage Kabell.

Av, der er nok nogen, der vil tale med
dig, når du kommer på arbejde på mandag”
tænkte jeg.
Og det var der. Jeg havde været der i
fem minutter, da telefonen ringede og en af
sekretærerne beordrede mig op til Karl V.
Thomsen ”med det samme”. Der sad den
samlede ledelse med sekretær til at tage
referat. Min tjenestemandsansættelse var
stillet i bero i ministeriet, og jeg fik forelagt
en klageskrivelse på tre sider - affattet
med tvivlsom sproglig elegance - fra
Nordisk Institut, der klagede over at ”det
tillidsfulde samarbejde mellem instituttet og
Statsbiblioteket” var alvorligt belastet.
Jeg forsvarede mig med, at det
vel egentlig måtte være en simpel
ekspeditionssag - offentlighed i
forvaltningen osv. - at give en professor
oplysninger om, hvad der var købt til det
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Specialer i dansk hed typisk ikke længere
”Knuth Beckers sprog og stil”, men
”Om litteratur og revolution, Trotskijs
litteraturteori og teorien om den permanente
revolution”, ”Indianere og indianerbøger, en
undertrykkelseshistorie”, ”Den proletariske
families konstituering og udvikling
under kapitalismen. Interesserede kan se
listen i et nummer af Nordisk Instituts
meddelelsesblad: NORDTEXT ffa 1993.
Det står fremme på Statsbibliotekets
humanistiske fagsal.
Den totalitære atmosfære viste sig ved,
at et par universitetslæreres koner - jeg
delte bierhverv som korrekturlæser på
Stiftstidende med den ene - under venskabs
maske kom og spurgte: ”Hvorfor spiser du
frokost med professor Kabell, du ved jo, at
han er boykottet, det kan da ikke gavne dig
selv?!”.
For mig lød det som ”Deutsche kauft
nicht bei Juden”.

Aldrig et smil
Det, der først og fremmest slog mig ved
marxisterne, var, at de var så forbandet
alvorlige. Aldrig så man et smil fra dem,
- altid blodig alvor. Hvordan kunne man
beskæftige sig med litteraturen uden
nogensinde at have skreget af grin over en
novelle, uden nogensinde at have tudet over
et digt?
Hvad har man ellers litteratur til?

Foretrak Soldat Schwejk
På en måde var det en befrielse. Indtil mit
livs 25. år havde jeg pligtskyldigst læst
”Fugle omkring fyret”, ”Jørgen Stein” osv.
og tærsket Goethes Faust igennem både på
dansk og originalsproget. Den var værre
end Iliaden og Odysseen tilsammen. Om
Odysseen plejede jeg at sige, at vi i 1. g.
på Aalborg Kathedralskole havde brugt et
halvt år på en eller anden Homer, der ikke
kunne finde hjem.
Nu viste litteraturens fremmeste mig,
hvor let og gerne de kunne undvære det
hele, når bare de havde deres Karl Marx.
Jeg tog dem på ordet. Borte var min
dårlige samvittighed over at foretrække
Sophus Bauditz og Soldat Schwejk. Pist
væk var mine betænkeligheder ved at
læse min svigermors ugeblade. Et speciale
som ”En analyse af Se og Hør med særlig
henblik på billedanvendelsen” viste jo, at
jeg var på rette vej.
Jeg fik mod til at spørge, hvorfor Morten
Korch egentlig ikke var en større forfatter
end Klaus Rifbjerg; han havde da glædet
flere! Hvor langt jeg mente det, ved jeg
ikke, men det blev i hvert fald sjovt at stille
spørgsmålet!
Her ville jeg nok have været uenig med
Aage Kabell. Jeg nåede aldrig at fortælle
ham det.

Ingen mødte alligevel op
Humoristisk sans havde Aage Kabell i rigt
mål. I erkendelse af, at ingen studenter
alligevel mødte op, morede han sig med
at slå absurde undervisningsforløb op
såsom ”Værdibaserende dannelser i
Studenterbladet”. Et år forsøgte han at være
seriøs og opslog en forelæsningsrække
i Carl Ploug. Da den blev afslået af
studienævnet, foreslog han i stedet
”Sportskultur”, vel vidende, at det havde ret

så humorforladte Johan Fjord Jensen fået
godkendt, men ikke nået at gennemføre,
lige inden han blev professor. Så blev Carl
Ploug godkendt uden videre kommentarer.

Undervisning trods boykot
Et år skulle alle sejl sættes til: Total
undervisningsboykot over hele universitetet
med strejkevagter ligesom hos rigtige
arbejdere. Det medførte en sagtmodig
seddel på Aage Kabelis opslagstavle:
”Idet jeg henviser til forlydender om total
undervisningsboykot kommende torsdag
fredag, gøres opmærksom på, at min
undervisning gennemføres ganske som
sædvanlig”!
Af og til slog en vis bitterhed kort
igennem, ”det er totalt ydmygende
arbejdsforhold”, men han tog sig hurtigt i
det.

En produktiv videnskabsmand
Han døde i 1981 afkræft, der kom
pludseligt og hurtigt. Da jeg besøgte
ham den sidste aften, han levede, vidste
han ikke, hvor alvorligt det var og lå
tilsyneladende veloplagt og læste i
en bog af Stalin ”for at forberede min
undervisning”.
Hvis man kun kender Aage Kabell
fra dette tragikomiske, anekdotiske og
polemiske forløb, begår man uretfærdighed
mod hans minde. Han var faktisk en af
Europas mest anerkendte og lejlighedsvis
omstridte forskere på sit felt med en fornem
karriere bag sig, bl.a. på Universitetet i
München. Det er områder, jeg ikke kan
bedømme, men må nøjes med at henvise til
de mindeord, hans ven og kollega, professor
Christian Westergaard-Nielsen, skrev i
Århus Universitets Årsberetning 1989:
Det var ikke blot ”en lærd personlighed,
men også en seriøst arbejdende og enormt
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produktiv videnskabsmand, der i 1970
kom til Aarhus Universitet - og alt ville
formentlig have udviklet sig efter ideelle
mønstre, om blot ansættelsen var sket f.
eks. 30 år før - eller senere?” De to stod
næsten alene, da deres hæderkronede fag
blev opslugt af den store kollektive galskab
karakteriseret med ordet ”vi”.

Bog med
avisartikler
Sagen om Nordisk Instituts bogkøb fik et
usportsligt efterspil, som jeg gerne havde
været foruden. To af instituttets lærere,
Aage Jørgensen og Martin Salomonsen,
udgav et betragteligt antal af avisartikleme
om sagen i en lille bog ”Karl Marx som
nordisk litteratur - En skrap bog” (udgivet
af Akademisk Boghandel, 1972) beregnet til
”tekstlæsning” i gymnasiet.
Uden bagtanke viste jeg den til en
af journalisterne, der havde beskæftiget
sig med universitetsstoffet på Aarhuus
Stiftstidende, Jens Trudsø, med
bemærkningen ”nå, du er nok blevet
lærebogsforfatter?” ”Honorar, ophavsret”
lød det straks, og de to udgivere blev dømt
til at betale vistnok 10.000 kr., dengang et
betydeligt beløb.

Ingen humor
På Nordisk Instituts kontor foranstaltede
man en indsamling. Jeg blev korporligt
smidt ud af lektor Mette Kunøe, da jeg kom
over for at give en tier. Hun var vistnok
forudindtaget, da jeg tidligere havde sendt
instituttet nogle eksemplarer af nogle af
Kim II Sungs værker med en bemærkning
om, at jeg gerne ville imødekomme deres
interesser. Hvis hun havde forsonende
egenskaber, var humoristisk næppe en af
dem.
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Aage Jørgensen har senere givet mig
et eksemplar af ”Karl Marx som Nordisk
Litteratur” med dedikation.

Djævelskabet vandt i Graz
Det satte det hele i perspektiv, at vi i
den tyske rigsungdomsfører, Baldur v.
Schirachs erindringsbog ”Ich glaubte
an Hitler” (1967) kunne læse, at det
første og eneste sted, nazisterne på fuldt
demokratisk vis fik flertal, var ved et møde
i de tyske studenterråd i Graz allerede
i 1932! Djævelskaben vandt i det land,
der havde verdens højeste teoretiske
uddannelsesniveau !
”Pol Pot var en intellektuel, der
havde studeret i Paris”, skrev min gode
ven, filosoffen Henrik Gade Jensen, i
Weekendavisen d. 27. juni 1997.
Lad det være et memento, når såkaldte
valgforskere kalder os jævne vælgere ”Hr.
og fru kakkelbord!” De kloge tager jo aldrig
fejl, vel?

Magt
Jeg har siden spekuleret på, hvorfor så
mange ”intellektuelle” blev socialister, og
er kommet til det resultat, at det skyldes et
ønske om magt.
”Magt” er ikke nødvendigvis et ondt
begreb. At have magt betyder bare, at man
kan træffe afgørelser, der binder andre end
en selv. Der er forskellige grundlag for
”magt”: Arv, ejendom, tradition, religion og
intellektuelle evner.
Intellektuelle er folk, der kan tænke
sig alting anderledes. De kan skabe
ideer og omskabe dem til ideologier.
Kan de afskaffe de andre magtgrundlag,
er der kun ideologierne, ideerne om de
teoretisk retfærdige samfund, tilbage. Så
har de magten for sig selv. Det er derfor,
intellektuelle altid har næret dyb modvilje

mod dem, der har rod i det bestående, der
er vokset frem af sig selv og ikke først
er udtænkt: Konger, officerer, præster,
godsejere, selvstændige. Derfor blev mange
intellektuelle socialister. Når den utopiske
socialisme slog fejl - og det gjorde den som
bekendt altid - kunne de bilde sig ind, at
det skyldtes forkert udførelse. Altså måtte
ideerne forklares endnu en gang. Det kaldes
propaganda.
Jeg havde selv en rem af huden som
højrumpet gymnasiast, da jeg syntes, at
tanken om engang at få befalingsmænd
uden studentereksamen var lidt upassende!
Intellektuelle har aldrig brudt sig om
forsvarets befalingsmænd, der har formastet
sig til at behandle dem som alle andre.
Måske derfor sidder der ikke mange
”intellectuals” i de lokalhistoriske arkiver,
hvor man fortrinsvis beskæftiger sig med
det nære!

Højkultur i socialistiske lande
Jeg hørte i ramme alvor folk fra ”eliten”
fortælle om, hvor højt kulturen stod i
de socialistiske lande. Russerne havde
deres Bolshoi-ballet. ”Folk sad i parkerne
og læste Dostojevski og spillede skak”,
hørte man gang på gang. Jamen: Anders
And, pornoblade og komtesseromaner
var jo forbudt, så hvad skulle de ellers
læse? Og hvor skulle de gå hen om
aftenen, når den toværelsers lejlighed med
fælles toilet i gården strammede, andet
end til symfonikoncerter, når der ingen
rocktempler var?
Jeg havde jo selv set det - oplevet
vidunderlige klassiske koncerter i Moskva
og St. Petersborg, da byen endnu hed
Leningrad. Man skulle faktisk rive sig løs
fra de tilrettelagte ture for at opdage, hvor
tynd den fernis var.

At sige ”vi” og gå i flok
Om jeg fatter fascinationen i at sige ”vi”
og gå i flok? Jeg bliver aggressiv, når
jeg ser en demonstration. Jeg har aldrig
deltaget i en. Støjen fra Århus Stadion,
som vi kan høre fra balkonen hjemme på
Marselis Boulevard, kalder vi ”brølene
fra Nürnberg”. Jeg kan stadig huske en
film, jeg så i gymnasiet. Den handlede
om befrielsen af Norditalien i 1944.
Amerikanerne var kommet til en by.
Titusinder af italienere råbte, klippede
feltmadrasser og skreg og himlede op,
så biografens højttaleranlæg var ved at
sprænges. Pludselig panorerede kameraet
hen over en række tyske SS-hjelme på
højen over byen. De lå med truende
maskinpistoler, og jeg greb mig i et kort
øjeblik at tænke ”Så skyd da for fanden, så
vi kan fa ro!”. Der var heller ingen i min
familie, der klippede piger d. 4. - 5. maj.
1945 eller siden boykottede noget som helst
i flok. Vi prøvede at bevare en sund jysk
anstændighed og på at se mennesker som
enkeltindivider.
Den mest håndfaste illustration af det
ideologiske ejendomsfri samfunds blålys
gav en af de katolske præster i Ryesgade, da
jeg som noget så moderne som en ”søgende
sjæl” en periode viste mig dernede. Han
fortalte, at præsterne ikke havde megen
personlig ejendom, men ”vi måtte indføre
privat ejendomsret for cykler, for når de var
fælles, var det aldrig til at finde en, der var
lappet!”
Jævn jysk bondefomuft er ikke at
foragte!
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Specialisten højt på strå
Af Viggo Lovdal

Tækkemandsfaget er blevet et
uddannelsesfag på lige fod med andre
håndværksfag. Nu kan man fa en regulær
uddannelse i faget, idet Den Jydske
Haandværkerskole i Hadsten for nogle år
siden tog tækkemandsfaget på programmet.
Over en snes mennesker har fået
uddannelsen, og der er gode muligheder
for beskæftigelse. På den 15. ”gør din
bolig bedre” boligmesse i Scandinavia
Congress Center i Århus i februar i år var
én-mandsfirmaet Århus Tækkefirma med
for tredje gang. Firmaets indehaver, den
engelskfødte lan De Reybekill, fortalte i
en artikel, Morgenavisen Jyllands Posten
bragte i forbindelse med boligmessen, at det
var godt at være tækkemand - han havde
rigeligt at lave.

Fire tækkemænd på Bornholm
Stråtag er ikke gået af mode, kan enhver
ved selvsyn konstatere på ture rundt
i landet. På Bornholm ernærer fire
tækkemænd sig ved faget, fortalte en lokal
guide, jeg på en tur til solskinsøen sidste
sommer tilfældigvis kom til at drikke
kaffe sammen med. At der er arbejde nok
til fire tækkemænd på Bornholm, undrede
mig egentlig ikke, da jeg senere på turen
bemærkede de mange flotte nylagte stråtage
overalt på øen. Den seneste tækkemand, der

er begyndt på Bornholm, kom fra Hillerød.
At han kan sit fag, vidnede et nytækket hus
om. Håndværk, så det batter. Synet af det
nytækkede hus fik tankerne til at gå tilbage
i tiden. Til drengeårene, da jeg stiftede
bekendtskab med den lokale tækkemand.

Cyklede på arbejde rundt i
sognet
Jeg er opvokset på en landbrugsejendom
i Them. Bortset fra stuehuset var alle
bygninger stråtækte. Tækkemanden var
derfor jævnlig gæst i mit hjem, idet vi jo
ikke fik alle længer tækket på én gang.
Vi dyrkede rug hvert år for at have strå til
tagdækning. Min far tærskede rugen med
plejl i vintermånederne, samlede derefter
det fine, lange halm i bundter, som så blev
opbevaret i laden.
Når et tag trængte til fornyelse, og vi
havde samlet tilstrækkeligt strå sammen
til dækning af taget, gik der bud efter
tækkemanden.
Tækkemanden cyklede på arbejde rundt
i sognet. I cykelkurven havde han en sæk
med sit grej, der ikke var omfattende.
Kokusgam havde vi selv købt i Brugsen,
så han skulle kun medbringe tækkeskovl,
tækkenål og en meget skarp kniv.
Tækkeskovlen var et bredt bræt, hvorpå det
var monteret et kort håndtag. Brættet var
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forsynet med huller, boret ca. en cm ned i
træet. Hullerne bevirkede, at skovlen ikke
gled, når halmen skulle ”klappes” på taget.
Tækkemanden brugte jævnligt skovlen
under arbejdet. Når han havde bredt halmen
ud og dannet det til, og det var syet løst
til tagets lægter, kom skovlen i brug. Med
små korte klask mod halmen opnåede
tækkemanden, at taget fik en ensartet flade.
Tækkenålen var udformet nøjagtig som en
stoppenål i overstørrelse. Nålen var ca. 50
cm lang, skinnende blank efter tusinder af
vandringer frem og tilbage i taghalmen.

fastgøres. Det skete, at man kunne høre en
bestemt lyd, der fortalte, at tækkemanden
”skød ved siden af’ og havde ramt lægten,
men som regel ramte han plet, nøjagtig hvor
tråden skulle fastgøres til lægten.

Samarbejdet mellem tækkemanden og
hjælperen var perfekt: ”Har du den”, råbte
tækkemanden, når nålen førtes ind første
gang. Fra makkeren på loftet kom der
straks tilbagemelding: ”Lidt mere vest”
eller ”et par tommer højere”. Der var tale
om indkøringsproblemer, som man i vore
dage sikkert ville have benævnt proceduren.
Herefter gik arbejdet raskt fra hånden.

Har du den?
Tækkemanden trådede nålen og førte den
ind til makkeren på loftet efter behændigt
at have lagt tråden over halmen, der skulle

Anden konversation blev der også tid
til. Man drøftede ting, der var hændt i
sognet eller genopfriskede oplevelser fra

Et nytækket hus er smukt, men et mosgroet tag, der har nogle år på bagen, er nu også et smukt syn.
Dette billede viser som billedet side 58 Harlev Præstegård. Foto Viggo Lovdal.
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På Læsø er mange huse tækket med tang. Taget er adskillige stederflere hundrede år gammelt.
Foto Viggo Lovdal.

ungdomsårene, alt medens nålen arbejdede
og lag efter lag af den fine taghalm fik
blivende plads på taget.

tagskægget. Begyndelsen til et perfekt
stråtag var gjort. Stramningen fortsatte taget
igennem, derefter udlagdes et nyt lag halm,
og proceduren gentoges.

Så strammer vi
”Så strammer vi”, beordrede tækkemanden.
Det var signal til, at makkeren inde på loftet
skulle begive sig til et punkt, hvor syningen
var påbegyndt. Her skulle han stramme
tråden til lægten. Tækkemanden trak til ude
på taget. Ved hjælp af et tryk med et knæ
på taget kunne der endnu en gang hives
et par tommer af tråden, samtidig med, at
taghalmen begyndte at stritte lidt opad.
Nu var tækkemanden tilfreds. Nu var
grunden lagt til, at regnvandet kunne
dryppe fra strå til strå, indtil det nåede

”Syede for tækkemand”
Også jeg opnåede det betroede hverv at
”sy for tækkemand”. Min far, der foruden
at være landmand også var organist ved
Them Kirke, skulle en dag, vi ”havde
tækkemand”, spille til en begravelse.
Jeg fik til opgave at være makker med
tækkemanden. Nægtes kan det ikke, at jeg
var lidt stolt, da han efter arbejdet erklærede
sig tilfreds med min indsats. Nu havde jeg
noget at fortælle kammeraterne. Det var
de færreste drenge i konfirmationsalderen,
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der havde prøvet dette i vore øjne meget
ansvarsfulde arbejde.

Efter tækningen af taget fulgte
pudsningen. Med en meget skarp kniv
gik tækkemanden i gang med at beskære
taget, så alle strå fik ens længde og fik det
velfriserede præg, som kendetegner et godt
lagt stråtag. Til sidst blev affaldet revet ned
med haveriven, og taget blev set efter en
sidste gang.

En æressag
Jeg kan endnu se for mig tækkemanden
stå på jorden og betragte sit værk. Det
var tydeligt at mærke, at det for ham var
en æressag virkelig at aflevere et fint
stykke arbejde. Her havde man virkelig
en håndværker, der kunne sit fag og følte
glæde ved at virke med dette arbejde.
Nu var tækkemanden færdig. Arbejdet
med mønning af huset, dvs. placering af
græstørv på tagryggen, udførte vi selv.

Tækkemanden er død
En dag, jeg var et ærinde i landsbyen,
der lå ca. tre kilometer fra mit hjem,
bemærkede jeg, at flagene overalt vajede på
halv stang. I Brugsen fortalte man mig, at
tækkemanden var død. Uden forudgående
sygdom faldt han sammen i sin have,
ramt af hjertelammelse. Mine forældre fik
meddelelsen, da jeg kom hjem. Der blev så
stille i stuen, da det var gået op for dem, at
tækkemanden ikke var mere. Mine forældre
havde kendt ham fra ungdomsårene og
havde lært ham at kende som et godt og
flittigt menneske. ”Hvem skal vi nu have
til at tække”? spurgte min far pludselig.
Det var unægtelig et praktisk spørgsmål,
der trængte sig på efter det uventede
dødsfald. ”Vi far jo aldrig én som Niels”,
konstaterede han.
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Tækkemand fra Funder
Vi fik nye tækkemænd i årene, der fulgte
inden vi midt i 50-erne fik fast tag på alle
bygninger. Der var lidt langt mellem dem,
der udførte tækkearbejde. Jeg kan huske, at
vi måtte helt til Funder, senere endda helt til
Farre for at finde en tækkemand, der ville
påtage sig arbejdet.
De cyklede hele den lange vej. Fra
Funder til Them er der ikke så langt, men
cykelturen fra Farre til Them og retur efter
dagens arbejde må have været drøj. 60-70
km i alt, vil jeg tro.

Billigere
brandforsikringspræmie
Min far var meget glad, da vi ikke mere
havde brug for en tækkemand. Nu var
han fri for besværet med at ordne strå
og gemme taghalm til tækning. Også
økonomisk var der noget at hente, i det
brandforsikringspræmien faldt betragtelig,
da alle husene fik fast tag. I førnævnte
artikel fra Morgenavisen Jyllands Posten
fortæller tækkemand lan De Reybekill, at
der er kommet en nyhed på markedet, idet
der nu kan indlægges en enkelt form for
brandisolering med glasvæv under selve
stråtaget, som betyder, at brandforsikringen
ikke er dyrere end normalt for huse.
Der er ting og sager, der stadig består
trods udvikling og store forandringer i en
moderne teknologisk tid, fx stråtaget. Også
de kommende år vil man kunne glæde
sig over flotte huse, tækket med strå. En
kendsgerning, det er dejlig at konstatere.

Søren Rasmussen Mikkelsen
Min tipoldemor's 1. mand
Søren Rasmussen Mikkelsen gårdfæster i Haar (Århus amt)
1790-1843

Af Ove Kjær
”Først det nødvendige, siden det nyttige
og behagelige!” det var den grundsætning,
der altid ledte den sjældne og højst
fortjenstfulde bonde, hvis livsskildring
her skal leveres. Ved retsind, dannelse,
dygtighed og gavnelyst i hans hele færd
indtog han en fremragende og udmærket
plads iblandt sine jævnlige. Blandt alle af
hans samtidige, der kendte ham personligt,
og af dem leve endnu mange, var og er der
kun en mening om hans mønsterværdige
livsfærd. Dersom nogen bonde har krav
på et hæderligt eftermæle, da var og er
det gårdfæster Søren R. Mikkelsen i
Haar. Et sådant eftermæle ville vi søge
at bevare ham blandt danske bønder,
ved her at skildre hans livsfærd efter de
meddelelser, der dels ere givne om ham i
landhusholdnings-selskabets årsberetning
for 1840-41 og 42-43 og i tidsskrift for
land-økonomi 1847, dels indhentede ffa
hans fødesogn.
Rasmus Jensen Brendstrup.

Kun almindelig undervisning
Søren Rasmussen Mikkelsen blev født
... 1790 i Haar, Haldum Sogn under
grevskabet Frijsenborg. Hans Forældre
vare gårdfæster Rasmus Nielsen og hustru
Ane Sørens-datter. Den opdragelse og

undervisning, han nød, var på den tid,
da almue-undervisningen var temmelig
tarvelig og på mange steder endog yderst
mådelig, kun den almindelige. Som søn af
fattige bønderfolk havde han i sine yngre
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år ingen lejlighed til at lære andet eller
mere end sine jævnlige; dog var han så
heldig i skolelærer E. Karup at finde en
sjælden duelig og oplyst lærer. Mod denne
mand nærede han også uafbrudt agtelse og
taknemmelighed, idet han indrømmede,
at det var ham, der havde vækket hans
tænksomhed og indgivet ham den læselyst,
der siden bestandigt fulgte ham. Han
konfirmeredes 1804. Ved flid, eftertanke og
velvalgt læsning viste Søren R. Mikkelsen
at uddanne sine gode naturlige anlæg
således, at han i sin mandomstid kunne
kaldes en ualmindelig oplyst bonde. Som
eneste søn (tre andre søskende var døde)
bestyrede han nogle år fædrendegården for
sin moder, indtil den i 1821 overdroges ham
selv i fæste.

En af de ringeste lodder
I samme år foretoges udskiftning af byens
marker, ved hvilken der tildeltes ham en af
de ringeste lodder, der for en stor del bestod
aflette sandjorder. Gårdens hartkorn var 6
tdr. 'A album, dens areal 60 tdr. land ager
og 3 à 4 tdr. land mager eng, hvorpå kunne
avles 9 â 10 læs hø. Hans fattige forældre
havde intet kunnet efterlade ham; ved sin
samtidige forpagtning af Grundfør Mølle
havde han i hine trykkende tider tabt det
lidet, han ejede, og måtte gå derfra med
en gæld af nogle hundrede rigsdaler. Til
at betale indfæstnings-summen måtte han
anvende den lille medgift, hans kone bragte
ham, da han den 12. juli 1822 indtrådte i
ægteskab med pigen Sidsel Sørensdatter,
en datter af gårdfæster i Sandby Søren
Sørensen og hustru Mette Jensdatter. Med
tomme hænder stod han der. Han betragtede
de forfaldne bygninger, den kraftesløse,
sparsomme, næsten værdiløse besætning
(4 å 5 heste, 10 kvæghøveder og 12 far) og
den udmarvede, fordrevne mark, og det var
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ham intet opmuntrende skue. Han følte lyst
og kraft til at virke, men han indså også, at
sagen måtte gribes an på en ganske anden
og alvorligere måde end den sædvanlige,
om det ellers skulle lykkes ham at kæmpe
sig frem til en mere selvstændig, mere
ønskelig og bedre stilling.

Søgte kontakt
Han søgte derfor at komme i nærmere
berørelse med egnens to udmærkede,
dygtigste landmænd: præsten Hyphoff
i Lyngå og bonden, dannebrogsmand
Peder Nielsen Knudstrup i Lerbjerg. Disse
hæderlige mænd gik ham beredvillig til
hånde og hjalp ham med at udkaste en
forbedret driftsplan for hans jorder efter
mergelbrugets grundsætninger. Lodden
inddeltes nu i tre hoved-afdelinger efter
dens forskellige beskaffenhed, nemlig: 1.
Afdeling, 14 tdr. land muldlerede jorder
nærmest gården, deltes i syv indtægter,
hvoraf en i de første år alene anvendtes
til staldfodrings-vækster, de øvrige seks
dyrkedes således: 1) kartofler, klatgødede;
2) byg med påsat kløver; 3) kløver; 4) rug;
5) vikkehavre, gødet; 6) rug.

Forandret driftsplan
Fra 1829 tog han staldfodrings-indtægten
ind under rotationen i denne afdeling med
en nu noget forandret driftsplan. - 2.den
afdeling, 21 tdr. land, lermuldede og
sandmuldede jorder deltes i syv indtægter:
1) grønjorsdhavre eller byg: 2) vikkehavre,
gødet; 3) rug; 4) kartofler eller ærter; 5)
byg; 6-7) kløver og thimothei-græs. - 3.die
afdeling, 24/z tdr. land, sandjorder, deltes
først i seks, senere i syv indtægter: 1 )
havre; 2) brak, gødet; 3) rug: 4) kartofler,
gjødskede; 5) byg, med påsået kløver
og thimothei-græs; 6-7) kløver og græs.
Jordene i de sidste to afdelinger vare derhos

brakkede, til dels kvægede, dels bevoksede
med krat og lyng.

300 rigsdaler
Da han ganske manglede drifts-kapital,
anbefalede de to nævnte mænd ham til
”det kgl. Landhusholdnings-selskab,”
der tilsagde ham en understøttelse af 300
rigsdaler, fordelte på fem år fra 1. maj 1823.
Det var under den betingelse, at han nøje
fulgte den indleverede driftsplan og var
under tilsyn af kommerceråd Tommesen på
Frijsenborg.

Denne understøttelse, der kom her
på rette sted og i belejlig tid, bidrog
overordentlig meget til at opmuntre og
fremhjælpe den fremadstræbende unge
mand; den bar rige renter, og selskabet
havde senere den fyldestgjørelse at erfare,
at dens hjælp næppe kunne være falden i
bedre hænder.

Rig grøde fra engen
Englodden, der henlå i et morads og kun
afgav et ubetydeligt produkt af ringe
godhed, blev ved en betydelig udgrøftning
og passende kultur bragt til at yde rig grøde;
han lod dens ene halvdel udgrave med tre
alens vide og to alens dybe grøfter i afstand
af 18 alen fra hverandre. Den opkastede
jord og sand udjævnedes om efteråret over
hele ageren, der uden at piøjes næste forår
besåedes med havre og gav en meget rig
afgrøde. Dens anden halvdel, der var noget
fastere, pløjedes første gang i slutningen af
maj med meget tynde furer, der nogle uger
senere blev overskåme i tre alens længde,
og satte i bunker, der afbrændtes og gav en
så betydelig del aske, at den kunne spredes
over det hele jordsmon. Han såede her raps
uden gjødning, og fik en nogenlunde god
afgrøde; derefter gjødskedes til hvede, der
lykkedes meget godt.

Tabte ikke modet
Indhegnede
Med utrættelig arbejdsomhed, men også
med sindighed, betænksomhed og sjælden
landøkonomisk indsigt, gik han nu til sin
gjerning. Han lod det hele indhegne med
en tre alens grøft; marken rydde for sten og
buske samt udgrave, for så vidt det gjordes
fornødent, dels med dækkede, dels med
åbne grøfter af tre alens brede. Han var
den første, som der i egnen anskaffede sig
bedre avlsredskaber, såsom svingplove,
skråharver, extirpatorer, (et bredbladet
hakkejern, der senere udvikledes til
kulturvatoren). På byens grund var en fælles
mergelgrav, hvorfra han efterhånden fik
sin hele mark merglet med en god kalkrig
lermergel, en grundforbedring, han for en
stor del havde at takke for rige afgrøder og
for det held, han havde med mergelbrugets
indførelse.

Således arbejdede han ufortrøden
fremad, og uagtet omstændighederne ofte
nødte ham til langsommere fremskridt,
end han attråede, uagtet den fornødne
driftskapital ofte fattedes ham, tabte han
dog ikke modet. Det må nemlig erindres,
at han begyndte sine forbedringer i en for
landmanden højst ugunstig periode, medens
arbejdslønnen ikke stod i passende forhold
til produkternes yderst lave pris. Når han
efter en transport af tre mil modtog hos
købmanden for 1 td. rug 15 mark, for 1
td. byg 9-10 mark og for 1 td. havre 5-6
mark, forslog dette kuns lidet til at dække
de forøgede udgifter, og opmuntringen til
fremadstræben var just ikke synderlig stor.

Held med tør sommer
Imidlertid forandrede omstændighederne
sig snart til hans fordel, og han vidste
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med klogskab at benytte sig deraf. Den
usædvanlige tørre sommer 1826 og som
følge deraf den mislige høst, der bragte så
mangen en landmand tab, bragte held til
ham, især formedelst hans rige kartoffelhøst
på omtrent 800 tdr. Nu først så han sig i
stand til at forøge og forbedre besætningen,
og det varede ikke længe, før hans agerbrug
viste sig i den skjønne orden, hvori han
stedse senere bevarede det, en orden, der
ikke kunne andet, end at indtage og fornøje
hver den, der med åbent øje og med sans for
landvæsenet vandrede gjennem hans mark
og tænkte tilbage på dens tidligere usle
tilstand.

Af hans vinterbesætning fededes til
salg 10-12 stk., dels køer dels stude.
Til disses fedning anvendtes foruden
kartofler et betydeligt kvantum kom,
størstedelen gruttet. Strået anvendtes
næsten udelukkende til strøelse. Det havde
stået i hans magt at holde en meget større
besætning; men han fandt sin regning ved
at holde et mindre antal, og derimod at
anvende des større omhu og bekostning på
sine kreaturers røgt og pleje, hvorved han
naturligvis heller ikke lod den kraftfuldere
gjødning ude af beregning. Man så i hans
stald store, velholdte kreaturer, der afgave
rigelig fordel.

262 traver

God
hestekender

I de sidste 15 år fra 1828-42 inkl. kunne
hans afgrøde af langstrået sæd anslås
til 262 traver, der gave rigeligt 300 tdr.
kom årligt; hvortil kom hans lønnende
afgrøder af raps (i gennemsnit årligt 25
tdr.) kartofler af omtrent 6 tdr. land, ærter
og vikker, det store kvantum vikkehavre
og kløver, der opfodredes på stald om
sommeren eller gjordes til hø. Hans kom
var i almindelighed af fortrinlig kvalitet
og udmærket ved renhed. Især søgtes hans
mg begjærligt til udsæd, og deraf solgte
han hvert år betydeligt til høje priser. Hans
besætning var fem heste, om vinteren 20-24
fæhøveder, hvoriblandt nogle trækstude; om
sommeren 10-12 malkekøer og 14 får. Det
var det tredobbelte af, hvad den fra først af
havde været.

Udmærket kvægtillæg
Hans kvægtillæg var ikke betydeligt,
men udmærket. Hestene fodredes
næsten uafbrudt på stalden, såvel som
arbejsstudene og ungkvæget. Malkekøerne
derimod underholdtes om sommeren ved
halv staldfodring.
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Selv var han en god hestekj ender og
hans hestebesætning bestod af kostbare
ypperlige dyr, især i de senere år, eftersom
marken var bleven lettere at dyrke. Disse
heste afgaves gjeme, efter at de hos ham
var opfodrede, til Holsten eller udlandet.
Også holdt han i mange år en hingst, der
af stutterikommisionen var tilkjendt anden
præmie, og som derfor blev meget søgt.
Den grundsætning, der altid ledte
ham, var som overfor nævnt: ”først
det nødvendige, siden det nyttige og
behagelige”. Efter at derfor mark og
besætning vare bragte i fortrinlig stand,
henvendte han sin opmærksomhed på
gårdens brøstfældige bygninger. En smuk,
rummelig velindrettet bondegård rejste sig
på den gamles plads; inden 10 års forløb,
efter at han havde modtaget gården, vare
udhusene opførte, og i 1835 opførte han et
nyt våningshus (stuehus); en have på 4 skpr.
lands størrelse, beplantet med forædlede
frugttræer, blev anlagt ved stuehuset, og ved
flid og utrættet stræben havde han således
ikke alene mere end fordoblet fæstegårdens

værdi, men også beredet sig selv en friere
og lykkeligere tilværelse.

Hans eksempel blev efterlignet
Idet han således arbejdede for sig selv, var
hans virksomhed også frugtbringende for
andre; thi den glæde havde han, at se sit
eksempel efterlignet af mange, og for kun at
nævne en, navnlig af gårdfæster Jens Jensen
af Haar.
Søren Rasmussen Mikkelsen var den
første, som der i egnen havde iværksat hine
forskjællige landforbedringer. I omtrent to
menneskealdre har man set herlige følger
af hans utrættelige bestræbelser: nyere og
bedre agerdyrkningsredskaber i hver gård,
hensigtsmæssige sædskifter med brak,
mergling, brakfrugtavl almindelig indført,
markfred overholdes strengt og skattes som
et stort gode.

Besejrede alle hindringer
Søren Rasmussen Mikkelsen havde jo
vistnok under sin utrættelige stræben
mangen hård kamp at bestå imod
fordomme, hang ved det gamle, dadlesyge,
misundelse, men ved sindig klogskab og
opofrende uegennyttighed lykkedes det ham
efterhånden at besejre alle hindringerja
endog at bringe sine modstandere over på
sin side.
Således var det ham fx i begyndelsen
højst vanskeligt at holde fremmede
kreaturer fra sin lod; men ved hen ad
vinteren at tilbagegive bønderne de
anordnede optagnings-penge, som de havde
måttet erlægge til ham for deres kreaturer,
lykkedes det ham at opnå fuldkommen
markfred, et gode, der nu er almindeligt og
skattes højt.

Søgte ikke egen fordel
Mange betragtede overholdelsen af

markfreden som et indgreb i friheden,
der ikke kunne eller burde tåles. Men
ved den sindige klogskab, der fulgte ham
overalt, ved klart for alles øjne at vise, at
han ingenlunde søgte egen fordel og ikke
attråede ufred, men fred, derved nåede
han sit mål. Det varede ikke længe, inden
han nød den glæde at se, hvorledes mange
var ret ivrige for at bevare et gode, der for
ikke længe siden var bleven dem ligesom
påtvunget. At hele byen ikke siden har
savnet denne væsentlige betingelse for
et velordnet agerbrug, er et iblandt flere
beviser på den gode ånd, som ved denne
mands betænksomme og uegennyttige
fremgangsmåde udbredtes iblandt beboerne.

Trådte i hans
fodspor
Hans klogskab, duelighed, retsindighed
og velvilje blev snart erkendt i en videre
kreds. Mange af egnens bønder, som før
med ringeagt og dadelsyge så ned på hans
virke og iver, stræbte, som ovenfor antydet,
at træde i hans fodspor, og tyede til ham, for
af hans kyndige råd at vejledes i deres dont
som agerdyrkere. Ved sit eksempel og sin
redebonne vejledning virkede han således
til held for mange i og udenfor sognet. Så
meget des større indflydelse måtte hans
eksempel have blandt egnens bønder, som
det var fremstået i deres egne midte og
blev givet af en mand, der var undergivet
lige vilkår med dem. Mange er derfor også
de stemmer, der villigt har vidnet, hvad de
skyldte denne mand, og ikke sjældent har
den tale lydt: ”Således har jeg altid handlet,
thi således rådede Søren Mikkelsen mig”;
eller: ”Dette har jeg vel vogtet mig for, thi
derimod advarede Søren Mikkelsen.” Er
det sandt, at et almindeligt fremskridt i og
en glædelig interesse for landbruget spores
overalt der på egnen, da behøver vi ikke at
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spørge om, hvem der først har vakt livet og
vedligeholdt interessen.

Vejledte
den yngre slægt
Hans bestræbelser for at vejlede og
danne den yngre slægt fortjener ligeledes
anerkendelse. Adskillige, i alt 15 unge
mennesker, der som landvæsens-lærlinge
var betroet hans omsorg, til dels efter
landhusholdningsselskabets foranstaltning,
skylder for en stor del hans faderlige og
indsigtsfulde vejledning, at de blev dygtige
i deres sag og i stand til at overtage pladser
som ladefogeder og avlskarle. Han antog
disse unge mennesker med omhu og
nidkærhed, og de høstede ikke alene gavn
af hans praktiske færdighed, men også af
hans teoretiske kundskaber, så vidt det stod
i hans magt at bibringe dem sligt. Med
beundringsværdig kærlighed hengav han
sig til sit egentlige fag, men aldrig troede
han blindt hen på andres autoritet. Selv
ville han overbevise sig om det, han fandt
anbefalet, også passede med de stedlige
forhold og om det kunne betale sig. Derfor
skyede han hverken umage eller bekostning
på at anstille forsøg med mange sæd- og
græsarter.

Virksomt medlem af
grevskabet Frijsenborg
Herved samlede han sig en rigdom af
erfaringer, som også kom de mange til
gode, der søgte hans råd. Hans praktiske
dygtighed var ligeså kendt, som hans
retsindighed var agtet. Derfor blev
hans bistand også søgt ved forskellige
landøkonomiske foretagender, blandt
andre sådanne, der udgik fra ”den
landøkonomiske forening for grevskabet
Frijsenborg”, af hvilken han var et virksomt
medlem. Overhovedet rakte han villigt hånd
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til ethvert gavnligt foretagende, hvad enten
det alene indskrænkede sig til kommunen
eller var beregnet på et større samfund. Med
flere af landets højtstående og højtagtede
mænd stod han i brevveksling, og det tør
vel uden overdrivelse siges, at hans navn
var kendt og agtet næsten overalt i Jylland,
hvor sans for agerdyrkningen og dens
fremskridt var vakt.

Skolepatron
for Haldum Sogn
Også i andre henseender fortjener denne
agtværdige bonde at omtales. Han er
således, foruden hvad der allerede er
nævnt, ikke uden fortjeneste af den
kommune, hvori han levede, navnlig i sin
stilling som skolepatron for Haldum Sogn.
Som sådan opfyldte han ikke alene med
nidkærhed de ham påhvilende pligter, men
han virkede også meget til at befordre
en stadig skolegang. Som medlem af
sogneforstanderskabet forundtes det ham
kun et år at virke i. Hans kommunale
virksomhed ville sikkert ikke være blevet
uden smukke vidnesbyrd.

Antog forsømte børn
Hvor noget godt og gavnligt kunne
iværksættes, var han gerne blandt de
første, og han gav dertil villig og rundelig
sin skærv. Således var han også blandt de
første, som antog sig et af hovedstadens
forsømte børn, uagtet at han selv havde
en talrig børneflok (otte børn). Han følte
fuldtud vigtigheden og ansvarligheden ved
det hverv, han havde overtaget, og udfaldet
viste, at han var det voksent. Selv efter at
det unge menneske havde forladt hans hus,
vedblev han med faderligt øje at følge ham
og at våge over hans opførsel, og han nød
den glæde, at hans myndling blev et stille,
sædeligt og dygtigt tyende.

Dannebrogsmand
Hans fortjenester i forskellig retning
foranledigede landhusholdningsselskab
et til at bringe dem til Hs. Maj. Kongens
kundskab, hvorpå den hæderlige bonde
benådedes den 5. marts 1841 med
Dannebrogsmændenes hæderstegn. Han
fortjente det og kunne bære det med
tilfredshed. Alle fandt denne udmærkelse i
høj grad fortjent.
Søren Rasmussen Mikkelsen fornægtede
aldrig sin stand eller søgte at omgive den
med en upassende glans. At være agtet
og hædret som bonde både i eget og
andres huse, deri satte han sin ære. I de
mere dannede kredse var han en hyppig
og velkommen gæst; han bevægede sig
der med lethed og som hjemme og med
beskedenhed, men uden forlegenhed,
modtog han den hyldest, som ofte bragtes
ham.
Især i de senere år, da tiltagende
svagelighed forbød ham legemlig
anstrengelse, traf man ham ofte med bogen
i hånden. Foruden at være fortrolig med
danske landøkonomiske skrifter var han ej
ubekendt med skrifter af Thaer, Schrwerz
og Koppe. - En brystsvaghed endte Søren
Rasmussen Mikkelsens liv; han døde den 8.
april 1843, kun 53 år gammel (han efterlod
sig en enke på 38 år og otte børn i alderen
fra 20 til 2 år).
En 19-årig søn af ham blev i 1844
antaget iblandt landhusholdningsselskabe
ts landvæsens lærlinge. Enken giftede sig
senere på ny.

Havde tændt et lys
Tidligt måtte Søren R Mikkelsen, Haar
Overgaard, nedlægge sin gerning, men
for sin stand havde han tændt et lys, der i
sandhed ikke oplyste en snæver kreds og
som heller ikke udslukkedes efter hans død.

Netop fordi han var bondefødt og fra
først af befandt sig i trange kår, måtte hans
eksempel blive desto virksommere, thi
en sådan mands jævnlige ville jo, ved at
betragte hans stræben, kunne sige sig selv:
”Hvad han ejede af forstand og indsigt, af
legemlig kraft og timelig formue, dette er
også mig betroet; hvad han har virket og
vundet, det må også kunne lykkes mig!”
Han indtog ved retsind, dannelse, flid
og dygtighed en udmærket plads iblandt
sine jævnlige og var agtet og elsket af
både høje og lave. Han har således krav
på et hæderligt eftermæle. Gid da denne
sjældne bondes hæderlige færd måtte
være eftertragtet af ret mange til held for
dem selv og for fædrelandet! Gid hver
landkommune må i sin midte tælle mænd
som bonden Søren Rasmussen Mikkelsen
i Hår.

Stamtavle
Rasmus Nielsen gårdfæster i Hår død i
5/3 1817, hustru Ane Sørensdatter død
24/4 1823. Havde fire børn, deriblandt
Søren R Mikkelsen, der blev gift med
Sidsel Sørensdatter, født 1804, død 26/2
1870, datter af gårdfæster Søren Sørensen,
Sandby, og Mette Jensdatter, født i Hadsten,
død 13/11 1860.1 denne familie var der syv
sønner og fire døtre, heraf døde fem sønner
og tre døtre.

Efterslægt
Sidsel Jensdatter giftede sig igen med
ungkarl Rasmus Jensen Brendstrup, født
d. 14/8 1817 i Fårup ved Sabro, søn af
selvejerbonde Jens Lassen Brendstrup,
født 1784, død 1864, og hustru Appelone
Jensdatter, født 1785. Der er efterretning
om de allerbedste anbefalinger fra de steder,
hvor han var ansat, heraf de sidste fire år
som ladefoged på Frijsendal ved Hammel i
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derefter fattiggård for Langå, Torup og
Sdr. Vinge kommune. Morbroderen, Knud
Jensen Brendstrup, der boede i Terp ved
Bjerregrav, overtog formynderskab for den
fem-årige Ane.
Som 17 årig kom hun i huset hos en
anden morbroder, nemlig hos førnævnte
Rasmus Jensen Brendstrup. To år efter, d.

Søren Jensen Brendstrup.

tiden før han kom til Hår. Han har efter alt
at dømme tiltrådt som forkarl på gården,
da Søren Rasmussen Mikkelsen afgik ved
døden. Bryllup fandt sted 4. oktober 1844
(1 Vi år efter den første mands død).
Året efter blev min oldefar, Søren
Mikkelsen Brendstrup, født den 16/10
1845.
Rasmus J. Brendstrup havde flere
søskende: tre brødre og en søster, Ane
Margrete Jensen Brendstrup, som blev
født 2/11 1820. Denne søster blev gift
med Søren Andersen Sinding, født 21/3
1822 i Hvorslev. Han overtog Sindinggård
i Rønge ved Ulstrup i 1851, i året 1855
blev han sognefoged. Den 14/12 1852
blev min oldemor født her. Hun fik en
broder, Jens, der blev født i 1854, men som
døde året efter. I 1857 d. 17/7 døde Søren
Andersen Sinding, og d. 1/12 samme år
døde moderen Ane Margrete. Således var
min oldemor forældreløs som femårig. I
året 1879 købtes Sindinggården, den blev
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Ane Sinding, gift Brendstrup.

9/11 1871 blev hun gift med sønnen, sin
fætter Søren Mikkelsen Brendstrup. Den
22/11 1871 blev min mormor Sidsel Marie
Brendstrup født og opkaldt efter sin farmor
samt dagens navn, nemlig Sankt Cecilie
dag.
Min oldefar, Søren Mikkelsen
Brendstrup, der sammenlagde Haar
Overgård og Haar Højgård og udflyttede
gården til den plads, hvor der var indtil
for fa år siden, var ikke rask i de seneste
år af hans liv, så min senere morfar, Laust

Else Petra Nielsen
(1903).

Nielsen - født i
Spørring - blev
ansat som forkarl
på gården, Hår
Højgård. Her
traf han min
mormor Sidsel
Marie. Han købte
i 1893 gården
”Agersholm” i
Grundfør. De blev
giftd. 11/4 1893.

Dræbt ved
tærskeværk

Om efteråret 1893 blev deres første barn
født - en pige, der blev døbt Else Petra
Nielsen. Knap 10 år gammel, i oktober
1903, var hun sammen med de øvrige
på gården i gang med tærskning afkom.
Tærskeværket var drevet af en hestegang
og ikke afskærmet, som det kræves i dag.
Det ulykkelige skete, at hun fik sit forklæde
viklet ind i en drivaksel i tærskeværket
- så uheldigt, at hun blev slynget rundt
og mod et eller andet - fik kraniebrud og
døde nogle fa timer senere. Sorgen herover
var for mine bedsteforældre meget stor,
og de havde meget svært ved at komme
over det. Min mormors søster lod derfor
sit yngste barn Gudrun komme over til
sin søster og svoger - på besøg nogle uger
for adspredelse i deres dybe sorg. Dette
arrangement endte med, at hun vedblev at
være deres plejedatter hele sin barndom

Tv. Else Petra Nielsen, senere gift Kjær. Th.
Gudrun Andersen, senere gift Poulsen.

og ungdom. Godt et år efter blev min mor
født, nemlig den 9. januar 1906. Min mor
fik nøjagtigt samme navn, som sin afdøde
søster - nemlig Else Petra Nielsen.

Kildeangivelse
Det kongelige landhusholdningsselskabs
årsberetning, 1871. Artiklen er hovedsagelig
gengivet i datidens skrivesprog.
Aarhus Amtstidende, 19. februar 1929
Egne slægtsregistreringer.
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En litterær rundtur
i Favrskov Kommune
Af Villy Jensen, Hadsten
Alle digtere og forfattere har hentet
inspiration i deres omgivelser. Dette gælder
også i Favrskov Kommune, hvor store
navne som Blicher (1782-1848), H. C.
Andersen (1805-75) og Henrik Pontoppidan
(1857-1943) samt Karen Blixen (18851962) har fundet inspiration af steder
og personer, men også nyere digtere og
nulevende, som Stig Dalager og Peter
Nielsen, har fundet inspiration her.
Vi begynder i den nordvestlige del af
kommunen. I 1859 foretog H. C. Andersen
en Jyllandsrejse. Søndag den 28. august
kørte H. C. Andersen fra Randers mod
Viborg. På vejen skulle han besøge sin
ven, pastor Hans Jørgen S wane i Hj ermind
præstegård, som ligger lige uden for
Favrskov Kommune, som han næsten
sikkert har krydset på vejen, eller i det
mindste har han kunnet nyde udsigten over
en del af Gudenådalen, hvor denne i dag er
med i den nye kommune. På den tid bestod
Hj ermind skov af lave egekrat og strøg med
moser og hede, så udsigten fra præstegården
mod sydøst har været bedre. Desuden har
H. C. Andersen også skrevet under kørslen.
I sin dagbog skrev han: ” I går da jeg fra
Randers kørte til denne præstegård, hvor
min ven pastor S wane bor, skrev jeg en
sang til Jylland.”
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Sangen er ” Jylland mellem tvende
have”. I 4. vers hedder det:
”Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil;
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokser til
Britten flyver over hav
Gæster her prins Hamiets grav. ”

I 1856 var der i Rigsdagen blevet vedtaget
en plan for en jernbane fra Århus til
Randers, Viborg og Skive, og det er den
viden, der her fået digteren til at forestille
sig dampdragen fare af sted her mellem
Ulstrup og Bjerringbro, et sted som i dag er
del af vor nye kommune.
Nu gik der politik i sagen, så digterens
syn blev først til virkelighed i 1862, men
det er en helt anden sag.

Busbjerg
Lidt sydøst for Hjermind på sydsiden af
Gudenåen ligger Busbjerg. Her foregår en
væsentlig del af handlingen i St. Steensen
Blichers novelle ”En jysk røverhistorie”.
Blicher beskriver stedet:” Et par mil
vestlig for Randers henstrækker sig
bjergkæden Busbjerg, en af de højeste
og længste i Jylland, derhos ved sin
beliggenhed af bydende virkning: syd

Busbjerg.

for tilgrænset af et dyrket, velbebygget
landskab, ser det mod norden Gudenåen
henglide, uden bøjninger, stille gennem
de grønne enge. Den lyngbevoksede
bjergrække selv er altid lige mørk, undtagen
når en jævntfaldende vintersne giver den
samme farve som omlandet.”

Svinehyrden var greve
Handlingen tager udgangspunkt på
Hvorslevgård. Hovedpersonen, Hans, er
svinehyrde på gården. Da oldensvinene
om efteråret drives hjem, forvilder flokken
sig og stikker af, og er tilsyneladende
forsvundet på mystisk vis. Hans er
overbevist om, at nogle røvere holder
til i en hule i Busbjerg og at de har taget
svinene. Hans bliver under sin søgning

fanget og ført ind i røvernes hule, og kun
en indsats fra en kone, der fører hus for
røverne, redder hans liv. Han får tilkaldt
hjælp, og røverborgen stormes. Det viser
sig, at røvernes husholderske er blevet
tvunget ind i arbejdet. I virkeligheden er
hun mor til Hans, og hans nu afdøde far
var greve og godsejer. Hans vælger at være
bonde, og han bliver ejer af Barritslund og
gifter sig med datteren fra Hvorslevgård.

Da brast det gamle
pigehjerte
Næste stop på vores tur er Ulstrup slot,
som er model for herregården Ulvedal
i Blichers noveller ”Juleferierne” og
”Høstferierne” samt med i ”Den jydske
hvide dame”, der som model for den hvide
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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Ulstrup Slot.

dame har komtesse Juliane Marie Schell.
Hun er trods familiens fallit og fremmede
ejere blevet boende i en lille lejlighed nord
for slotsporten. Først i 1835, da gården kom
til offentlig auktion, og hun så, hvordan
griske skarer afgav bud på kulturværdier,
de ikke havde forstand og kultur til at
vurdere.. ..”da ved det sidste Hammerslag
brast det gamle Pigehjærte.”

Kærsholm
Nobelpristageren Henrik Pontoppidan
har også brugt træk fra Ulstrup, som
model for herregården Kærsholm, hvor
hovedpersonen i romanen ”Lykke-Per”
opholder sig en tid, da han er i nød .
Han har næsten nået sit mål med
handlingsmenneskets sejr over alle
fortidens spøgelser, da han ved sin moders
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død føler fortiden og slægtsarven fra de
mange præstegenerationer trænge igennem.
Om området hedder det: ” I en af det
østlige Jyllands frodige lavninger lå en
herregård, der med sine brunrøde mure
og bredt opstigende trappegavle mindede
om et kloster. Det var Kærsholm. Den lå i
kanten af et fladt engdrag, der krummede
sig gennem landet som en mægtig, grøn
flod med mark- og skovklædte højder på
begge sider. Midt igennem engen flød en
doven å - de kummerlige rester af det stolte
vandspejl, som engang havde dækket den
næsten milebrede dalbund. Når man kom
gående hen ad engen og ikke netop befandt
sig ved bredden, kunne man slet ikke se
noget til åen. ... I ørkenagtig ensformighed
og stilhed strakte nu den fedtglinsende
engflade sig hen mellem bakkerne uden vej

Frijsenborg Slot.

eller sti, uden et hus eller blot et træ. Når
det ikke netop var i høslettens tid, kunne
man timevis følge den ormebugtende åbred
uden at møde noget menneske eller høre
anden lyd end åens småsnakken og af og
til den dæmpede dundren af et jernbanetog,
der kørte over en bro et sted langt borte.
Om det så var den gamle sejlads med
kåge- den allersidste levning af fortidens
skibsfart, der endnu for en halv snes år
siden havde skabt nyt liv på åen, så var den
nu så godt som ophørt. Der kunne gå flere
uger, uden at man så nogen af disse lange,
bredbovede fartøjer, der i lastet tilstand lå
så dybt på vandet, at mandskabet, når det
ved hjælp af vældige stager skød dem op
mod strømmen, akkurat kunne gå tørskoet
på trædeplankeme langs rælingen.”

Pramdragerne på
Gudenåen
Om de mennesker, der i en periode fra
1844 og til jernbanen til Silkeborg kom i
1871, klarede fragten mellem Silkeborg og
Randers, har Hilmar Wulff skrevet romanen
”Pramdragerne på Gudenåen”. Disse folk
har også krydset Favrskov Kommune.
Det hedder: ” Trækstien mellem Randers
og Bjerringbro sugede sved og blod i sig.
Og regnskyl og åvand , som en umættelig
svamp. Og lejemændene var trækstiens
frivillige slaver.”

Frijsenborg
Fra Ulstrup flytter vi til Frijsenborg, som
også har været inspiration for forfattere.
H. C. Andersen og Karen Blixen har været
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gæster på slottet, og Blicher har skrevet
sin novelle ”Landsbydoktoren” med
tilknytningen til godset. Dens indledning
lyder:
”Fra den skønne herregård Frijsenborg
ser du igennem en lang og mægtig granallé
ned til den lille venlige by Hammel, dog
ikke stort mere af samme end kirken.
Gå engang derned! Midt på den nordre
side af de dødes have ser du ved foden af
et træ, som er ældre end nogen af os, et
lille stenmonument, hvorpå fortælles, at
derunder hviler den jordiske del af lægen
Bredenfeld.”
Stenen står der endnu, og personen er
en historisk person, hvilket ikke hindrer
Blicher i at bruge sin digteriske frihed, og
novellen er værd at læse.

Efter sygdommens karakter
Bredenfeld i novellen var tysker og huslæge
for herskabet på Frijsenborg, men han var
også apoteker, da han selv lavede sine
lægemidler. Når Blicher interesserede sig
for ham, var det fordi Bredenfeld reddede
livet for Blichers far, da denne som ung
var blevet alvorlig syg. Bredenfeld gav
hver dag flere timer audiens, og man kom
til efter sin sygdoms alvor og ikke efter
rang, så ”en fattig stodder kunne komme
ind førend greven selv.” Efter Blichers
oplysninger voksede Bredenfeld op i en
kirkeby på kanten af Lyneburgheden.
Han blev forlovet med en pige, Rosine,
fra samme by. Da han som ung rejste til
universitetet i Gøttingen for at læse til
præst, kom der en rig mand til kirkebyen.
Han gjorde kur til Rosine, og han fik støtte
af hendes mor, som gerne så den rige unge
mand som svigersøn. Det pres blev for
meget for Rosine. Hun blev alvorlig syg.
Bredenfeld kom hjem, men han kunne
ikke redde hende. Derfor besluttede han
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at skifte studium og bruge resten af sit liv
til kamp mod sygdom. ”Uduelighed eller
skødesløshed har berøvet mig Rosine. Jeg
vil hædre hendes minde ved at vorde de
lidendes hjælper. Dette forsæt, udsprunget
af så ren og ædel bevæggrund, blev
udført med mandig standhaftighed: som
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Mindesten for Johann Christian Bredefeld.

udmærket duelig læge og lige så duelig og
samvittighedsfuld tilbereder af lægemidler
var Bredenfeld i hele sit øvrige liv syges og
sorrigfuldes oprigtige ven.”

H. C. Andersen besøgte Frijsenborg
i alt 4 gange. Under et besøg i 1865
besøgte han også Favrskov. Han skrev i
sin dagbog: ”Torsdag 15 juni. Smukt vejr.
Kørt med grevinden, baronesse Taube
og kammerherreinde Mine Krieger til
Favrskov, som nu bygges om og ligger nær
ved jernbane-stationen; vi kørte en smuk

omvej, mellem skov og lyngbakker, forbi
en mølle; på gården var herhjemme fra folk
til at lave mad. Vi var i alt 5 vogne; spiste
udmærket og spadserede i den sandede
gammeldags have, så jernbanetoget bruse
forbi.”
Opholdene på Frijsenborg har ikke
- ud over dagbogsnotater, breve og et
par smådigte - sat sig direkte spor i
H. C. Andersens produktion. Alligevel
har de uden tvivl haft betydning.
Arkivar Flemming Jerk skriver bl.a. om
opholdene på Frijsenborg i ”Gyldendals
Egnsbeskrivelse” bd. 8 :”...lystede at gøre
gæsteophold på Frijsenborg og frekventere
herskabets unge krinolineklædte damer
og velplejede børn med højtlæsning af
sine eventyr. Dog har det næppe været
”Alt på sin rette Plads”, ”Gartneren og
Herskabet” eller andre af de eventyr, hvor
det er vrangsiden af dette nok så borgerlige
hyggeliv han ironiserer over. Det var jo ikke
altid og ikke alle steder, den gode digter
følte sig lige velkommen eller måske rettere
forstod at bryde op igen i tide.”

Karen Blixen
Karen Blixen besøgte Frijsenborg mange
gange. Hendes fars moster, Thyra, var gift
med lensgreve Christian Emil - ham der
står en statue af uden for slottet - og hendes
søn lensgreve Mogens Frijs var far til
Karens bedste veninde Daisy.
Karen selv og Daisy er modeller for
de to stolte søstre i ”De standhaftige
slaveejere.” - og de kunne minde om de
unge løsslupne mennesker i ”Karneval”
samt søstrene Coninck i ”Et familieselskab
i Helsingør” Karen Blixen skriver om
disse: ”De var livet og sjælen i al byens
munterhed... De kunne synge duetter som
et par nattergale i et træ, og de kunne, uden
ringeste ondskab, i stemme og manerer

efterligne hele Helsingørs beaumonde, så
at deres faders venner, byens matadorer,
skoggerlo og holdt sig på maven omkring
kortbordene. ... Men de stod i et sælsomt
fordrejet forhold til verden, som om det var
deres eget spejlbillede, de viste den, mens
den virkelige kvinde holdt sig i baggrunden,
og i skyggen, og så til.”

Ikke egen kammerpige
Karens forhold til familien Frijs var dog
ikke uden problemer. Hun fik ved mange
lejligheder sin socialt lavere stilling at føle.
Hun var altid den eneste gæst, der ikke
havde egen kammerpige, og ved middagene
blev hun anbragt ved en eller anden ung
person uden titel eller en ældre, gift mand,
og dette har også afspejlet sig i enkelte
noveller, og når hun skriver: ” 1908. Ofrede
mig om vinteren for det højere selskabsliv.
Var brudepige på Frijsenborg i snestorm.”,
så skriver Karen Blixens biograf Judith
Thruman om dette :” I dette billede - den
fygende snestorm, det pragtfulde slot, de
sociale og erotiske forventninger omkring
brylluppet og den ironiske drejning, hvor
oplevelsen bliver til et ”offer” - findes
næsten alle elementerne i Daisys dragende
magt.”

Karens mand, baron Bror BlixenFinecke opholdt sig også på Frijsenborg.
Hans mor, Clara, var datter af Thyra. Det
var i øvrigt Mogens Frijs, der fik Karen og
Bror til at rejse til Kenya.
Mogens Frijs's søster Agnes er model
for Adelaide i “Ib og Adelaide”. Om hende
hedder det :” ”Jyllands rose kaldte de
hende, som om al halvøens jord fra Skagen
til marsken var gået med til grobund
for denne ene skønne vækst. Rosen var
slank og bøjelig, ungdommeligt og naivt
lokkende i farver og duft.”
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Mogens Frijs er sammen med Karens
far, Vilhelm Dinesen, model for følgende
fra samme værk : ” .. .de to unge mænd var
så uadskillelige, at vittige hoveder havde
givet dem et fællesnavn og i dette skabt en
mystisk skikkelse, der forenede elegance
og verdenskundskab med fri og fantasirig
genialitet.”
Favrskov har på anden måde haft
betydning for litteraturen, idet den
omfattende bogsamling som godsejerne
Niels Friis og sønnen Mogens havde samlet
på gården, overgik til Frederik III og var
med til at danne kernen i Det kongelige
Bibliotek.

Evald Tang Kristensen
Hadsten by er med på turen, fordi Evald
Tang Kristensen (1843-1929), der samlede
sagn, folkeeventyr og viser fra alle egne
af landet, også lokalt, boede her fra 18881897.
Carl Ewald, der levede 1856-1908 og
som er kendt som Poul Henningsens far,
har skrevet en historisk roman ”Anne Sofie
Reventlow og Frederik IV” Den omhandler
Anne Sofie, der af kongen blev bortført
fra Clausholm slot og gift til venstre hånd.
Da dronning Louise døde i 1721, blev
Anne Sofie viet til højre hånd og kronet
til dronning. Efter kongens død blev hun
forvist til Clausholm, hvor hun døde i 1743.

Kom aldrig ud
Om hendes sidste tid skrev Carl Ewald:
” Så levede hun år efter år på Klausholm,
hvor hun havde en standsmæssig hofstand.
Hun havde en overhofmester og en
overhofmesterinde, en hoffrøken, en
kabinetssekretær og en stor skarer jomfruer
og lakajer. Hun kom aldrig uden for godsets
grænser, og ingen på egnen så hende,
undtagen når hun hver søndag kørte til
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Voldum kirke og hørte præsten, som hed
Niels Schi ve, og to gange om ugen besøgte
hende på Klausholm.”

På lyrikkens Danmarkskort
Vi vil slutte turen i Hinnerup, hvor Stig
Dalager og Peter Nielsen har fundet
inspiration til digtene ”Provinsidyl.
Hinnerupdigte”, som udkom i 1986 med en
anden del i 1987.
Digtene satte Hinnerup på lyrikkens
Danmarkskortja, de blev endog oversat til
tysk. Jørgen Christian Hansen skrev blandt
andet i en anmeldelse i Jyllands-Posten
i 87: ” Ikke en klæg provinsidyl, men et
udgangspunkt så godt som noget andet for
betragtning af verden. Verden er jo det hele,
inklusive Hinnerup, men Hinnerup er også
det hele, inklusive verden.”

Herude er der rart
Jeg vil slutte med nogle linier fra et digt fra
samlingen:
” Herude er der rart. Herude er der
godt. Vi forfalder til de små haver
med deres død og drøm. De mange
tørresnore med hvidvasket undertøj
og fuglefarve. Ingen dør her ved
middagstid, mens kålsommerfuglene
svæver over stokroser. En stokroses duft
og en barmhjertig bajer, en snaps med
himmelfarve og synkedynd.
Haven er vores martyrium, vores
frelserekko.
Her smører vi mad og nedsvælger
undulatlyde. ”

Fotos: Mads Bjørnkjær Jensen.

Hestenes rolle i livsformen på landet
Af Niels C hr. Pedersen

I min fortælling i Østjysk Hjemstavns
årbog 2001 omtalte jeg kort den betydning,
hestene havde i livsformen på landet.
Hestene var mændenes område, og min
far var eminent dygtig til at omgås heste.
Han var i besiddelse af nogle nedarvede
evner fra sin far.

Hingstetæmmeren
fra Rigtrup
Vi skal tilbage til min farfar, Jens Andersen
Anton Pedersen, som havde en lille gård i
landsbyen Rigtrup i kommunens østre ende.
Han gik på arbejde på nabogårdene om
vinteren, hvor der blev tærsket med plej 1.
En plejl er et toleddet træredskab, som
man bankede kernerne af med. Men ind
imellem kom der bud efter ham om hjælp
til at dressere en vanskelig hest eller hingst.
Det var han god til, og han havde da også
tilnavnet ”Hingstetæmmeren fra Rigtrup”.
Hvis jeg nu retter stednavnet til ”Rejtrup”,
er der flere, der er med.

Godt ry
Efterhånden bredte hans ry sig, og han
fulgte ofte en statskonsulent Jensen til
dyrskuer og kåringer rundt omkring i
Jylland. Der var altid fremstillet mange
heste, og bedømmelsen afvikledes
hurtigere, når ”Jens Ajsen” var med.

Peder Broholm og konsulent Hansen 1947.

Det lange navn med to efternavne var
for besværligt - derfor forkortelsen - og
for ældre landmænd vil det navn nok
vække erindringer, ikke direkte, men fra
fortællinger om min farfars bedrifter.
En vanskelig hingst kunne skabe meget
uro, men den faldt altid til ro, når min farfar
fik fat i hovedtøjet.
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Mange hesteejere bad ham om at
fremstille/mønstre deres hingst på dyrskuer
og kåringer - vel fordi det kunne give en
bedre placering.

Havde reddet mange
Han var en god fortæller, og da han fyldte
80 år, udtalte han til Randers Dagblad, at
han havde reddet mange mennesker fra
gale hingste. Naturligvis er bedrifterne
vokset hver gang, de er blevet fortalt, men
der er ingen tvivl om, at Jens Ajsen havde
særlige evner til at omgås heste, og det blev
værdsat.
Omkring århundredeskiftet var der en
stærk vækst i hesteholdet i landbruget. Fra
1870 til 1914 var der næsten en fordobling
af hesteantallet. Behovet var der jo, og
prisen på en hest var ret betydelig i forhold
til andet. En god hest kunne hjembringe det
samme som årslønnen til en forkarl.
Herved opstod den vekselvirkning, at jo
bedre hestehold der var på en gård, jo bedre
forkarl kunne man fa, og jo bedre forkarl,
des bedre hestehold.
Egnen her var godt med, når der var
tale om hesteavl, og landsbyerne Hadbjerg,
Robdrup og Høming-Krogsager skal
nævnes - især når det drejer sig om jyske
heste.

Den jyske hest
Den jyske hest, som vi kender den, er kun
godt 100 år gammel.
Før århundredeskiftet blev der gjort
forsøg med engelske hestetyper for at skabe
en arbejdshest, som var lidt kraftigere end
de heste, man brugte i det 19. århundrede,
men det blev en hest med et tyskklingende
navn, der kom til at sætte sit præg på den
jyske hesterace. ”Oppenheim” kom til
Robdrup og fungerede godt her, men den
hjemlige opformering slog ikke til.
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Cementheste
Omkring år 1900 blev der ved en
handelsaftale mellem Danmark og Rusland
leveret cement til Litauen og Rusland i
bytte med heste (kaldet ”cementheste”).
Begrebet ”cementheste” kan man støde
på i bogen ”16 år i Sibirien” af ægteparret
Rachlin. Israel Rachlins far var dengang
storhestehandler i Litauen, og han har
opkøbt rigtig mange heste i Litauen og
udskibet dem til Danmark. I bådene, der
udgik fra Kolding, var der af og til jyske
heste til Rusland.
Min bedstefar var adskillige gange med
på de ture østpå. De foregik i småskibe, og
turene tog givetvis lang tid. Tit var både
heste og mandskab søsyge, men jobbet
skulle passes.
Jens Ajsen var medvirkende til, at
hestene kom velbeholdne i land.

Aldrig mere,
men så alligevel
Aldrig mere, sagde mandskabet hver gang,
men når der kom bud, tog de af sted igen.
Disse heste blev solgt og anvendt
- litauerne mest på gårdene og russerne på
husmandsbrugene.
Årsagen til den voldsomme vækst i
hesteholdet i den 100-årige periode 18501950 har jeg svært ved at forklare. Det må
være forskellige omstændigheder, som gør
sig gældende.
Gårdene var blevet flyttet ud, så
markerne kunne inddrages og opdyrkes.
De samme gårde blev senere frikøbt, og
bønderne blev mere målbevidste som
selvejere.
Som avlsarbejdet skred frem, og
unghestene blev bedre, måtte de lidt ældre
og lidt ringere heste skubbes ud.
Til de fleste tider har en slagtehest også
hjembragt en god pris.

I og med at importen fra øst var
omfattende, har der næppe været nogen
eksport af betydning.

derefter udskibet til Danmark. Man skulle
nok ikke ret langt tilbage i stamtavlen for at
støde på vildhesten.

Hestens betydning

”Peder Broholm”

De læsere, som kun har kendt til traktorer
som trækkraft i landbruget, vil nok have
svært ved at blive interesseret i min historie,
men her kan vi glide tilbage til, hvor
jeg startede, nemlig hestens betydning i
driftsformen og livsformen i landbruget.
Enkelte husmænd foretrak en enkelt hest
som eneste trækkraft på ejendommen, men
de fleste valgte to småheste som trækkraft.
Det var ofte russerhesten - dels fordi den
var billig i indkøb, og dels fordi den var
nøjsom med foder, men vanskelige kunne
de godt være. Man kunne godt fa den tanke,
at de var indfanget på prærien (tundraen) og

Min far var hestemand, så det gjorde noget,
men også her måtte han ind imellem have
hjælp af min mor.
På ”Broholm” havde vi en ældre
russerhoppe, som jo godt vidste, hvad det
gjaldt, når far kom ud i indhegningen med
grimen eller hovedtøjet. Så rystede hun bare
på hovedet og gik sin vej.
Min mor vidste godt, hvordan det ofte
gik, så hun var parat med en skive rugbrød,
og hun havde ingen problemer med at fange
Nelly.
Nelly gjorde det godt i mange år
sammen med en større litauer, Klavs.

Broholm 1951.
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Vi er nu i 30’eme, og trods elendige
tider økonomisk havde husmændene stadig
troen og håbet i behold. Der var, på knap 10
år, etableret rigtig pæne kvægbesætninger,
og nu drejede det sig om at blive bedre og
flottere kørende, jo, jo!

Peder Broholm, som min far blev kaldt,
var drivkraften i planerne. Et vers fra én
af sangene ved mine forældres sølvbryllup
skal lige klemmes ind her:

Peder Chr. Pedersen, Pder Broholm, 1891-1957.
Billede taget i 1951.

Men Nelly bidrog også af og til med et
føl. Faderen til føllet var vel en tilfældig
russerhest eller endnu værre - en islænder.
Resultatet var nærmest katastrofalt set med
rigtige ”hestemands-øjne”. Det måtte kunne
gøres bedre.
Jeg vil lige præcisere, at mine forældre
var Else og Peder Christian Pedersen. De
havde ejendommen ”Broholm”. Det var den
første ejendom fra Hadsten-siden, bygget i
1923.

Faurskov og
Volstrup
Først i 20’eme blev Faurskov og Volstrup
totalt udstykket, og der blev etableret 40
nye husmandsbrug, heraf 35 i Lyngå Sogn.
Broholm og fire andre lå i Galten Sogn, og
de kom herved til at høre til Hadsten.
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”Peder, du har mønstret heste helt fra
dine unge år,
og nu er du blandt de bedste, som den
ædle kunst forstår.
Du kan med et ord, et blik sætte ret på
heste skik,
så de rigtig springer.
Når du rigtigfanger an, gamle krikker
trave kan,
som de havde vinger. ”
Peder Broholm havde, ved siden af at drive
landbrug, en brødtur for bager Jensen i
Søndergade.

Turen gik gennem Faurskovrækken,
Lyngå, Bægårde, Granslev, Bidstrup,
Svejstrup og sluttede ved Faurskov. En lang
tur i sig selv, men der blev også snakket
hestesnak, hvor der var interesse.

For brødvognen var som regel vallakken
Klavs som enspænder. Snakken om hesteavl
interesserede ikke ham, og det skete
adskillige gange, at Klavs bare gik hjem
uden at fa kusken med. Så måtte Peder
Broholm bruge åpostlenes heste hjem.
Når ham kom hjem, var Klavs spændt
fra, sat ind, fordret af, og der blev ikke
vekslet mange ord mellem ægteparret sådan
en aften.

Hadstenegnens Frederiksborg
Hesteavlsforening
I året 1933, hvor økonomien kradsede mest,
fik tankerne fast form, og målet var at fa
en hingst af Frederiksborg-racen hertil fra
Sjælland. Det var nok på en husmandsrejse,
at disse flotte heste blev beundret.
Frederiksborg-racen er den ældste i
Danmark og stambogsført i 400 år.
Især hestenes bevægelser blev beundret.
Særdeles brugbar som trækdyr, men også til
mere luksuspræget kørsel ville det være en
rigtig flot hest.
Dristige tanker, må man sige, i en så
vanskelig tid.
1933 var året, hvor Kanslergadeforliget
blev indgået med Th. Stauning som
statsminister.
I 1934 blev ”Hadstenegnens
Frederiksborg Hesteavlsforening” etableret.
Der blev valgt en bestyrelse med Peder
Broholm som formand.
Bestyrelsen tog til Sjælland i det tidlige
forår og købte hingst. Krydsningsavlen
kunne så starte samme år. Nå ja, hvem
skulle være fodervært? Peder Broholm,
naturligvis!
Der blev ført protokol over beslutninger
og aktiviteter fra starten. Desværre er det
ikke lykkedes mig at finde protokollen, så
jeg må fortælle ud ffa hukommelsen.

Solid tilslutning
Økonomien byggede på en medlems
tegning, som også havde tilslutning fra
gårdmændene.
Tilslutningen må have været solid. Den
skulle danne grundlag for optagelse af lån
til indkøb af hingst.
Bedækningspengene blev fastsat til kr.
7,50 og ved drægtighed eller føl kr. 15,00.
Der blev tilført et passende antal hopper
allerede det første år - ca. 70.

Startbeløbet faldt kontant, og det tilfaldt
foderværten af hingsten.
Følpengene var til betaling ved
hingstegildet i marts måned.
Hingstegildet er en historie for sig. Den
kommer jeg ind på senere.
De første år blev hingsten præsenteret
på markedspladser og dyrskuepladser i
omegnen. Hammel-marked blev besøgt
årligt. Hammel-marked var berømt og
besøgt af rigtig mange mennesker. Her blev
”mønstret” så det forslog, og hingsten blev
beundret.
Det gav interesse fra yderområderne.
Fra Borritsø kom hopper fra en større gård.
Fra Søften, Hornslet, Uggelhuse og andre
steder.
En familie fra Asferg, Møller Laursen,
viste interesse, og der blev skabt
forretningsforbindelse, men også venskab
med familien.
Det resulterede i, at Møller Laursen
overtog to af foreningens hingste, når der
blev familieskab med den nye generation
afhopper, og der blev købt ny hingst til
foreningen i Hadsten ca. hvert 4. år.

Gode
arbejdsheste
Krydsningsavlen med især litauerhopper
gav nogle gode arbejdsheste, og det
fortsatte i hele perioden, men også dette
måtte kunne gøres bedre.
Snart det blev almindeligt at importere
frederiksborghopper fra Sjælland, også med
Peder Broholm som formidler.
Foreningens ledelse blev også dristigere
og satte prisen op til kr. 10 + kr. 20 uden at
det gav negativ effekt. Der blev tilført ca.
100 hopper årligt i en årrække.
De tre sommermåneder var hektiske,
men interessante. Vi drenge levede med
og fik rigtig lært at omgås heste, men mere
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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vigtigt, at omgås mennesker, og det kom os
til gode videre frem i tilværelsen.

Mønstring af heste
Uden for sæsonen fungerede vores far
som instruktør - ”mønstringslærer” - rundt
omkring på egnen. Det foregik på kurser
arrangeret af landboforeninger eller på
større gårde.
Der mødte mange unge karle til disse
kurser, og Peder Broholm var dygtig til at
lære fra sig, men det var også en tid, hvor
ordrer blev fulgt og med godt resultat.
Der skal nok være adskillige ældre
landmænd, som mindes deres deltagelse i et
sådant kursus.

Ejernes stolthed
Hestene var ejernes stolthed. Det var
hestene, der frem for andre husdyr, blev vist
frem, når der kom besøg på gårdene, og var
hestene lidt udover det almindelige, blev de
også præsenteret udenfor. Så skulle karlen
kunne sit håndværk.
En af foreningens hingste blev
udtaget til at repræsentere racen ved
Jubilæumsdyrskuet på Bellahøj i 1938.
En noget større repræsentation var der
naturligvis på Sjælland.
Også her var Peder Broholm instruktør
for de unge, der fremførte de lette racer:
Frederiksborgere og Oldenborgere.
Især blev der herset med mandskab og
heste forud for Kong Christians besøg.
Uniformen var hvide bukser, hvid skjorte
og hvid kasket.
Kasketten skulle holdes under venstre
arm, når kongelogen passeredes.
Kun en enkelt glemte dette!

Hingstegilde
Jeg lovede tidligere at komme ind på
hingstegildeme.
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Sædvanligvis i marts måned blev der
inviteret til et gilde, en sammenkomst,
der fra hesteavlsforeningens side havde
til formål at inkassere betalingen for
drægtighed, også kaldet følpenge.
Af Jens Erik Hansen, Skovvangsvej 4,
Hadsten, har jeg lånt en side fra Randers
Dagblad d. 7. april 1949. Her er der en
omtale af et hingstegilde på Purhus Kro
samme år. Jeg vil referere kort:
”Gildet startede om eftermiddagen med
præsentation af hingsten - i dette tilfælde
en privatejet jysk hingst - udenfor kroen.
Hingsten mønstredes flere gange,
efterhånden som der kom flere tilskuere til.
Imens snakkedes der om heste og erfaringer
med det betydningsfulde husdyr.
Ejerne af hingsten var Laurits Hansen,
GI. Fårup (Jens Erik Hansen far) og
Andreas Boje Munkebo, Fårup.
Laurits Hansen bød indenfor til spisning
på kroen.
Traktementet bestod af sild og snaps
fulgt af en solid bøf med øl. Senere
serveredes ost med nok en snaps og øl og
sluttelig kaffe.
Der holdtes taler, indledningsvis af
Laurits Hansen, der takkede for, at man
holdt fast ved den jyske hest samt for
tilslutningen.

60 hopper
tilført
Der var tilført 60 hopper til hingsten.
Laurits Hansen omtalte udsigten for
eksporten og hestepriseme - ikke så ringe
endda! Ja, udtrykket var faktisk brugt. Stod
man sammen om den jyske hest klaredes
konkurrencen mod mekaniseringssygen
nok.
Anders Boje fortalte, at han gik med i
ejerskabet for at holde ”de der belgiere” på
afstand.

Ind imellem talerne stilledes op i kø,
tegnebøgerne kom frem, og følpengene blev
betalt og indkasseret.
Så talte Vilhelm Sørensen fra
Gunnestrup og fremhævede den flotte
hingst, man havde set, og han talte med
forventningens glæde om de føl, der
ventedes født hen på sommeren.

Sognefoged Martin Harbo, Asferg,
beskrev i sin tale hingsten som tiltalende,
ikke for stor, men kort og tung.
En sidste taler fortalte, at han altid
tilførte sine hopper til den hingst, hvor
der efterfølgende kunne forventes et godt
hingstegilde!

Man fornemmer
stemningen!
Der spilledes kort og blev røget cigarer i det
ikke alt for store lokale.”
Selv har jeg deltaget i et hingstegilde
på Hvidsten Kro i 1943. Det var kredsen
omkring hingste i Asferg, der var samlet
her.
Menuen var ”Recepten” - æggekage
med øl og snaps og efterfølgende godt
samvær.
Hingstegildeme for Hadstenegnens
Frederiksborg Hesteavlsforening blev
afholdt på Østergades Afholdshotel i
Hadsten.
Hingsten blev forud præsenteret hen ad
Østergade, som de første år var grusvej.

Ida Ryssel med sin hest Wivi nr. 2781. Fløj og æresræmie Ungskuet 1969.
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Gæsterne kom kørende, og hopperne,
mange høj drægtige, blev opstaldet i stalden
bag hotellet.
Hingsten blev også sat ind, mens gildet
blev afviklet, så der var hestevrinsk og uro,
og foråret var på vej.
I salen på hotellet blev der serveret
kaffe og wienerbrød, men også her blev
der snakket om hesteavl, og tegnebøgerne
kom frem - nogle lavet af muldvarpeskind
- men følpengene faldt beredvilligt.

Mekaniseringens indtog i
landbruget
Hadstenegnens Frederiksborg
Hesteavlsforening og dens
frederiksborgheste fungerede godt og efter
hensigten i perioden 1934 til 1954.
Hurtigere end ventet af de fleste
begyndte der at komme traktorer til
Danmark. Mekaniseringen blev finansieret
gennem den såkaldte Marshall-hjælp fra
USA - en hjælp, der gav store fremskridt
i Europa, som var udmarvet efter Anden
Verdenskrig.
Jeg vil gerne indrømme, at jeg blev glad
for min grå Ferguson. Den var let at omgås
og ikke så tidskrævende som hestene.
Men en epoke var slut eller ved at ebbe
ud med heste som trækkraft i landbruget.
Frederiksborg hesteavlsforeningen
opløstes i 1954, men inden da havde den sat
sit stærke præg på Hadstenegnen, både med
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krydsningsavl og renavl af frederiksborg
heste.
Enkelte fortsatte naturligvis med
avlen, og på gården i Asferg ved Verner
Møller Laursen drives der stadig avl med
frederiksborgheste.
På gården ”Duensletgård” i Langskov
fortsatte Kirstine og Peder Ryssel Andersen
med at drive avl med frederiksborgerne
sideløbende med mekaniseringen.
Hestespandet var kvalitetsmæssigt blandt
de bedste.

Datteren Ida havde arvet forældrenes
interesse for heste. Ved at
tilføre en hannoveranerhingst til
frederiksborghoppeme ffemavledes nogle
af de ypperste sportheste i landet. Ida
hjembragte med sine heste toppræmier fra
mange skuer.

Så mødte Ida en ung mand og forelskede
sig i ham, men Bjarne var allergisk overfor
hestestøv, og Ida måtte foretage et valg. Ida
valgte Bjarne og bortvalgte dermed hestene.

Hestene fik dog fortsat en god tilværelse på
gården i Langskov, og Ida og Bjarne lever
lykkeligt den dag i dag uden heste.

Billederne af de flotte heste er venligst
udlånt af Ida.

Stilling-Solbjerg Sø
Af Thorkild Høy

På de officielle kortværker står der i
den vestlige ende af søen Stilling Sø og
Solbjerg Sø i den østlige, men ikke noget
fællesnavn, følgelig er dette blevet de
to navne forbundet med en bindestreg.
Det ældste eksempel på denne form, jeg
er stødt på, er i en artikel i Aarhus Stifts
Aarbog fra 1925 ”Hjelmslev Herred”; men
sandsynligvis findes der ældre eksempler. I
”Morskabslæsning for den danske Almue”
1840 findes på siderne 574-76 en artikel
”Solbjerg Sø”, der indledes således: ”1
Skanderborg Amt, Hjelmslev Herred, findes
en Sø af dette Navn; den kaldes ogsaa
Blegindsø. Fregerslevsø og Stillingsø, efter
forskjellige Byer, den snoer sig om ved”.
Andetsteds er den kaldt Vitved Sø.
Engang forløb amtsgrænsen mellem
Aarhus og Skanderborg amter på langs
gennem søen, senere kom den til helt at
ligge i Århus Amt. Efter 1.1.2007 hedder
forvaltningsenheden antagelig Region
Midtjylland. Skanderborg Kommune
vil komme til at omfatte det meste af
søen, Aarhus Kommune dog den østlige
ende, som det allerede er tilfældet. Indtil
da danner søen på en lang strækning
grænse mellem Skanderborg og Høming
kommuner. Søen er tilgrænset af seks
sogne.

Dybdeforhold
Om søens dybdeforhold fandtes ingen
pålidelige oplysninger, så i august
1970 foretog forfatteren en fuldstændig
kortlægning af dybdeforholdene med
skrivende ekkolod og fandt en største
dybde på 18,7 meter ved et vandspejl 49,9
meter over DNN (GM). Et dybdekort
i 1:5.000 blev udarbejdet på grundlag
heraf. Grundkortet var en forstørrelse af
målebordsbladene M 2613 Skanderborg
og M 2614 Malling. I efteråret 1977 blev
en omlægning af Horsens-Århus Landevej
taget i brug. Vejarbejdet havde blandt
andet medført et indgreb i Stilling-Solbjerg
Sø. Vejdæmningens belastning af den
bløde bund ved søbredden medførte en
opskydning ude i søen, som behørigt blev
holdt under observation af Amtsvejvæsenet.
Ifølge en pejleplan af 14.7.1976 synes
den af have nået tæt på vandoverfladen. I
september 1990 foretog jeg supplerende
ekkolodninger og fandt, at toppen af
opskydningen nu var 1,8 meter under
vandspejlet. Revisionen afstedkom en
udgave af dybdekortet i 1:10.000 baseret på
et fotogrammetrisk manuskriptkort, mere
håndterligt end det i 1:5.000, der var ca. 1,3
meter langt.
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800 m

STILLING-SOLBJERi

HØRNING, SKANDERBORG og ÅRHUS K(
AARHUS AMT

Vandspejl: 49.9 m over DNN (GM)
Ekkolodning foretaget august 1970. Supplerende ekkolodninger i østlig
Rørsumpgrænsen indregnet og øvrig ajourføring og komplettering forel
Udarbejdet af landinspektør Thorkild Høy og publiceret juni 1991.
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Afløb

Stilling-Solbjerg Sø. Del af Stilling by i
baggrunden. Juli1970.

Stilling-Solbjerg Sø udfylder de dybeste
dele af en markant tunneldal. De dybeste
steder ligger excentrisk i søen og viser
hen til strømmende vands eroderende
kraft. Fx er der 14,3 meter dybt 60 meter
ude ffa odden i nordkysten, godt 1 km øst
for Stilling. Det dybeste sted, 18,7 meter,
ligger kun godt 100 meter fra nordkysten
og omtrent midtvejs i søen. I den brede
østlige del er bundrelieffet mindre entydigt.
Her har dødis antagelig spillet en rolle.
Grundene betegnet Bispeholm markerede
sig tydeligt i 1970 ved, at en kraftig
rankegrøde nåede vandspejlet.

Bakkelandet
Bakkelandet syd for søen når en betydelige
højde af op til 70-80 meter over søens
vandspejl, inden det falder ned mod
Skanderborg Sø, hvis vandspejl kun ligger
24 meter over havet. Bakkelandet afvandes
til Stilling-Solbjerg Sø af Vitved Bæk
og Pilbro Bæk, som gennemstrømmer
den såkaldte Pilbrodal, der er fredet,
og hvis dannelseshistorie diskuteres i
”Geologisk Set: Det mellemste Jylland”
(Geografforlaget 1994). I denne
sammenhæng refereres diskussionen om
tunneldales tilblivelseshistorie.
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Bakkelandet nord for søen, gennem hvilket
afløbet Århus Å snor sig, når væsentlig
beskednere højder, 20-25 meter over
søspejlet. Det er ofte ret tæt på søen, så her
er der få og små tilløb - størst er afløbet fra
Blegind Mose.
Tunneldalen og bakkelandet sydøst
for søen afvandes af Løjenkær Bæk, det
største tilløb, og af Møddebro Bæk. Ved
søens vestende er dalen stærkt indsnævret,
og vandskellet mod Illeup ådalen forløber
gennem Stilling byområde. Her er ingen
naturlige tilløb, men indtil 1975 blev
spildevandet fra byen ledt ud i søen.
Oplandets samlede areal angives at være 50
km2.

Vandmøller
Vandspejlets usædvanlige højde over havet
(sammenlignet med nærliggende søer) gør,
at afløbet Århus Å far et kraftigt fald. Dette
finder blandt andet udtryk i et betydeligt
antal vandmøller, af hvilke Pinds Mølle
vel er den bedst kendte. Den første af disse
møller, Aldrup Mølle, er den, der gennem
tiden har haft størst indflydelse på søens
vandspejl.
Sagen om en sænkning af dette blev
rejst først gang i 1873, men først realiseret
i 1936. Ifølge Hedeselskabets journal (nu i
Erhvervsarkivet i Århus) skulle vandspejlet
sænkes 1 % meter. Aage Domino:
”Solbjergsøens overflade blev sænket
halvanden meter” refererer hele historien i
en artikel med nævnte titel i bogen: ”Fire
sogne omkring Solbjerg”, bd. 2, 1981.
Sænkningen til det nuværende niveau,
knap 50 meter, anses for at være til det
oprindelige, da flere gamle anlæg til
beskyttelse af både, formentlig eger, kom
til syne ved sænkningen. Det er troligt, at
Aldrup Mølle gennem århundrederne har

hævet vandspejlet. Det angives, at søens
areal blev formindsket med 60 tdr. land ved
sænkningen.

ti

Kortgrundlagets
betydning
På basis af konceptkort i 1:5.000
(grundkort: forstørrede fotogrammetriske
manuskriptkort på plast) er arealet bestemt
til 374 hektar, volumenet til 30 millioner
kubikmeter og middeldybden til 8,03 meter.
Det lidt større areal på trods af en beskæring
på 1, 2 hektar ved foromtalte vejanlæg
beror på det forbedrede kortgrundlag i
forhold til de gamle målebordsblade.

Sigtdybder
Den 22.8.1970 blev der målt sigtdybder på
0,4-0,5 meter og 11.9.1990 1,2 meter. Århus
Amts målinger går tilbage til 1976, hvor
der 3.6. blev målt 0,1 meter, 22.9. 0,7 meter
og 11.11. 1,0 meter. ”Som et gennemsnit
var sigtdybden 1,6 meter i 1996”, siges
det i Århus Amts brochure: ”StillingSolbjerg Sø” 1998.1 2003 måltes 0,9
meter 28.8. og 2,7 meter 5.2. Forbedringen
skyldtes især afskæringen af spildevand
som nævnt fra Stilling i 1975. 1986 blev
spildevandet fra Solbjerg ført til Århus Å
neden for søen, men der er mange spredt
liggende ejendomme i oplandet, således
at søen stadig tilføres for store mængder
næringsstoffer.

Stilling opstår
Jernbanen mellem Skanderborg og Århus
blev taget i brug 1868, og ved Stilling
var der et såkaldt trinbræt, der førte til,
at en bebyggelse opstod. I 1889 blev
trinbrættet, efter et ganske omfattende
byggeri, til en regulær jernbanestation.
Stationsbyen udviklede sig og har nu 3732
indbyggere (1.1.2004). Ved søens østende

Stilling-Solbjerg Sø set fra vej mellem Solbjerg
og Vitved. August 2006.

ligger landsbyen Solbjerg - ganske tæt på
søbredden - oprindelig med både kirke
og kro. Kirketomten blev frilagt i 1931
(Gerda Reppke: Dengang, der var kirke i
Solbjerg. ”Fire sogne omkring Solbjerg”,
bd. 2, 1981), men meget lidt vides om den
i øvrigt. Den formodes nedrevet samtidig
med Reformationen. Kroen holdt væsentlig
længere - til 1871. Landevejen, der hidtil
havde gået gennem landsbyen blev forlagt
udenom i 1870, og året efter flyttede
kroen over til den nye vej. Omkring den
voksede en lille by op. Den fik navnet Ny
Solbjerg, men med tiden er Ny gået af
brug, ligesom tilfældet fx er med Ny Holte.
Vejforlægningen i 1977 gjorde den gamle
vej til en fredelig hovedgade i Solbjerg,
der er vokset betydeligt. 1. januar 2004
rummede den 2890 indbyggere. Den gamle
kro er for nylig nedrevet, så Solbjerg, der en
tid rummede to kroer, har nu ingen.

Sejlads
Bortset fra disse to bymæssige bebyggelser
er bredderne stort set fri for bebyggelse.
På nordkysten ligger de to Søgårde knap
100 meter fra bredden. Mellem dem
fører en vej ned til kysten. Herfra var der
tidligere færgeforbindelser til sydsiden,
hvor færgemandens hus lå. I foromtalte
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brochure ”Stilling-Solbjerg Sø” er der et
billede af færgebåden og klokken, med
hvilken man hidkaldte båden, hvis den var
på sydsiden. Ifølge Sevel Andersens bog
”Vitved Sogn - som det var engang” 1979
blev stedet i 1938 købt af J. Schandorff
Johansen, der drev færgeriet og lejede
både ud. Der var tillige traktørsted i det
lille kampestenshus. Da jeg besejlede søen
i 1970, ejedes ejendommen af V. Cordes,
der bruge den til sommerbolig. Færgeriet
var ophørt, servering ligeledes. Flere
lignende virksomheder eksisterer heller
ikke mere. På næsset nær færgestedet
ligger ejendommen ”Amerika”, navngivet
således, fordi den en tid ejedes af en dansk
amerikaner. Måske har han givet stedet
dette navn.

Det ville være oplagt, om der have
været en dampbådsrute på langs ad søen de
sidste årtier af 1800-tallet, som tilbringer til
jernbanen i Stilling i lighed med sådanne på
mange andre søer, men det er ikke lykkedes,
at finde noget herom. Nutildags er sejlads
med motordrevne fartøjer ikke tilladt,
men Skanderborg Vandskiklub har en
dispensation. Klubben har en skihoprampe
forankret på den grund, der strækker sig ud
fra nordkysten på søens vestende (Stilling
Sø). Klubbens aktivitet er en tom i øjet
på mange kystboere, men klubben har
udøvet sin sport her i mangfoldige år. Også
i Solbjerg-enden har foreningen Solbjerg
Søsport en dispensation for en følgebåd
ved optimistj oliesej ladser. Hovedparten af
klubbens godt halvt hundrede medlemmer
er kajakroere. Den har sit klubhus ved
kysten syd for GI. Solbjerg. Tidligere var
der adskillige motorbåde i søen. I al fald

92

ØSTJYSK HJEMSTAVN

en af kroejerne ejede en sådan og sejlede
ture med sine gæster. Hertil kom, at han var
ivrig lystfisker.

Skatten
I lighed med mange andre søer, har
Stilling-Solbjerg Sø sagn om en skat og
en kirke ude i søbækkenet. F.s.v. angår
skatten har denne del af sagnet vist en
usædvanlig levedygtighed. I Århus Stifts
Årbog for 1963 publicerede Aage Skjelborg
artiklen ”Krigskassen i Stilling Sø. Studie
i mindesagn”. I Ferskvandsfiskeribladet
nr. 10, 1954 finder man følgende notits:
”Frømanden, Ingeniør Jan Uhre har igen
søgt i Stilling Sø efter Christian IV’s
Krigskasse - denne Gang medbringende et
Frekvensapparat. Resultatet blev desværre
negativt”. Grundlaget for disse sagn må
være den omstændighed, at i fordums
tid må der i tilfælde af krig - kostbare
foretagender - være foregået betragtelige
transporter afbetalingsmidler, og selv
om transporterne er foregået under stærk
bevogtning, må det være sket, at en
pengekiste er gået tabt. Om der er sket fund
af sådanne, er jeg ubekendt med.
Ifølge Århus Amt er søens ejerforhold
uafklarede. Den er ikke matrikuleret. De
arealer, der blev tørlagt i 1936, blev tillagt
de tilgrænsende ejendomme, som har
fiskeret ud til midtlinien.
Stilling-Solbjerg Søs omgivelser er i vid
udstrækning fredede. Fredningerne skete
1964 og 1965.
En nyttig publikation er ”Regulativ for
Stilling- Solbjerg Sø. Endvidere bør nævnes
Århus Amts rapport ”Stilling-Solbjerg Sø
1978”, udgivet 1979. Denne indeholder en
kopi af 1970-kortet i 1:20.000.

Tåning Sogns Jagtforening
Af Sune Fredslund Andersen

Tåning Sogns Jagtforening blev stiftet i
september 1934. Den har haft en historie,
der næppe adskiller sig fra andre lignende
foreningers. Men på et par områder har den
været enestående, og det er derfor, den her
skal fortælles.

Baggrund
Tåning Sogn hører i befolkningsmæssig
forstand til de mindre. I 1930 var der 486
indbyggere - i dag ca. 300, og af dem
var og er naturligvis kun en beskeden del
jægere. Det er måske en af forklaringerne
på, at selve dannelsen af jagtforeningen
tidsmæssigt ligger ret sent, og at der skulle
en ganske særlig anledning til, at det skete,
men mere herom senere.
I videre forstand er baggrunden
den situation, der var opstået efter det
feudale samfunds sammenbrud med
landboreformeme i slutningen af 1700tallet. I den feudale tid (ca. 1200-1800)
blev jagtretten knyttet til ejendomsretten til
jorden, hvilket medførte, at den efterhånden
blev forbeholdt kongen, det kongelige hof
og den fåtallige overklasse af godsejere
eller herremænd. For disse blev jagten en
forlystelse samt et magt- og statussymbol.
Fæstebøndeme måtte ikke jage. Gjorde de
det, og de blev taget, blev de straffet som
krybskytter.

Sune Fredslund Andersen, født 1939, cand.
mag. i historie og kristendomskundskab, Århus
Universitet 1969. 1969-2004 ansatsom lektor
ved Gedved Statsseminarium. Siden 1984 ejer
af Tåning Østergård. Har skrevetflere især
lokalhistoriske artikler mv.

Flere jægere
Hovedindholdet i landboreformeme var,
at de ca. 200.000 fæstebønder blev til
frie selvejerbønder. Da jagtretten forblev
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sammenkoblet med ejendomsretten, øgedes
antallet af potentielle jægere betragteligt.
Dels som følge heraf, dels på grund af
omlægningen af landbrugsstrukturen
(jordenes udskiftning og en del af gårdenes
udflytning fra landsbyerne til markerne)
reduceredes vildtets levesteder betydeligt.
Det førte med folkestyrets indførelse i 1849
efterhånden til, at der blev rejst krav til det
politiske system om, at der gennemførtes
foranstaltninger til beskyttelse af vildtet.
Dette resulterede i den første beskedne
fredning i Jagtlov af 1860 og senere
udbygget i jagtlovene af 1871 og 1894.

Dansk Jagtforening
Som på andre områder af det ”fælles
offentlige liv” fandt der en organisering
af de jagtlige interesser sted, først med
dannelsen af Dansk Jagtforening i 1884,
hvor det især var det større landbrug
- godsejere, propritærer m.v., der sluttede
sig sammen for at påvirke jagtlovgivningen.
Senere fulgte Landsjagtforeningen af 1923,
der blev landets største og primært fik
bønderne som medlemmer. Endelig fulgte
Strandjagtforeningen af 1950 for de jægere,
der var henvist til jagt på fiskeriterritoriet.
Fra 1992 samordnedes de forskellige
interesser i Danmarks Jægerforbund, idet
de tre ovennævnte foreninger fusionerede
på centralt og regionalt plan, mens de
lokale foreninger (med disses ”kredse”
- koordinerende sammenslutninger mellem
flere foreninger lokalt) opretholdtes.

Jagtretten i 1800-tallet
Til langt op i det 20. århundrede var
jagtretten langt fra så kapitaliseret, som man
ser det i dag. Kendt er fx Steen Steensen
Blichers hyppige og flere dage lange
jagtture med hund og bøsse i centrale dele
af Jylland fra 1800-tallets første halvdel.
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Her synes der ikke at være nogen
geografisk begrænsning i hans jagtlige
udfoldelser. Det samme kan også illustreres
med et eksempel fra Tåning. Ejeren af
Tåning Østergård, R. P. Randløv, blev født
her i 1859 og var fra sin ungdom en ivrig
jæger. Han var endvidere en fremtrædende
person i Tåning og omegn, hvor han med
stor iver deltog i det offentlige liv. Han
havde stor interesse for det historiske og
var en af initiativtagerne til stiftelsen af
Østjysk Hjemstavnsforening i 1936. Han
blev foreningens første æresmedlem og var
en hyppig bidragyder til årbogen, herunder
hans erindringer, der i artikelform kom i de
fem årgange fra 1939 til 1943.

R. P. Randløv og jagten
I årbogen fra 1942 (side 107) skriver han
bl.a. om glæden ved at gå på jagt: ”Nogle
af mine kæreste Erindringer knytter sig
til Jagten. Den har - det kan jeg godt
indrømme - i alt for høj Grad optaget min
Tid og mine Tanker. Er man først bleven
hypnotiseret af Jagtens Trylleri, er det ikke
nemt at sige nej, når Skovens guldnede Løv
skinner i Septembersolen og ligesom vinker
paa en med et ”Kom ud”. ”Senere tilføjer
Randløv: ”1 min Ungdom var der ikke
saa skarpe Grænser paa Jagtens Omraade,
som der er nu. Da kunde man praktisk talt
gaa, hvor man vilde, men det var maaske
ogsaa derfor, der var saa lidt Vildt. Som
et Eksempel paa, hvilke Vejlængder, der
kunde tilbagelægges, naar man som ung var
ude med Skyderen, kan anføres en Tur, jeg
en Gang havde til en Slægtning, der boede
en Mils vej syd for mit Hjem. En Søndag
Morgen tidligt vandrede jeg af sted og kom
til min Frænde, før en vis Mand fik Sko
paa. Efter et Morgenfoder dér, forsøgte
vi Jagten i Nærheden af hans Hjem, men
uden Resultat. Saa forlagde vi Skuepladsen

Jagtforeningens to nulevende æresmedlemmer, Henning Hedelund og Frode Randløv, fotograferet
februar 2006.

for vore Bedrifter længere mod Syd. Til
sidst kom vi helt ud til Horsens Fjord. Da
Vandet her satte en Stopper for vor videre
Fremtrængen, maatte vi til at tænke paa
Tilbagetoget. Det foregik ogsaa i god
Orden, men uden saa meget som en Fjer til
Hatten. Paa hele den lange Udflugt saa vi
ikke en eneste Hare og kun tre Agerhøns,
og hele Ekspeditionen endte resultatløs for
saa vidt, som man regner med at faa noget
i Tasken”. I alt opgør Randløv hele turen
til ”mindst syv mil” (ca. 50 km), som han
travede igennem den dag og tilsyneladende
uden nogen begrænsninger for, hvor de
måtte gå.

Jagtretten kapitaliseres
Dette billede ændredes kraftigt i løbet af
1900-tallet. Jagtretten blev kapitaliseret.
De ejendomme, hvor ejeren ikke selv var

jæger, blev i voksende omfang udlejet til
jægere, der blandt andet kom fra byerne.
Ikke mindst i perioden efter Anden
Verdenskrig og især i de seneste årtier
har der fra landbrugets side - på grund af
faldende priser på landbrugsvarer - været
interesse i at leje jagten ud. For attraktive
revirer opnås der i dag på det nærmeste
astronomiske priser. Hertil kommer, at der
er opstået en hel jagtkultur/industri, hvor
jagtvåben, jagtbeklædning, jagtrejser til
udlandet, store specialforretninger og i det
hele taget alt til ”faget” hørende er blevet
udviklet og udbudt til salg. Skal jægeren
leve op til det hele, er det langt fra en billig
hobby at gå på jagt, hvilket specielt kan
gøre det vanskeligt for de unge at vinde
fodfæste.
I Tåning, der på grund af sine mange
velegnede biotoper er kendt for sin
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vildtrigdom, er det dog især ejerne,
der udnytter jagtretten, men udlejede
ejendomme ses også.

Begyndelsen - humor og
kriminalitet
Ved festmiddagen i forbindelse med Tåning
Sogns Jagtforenings 50-års jubilæum i 1984
holdt min nabo, Anker Madsen, en elegant
og vittig tale om jagtforeningens start. Han
var født i 1915, og skønt han var ”ude at
tjene” i 1934, var han som ivrig jæger og
hjemmehørende i landsbyen naturligvis
velunderrettet om anledningen til og selve
forløbet af dannelsen af jagtforeningen. Han
blev første gang indmeldt i foreningen i
1935 for et enkelt år og derefter permanent
fra 1941/42. Senere blev han et mangeårigt
medlem af bestyrelsen, et enkelt år (1983/
84) tillige formand for til sidst at blive
udnævnt til æresmedlem.

En formidabel skytte
I de sidste 10-12 år af hans levetid havde
jeg fornøjelsen af at være i jagtsjak med
ham og en 5-6 andre, hvor vi skiftevis gik
på jagt hos hinanden i Tåning, Homdrup
og Sneptrup Præstegård. Anker var trods
sin alder en formidabel skytte, der ramte og
nedlagde det vildt, han skød på. Vi andre
”frydede” os ligefrem over, at han en enkelt
gang vistnok i 1992 skød forbi en fasan,
hvorfor vi herefter i vores jagtkronologi var
tilbøjelige til at tage udgangspunkt i det år,
”da Anker skød forbi til fasanen” fremfor
Kristi fødsel!

Anker holdt festtalen
Igen i 1994 ved jagtforeningens 60årsjubilæumsfest på restaurant Møllebæk
i Gedved holdt Anker festtalen, der havde
samme indhold som i 1984. Det var ved
den lejlighedjeg fik idéen til at skrive
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jagtforeningens historie, og hertil måtte
jeg naturligvis have fat på Ankers tale,
der ikke var nedskrevet og kun lå i hans
hukommelse. Det blev dog ikke til noget
i første omgang, men mod slutningen af
årtiet blev han svækket af sygdom (han
døde i 2000), og den 26.september 1998 gik
jeg derfor over til ham med en båndoptager,
hvortil han velvilligt gentog sin tale. I sin
fulde ordlyd gengives den her. idet der
dog er foretaget nogle ”tilpasninger” til
skriftsproget:
”Jeg har jo altid ment, at Tåning
Jagtforening blev stiftet i en blanding af
humor og kriminalitet. Det foregik nemlig
på følgende måde:
Gårdejer Danielsen, Halgården i
Tåning, tog en såkaldt krybskytte nede i
hans plantage. Det blev denne lidt sur over,
da han fik en bøde på 50 kr., og det varjo
mange penge i 1934.
Danielsen havde den gode idé, at han
hvert efterår samlede naboer og gode
venner til en jagt i hans plantage. Det var
dengang, man havde 2-kr. s - jagttegnet, for
hvilket man måtte gå på jagt på sin egen
jord. Der skulle betales et 20-kr. 's-jagttegn,
hvis man ville gå på jagt andetsteds.
Naboerne mødte op på den fællesjagt,
som Danielsen altid startede, og de havde
hver deres 2-kr. s jagttegn. Det kom
krybskytten for øre, og han tænkte, at nu
skulle han tage fusen på dem: Han meldte
hele selskabet til politiet.
Landbetjenten kom følgelig og skulle
optage rapport hos Danielsen. Hvem var
med og havde gået på jagt med 2 kr. 's
jagtkort og alt det postyr?
Skæbnen ville, at Danielsen kort forinden
havde kautioneretfor landbetjenten, som
hidtil havde kørt på cykel, men nu absolut
skulle have en Ford 31. Danielsen var

Anker Madsen flår et rådyr 9. november 1996.

ikke så smålig - han kautionerede for
landbetjenten, og han fik sin Ford 31.
Det var jo slemt for sådan en mand
at komme ned til Danielsen kort efter og
optage rapport, men der var ikke andet at
gøre - de måtte til sagen. Betjenten havde
jagtloven med, og den læste han op af.
Danielsen sad og vred sine hænder, især
da de kom til det punkt i jagtloven om 2
kr. 5 jagttegnet, som gav ret til at gå på
jagt på sin egen ejendom. Dog - og det var
en tilføjelse i 34 - gav det adgang til ”at
deltage tre gange i sæsonen i den stedlige
jagtforenings fællesjagt ”. ”Der har vi sgu '
hullet ”, sagde betjenten. ”Jamen hvorfor? ”
kunne Danielsen ikke rigtigfinde ud af.
”Jagtforening -jamen vi har jo ingen
jagtforening ”, jamrede han. ”Det ka "I
sgu 'få ”, sagde betjenten. ”Nu pakker jeg
sagerne sammen og kommer tilbage om

tre dage, og så har du fået en jagtforening
stablet på benene ”.
Betjenten tog afsted, og Danielsen fik
travlt. Han fik naboerne kaldt sammen,
et kladdehefte købt i brugsen, der blev
skrevet nogle vedtægter ned og startet en
jagtforening.
Betjenten kom tre dage efter og hørte
Danielsen om, hvordan det gik? ”Jo, de
havde fået startet en jagtforening”, sagde
Danielsen. De gik ind og så på vedtægterne
og det hele. Da han havde set det, sagde
landbetjenten: ”Jamen da tillykke med
det. For nu tagerjeg ud til ”den gamle ”
- det var altså politimesteren i Horsens,
han kaldte ”den gamle ” - ja, jeg tager ud
til ”den gamle” og fortæller, at der ikke
er noget at komme efter i den sag. Det var
Tåning Sogns Jagtforening, der afholdt den
årlige fællesjagt, og den har de ret til at
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deltage i med et 2 kr. \ jagttegn. Så der er
ikke noget at komme efter ”.
Og sådan gik det til, at jagtforeningen
blev stiftet”, sluttede Anker Madsen.

Hermed fik Tåning Sogns Jagtforening
en start, som Anker præcist i sin tale
beskrev som værende foregået i en blanding
af ”humor og kriminalitet”, og som givetvis
må være enestående i dansk jagthistorie.
Det er dog næppe tilfældigt, at det er en sag
om ”jagttegn”, der er kernen i historien.

Jagttegnet introduceres
I 1922 havde rigsdagen vedtaget en
ny jagtlov, hvor netop jagttegnet blev
introduceret som det nye instrument til at
holde styr på antallet af jægere. De beløb,
der indkom, gik i kommunekassen. I
jagtloven af 1931 ændredes dette, således
at jægerne for de indkomne beløb kunne
blive kollektivt forsikrede og i øvrigt
gennem deres foreninger opnå støtte til
vildtpleje, vildtudsætninger, aflønning
af jagtkonsulenter mv. Pengene indgik
i jagtfonden, der blev administreret af
jagtrådet, der bestod af tre mand, hvoraf to
blev udpeget af de to store jagtforeninger,
en af landbrugsministeren, hvorunder
ordningen kom til at sortere. Prisen for
jagttegnet blev yderligere differentieret,
således at jægere, der drev jagt på lejet jord,
opnåede en særlig takst, nemlig 5 eller 10
kr. Ellers var det 2 kr. forjagt på egen jord
og 20 kr. ellers, som Anker beskriver. I hans
tale er det usagt, om det også har spillet
en rolle for dannelsen af foreningen, at en
sådan var forudsætningen for opnåelse af
midler til vildtpleje, udsætninger m. v. Det
er ikke utænkeligt.

Antal medlemmer
Ifølge Anker Madsen udgjordes kernen
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i den nystartede jagtforening af gårdejer
Danielsens ”naboer og gode venner ”. Af
medlemsfortegnelsen ses, at det drejede sig
om 12 personer, der alle boede i sognet og
heraf de fleste fra Tåning. Få år efter er flere
af dem fra Tåning faldet ud, mens Homdrup
(et andet ejerlav i sognet) udgør 50 % af
den halve snes medlemmer i slutningen af
1930-erne. Med hensyn til medlemstallet
er det altså en såre beskeden forening, der
her er tale om, men som tidligere nævnt var
der også et lavt indbyggertal i sognet, og så
er det jo ikke givet, at alle jægere meldte
sig i jagtforeningen. Ser man på det senest
opgjorte medlemstal fra 2005 var det oppe
på 114, heraf 91 ordinære, mens resten er
ungjægere, seniorer, æresmedlemmer mv.
Fra en meget beskeden start har foreningen
altså udviklet sig ganske betragteligt. Hvad
er forklaringen?

Fra 64.420 til 160.000 jægere
En del af den må søges i den generelle
udvikling i antallet af jægere her i landet.
Da jagttegnet blev indført i 1922, var der
i alt 64.420 jægere, der indløste det. I
dag er der ca. 160.000, altså en stigning
på ca. 250 %. Årsagerne hertil er vækst
i befolkningstallet, mere fritid og større
velstand. Allerede omkring 1970 er
medlemstallet steget tilsvarende i Tåning,
hvor det ligger og svinger omkring 25.1
1976/77 når det pludselig op på 44, og på
dette om end fortsat lidt stigende niveau
ligger man op til slutningen af 1980-erne,
hvor tilgangen bliver massiv. Herfra stiger
antallet svagt op til de 114 jægere, der er
medlemmer i dag.

Udensogns medlemmer
Væksten i medlemstallet kan kun delvis
forklares ud fra en henvisning til den
generelle udvikling i antallet af jægere. En

geografisk dimension skal også tilføjes.
Helt tilbage til 1930-erne ses enkelte
udensogns medlemmer, og det har været
karakteristisk i hele perioden, men de fleste
af disse har sikkert haft en eller anden
tilknytning til sognet. Som eksempel kan
nævnes Frode Randløv, der er født og
i de første leveår boede i Tåning, men
derefter flyttede til Skanderborg, hvor
han har boet siden. Han har i mere end
fire årtier været medlem af foreningen og
har endda spillet en fremtrædende rolle
som bestyrelsesmedlem mv. Helt op til
1970-erne har de udensogns kun udgjort et
beskedent fatal, men det ændres her.

Jagtforeningen i Ousted
nedlægges
I Ousted Sogn var der også en jagtforening
med nogenlunde det samme antal
medlemmer som i Tåning. I 1960-erne blev
der imidlertid problemer med at skaffe
personer, der ville påtage sig ansvar ved at
gå ind i bestyrelsesarbejde samtidig med,
at det kneb med at fa etableret en økonomi,
der kunne modsvare ønskerne om vildtpleje
mv. Foreningen blev derfor nedlagt. I noget
af foreningens efterladte materiale, som
jeg har haft lejlighed til at se, ligger en
”kladde” til et brev til Dansk Jagtforenings
Sekretariat, der lyder således: ”Jeg beder
jer venligst om at slette os alle, da de
fleste af os har meldt sig fra, og så blev vi
enige om at nedlægge foreningen”. I den
forbindelse skal det nævnes, at Tåning og
Ousted sogne altid har været knyttet tæt til
hinanden, dels som hørende til det samme
pastorat siden middelalderen, dels som
udgørende én kommune 1867-1970. Ousted
Sogn med hovedbyen Tebstrup har dog altid
været ”storebror” dels arealmæssigt med
2418 ha mod Tånings 1505 ha, dels hvad
angår indbyggertallet. I 1955 havde man

1115 indbyggere mod Tånings beskedne
421.

Blev medlemmer i Tåning
Da man ikke kunne fa foreningen til at
køre i Ousted, var det nærliggende for den
i Tåning at søge at opfange nogle af de
tidligere medlemmer i Ousted Jagtforening.
Henning Hedelund i Homdrup fortæller, at
han på et tidspunkt startede bilen og kørte
rundt til de jægere, han kendte i Ousted,
og overtalte en del af dem til at blive
medlemmer i Tåning.
Allerede i slutningen af 1950-erne
havde Tåning Sogns Jagtforening henlagt
sine generalforsamlinger til restaurant
Ejer Bavnehøj, der ligger i Ousted Sogn.
Det skyldtes, at det var besværligt at
fortsætte i Tåning Forsamlingshus, hvor
man hidtil havde holdt til. Her skulle man
selv fyre op og selv lave kaffe. Første
gang i 1974 fik bestyrelsen den gode idé
at indbyde til offentlig filmforevisning
ved jagtkonsulent Langvad Jensen. I
protokollen tilføjes: ”Aftenen skal afholdes
som en propagandaaften, hvor vi håber at
modtage nye medlemmer”. Det gav resultat.
Langvad Jensen viste gode jagtfilm og var
en dygtig fortæller. Næsten triumferende
skriver Frode Randløv i referatet fra
generalforsamlingen i 1977: ”Formanden
bød velkommen - en særlig velkomst
til de nye medlemmer, idet foreningens
medlemstal er vokset til det dobbelte (nu
45) og udtrykte glæde over, at så mange
var mødt op. Grunden er måske nok den, at
der i år også er arrangeretfilmsaften med
Langvad Jensen...” Og Langvad Jensen blev
herefter på det nærmeste ”fast inventar” til
foreningens generalforsamlinger, indtil han
trådte tilbage som jagtkonsulent i slutningen
af 1980-erne.
ØSTJYSK HJEMSTAVN

99

Udsnit af Tåning og det varierede landskab syd herfor. Luftfoto august 2005.

To jægere
fra Ousted i
bestyrelsen
Gennem disse tiltag i midten af 1970eme opfangede bestyrelsen en række nye
medlemmer, der især kom fra Ousted Sogn.
I 1983 blev der valgt to jægere ffa Ousted
ind i bestyrelsen. Den ene var Erland Heide
Pedersen, som i 1984 blev formand, den
anden Chr. Møller Andersen, der blev
kasserer og fungerede som sådan til han i
2000 flyttede til Sæby. I dag er der kun et
bestyrelsesmedlem fra Tåning Sogn (Lars
Jørgensen). ”Storebror” har taget over,
men det føles ikke som et problem, da de
to sogne i forvejen er stærkt integreret og
bevidstheden om de gamle sognegrænser på
retur. Det er nok også derfor, at foreningen
stadig hedder Tåning Sogns Jagtforening,
skønt et mere dækkende navn ville være
Ousted-Tåning Jagtforening.
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Den generelle udvikling i
antallet af jægere og forøgelsen af
rekrutteringsområdet er væsentlig, når
den særlig store vækst i foreningens
medlemstal skal forklares. Den sidste årsag
til at foreningen i slutningen af firserne og
begyndelsen af 90-erne oplevede en stor
tilgang, skyldes den omstændighed, at
foreningen arvede knapt en million kroner,
og det er en historie, der fortjener sit eget
kapitel.

Arven efter
Aage Højsgaard. Fonden
I foreningsprotokollen refereres fra et
bestyrelsesmøde den 26.november 1987,
at formanden, Erland Heide Petersen,
berettede ”om en henvendelse fra advokat
J. P Mathiasen, Ry, vedr. Aage Højsgaards
testamente, hvor han bad bestyrelsen møde
til 1. skiftesamling på advokatkontoret

Bestyrelsen for Aage Højgaards Fond. Fra v.: Erland Heide Petersen, Anna Margrethe Andersen og
Peter Fussing. De to førstnævnte har været medfra starten i 1988. Foto marts 2006.

i Ry”. Ved denne lejlighed kom det
frem, at nu afdøde Aage Højsgaard i sit
testamente havde betænkt Tåning Sogns
Jagtforening med sin formue, der var
opgjort til ca. 932.000 kr. I forbindelse
med sagsbehandlingen blev så fratrukket
arveafgift og sagførersalær mv., hvorfor
det udbetalte beløb endte med at blive på
617.662,48 kr. Dette beløb blev overdraget
til en bestyrelse for ”Aage Højsgaards
Fond”, som den blev kaldt. Bestyrelsen
blev udpeget af jagtforeningens bestyrelse
og kom til at bestå af tre personer, der
skulle forvalte formuen og foretage årlige
tildelinger af renteprovenuet eller dele heraf
til jagtforeningen. Den blev udpeget ved

et bestyrelsesmøde i jagtforeningen den
12.august 1988.

Tidligere bestyrelsesmedlem
Hvem var denne Aage Højsgård, der så
generøst testamenterede hele sin rørlige
formue til jagtforeningen? Erland Heide
Pedersen gav ved flere lejligheder udtryk
for sin forbavselse over henvendelsen,
hvor det viste sig, at foreningen havde
arvet fra ”en ham ukendt person”.
Men naturligvis slog han op i den
gamle jagtforeningsprotokol dækkende
tidsrummet 1934-1968, og ganske rigtigt,
her optræder Aage Højsgaard på den
første medlemsfortegnelse for 1934ØSTJYSK HJEMSTAVN
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35, og det ses endvidere, at han var i
bestyrelsen 1935-1940. Han har også været
revisor for 1935-regnskabet og været på
medlemsfortegnelsen indtil 1944. Fra 1938
fremgår det, at han er flyttet til Vrold.

Bilejer fra
Vrold
Slår man op i kirkebogen for Tåning
Sogn (hvilket sognepræst Benedikte
Baggesgaard venligst har gjort for mig) ses,
at han den 11 .oktober 1933 blev gift med
Johanne Kristian Andersen, som var født
på samme dato i 1905 og datter af afdøde
gårdmand Anders Kristian Andersen og
hustru Birgitte Kirstine Kristiansen, Tåning
Mark. Om Aage Højsgaard anføres, at
han var bilejer fra Vrold og selv var født
6. februar 1902 i Gram, Skannerup Sogn.
At være bilejer er jo ikke noget specielt i
dag, hvor vi nok snarere ville betegne ham
som vognmand. Det var i hvert fald som
sådan og som taxachauffør, han ernærede
sig i hele sit arbejdsliv. Han døde i 1987 på
plejehjemmet Kildegården i Skanderborg.

og efterlod sig ikke direkte arvinger, men
søskendebøm var der tale om.

Arvingerne mødte ikke op
Det fortælles, at han på sin 85 års
fødselsdag 6. februar 1987 i lighed med
tidligere runde og halvrunde fødselsdage
sad på Kildegården og ventede på disse
arvinger med et glas vin mv. Som det
næppe er ualmindeligt med travle yngre
mennesker glemte disse - eller havde ikke
tid til - at møde op og gratulere, og fortørnet
herover henvendte Aage Højsgaard sig en af
de følgende dage til sin sagfører, førnævnte
J. P. Mathiasen i Ry med ønsket om, at
ændre sit testamente til fordel for Tåning
Sogns Jagtforening. Det skete som nævnt,
idet Aage bl.a. forlangte, at det årlige
renteprovenu af formuen skulle anvendes
til udsætninger af harer og fasaner i Tåning
Sogn. Sagføreren skulle ved denne lejlighed
have spurgt, om ikke også agerhøns kunne
komme på tale, hvortil Aage svarede: ”Nej,
de er ikke til at ramme, det skidt

Fasaner

Var gift i fire år
Hans ophold som ægtemand til Johanne
i Tåning kom kun til at vare fra 1933 til
1937, hvor de blev skilt. Ægteskabet havde
nok ikke de bedste forudsætninger for at
lykkes. Begge var de noget oppe i alderen,
da det blev indgået, og af ældre i sognet
bliver Johanne betegnet som lidt speciel.
Bortset fra et højskoleophold havde hun
gået hjemme på gården altid, og Aage
betegnes som noget af en charmør. Det
fortælles, at den dag de blev gift, var det
stormvejr, og da de kørte hjem fra kirken
var to popler blæst omkuld og spærrede
indkørslen til gården. Det blev taget som
et dårligt varsel. Aage indgik ikke siden - i
modsætning til Johanne - ægteskab igen,
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Da det rygtedes i jægerkredse, var
begejstringen naturligvis stor. Det blev
hurtigt klart, at det var vanskeligt for ikke
at sige umuligt at skaffe harer til udsætning,
hvorfor det alene måtte blive fasaner. Med
daværende renteniveau kunne man imødese,
at der ville blive omkring 100.000 kr. årligt
til rådighed til at anskaffe disse fugle.
Det var helt overvældende. Som en vittig
sjæl sagde: ”Herefter bliver det ikke til at
køre igennem Tåning uden at få fasaner i
bilruden” !
Sådan kom det imidlertid ikke til at gå.
Dels overså man den betydelige arveafgift,
der skulle betales, hvilket betød, at de første
udlodninger, som jagtforeningen modtog,
blev under halvdelen, dels bredte der sig

blandt jægerne og i jagtforeningsbestyrelsen
den opfattelse, at fasaner alene ikke
gjorde det. De skulle også have biotoper
at trives i og evt. fodring i strenge
vintre, ellers ville det være nyttesløst at
udsætte dem. Fondsbestyrelsen ansøgte
Civilretsdirektoratet om udvidelse af
testamentets bestemmelse om anvendelse af
provenuet. Således blev formålsparagraffen
i Fundatsen for Aage Højsgaards Fond i sin
fulde ordlyd til:
"Fondens formål er gennem Tåning
Sogns Jagtforening at indkøbe og udsætte
fasankyllinger og harer i foreningens
jagtområde for at fremme jagtinteresserne
i området, samt, i det omfang fondens
udlodninger til Tåning Sogns Jagtforening
udfra vildt- og jagtmæssige forsvarligheds

betragtninger ikke fuldt ud kan anvendes
hertil, da ligeledes gennem Tåning Sogns
Jagtforening i øvrigt at støtte vildtplejen og
andre jagtfremmende formål i foreningens
område".

Planteindkøb
Herved blev det også muligt at anvende
midlerne til fx indkøb af planter, som
vildtet sætter pris på. Det skete især i Hans
Jørgen Mogensens formandsperiode ( 1990
- 1996), hvor medlemmerne kunne bestille,
afhente og på deres ejendom udplante
allehånde vildtfremmende buske og træer,
fx røn, fjeldribs, diverse roser, sergent æble,
hassel, mirabelle og fuglekirsebær. Derefter
er man i de senere år gået over til at uddele
frø til foderplanter til udsåning i vildtagre.

Pause under rævejagten. Januar 2004.
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Det kan dreje sig om majs, fodermarvkål,
honningurt mv.
At man er gået over til at uddele
frø i stedet for planter, skal også ses
i sammenhæng med, at der år for år
er udbetalt mindre beløb fra fonden,
hvilket skyldes, at fondsbestyrelsen har
valgt at anbringe midlerne i det ”sikre”:
obligationer. Og her er renten gennem
årene som bekendt faldet meget, hvilket har
betydet, at de beløb, der er til rådighed er
gået den samme vej. I 2004 blev der således
kun udbetalt 27.210 kr. og i 2005 22.602 kr.
I 2005 indkøbte foreningen frø for 5.381,63
kr. og fasankyllinger for 18.375 kr. samt
for 600 kr. startfoder til disse. Tilsammen
udgør disse indkøb mere end det modtagne
beløb fra fonden, hvilket imidlertid ikke
skal lastes foreningen, da den er særdeles
velkonsolideret med en egenkapital på ca.
80.000 kr.

Voldsom stigning i medlemstal
begrænses
Da det rygtedes, at jagtforeningen havde
modtaget den store arv, og at denne
skulle finansiere udsætning af fasaner og
vildtpleje hos medlemmerne, betød det
som tidligere omtalt en voldsom tilgang
af nye medlemmer samt forespørgsler om
medlemskab fra personer, der var bosat
uden for jagtforeningens område. I Horsens
Folkeblad kunne man den 8.februar 1989
under overskriften: ”Millionarv virker
som magnet på ”fremmede ”jægere ”
læse: ”Tåning Sogns Jagtforening har
igennem det sidste års tid været ved at
blive overrendt af udensogns jægere, der
pludselig ønsker at blive medlemmer af
jagtforeningen ”, og føjes der så til: ”Men
det ønsker foreningen nu at sætte en stopper
for”, og der henvises til den forestående
generalforsamling, hvor bestyrelsen
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forelagde følgende forslag til ændring af
vedtægternes § 2: ”Enhver person kan blive
medlem af Tåning Sogns Jagtforening,
såfremt vedkommende er bosat indenfor
den gamle Ousted-Tåning Kommunes
grænse ”. Dette forslag blev vedtaget,
hvorved bestyrelsen fik et instrument til at
holde medlemstallet nede på et acceptabelt
niveau. Bestemmelsen viste sig imidlertid at
fa nogle uheldige virkninger og blev derfor
ændret i 1996, men herom senere.

Kun i
lokalområdet
Begrænsningen i antallet af medlemmer
var helt i overensstemmelse med ånden i
Aage Højsgaards testamente. Det var ikke
hans hensigt, at pengene skulle bruges til
udsætning af fasaner og harer viden om,
men kun i lokalområdet til gavn for de
lokale jægere, hvis forening han var med
til at stifte, og som jo helt åbenbart havde
betydet så meget for ham i hans liv, at han
syntes, at den skulle arve hans formue. For
området har denne generøsitet betydet, at
der er kommet en større vildtrigdom og
mangfoldighed i faunaen til glæde for alle
beboerne og specielt jægerne.
Her har vi som ovenfor antydet også
den tredje forklaring på den store tilgang af
medlemmer inden for de senere år og det
generelt høje medlemstal.

Bestyrelsen og
aktiviteterne
Jagtforeningens virksomhed er styret
af foreningens vedtægter og her især af
formålsparagraffen. Det er bestyrelsen,
der sikrer, at formålet opfyldes, og at der
tages initiativer hertil i det omfang, der
er interesse og mulighed for. Når Anker
Madsen i sin ovenfor anførte jubilæumstale

Vildtparade på Tammestrup efter rævejagten. Januar 2004: 1 ræv.

fortæller, at gårdejer Danielsen ved
foreningsstarten fik nedskrevet nogle
vedtægter, ses det ikke at være tilfældet
i den første foreningsprotokol, der for
tidsrummet 1934 til 1968 hovedsagelig
indeholder generalforsamlingsreferater
, medlemsfortegnelser, der ikke er ført
regelmæssigt, og de årlige reviderede
regnskaber. Snarere har foreningen nok
overtaget de standardvedtægter, som Dansk
Jagtforening havde ladet udarbejde for sine
lokalforeninger. Tåning Sogns Jagtforening
valgte nemlig at tilslutte sig denne
landsorganisation. Sådanne vedtægter er
anvendt i det mindste tilbage fra 1950-erne,
og de har i øvrigt ikke undergået de store
forandringer gennem tiden bortset fra nogle
tilføjelser, der er kommet til i de seneste

år. Ovenfor er nævnt den lokale tilføjelse
vedrørende Aage Højsgaards Fond.
Formålsparagraffen skal ikke refereres
her, da den ikke er speciel for Tåning
Sogns Jagtforening, kun skal det nævnes,
at den opremser alle de tiltag til fremme
af jagtinteresser, vildtpleje mv., man kan
forestille sig.

Ingen formand i 1964
Det siger sig selv, at omfanget af
foreningens virksomhed i høj grad er
afhængig af antallet af medlemmer.
Desto flere - desto større opgaver kan
man påtage sig. Da der her er tale om
beskedne størrelser de første mange
år, har aktiviteterne været begrænsede.
Henning Hedelund fortæller, at der som
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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regel kun mødte fire-fem medlemmer op
til generalforsamlingerne, og at det ofte
var vanskeligt at fa nogen til at gå ind i
bestyrelsen. På et bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen i 1964 blev Villy
Nielsen, Tåning, uden at være til stede,
udpeget til formand. Den funktion nægtede
Villy at påtage sig, hvorfor der ikke var
nogen formand det år, indtil man næste
år for en længere årrække fik Niels Anton
Hansen til at acceptere posten.
Men generalforsamlingerne blev holdt,
og af referaterne kan man se, at der de
første 15 år af foreningens historie er blevet
vedtaget lokale fredninger af fasanhøner,
af sætterne (hunnerne hos harerne) og at
agerhønseflokkene under 7 ikke måtte
beskydes. Der er blevet udbetalt præmier
for nedskydning af skadevoldende vildt,
og i 1949 er der for første gang forevist
en jagtfilm i forsamlingshuset ved
jagtkonsulent Mortensen fra Silkeborg med
”ret god tilslutning”. I 1951 refereres, at
”Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at leje et
Jagtterræn, naar Beløbet ikke overstiger 25
Kr. pr. Medlem”.

Forsøg på at få jagtrevir
Da der ikke dette år eller de følgende af
regnskabet fremgik, at et beløb til dette
formål var opkrævet eller udbetalt, blev det
ikke til noget. Men tanken dukkede op igen
i 1972, da der blev tale om at leje området
”Morholm” i Tåning Enge; denne gang for
at give vildtet et fredet område. ”Morholm”
er et parcelareal med mange ejere (16-18),
og det ligger et meget fredeligt og afsondret
sted. Det følgende år anføres det dog, at
tanken måtte opgives, da der manglede
tilladelse fra fire af lodsejerne. Samme
resultat fik et nyt forsøg, der blev gjort i
begyndelsen af 1980-erne; denne gang dog
med tanke om at lave et revir frem for et
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reservat. Baggrunden var de mange nye
medlemmer heriblandt en del unge, der ikke
havde råd til at betale de høje beløb, som
jagtleje kostede, og som naturligvis gerne
ville på jagt.
Da de betydelige beløb fra Aage
Højsgaards fond blev udbetalt, forsøgte
man fra bestyrelsens side i slutningen af
1980-erne at fa indført en bestemmelse om,
at forudsætningen for at kunne modtage
fasaner, vildtplanter mv. var, at lodsejerne
stillede deres arealer til rådighed for en
årlig jagt arrangeret af og for foreningens
medlemmer. Forslaget gav anledning til
nogen debat og mødte nogen modstand.
Flere lodsejere mente, at de nok selv skulle
bestemme, hvornår og hvem, der skulle gå
på jagt på vedkommendes areal, og at det
ikke var meningen fra Aage Højsgaards
side, at der skulle stilles betingelser for
at modtage ydelser. Langt de fleste gik
dog med på idéen. I virkeligheden var det
blot en formalisering af praksis, hvor der
jævnligt var blevet holdt fælles rævejagt
på ens arealer i januar/ februar måned.
Og blev man adviseret i forvejen, kunne
det ikke give anledning til problemer, når
man til gengæld modtog vildtplanter og
vildtudsætning.

Ræven fik
en god og
alsidig kost
Om ræve skal lige nævnes en passus, som
Frode Randløv skriver i generalforsamling
sreferatet for 1980: ”Ræve, ja her i Tåning
har de vist haft nok. Men en lille jagt hos
Poul Christensen, Homdrup, lige op til
Nytårsaften, hvor tre af os deltog, så vi fire
ræve, uden vi havde held med os. Hos
nogle beboere i Tåning by havde ræven
en nat taget 26 høns, hos en anden 20
kaniner og hos en tredje 10-15 ænder,

så den har fået en god og alsidig
kost den nat ”!

Bostedskrav
ophævet
I 1996 var der præsteskifte i Sneptrup
Præstegård, der er residens for
sognepræsten for Ousted, Hylke og Tåning
sogne. Den afgående præst, Gudmund
Karstoft, havde selv haft jagten på den 44
ha store og vildtrige ejendom, mens det
nye præstepar, Benedikte og Jens Peter
Baggesgaard, ikke var jagtinteresserede,
hvorfor jagtforeningsbestyrelsen øjnede en
mulighed for at få det længe nærede ønske
om et jagtrevir for de unge jægere indfriet
ved at leje jagten på præstegården. Da
ungjægere i Hylke sogn givetvis også var
interesseret i at være med i denne ordning,
ville det næppe være muligt at få Hylke
Menighedsråd til at bakke sagen op med
mindre bostedskravet for medlemsskab
i Tåning Sogns Jagtforening blev ijemet
eller ændret. Det skete derfor med en
vedtægtsændring på generalforsamlingen
i 1996, hvor § 2 blev fjernet. Til gengæld
blev tilføjet en ny § 9:

” Vildtplejemidler fra Åge Højsgaards
fond kan kun bruges indenfor den gamle
Ousted-Tåning Kommunegrænse ”.
Herved ville jægere i Hylke også kunne
blive medlemmer af jagtforeningen,
og samtidig ville man kunne tilgodese
fundatsen i Åge Højsgaards Fond samt opnå
den anden sidegevinst, at jægere med
tilknytning til sognene kunne forblive
eller blive medlemmer, selv om de af den
ene eller anden grund var flyttet. I sidste
ende blev det dog ikke til noget, da der
ikke kunne skabes et flertal for idéen i

de tre menighedsråd, der i stedet foretrak
at gøre præstegården til et vildtreservat
- en løsning, der i øvrigt også har positive
virkninger for de omkringboende jægere.

Øvrige
aktiviteter
Af øvrige aktiviteter, som bestyrelsen
gennem tiden har taget sig på, kan ud
over de allerede nævnte i flæng anføres:
Indrykning af annonce i Skanderborg
Amtsavis mod omstrejfende hunde,
udlægning af giftæg til skader og krager,
anskaffelse af en krage- og skadefælde
om hvilken det i 1972 hedder, at der var
fanget ca.50 skader i den det år, fodring
af ænder i strenge vintre ved Nybro,
bl.a. for beløb udbetalt af jagtfonden.
Fra begyndelsen af 1980-erne blev der
arrangeret sommerudflugter til bl.a. Ry
Nørskov og Frisenborg. 50 og 60-års
jubilæumsfestlighedeme har bestyrelsen
taget sig af. Om 50-års-jubilæet refereres i
protokollen: ”Tåning Jagtforenings 50-års
jubilæum markeredes med en fest på Ejer
Bavnehøj lørdag den 22-9-84. Der var mødt
ca. 50 deltagere.

Man fik serveret en kroanretning,
kajfe+natmad til en kuvertpris af
116 kr. Deltagerne betalte kr.100, og
Jagtforeningen det resterende beløb +
musikken til dansen. Under spisningen holdt
Anker Madsen, Tåning, festtalen, hvor han
blandt andet kom ind på baggrunden for
oprettelsen af Tåning Jagtforening. Der
blev under spisningen overrakt foreningen
en dirigentklokke fra Andelsbanken i
Skanderborg, ligesom der fra Kreds
Skanderborg blev overrakt en gavecheck på
150 kr. Der blev holdt tale for damerne af
Frode Randløv.
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Jagtforeningsbestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2006. Fra v.: Lars Jørgensen (afgik),
Peter Eriksen, Peter Fussing (afgik), Kina Hansen (kasserer) og Henrik Jakobsen (sekretær).
Fraværende var Charles Zacho og Kurt Møller Andersen. Nyvalgt blev Kristian Aarslev. Den nye
bestyrelse konstituerede sig med Charles Sacho som formand og Kristian Aarslev som næstformand.
Øvrige poster uændret.

Efter spisningen var der dans med bl.a.
ballondans. Der blev hen på aftenen solgt
amerikansk lotteri. Der sluttedes efter en
vellykket aften kl. 01 med klar suppe ”.

Samarbejde med
kredsens øvrige foreninger
Et arbejde, som bestyrelsen også
indgår i, er kontakten og samarbejdet
med de øvrige foreninger i ”kredsen”,
tidligere
under Dansk Jagtforening,
nu under Danmarks Jægerforbund. For
Tåning Sogns Jagtforening drejer det sig
om ca. 18 foreninger fra Silkeborg til
Homing, men her indenfor samarbejdes der
især med Skanderborg, Stilling og Brørup
Jagtforeninger. Der arrangeres fællesjagter i
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Skanderborg Dyrehave flere gange om året,
dressur- og schweistræning af jagthunde,
og der gives mulighed for at øve sig i
flugtskydning. Kredsene vil nu i øvrigt
blive ændret i overensstemmelse med den
nye kommunale struktur. Også på regionalt
plan har der været og er et vigtigt arbejde
at følge med i. Dette er dog ikke specielt
for nærværende jagtforening og skal derfor
lades uomtalt.

Unge i bestyrelsen
Det skal anføres, at bestyrelsen i den
sidste halve snes år hovedsagelig har
bestået af unge mennesker med en ung
formand, Peter Fussing. Det har dels
betydet, at aktivitetsniveauet er hævet,

hvad den store medlemsskare også
berettiger til, dels er foreningen blevet
strømlinet i overensstemmelse med
moderne tider med udsendelse af flersidede
informationsfoldere to gange om året
og med etablering af egen hjemmeside
(www.taaningjagtforening.dk). Af tiltag kan
nævnes sommerudflugter til nærliggende
”Put and take”-lystfiskersøer, ture med
kutter på havjagt, og efter bukkejagtens
start 16. maj holdes der ”hyggeligt samvær
på Tammestrup” kl. 8.30. Herudover de
sædvanlige arrangementer med rævejagt og
kokkejagt (efter udvidelsen af jagttiderne på
fasankokke til 15.januar), indskydningen af
riflerne i Dalskoven oma. Fremmødet har
ikke altid været helt tilfredsstillende, når
man tænker på det arbejde, der har været
lagt i det. Fx var det ikke imponerende, at

der kun mødte ni jægere op til rævejagten
den 14. januar 2006, men det er nok
vilkårene for meget foreningsarbejde. Så
kan der i øvrigt være flere grunde til at
være medlem, ikke mindst af Tåning Sogns
Jagtforening. Desto mere imponerende er
det, at der heldigvis er folk, der vil påtage
sig arbejdet.

Mange har ydet
en indsats
I dette arbejde vil det være forkert at
fremhæve nogen frem for andre. Der er
mange, der i bestyrelsesarbejdet under de
givne forudsætninger har ydet en indsats,
men det vil her føre for vidt at komme
ind på dem alle. Blot skal rekordholderen
nævnes, nemlig Henning Hedelund,
Homdrup.

»Øvelse gør mester«. Jagtforeningsmedlemmer på skydebanen i Ulfborg maj 2005.
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Han er født i 1922, blev medlem i
1942 og har været det siden. Han kom i
bestyrelsen i 1946 og sad i denne til 1983,
hvor han med aldrig svigtende interesse for
det jagtlige ydede en fortjenstfuld indsats, i
perioden 1948 til 1964 endog som formand.
For dette udnævntes han i 2002 sammen
med Frode Randløv til æresmedlem af
foreningen, en hæderstitel, der som nævnt
også er tildelt Anker Madsen i 1996.
Henning Hedelunds og Frode Randløvs
udnævnelse blev i øvrigt foretaget af
formanden for Danmarks Jægerforbund,
Kristian Raunkjær, der ved denne lejlighed
var til stede.

Kom ud
Som R. R Randløv skrev, kunne han
ikke modstå det tidspunkt, da "Skovens
guldnede Løv skinner i Septembersolen og
ligesom vinker paa en med et ”kom ud”
- så måtte han på jagt næsten for enhver
pris. Den situation vil nok mange jægere
kunne nikke genkendende til: så lokkes der
med spænding og dejlige naturoplevelser,
selv om vi i dag nok hellere ville skrive
”Oktobersolen”, fordi jagten nu først i
fuldt omfang går ind i denne måned. Disse
oplevelser deler man gerne med andre, hvad
enten det drejer sig om naboer, venner,
familie eller hvem, man til daglig går på
jagt med, men i videre forstand er det også
rart at vide, hvem man har fritidsinteresse
fælles med i det lokalområde, man bor i.
Så har man noget at snakke om og nogen at
udveksle erfaringer med. Eventuelt falder
der en jagthistorie af, der karakteristisk for
jægerkredse gerne har en noget grovkornet
humor.
Denne sociale dimension af at være
medlem af en jagtforening og i det hele
taget at gå på jagt med andre skal ikke
undervurderes. I jagten kan der hentes
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ressourcer til meget af det, man ellers
beskæftiger sig med.
I den sammenhæng er det ingen skade til,
at ens lokale jagtforening har haft en sjov
begyndelse og har arvet henved en million
kroner.

Kilder og litteratur
Af utrykt materiale er især de to
foreningsprotokoller, ”Tåning Sogns
Jagtforening 1934-1968” og ”Tåning Sogns
Jagtforening 1968-2005” anvendt. Dertil
diverse løsblade fra generalforsamlinger,
Ousted Jagtforening, Horsens Folkeblad 8/2
1989, båndoptagelse med Anker Madsens
Festtale, diverse udsendt foreningsmateriale
og medlemslister fra de sidste fem år
rekvireret fra Danmarks Jægerforbund.
Af trykt og publiceret materiale er følgende
anvendt:
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk bd.l2, redigeret af Erik Alstrup og Poul Erik
Olsen, Kbh. 1991.
J. P. Trap: Danmark, Skanderborg Amt, 5.
udgave, København 1964.
Bo Fritsbøger: Kulturskoven, Dansk
Skovbrug fra Oldtid til nutid, Kbh. 1994.
Østjysk Hjemstavn, Østjydsk
Hjemstavnsforenings Aarsskrift 1942,
Skanderborg 1942.
Den danske Jagt i Fortid og Nutid, redigeret
af Henning Scheel, København 1947.
Diverse bind af Den Store Danske
Encyklopædi, bd. 1-20, København 19942002.

PS. Jeg takker Henning Hedelund og
Peter Fussing for at have gennemlæst
manuskriptet med deraf følgende tilføjelser
og korrektioner.

Byporte og smuglere i
konsumptionens Århus
Byens otte byporte fungerede som toldsteder til stor fortrydelse for
tilrejsende bønder, der måtte betale afgift af medbragte landbrugsvarer, og
som derforfandt smutveje ind til byen.

Af Mogens Weinreich
I 1822 beærede Frederik VI Århus med
et besøg. Da den kongelige kortege kørte
ind gennem Brobjerg byport, som dengang
udgjorde byens sydlige indfaldsvej, vakte
portens forfaldne udseende majestætens
mishag. For at råde bod på dette forhold,
blev der udarbejdet flere forslag til en ny
byport, og kongen påtog sig allemådigst at
udpege den tegning, som faldt bedst i hans

smag. Som kvittering for det kongelige
medspil besluttede byens vise fædre at
omdøbe Brobjerg-porten til Frederiksport.
Samtidig skiftede Brobjerggade navn til
Frederiksgade.

Frederiks Allé
Men hermed var kongens rolle som
navngiver ikke udspillet. Da Frederiksgades

Frederik Visbys akvarelfra ca. 1850 er sandsynligvis det eneste samtidige billede afFrederiksport.
Til højre ses Kirkegården og til venstre dragonernes eksercerplads.
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forlængelse mod syd blev taget i brug et
halvt århundrede senere, kom denne til at
hedde Frederiks Allé.

Port med akvarel
Når der kan være anledning til at opholde
sig ved Frederiksport, der kun var én af otte
byporte, som gav adgang til den indeklemte
by med omkring 10.000 indvånere, skal
forklaringen søges i, at der er tale om en
eneste port, hvis udseende er fastholdt for
eftertiden i kraft af en akvarel udført af
tegneren Frederik Visby. Hvordan byens
øvrige byporte tog sig ud, fortaber sig i det
mere uvisse. Men arkitektoniske mester
værker var der næppe tale om. At de ikke
skønnedes bevaringsværdige, underbygges
af, at byportene blev revet ned i 1851. Kun
Frederiksport fik lov til at blive stående i
yderligere seks år.

Det var primært omegnens bønder,
som blev stoppet af tolderne, når de skulle
ind til byen for at afsætte deres fødevarer
som kom, kød og mælkeprodukter. Ingen
slap forbi konsumptionens håndhævere
uden at betale forbrugsafgifter, der i
sagens natur ikke var populære. Alligevel
var det ikke alle landbrugsvarer, som
blev fortoldede, fordi der fandt en
betydelig smuglervirksomhed sted. Denne
begunstigedes af, at det træplankeværk, som
byen var omgivet af, ikke var lige solidt og
derfor kunne forceres i sene nattetimer, når
de patruljerende toldbetjente var uden for
rækkevidde.

Velhavende
købmænd

Datidens ”Berlin-mur”

Datidens ”Berlin-mur” gik mange
steder langs de yderst beliggende gaders
baghaver, og smuglerierne florerede mest
ved Brobjerggade, som senere blev til
Frederiksgade.
Størsteparten af landbrugsprodukterne
blev afsat til byens købmænd, og det var
almindelig velkendt, at de købmandsgårde,
som havde baghaver ud til komsumptionens
plankeværk, var mere velhavende end
kolleger, hvis forretninger var dårligere
placeret i den henseende.

Men tilbage til begrebet konsumption, der
indgår i den århusianske lokalhistorie som
et fænomen, som også optrådte i andre
større danske byer. Konsumption kan bedste
oversættes som bytold, der blev indført
under Frederik III i 1657 for at finansiere
en af de mange krige mod Sverige. I denne
sammenhæng spillede byportene en ret
afgørende rolle. Mens de ældste porte i
den tidlige middelalder fungerede som
fæstningsanlæg, der skulle hindre ubudne
gæster i at trænge ind i byen, var der i
fortsættelsen tale om toldstationer.

Det skorter heller ikke på smugler-historier
fra denne epoke. En af dem omhandlede en
bondekone, som passerede byporten med
et spædbarn ved brystet. Men reel var der
tale om en velnæret gås. Slagterne kom i
mange tilfælde uden om byportene ved at
trække deres kreaturer langs stranden ved
Mejlgade, hvor en af haverne var forsynet
med en stensætning, som køeme kunne
forcere. For at hindre indsmugling af kvæg,
blev der i øvrigt i 1831 taget skridt til at

Den afgørende faktor skal dog søges
i, at byportene havde udspillet deres
rolle ved konsumptionens ophør, som for
alvor satte fart i byens udvikling, fordi de
omkringliggende marker på den anden
side af portene nu kunne inddrages i de
bebyggede arealer.
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Spædbarn var en gås

Her lå MejIport ved Mejlgades udmunding udfor den nuværende Østbanegård. Porten blev revet ned
ved konsumptionens ophør i 1851.

opsætte gitterværk ved alle byportenes
sidefløje.

Omvandrende byporte
Udover Frederiksport omfattede de byporte,
som omgav datidens Århus, Sønderport,
Mejlgades port, Studsgades port,
Munkeport, Vesterport, Mølleport og
Borgporten.
Sidsnævnte mellem Store Torv og Lille
Torv var den ældste og kan føres helt
tilbage til 1100-tallet, hvor den indgik
i byens befæstning. Den oprindelige
placering afveg fra den byport, der
blev opført omkring 1250 i munkesten.
Navnet Borgporten optræder stadig i det
århusianske bybillede og refererer nu
til et bygningskompleks fra 1916. Af de
øvrige byporte er der i dag kun Vesterport
ved Vesterbro Torv, som optræder i en
gadebetegnelse.

Flyttedag for byporte
I nogle tilfælde bevirkede byens udvikling,

at byporte måtte holde flyttedag.
Sønderport, der er omtalt i et dokument
fra 1477, lå oprindelig vest for Skolegades
nuværende udmunding. Tre år senere
blev porten udlejet til Jens Petersen Nam,
som måtte betale en halvårlig leje på seks
skilling. På det tidspunkt havde porten
mistet sin oprindelige funktion, men hvad
lejeren kunne anvende porten til, melder
historien ikke noget om. Derimod ligger
det fast, at man i stedet opførte Mindeport,
hvis navn refererer til en placering ved åens
udmunding. Mindeport udfyldte en funktion
frem til slutningen af 1600-tallet, da den
blev flyttet til Dynkarken ved Ridderstræde,
inden den omvandrende byport afsluttede
sit kapitel fremme ved Sønder Allé.

Portene blev renoveret
I 1728, da byportene var mere eller mindre
forfaldne, blev de tilsyneladende samtidig
genstand for en renovering og fremtrådte
herefter i træ. Ifølge bestemmelserne skulle
byportene være 7 V2 alen høje, og afstanden
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mellem de to portstolper skulle være 5-6
alen. Porthammeren blev samtidig forsynet
med en kongekrone. Senere gjorde træ
værkets tilstand det påkrævet at udskifte
portstolpeme med murede piller.

Fra lighus til brandsprøjte
I kraft af Frederik VI’s personlige indgriben
indtog porten, som han lagde navn til,
en særlig placering i datidens bybillede.
På den anden side af Frederiksport lå en
eksercerplads på arealet, hvor ridehuset
senere blev opført. Det sidste stykke af
Frederiksgade frem til byporten var ikke
bebygget på den vestlige side, hvor der lå
en tømmerplads.
Frederiksport var beliggende, hvor
Frederiksgade i dag udmunder i Sønder
Allé. I naboskabet indgik også en kirkegård,
hvilket forklarer tilstedeværelsen af
Kjøbmændenes Vogn- og Liighus. Ved
ligbærerlaugets opløsning blev huset
overtaget af Frederiksbjergs nyetablerede
brandsprøjte. Såvel kirkegård som
bygninger måtte vige for opførelsen af
arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møllers
rådhus indviet i 1941.

Sturisport
Byportene i henholdsvis Mejlgade og
Studsgade var begge placeret ved byens
nordlige udfaldsveje. Sidstnævnte port
nød også betegnelsen Sturisport og var
placeret ved en bæk, der krydsede Fægyde,
hvis trafikale betydning voksede, da en ny
vej fra Studsgade til Christiansbjerg blev
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anlagt. Det betød aflastning af den trafik,
som hidtil var gået gennem Munkeport
beliggende i Klostergade ved Graverenden,
hvis forløb til stranden gik via Snevringen.
I den ældre middelalder, da den indgik i
byens befæstning, lå Vesterport ved Grøn
negade, inden den blev genetableret i den
gade, som senere fik navn efter porten.
Mølleport blev i 1700-tallet opført som
byens syvende port og var placeret, hvor
Vestergade i dag udmunder i Vester Allé.

Visbys bybilleder
Mens der knytter sig en betydelig
usikkerhed til de øvrige byportes
udseende, giver Frederik Visbys akvarel af
Frederiksport få år før dennes nedrivning
et reelt indtryk af den opmurede port, som
var forsynet med tre buer. Visby, der var
præstesøn fra Vester Velling ved Skjern,
blev som dreng sendt til Århus for at gå på
katedralskolen.
Allerede på det tidspunkt afslørede han
veludviklede evner til med sans for detaljer
til at skildre livet i byens gader og stræder.
I kraft af hundredvis af akvareller og
tegninger er han utvivlsomt den kunstner,
der har bidraget mest til fastholde et næsten
dokumentarisk bybillede, som det tog sig
ud, før portene forsvandt og banede vej
for en ekspansiv udvikling i takt med den
efterfølgende industrialisering.

Købstadsmuseet Den Gamle by
disponerer over en betydelig samling af
Frederik Visbys akvareller.

Hjertebægeret fra Aakjær
Af Henning Nicolaisen

Ved en auktion i Århus den 18. maj
2006 blev der udbudt et sølvbæger på
3 kuglefødder - beskrevet som: ”En
urtepotteskjuler i plet/sølv?” - uden
vurdering. Ved eftersynet blev det dog
klart, at det ikke var nogen helt almindelig
”urtepotteskjuler”! Selvom bægeret var sort
af ælde og meget anløbet og fuld afjord,
kunne man godt ane et årstal eller to - og
ikke mindst et flot spejlmonogram med en
adelskrone over.
Da man kom til lot no. 220, var der ikke
nogen, der viste interesse i den ”simple
urtepotteskjuler”, så undertegnede fik den til
mindsteprisen på 100,- + salær. Vel nok et
ægte fund, som jeg her vil prøve at beskrive.

Barokt
Bægeret er et
barokt såkaldt
”hjertebæger”,
påsat 3
kuglefødder.
Hjerterne er
drevne hele
korpusset rundt
Hjertebægeret fra Aakjær
med spidserne
mod hinanden. Der er spor af dekoration i

Den gamle præstegård i Torrild.

felterne mellem hjerterne. Bægeret er ca.
11 cm højt og 10 cm i øverste diameter og
vejer 178 g.
I mundranden er der indprikket: KSS
AAD i T(orrild) 1827 og desuden Anders
Knudsen Torrild 1858 Ane Kathrine
Rasmusen. Også
i bunden er der
indprikket And.
Knudsen.
Knud SørenSen (32
år) og hans forlovede
Ane AndersDatter (23
år) blev gift i Torrild
Torrild Kirke.
kirke den 4. januar
1827 af pastor Niels
Sadolin (præst 1826-49). Knud Sørensen
var før giftermålet karl på præstegården.
Ægteparret boede på en gård i Torrild by.
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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Ugift lutheraner
Sønnen Anders Knudsen blev født som
barn nr. 3 i 1838. Moderen døde senere,
og faderen indgik nyt ægteskab med Ane
Christensdatter. Men Anders blev boende
hjemme, og både i
1858 og i 1860 er han registreret som
ugift lutheraner. Så årstallet 1858 passer
ikke rigtig sammen med et eventuelt
giftermål. Ane Kathrine Rasmusen
har jeg desværre ikke kunnet finde i
folketællingerne. Det ser heller ikke ud til,
at damens navn er indprikket af samme
hånd som Anders’ navnetræk, så måske
kendte de slet ikke hinanden? Man kan i
øvrigt se, at der har været flere tidligere
navne og initialer i mundranden, men det er
uidentificerbart.
Men hvem tilhørte det adelige
spejlmonogram? Med de mange herregårde
og godser, der findes i området, er det som
at finde en nål i en høstak. Desværre var der
ikke noget årstal at gå efter, bortset fra at
monogrammet er tidligere end 1827 og efter
ca. 1680, hvor bægeret formentlig er fra.
Med hjælp fra ”Odder Lokalhistoriske
Arkiv” fandt man ud af mysteriet.
Bægeret med spejlmonogrammet TLBR
var fra Aakjær og havde tilhørt Thøger de
Lasson og hustru Benedicte Antoinette
Rosenøm.

Fallling Kirke, hvor parret blev gift i 1740.
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Justitsråd (senere etatsråd) Thøger de
Lasson (født 1706) af Dybvad blev den 7.
okt. 1740 gift med ffk. Benedicte Antoinette
v. Rosenøm (født 1720) af Aakjær i Falling
kirke. De har formentlig faet det fine bæger
i bryllupsgave ved den lejlighed.
Thøger de L. (søn af Peder Thøgersen
de Lasson og Ane Jensdatter Lassen) ejede
fra 1738-51 Hemingholm og Dybvad. Han
overtog 1749 Aakjær og etatsrådinden førte
det videre efter hans død i 1772. Hun døde
i 1783.

Benedicte Antoinette Rosenøm var datter
af oberst Mathias v. Rosenøm (1675-1725)
og Hedevig Margrete f. Bomemann (16791749).
Fra 1715 levede obersten på sine godser
Aakjær og Damsgaard, men døde under et
ophold på Rodstenseje den 29. juli 1725.
Hedvig M. Bomemann var hans 2.
kone, og hun var enke efter etatsråd Bendix
Lassen til Aakjær og i øvrigt datter af
biskop Henrik Bomemann.

Fik tre døtre
Ægteparret de Lasson og Rosenøm fik 3
døtre, nemlig:
Hedevig Margrethe blev født 1743
(hun døde 1785 og blev begravet i sin
oldefar Jens Lassens gravsted i Århus
Domkirke). Et maleri af hende hænger
i Borgmestergården i ”Den gamle By” i
Århus.
Anne blev født i 1745 (hun døde 1786)
og blev i 1770 gift med Frederik Tønne von
Lüttichau.
Marie Henriette blev født 1747 (hun
døde 1805) og blev gift 1772 med Hans
Henrik von Bülow.
Alle tre piger blev indskrevet i ”Odense
Adelige Jomfru Kloster” kort efter deres
fødsel.

Thøger
de Lassons
far Peder
Thøgersen
de Lasson
blev adlet i
1731 og blev
stamfader til
de Lasson
slægten. Han
fødtes 17.
Spejlmonogram med
nov. 1667 og
adelskrone.
døde 10. jan.
1737. Han var uddannet cand, theol.

Godset var igennem 1600-tallet i
stærkt forfald, og den nuværende smukke
bindingsværksbygning var indtil for et
par år siden også truet af forfald under
den daværende ejer Ebba Neergaard.
Gården blev på tvangsauktion købt af den
nuværende ejer J. Koed-Jørgensen, der
gennemførte en omfattende renovering af

Stammer fra 1350
Aakjær kan føres tilbage til 1350, hvor en
borg blev opført. Der opførtes siden en
hovedbygning i 1576, og den istandsattes i
1617. Omkring 1665 opførtes den trefløjede
hovedbygning i bindingsværk.

Aakjær ved vintertid.

bygningerne. Gården Damsgaard, som hørte
under Aakjær, blev i 1991 solgt til Odder
Golfklub, der anlagde golfbane på stedet.

Fra 1697 ejede omtalte Bendix Lassen
Aakjær og i 1717 var det enken Hedevig
M. Bomemann, der ejede stedet. I 1722
blev hovedbygningen ombygget og i 1749
overtog Thøger de Lasson så Aakjær.
Siden afløste den ene ejer den anden.
Bl.a. Lyttichau, v.Mynster, Meinhøvel,
v.Demath, Reventlow, Bemsdorff, Cohen,
Neergaard (1857)
Benedicte Antoinette von Rosenørn (1720-83) og
Thøger de Lasson (1706-72).

Von Rosenørn og de Lassons våben.

Olieportrætteme er i halvfigur og måler
68x55 cm. Hun er iført en blå nedringet
kjole. Han har blå øjne og bærer paryk.
Dragten er grågrønlig og uden særlig
udsmykning. Billederne er vel fra omkring
1740, da parret blev gift.
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Kunstneren er ukendt, men rammen
er den originale. Malerierne hang
indtil 1880erne på Nørholm, hvorfra
de blev overført til Den Gjellerupske
Samling. 11912 solgte Tøger de Teilman
Gjellerupholm, og malerisamlingen overgik
til hans fem børnebørn.
De to malerier findes fortsat i den
Teilmanske efterslægts eje.

Tilbage til Hjertebægeret
Hvis sølvsmeden i 1600-tallet havde sat sit
stempel i bunden af hjertebægeret, kunne
vi have fundet ud af, hvem mesteren var.
Desværre er bægeret ikke stemplet, men
formentlig er det lavet i Århus, Viborg eller
Horsens. Derom kan der kun gisnes, indtil
et lignende bæger eventuelt dukker op, men
det er næppe sandsynligt!
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Der er endnu flere ubesvarede spørgsmål,
bl.a.: Hvem ejede bægeret før 1740? - og
hvordan gik det til, at en bondefamilie i
Torrild erhvervede bægeret i 1827? Er
bægeret oprindelig blevet arvet af Thøger
Lassons ugifte datter, Hedvig Margrethe,
der har givet det videre til et tyende? I den
Rosenømske familie findes der i al fald
andre tilfælde, hvor gamle sølvbægere
er blevet bortgivet som erkendtlighed til
tro tjenestefolk. Bægeret havde i al fald
sølvværdien og kunne af modtageren gøres
i klingende mønt. Var der en forbindelse
mellem de to familier? I hvert fald er
bægeret forblevet i det østjyske!

Det har været spændende at arbejde med
opgaven, og ingen havde vel troet, at en
gammel ”urtepotteskjuler” kunne indeholde
en sådan historie.

Interview med Immanuel Thomasen

Min barndom i Mejlgade
Af Kurt Quist Nielsen
På foranledning af Immanuel Thomasens
datter, Anne-Marie Schneider, var
undertegnede i august måned 2006 i Århus
for at lave interview til Østjysk Hjemstavn.
Immanuel Thomasen og datter var kørt
den lange vej fra Christiansfeld og var
vældig glade for, at det på denne måde
lykkedes Immanuel Thomasen at fortælle
om sine oplevelser i Mejlgade som barn.
Jeg har i mulig udstrækning fastholdt hans
ordvalg.
Immanuel Thomasen fortæller: ”1
1927 var der begyndende krisetider. Min
far solgte bømefodtøj i det genvundne
Sydjylland. Samtlige købmænd i det
gamle Sydjylland var nærmest som
brugsforeninger; de havde alt, men så kom
krisen i 1923-24, hvor ingen havde penge”.

Havde varer i kommission
”Far begyndte så at sælge i kommission fra
et lager, hvor han ikke skulle afregne, før
han fik solgt. Varerne var mange forskellige
som fx en lille glasvase med tinbesætning.
De står i mange gamle hjem.
Det gik ikke godt, så der måtte noget
andet til. Han havde en god ven, som
var leder i Arbejdsgivernes Livs- og
Ulykkesforsikring, og på hans foranledning
kom far i 1927 til Århus. Han vidste ikke
rigtig, om han kunne udrette noget her, men
på Trøjborg i Cort Adelers Gade fandt han

Immanuel Thomasen.
en villalejlighed. Dengang var Trøjborg i
Århus et sted, man flyttede hen, hvis man
ikke kunne finde andet. Nogen ville endda
betale en for at flytte ind! Sporvognen gik
kun til enden af Kirkegårdsvej, hvor den
mødtes med Tordenskjoldsgade.

Samlede familien
Her gik det nogenlunde, så om sommeren
mente han godt, at han kunne klare at have
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sin nærmeste familie hos sig. Vi flyttede til
Århus, og jeg kom i Finsensgades Skole.
Det var efter sommerferien, jeg var en
måned bagud og måtte til at regne med
kugleramme, griffel og tavle - det var
almindeligt dengang! Griflen skulle vi selv
betale, derimod var tavlen kommunens.
Det gik nogenlunde indtil vinteren, hvor
far blev kørt ned. Han kom på sin cykel, og
ud for Rosenvangs Allé blev han kørt ned af
en bil og kom på sygehuset.

To kroner om ugen
Der var en vældig hjælp dengang! Vi var
i sygekasse og fik derfor den formidable
sum af to kroner om ugen. Skolen bedømte
mig til at være fattig, så jeg kunne deltage i
skolebespisning i byens husvildebarakker på
Randersvej. De var placeret, hvor nu Århus
Universitet og Ortopædisk Hospital ligger.
Jeg kunne også fa gratis træsko på i skole,
men det passede mig ikke rigtig, for det var
der ikke så mange af de andre, der kunne.
Vi boede tæt op ad Skovvangsvej med nye
andelsboliger. Folk her var helt anderledes
velbeslåede end os. Når vi kom til jul,
var der tradition for, at klassen pyntede
skolestuen op for læreren og gav ham en
frugtkurv, pyntet med papirguirlander. For
at kunne det, samlede vi fem øre ind fra
hver - vi var 36 i klassen.

Lånte 300 kroner
Det gik skidt derhjemme, så på et tidspunkt
erkendte min far, at der skulle mere til.
Han lånte 300 kroner af sin søster i 1928,
og så købte far og mor en osteforretning
i Mejlgade. De handlede foruden ost med
forskelligt konserves og smør; men alligevel
varer, der ikke generede købmandens
handel så meget. Det var på Mejlgade 91
- en fireetagers ejendom. I gården lå Århus
Stentrykkeri. Foran var der tre forretninger:
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en slags boghandel, der købtes af Grete
Rich’s mand, som senere flyttede den ud på
Vesterbro Plads, vi havde ostebutikken, og
så var der en lille butik, hvor der gerne var
en jødisk skrædder.

Manglede sol
Min mor kunne ikke lide at være der, for
der var ingen sol i lejligheden; der var en
sidebygning, som skyggede. Det var den
næstsidste ejendom mod Molsgade, hvor
vi hurtigt lærte knægtene at kende i nr. 89
- en stor gård med en møbelfabrik og sol.
Her samledes vi knægte - også dem fra
den anden side Mejlgade - mod østbanen
og med fri udsigt over bugten.. Her boede
sagførere og blandt andet Nielsen Holst,
som producerede Århus Bænke.

Det lokale liv
Ve dem, der kom fra Helgenæsgade. Det
var bander, der holdt sammen, og dem
skulle vi slås med! Der var ikke mange
børn i Molsgade eller Kaløgade. Vi boede i
Mejlborgkarreen med mejeriudsalg fra »De
Forenede Mejerier«. Der var restaurant i
stueetagen og selskabslokaler. Ejeren hed
Bye Jørgensen, og på første sal var der
et forsikringsselskab, som stadig hedder
Aros. Der er andre, der i dag også bruger
det navn! Det var en ret lukket gård. Vi
boede i nr. 91 og flyttede siden over på den
anden side af gaden i nr. 92. Overfor var
der en købmand Christensen på hjørnet
af Molsgade, og i samme ejendom var
der udsalg fra Vestebro Mejeri. Dengang
skulle købmanden have bevilling - også
til spiritus og øl. Ingen lejligheder var til
gårdsiden. Damen på mejeriet var fraskilt,
hendes mand var jæger. Inde i gården
- uha! der var en rigtig mørk lejlighed. Det
var småt med penge, så’h! Ved siden af
os var der en slagterforretning i nr. 89, og

det er den eneste forretning, der eksisterer
i dag på den strækning, men nu som
marskandiserforretning.

Kød på trækvogn
Slagteren hed Borup. Han havde jo ikke
kølerum, så om sommeren lånte han en
trækvogn og kørte klokken 10 aften sine
varer ned på Århus Offentlige Slagtehus på
Jægergårdsgade. Han lukkede klokken ni!
Så hentede han dem igen mandag morgen.
Slagteren var enlig.

Flere forretninger
Ved siden af ham var der en velassorteret
cigarforretning, som også solgte vin.
Indehaveren hed Larsen. Han havde en
søn, som gik på Århus Universitet. Ovenpå
boede nogle flinke folk. Han var bogholder
ved BP, og de havde to knægte. Den ene
kom til at arbejde i Studsgade ved Struers
Kemi, og den anden blev politibetjent. Vi
havde fælles venner.

Ved siden af mejeriet boede en bogholder
Kvist i HK. Han havde to tvillinger, Åge
og Erik og en søster. Åge og Erik måtte
flytte med, da bogholderparret flyttede til
København, mens datteren blev i Århus,
hvor hun havde en kæreste.

Trikotage og cykler
Dernæst var der en trikotageforretning.
Indehaveren hed Melkens, en lille, enlig
kvinde. Så kom der en cykelforretning,
to forretninger og post i nr. 90.
Bogholderparret fik deres cykler shinet
op hos cykelhandleren og cyklede om
søndagen ud ad skoven til.
Næst efter kom der en smal port og
bag den et kurvefletteri. Jeg kan huske, at
indehaveren hed Klingenberg. Han fortsatte
senere sin forretning et andet sted.

Bybud
I ejendommen efter var der vaskeri med et
ungt par. Han var havnearbejder ved ÅrhusKøbenhavn-ruten. Han havde fast arbejde
hver dag. Færgen kom ind kl. 8 og skulle
tømmes og fyldes igen, blandt andet med
tomme ølkasser. Jeg var bybud hos dem.

Mælken solgtes løst
Næstefter kom en ejendom med et
mejeriudsalg fra Jysk Mælkekompagni.
Ved siden af købmanden på hjørnet lå der et
udsalg for Mundelstrup Mejeri. De leverede
mælk to gange om dagen. Frisk mælk tidlig
morgen og om aftenen, vi havde jo ikke
køleskab! Vi kunne fa isblokke, og havde
vi selv kande med, blev mælken noget
billigere, for den blev solgt løst dengang. En
øre var rigtig mange penge først i 30’eme.
Bybude kom dog med den på flasker, som
man netop var begyndt med. Det var dog
mest til beboerne på Kystvejen, hvor de
havde bedre råd til det.

Brød og chokolade
for fem øre
Efter mejeriudsalget i nr. 84 boede der
en enlig ældre dame med et brødudsalg.
Hun handlede også med chokolade fra
Elvirasminde og fra en chokoladefabrik, der
lå på hjørnet af Vesterbro Torv. Her kunne
vi få chokolade til fem øre! Drikkepenge
dengang var som regel en eller to øre.

Overfor os i nr. 91 var der en forretning
med grønt og blomster. En af ejerne hed
Alf Lydeking og havde to sønner. Den enes
mindesten stødte jeg på for nylig i Herning.
Han var falckredder. Da han i embeds
medfør i bil var på vej ud af Herning mod
Sunds, havde englænderne opdaget bilen og
bombet den.
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Tandteknikeren var
engelsk gift
Vi siden af lå der en trikotageforretning.
Ejeren hed König. I huset på 1. sal
residerede Leo Kærå, tandtekniker, engelsk
gift. Leo Kærå blev en stor forretning, der
fik afdelinger mange steder i Jylland.
I nr. 29 boede også møbelfabrikanten
med kone og to mindreårige børn. De blev
skilt. Hun blev simpelthen smidt ud og kom
ind i en tom butik ved siden af os. Vi måtte
hjælpe hende med mange ting!
I samme ejendom, nr. 87, boede der en
lille vognmand, som havde mælketur med
hestevogn om morgenen fra Vesterbro og ud
til Rosenvænget. Når han var færdig med
turen handlede han med kul og koks.

Petroleum i kælderen
Købmanden i nr. 93 havde en tank i
kælderen med petroleum. Han hældte den
op i tre-liters dunke til sine kunder.
På lofterne var der ingen kakkelovne, der
blev fyret med petroleumsovne, og hverken
på loft eller i kælder var der lys; der blev
brugt petroleumslamper.

Krig om gødning
Bryggerierne brugte ølheste. Der kunne
være krig om gødningen, for det var
kornfede heste, så man kæmpede om
gødningen. Det var mest konerne, der skulle
bruge den til deres Apedistra og grønne
planter. Ved siden af os var der også en
grøntforretning - ejeren hed Røde Villy.
Et par huse henne boede der en enke med
cigarforretning. Hun var meget besøgt af
knægtene, for hun solgte løse cigaretter. Det
måtte man ellers ikke, men knægtene havde
ikke råd til at købe en hel pakke! Derhenne
var der værksteder i gården, blandt andet et
billedskæren og en bagermester Ridder. For
os, der ikke havde mange penge, var det om
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at komme tidligt op og gå til bageren, hvor
vi kunne købe billigt daggammelt brød.
Sigtebrød var udmærket dagen efter, og
somme tider var der wienerbrød imellem!

Trikotage og cykler
Så fulgte en stor forretning med
herrekonfektion i nr. 80, Willy Weksel
(dengang) under krigen. Den flyttede senere
ned i Guldsmedgade og blev saboteret.
På den modsatte side Kaløhjømet
var en kædeforretning, Importøren, med
håndværktøj, billige cykler og tilbehør.

Socialdemokrater
Århus Kommune var stort set styret
af socialdemokrater, men der var også
konservative i byrådet. De to partier
havde en gentleman-agreement. Ledende
offentlige stillinger indenfor skolevæsenet
blev besat i forhold til antal byrådsmandater.
Det var om at komme i det rigtige parti,
men var man ikke i top med faglige
kvalifikationer, kunne man godt opgive, så
havde man overhovedet ingen chancer. Jeg
havde den glæde, at tre af mine venner blev
skoleledere. Det siger noget om kvaliteten.
Ellers var der jo krig mellem skolerne.
Finest var Munkegades Skole - en ren
mellemskole. Det betød meget, hvilken
skole man gik på!

Den gule fare
Vi talte dengang meget om den gule fare.
Ifølge vor geografilærer Agerskov Andersen
var det ikke en sygdom, men at de i østen
kunne levere bilige industrivarer. Det
betød, at man kunne købe en japansk cykel
i Hamborg Frihavn for 12 kroner i 1933.
Man skulle kun betale 36 kroner for den
herhjemme!
Importøren lå i en nogenlunde stor
ejendom og ved siden aflå nogle bittesmå

Mejlgade 91 i 1962. - Farmors Ost. Vinduet til lejligheden er lige tv. for butikken. Her var stue med
adgang til soveværelse, hvorfra der igen var adgang til Ellas værelse. Bagest køkken ud mod gården.
Desuden kælder til kul og modning af oste.
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ejendomme. Blandt dem var Trauls
Erichsens Renseri, som senere flyttede
til Vestergade, en fiskehandler og en
stor skomager, som kunne det hele. Her
indleverede småskomageme reparationer,
når de skulle foretage andet end at
bagflække. Dernæst lå en stor gård med
Jasters Produkthandel. På et tidspunkt gik
der ild i den - da var der blus i Mejlgade!
Det var først i 30’eme. Så kom Rådmand
Lisbjergs Gade med store flotte boliger og
store nye forretninger.
I Kaløgade var der kun en rullestue helt
i enden og en forretning, som lavede og
solgte fiskesennep.
I Kaløgade lå også Seest Maskinfabrik,
en stor maskinfabrik, der i dag er borte.
Arkitektskolen fylder nu det område!

Kærlighedsstien
Der var en sti, som hed Kærlighedsstien fra
Nørreport op til Molsgade.
Den er der stadig! Det var den, vi brugte,
når vi skulle lege, for der var grusbelagt.
Med hælen kunne vi lave hul til kugler.
Havde vi en kniv, kunne vi hugge i land. Vi
småknægte blev snydt af de lidt større, som
spillede med fine marmorkugler. Vi havde
de billigere lerkugler.
Længere nede kom Hotel Jylland med
holdeplads for rutebiler fra oplandsbyer, fx
Spørring og fra Randersvej. Jeg kan huske,
at en af chaufførerne var meget let at kende,
for han havde fyrtårn foran: en rød næse,
der lyste langt væk.
Ud mod Kystvejen kom noget
forholdsvis nyt byggeri, der blev revet ned,
da man skulle have havnetrafikken op her.
Det gjaldt også apoteket.

Juleudstilling
Studsgade gik længere ned til Graven, og
der husker jeg Århus Dampvæveri. Der
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var trængsel, når der var juleudstilling med
nisser. Fem-seks forretninger i Århus havde
stor »levende« (mekaniske) udstilling.
På den anden side holdt Århus
Produktionsanstalt til og Arbejdernes
Produktionsforretning med bageri, kul og
koks.

Fagforening
Her lå også Arbejdsmændenes Fagforening,
hvor Studsgade kunne være fyldt først
i 30’eme af arbejdsløse, som skulle til
kontrol. Det resulterede senere i, at KFUM
oprettede varmestue på havnen. Det var en
virkelig trang tid!
I den kommende periode, 1929-30-31,
byggede man Århus Lystbådehavn, der nu
skal udvides med boliger og meget andet.
Jeg kan huske en forårsdag først i 30’eme.
Der havde været så meget is, at vi kunne gå
ud til Københavnerbåden med to daglige
ruter til Kalundborg. Utroligt at man næsten
kunne gå hen og røre ved skibet.
Jeg faldt i ffa en isflage i den ikke
færdige lystbådehavn, og da jeg kom hjem,
sagde mor: ”Kan du så se at få tørt tøj på
og komme i skole”. Dengang gik første og
anden klasse i skole klokken 12-16. Min
klasselærer, Ankersen, dengang, sagde altid
efter undervisningen: ”Vi slutter lige i dag
med: Jeg er træt og går til ro”. Vi var trætte!

Store firmaer
Længere nede midt i Mejlgade lå Nelleman
og Thomasens auktionshus, og store firmaer
som SKF. Nelleman og Thomasen var
samlingssted. Dengang var det byens eneste
auktionshus. Det faste klientel kunne hurtigt
regne det ud, når andre kom og skulle have
en cykel. De rottede sig sammen og havde
fornemmelse for, hvornår prisen var højst
mulig.

Så sent som i 1950 har jeg købt
hittegodspiber. Dem, der kender til piber,
ved, at BBB er et dyrt produkt.
Længere nede i gaden var der et stort
blikkenslagerfirma, Groulft. Der var stort
behov for blikkenslagere. Man havde
gulvspande i blik, og koksene sled hul i
bunden af spandene. De var dyre, men der
kunne sættes ny bund i.
Dernæst kom der kommunale kontorer
nederst i Mejlgade. Politigården lå der også
op ad det gamle rådhus. Nogle betjente
boede i gode lejligheder på Trøjborg. De
havde fast løn. De kom på tjenestecykel,
og mange havde deres tjenestehund med
gennem Mejlgade..

Skulle lukke til tiden
Dengang var der ingen Bilka, men
indbyrdes holdt man øje med hinanden.
Politiet havde jævnligt en betjent gående i
gaden hver uge for at se, om forretningerne
var lukket til tiden. Det betød nu ikke så
meget, for man gik bare ad bagvejen!

Socialdemokrat?
Min skolegang var på Finsensgades Skole
på Trøjborg. Det var en murermester
Perrgaard, som havde bygget det meste for
et boligselskab deroppe. Nogle vælgere
var dengang i tvivl om, hvor meget
socialdemokrat han var. Han boede deroppe
og stillede op til byrådet, men fik en sten
gennem sit stuevindue med meddelelse på:
Er du Socialdemokrat: Ja eller nej!
Århus havde dengang et Ekstrablad
i stil med det vi har i dag i København.
En journalist der havde en forbløffende
evne til at snuse ting op, som hverken
Århus Amtstidende eller Stiftstidende ville
drømme om at skrive. Det måtte faktisk
ikke skrives, men det kom i Ekstrabladet.

Politimesteren så på piger
Århus havde en politimester og en
restauratør på Ryesgade, en danskvestindier, der havde ansat de yndigste små
piger. De var gode venner, og restauratøren
havde nattesæde
På Skt. Olufsgade, der støder op til
Mejlgade og Kystvejen, lå en badeanstalt.
Engang havde politimesteren og
restauratøren fundet et hul, hvor man kunne
kigge ind til damernes omklædningsrum.
Ofte deltog politimesteren i nattesæde her,
og det kostede ham jobbet.

Trøjborg
Trøjborg blev eftewrhånden en god
bydel. Sporvognen førtes igennem
til Marinelunden, og der blev lavet
vendeplads. Tordenskjoldsgade var en
forretningsgade og et samfund som
Frederiksbjerg.
Jeg boede der ikke så længe, men gik
fortsat i skole deroppe.
Dengang var piger og drenge adskilt i
klasserne. Man drømte ikke om at løbe over
til hinanden. Det gav en eftersidning.
Ved morgensang var vi dog sammen,
når vi sang: ”Den signede dag med fryd vi
ser”. Vi sluttede med ”Så rejser vi til vort
fædreland”. Her rejste hele skolen sig og
brølede med på sidste vers.
Jeg gik ud af skolen i 1936 og tog ikke
det sidste år med. Jeg var skoletræt og ville
i gartnerlære. Det kom jeg i Vorrevangen på
Randersvej.

Bar mave hele året
Dengang var skrald ikke kommunalt
afhentet. Vi havde en vognmand
Christofferesen med store heste for sin vogn
og en lille vognmand, der hed Gulle. Han
gik med bar mave hele året rundt og kom
i hele den nordlige bydel. Han havde »et
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omvendt syvtal« midt i skraldespanden til at
fiske ben, klude og evt. sølvtøj op med. Det
blev afsat hod Jasters Prodikt nr. 6.

Spande med hul i
Søren Christensen, »Vorrevang«, fik spande
med elstump i bunden. Dem kunne han
bruge til Kalaer i drivhuset. Han skulle
betale for dem, men skraldet i trekvart tykt
lag kunne han fa gratis, og det blev brugt til
at gøre forårsvarme i drivbænke.
En anden ting, som Søren Kristensen
også fik, var natrenovationen nede i den
indre by, der ikke var kloakeret. Det gjaldt
fx Nygade, hvor natvognmanden en gang
skulle igennem gangen for at komme
ud i gården og retur med en fyldt spand,
mens der lå støvler og andet i gangen. Det
gjorde han kun én gang! Han blev kaldt for
Lortekarl, en stor, kraftig vognmand. Han
havde forpagtet Århus Kommunes jord ud
ad Randersvej. Det var før traktoren, så han
pløjede og høstede med heste for.

Gødning til potteplanter
Vi andre dyrkede blandt andet jordbær, og
de skulle også have gødning. Hvis den var
flydende i spande, satte den sig på det tøj,
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vi havde på. Det trængte til at blive vasket,
så mor ville gerne have, vi tog det med
hjem. Det ville jeg helst ikke, men, sagde
mor, jeg mangler da til mine potteplanter!
Jeg har aldrig nogen sinde knoklet så meget
som i det gartneri. Arbejdskraft kostede
jo ikke noget. Gartneren kunne fa alle de
karle, han ville for 25 kroner om ugen og
middagsmad.

Jeg var der i to år. Jeg ville have været
i planteskolelære der, men fik at vide, at
sådan en byknægt slet ikke havde kræfter til
at arbejde i en planteskole.

Tomater
Vi havde mange tomater i drivhusene. Han
var ekspert i tomater.
Det var planteskolen, der havde
min interesse, ikke drivhusgartneri. På
Vorrevangen måtte vi godt komme på
teknisk skole. Vi havde så fri kl. 17, ellers
var arbejdstiden fra kl. 6 til 18.
Jeg kom fra Vorrevangen til Tiist
Planteskole, hvor jeg ikke kunne fortsætte
på skolen, så jeg mistede et par år, men
blev senere færdiguddannet på Beder
Planteskole”.

”Hvad udad tabes skal indad vindes”
Om plantningssagen og historien bag naturområderne
ved Taastrup-Feldballe, Ebeltoft mm. samt på Mols
Vilfred Friborg Hansen, Rønde

Djursland har i oldtid og middelalder
været skovdækket. Endnu for 500 år siden
dækkede tre store skove stort set hele
halvøen: Djursskoven nord for Kolindsund,
Molsskoven syd for sundet, og Homskoven,
der strakte sig fra Hornslet til Gudenåen
ved Randers og Langå i den vestlige del af
Djursland.
Men skovene forsvandt fra Djursland i
løbet af 1500- og 1600-tallet. Hugsten til
skibsbyggeri, tømmer og brændsel gjorde
deres, og svenskernes udskrivninger af
tømmer under svenskekrigene i 1600-tallet
lagde store skovarealer øde. Allerede i
1700-tallet var Djurslands skove væk tilbage var stort set kun nogle mindre skove
omkring herregårdene.
Situationen på Djursland var dermed
ikke anderledes end mange andre steder i
Danmark. Men det er ikke mange steder,
skovene er kommet igen i så rigt mål
som på Djursland. Halvøen er i dag en af
Danmarks skovrigeste egne.
Forklaringen er plantningssagens
gennembrud på Djursland fra 1880’eme.
En række pionerer tog plantningssagen op
og skabte på mindre end 100 år de store

skovområder, som i dag præger landsdelen.
Hvem de var, og hvad der drev dem - det vil
blive omtalt i det følgende. Men den første,
der skal omtales, er Dalgas, for hans indsats
har været helt afgørende i hele Jylland også på Djursland.

”Hvad udad tabes skal indad
vindes”
De fleste af os
kender Dalgas 's
berømte ord: ”Hvad
udad tabes skal
indad vindes”. Og
vi forbinder dem
med Dalgas 's idé
om, at efter tabet
af Sønderjylland i
1864 gjaldt det om Enrico Mylius Dalgas,
at kompensere for
tabet ved at indvinde den golde hedejord til
skov eller dyrkning i stedet.
Også i vores område blev der slået
kraftigt på de patriotiske strenge for at
få befolkningen med. Vi har et referat af
Dalgas 's tale i 1887 på Fuglsø Kro, hvor
lærer Pedersen i Strands havde samlet en
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større skare af gårdmænd og husmænd
for at fa gang i plantningssagen på Mols.
Dalgas sagde ved den lejlighed:

100 kvadratmil benyttes ikke
”Danmark er nu kun et meget lille land, en
af de mindste selvstændige stater i Europa.
Vi har i tidernes løb mistet Skåne, Halland
og Blekinge, vi har mistet Norge og i de
seneste tider Slesvig. Nu har vi kun 700
kvadratmil tilbage, og vi har derfor aldeles
ikke råd til at lade større dele af vort land
ligge hen øde uden udbytte og uden at være
befolket. Og dog forholder det sig sådan, at
der endnu er hen ved 100 kvadratmile eller
en syvendedel af vort land, som vi så at sige
endnu ikke har taget i besiddelse, uagtet
denne syvendedel meget vel kan benyttes og
for en stor del endog kan blive en værdifuld
og vigtig del af vort fædreland”.
Her anslås klart de patriotiske strenge.
Og endnu engang kunne Dalgas forlade
mødet efter at en plantningsforening
var dannet, denne gang Vistoft Sogns
Plantningsselskab, som hurtigt derefter
stod for tilplantningen af den store Vistoft
Plantage.
Sådan har Dalgas sikkert også talt, da
han et par år senere deltog i et stort møde
på Rønde Kro. Også her blev resultatet dan
nelsen af en plantningsforening: ”Rønde
og Omegns Plantningsforening” - fra 1923
omdøbt til ”Djurslands Søndre Plantnings
forening”. Denne forening var med til at
fremme plantningssagen på vores egn så
meget, at en stor del af det tidligere øde
område øst for Feldballe-Taastrup 50 år
senere var dækket af skov - og er det den
dag i dag.
At såvel Dalgas 's rim om ”Hvad udad
tabes skal indad vindes” som hans næsten
lige så kendte motto om, at ”Hvor ploven
ej kan gå, og leen ej kan slå, der bør et træ
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stå!” ved nærmere granskning viser sig at
stamme fra andre og fra en tidligere tid, er
en anden sag, som i vores sammenhæng
ikke har betydning. Det, der har betydning,
er den gennemslagskraft, Dalgas gav
rimene. Det var så at sige ham, der gjorde
dem ”aktive”, så der fulgte handling på
ordene.

Dalgas og Hedeselskabet
Enrico Mylius Dalgas var født i 1828 i
Italien. I 1846 tog han sin afgangseksamen
fra den militære højskole i København. Han
kom som ung militær mand til at deltage i
Treårskrigen 1848-51.
Efter krigen genoptog Dalgas sin
militære karriere. 1853 begyndte han en
uddannelse til ingeniør, og 1856 blev han
kaptajn ved ingeniørkorpset.
1854 begyndte Dalgas sin praktiske
virksomhed som ingeniør, idet han blev
udstationeret i Viborg for at være med
til anlægget af en hovedlandevej mellem
Randers over Viborg til Holstebro og
Ringkøbing. Vejen var i høj grad tænkt
som en del af arbejdet for at åbne de store
hedearealer op for omverdenen. Året efter
sin ankomst til Viborg blev Dalgas leder
af arbejderne med hovedlandevejen over
heden, og da man i 1856 havde arbejdet
sig over i retning af Holstebro, flyttede han
hertil og opholdt sig her fra 1856 til 1859,
hvor han flyttede til Århus.

Optaget af hedesagen
Dalgas opholdt sig altså i Viborg i de to år
mellem 1854 og 1856, og disse to år fik
helt afgørende betydning for hans senere
virke. To ting spillede ind: for det første de
mange forhandlinger, han måtte gennemføre
med hedebøndeme om afgivelse afjord
til vejanlæggene, og for det andet hans
venskab med G. Morville, der lige som

Dalgas hørte til en fransk-reformert familie,
og som allerede på dette tidspunkt var
meget optaget af hedesagen.
Opgaven med opkøb afjord og ekspropria
tioner medførte besværlige taksationer. Men

Nyanlagt landevej ved Herning - sådan har den
nye Århus-Grenaa-landevej formodentlig også
set ud... den er i hvert faldfra samme periode,
anlagt i 1855.

desuden ejeren af Rugaard ved Grenaa,
godsejer Ferdinand Mourier-Petersen,
der blev selskabets første formand.
Også Mourier-Petersens engagement i
Hedeselskabet og plantningssagen kan have
været med til at fremme plantningen på
Djursland. Mourier-Petersen hørte i øvrigt
også til de fransk-reformerte familier, der
var indvandret til Danmark - oprindelig
via Fredericia - efter forfølgelsen af
protestanterne i Frankrig.
Bemærk, at Dalgas blev optaget af
hedesagen midt i 1850'eme, altså et tiår før
krigen i 1864. Men det kan ikke udelukkes,
at nederlaget i 1864 har været med til at
give stødet til dannelsen af Hedeselskabet
i 1866. Under alle omstændigheder blev
den patriotiske indfaldsvinkel (”Hvad udad
tabes skal indad vindes”) til hedesagen
væsentlig for argumentationen for sagen og
for dens gennemslagskraft.

En folkesag
det viste sig, at Dalgas havde en stærk evne
til at tale med hedebøndeme. Han forstod
dem, lyttede til dem, og kunne som regel
overtale dem til at afgive den nødvendige
jord. Men han talte også med dem om nød
vendigheden af at tilplante eller opdyrke
heden.”Han havde praktisk sans, var livlig
og ligefrem, havde let ved at tale med alle,
men var beslutsom indtil stædighed, hvor
han mødte modstand”, lyder en efterretning.
For Djursland har det helt sikkert spillet
en rolle, at Dalgas kom til at bo i Århus fra
1859 og dermed havde forholdsvis let ved
at komme til Djursland, især efter at ÅrhusGrenaa-banen var anlagt i 1877.

Det var ikke mindst Dalgas, der havde
blikket åbent for, at hvis hedesagen skulle
vindes, så skulle den gøres til en folkesag.
Men lige så klart så han, at regering og
rigsdag skulle vindes, og at godsejere i
Jylland og rigmænd i København skulle
vindes for sagen - indflydelse og penge
var to væsentlige faktorer i spillet. Blandt
indbyderne til dannelsen af Hedeselskabet
var foruden en række fremtrædende
jyske godsejere også fem indbydere fra
København, blandt dem grossererne D. B.
Adler og Julius Rée. Adler, der også var
aktiv politiker, havde allerede givet tilsagn
om økonomisk støtte1.

Stifter Det Jyske Haveselskab

Dannede Hedeselskabet
Hedeselskabet dannedes i 1866 på initiativ
af tre mænd: Dalgas, G. Morville - og

1872 stifter Dalgas ”Det jyske
Haveselskab”, og i 1885 begynder
han systematisk at organisere
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plantningsforeninger, gennem hvilke
Hedeselskabet kunne dels uddele
planter med statstilskud, dels agitere for
plantningssagen. Hedeselskabet indsatte
selv en repræsentant i hver forening.
1902 dannedes ”De samvirkende
Plantningsforeninger”, med 50 foreninger
tilsluttet fra starten.
Hedeselskabet opdelte plantningssagen
i tre dele: dels etableringen af
fredskovpligtige plantager, dels plantning
omkring hus og have, og endelig
etableringen af ikke-fredskovpligtige
småplantninger og læhegn. Denne artikel
handler kun om første del: plantagerne.

Et enkelt led
Det skal ikke glemmes, at interessen for
hedeopdyrkning, vejanlæg, plantningssagen
og mange andre initiativer for at fa hidtil
øde områder med i udviklingen er et
enkelt led i den enorme nybrydningstid,
Danmark befandt sig i efter demokratiets
indførelse i 1848. Vejbyggeri, jernbaner,
højskoler, andelsbevægelse, politisk
(Venstres fremmarch) og religiøs vækkelse
(grundtvigianisme og Indre Mission).
Plantningssagen var kun et enkelt
element i dette imponerende nybrud - men
et vigtigt element. Og lige som de andre
elementer kaldte også plantningssagen
på de patriotiske følelser og gav dens
foregangsmænd en oplevelse af at være
med i en samfundsnyttig bevægelse og
øve en vigtig indsats for landets og folkets
udvikling. Engagement og begejstring
- der naturligt nok også kunne slå over i
intolerance over for modstridende politiske
og religiøse retninger - hørte med til
tiden og bundede ikke mindst i de store
muligheder for at være med til selv at forme
fremtiden efter demokratiets indførelse.

Lærer Holm og »Rønde og
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Omegns Plantningsforening”
Den tidligere sandflugt mellem Thorsager
og Grenaa blev standset i 1800’tallets første
halvdel, men egnen lå stadig øde hen, for
en stor del var lyngdækket. Men Dalgas 's
ord og virke satte selvfølgelig også tanker i
gang på Djursland. En af de første, der tog
handsken op, var Kr. Holm, der blev ansat
som lærer i Feldballe i 1880. Han har selv
fortalt om sin første travetur fra Kolind
Station til degneboligen i Feldballe2:
”1 august måned 1880 kom jeg som 26årig ung mand gående på den usle landevej
fra Kolind Station til Feldballe for at søge
det derværende ledige lærerembede, og det
forekom mig, som den vej gennem dette
øde, fortørrede, mennesketomme landskab
aldrig ville fa ende. Her burde jo plantes,
tænkte jeg; her burde igen blive skov”.

Nåletræer kan trives i sand
Holm havde som huslærer på Samsø i
begyndelsen af 1870'eme set, at nåletræer
kunne trives i det rene sand. Nu blev han
ansat i Feldballe, og snart efter tog han
opgaven med at fa tilplantet sand- og
hedearealeme her op. Han fortæller:
”1 1881 var jeg fræk nok til at
indbyde den bekendte Dalgas til at
holde et foredrag i Feldballe skole om
plantningssagen, og han sagde ja på den
betingelse, at jeg garanterede, at folk ville
møde. Dalgas kom. Skolen var fyldt med
interesserede folk, og han holdt et ypperligt
agitationsforedrag, i hvilket han imødegik
alle de indvendinger, folk plejede at komme
med. Han kendte landboerne! En udtalelse
af ham mindes jeg, nemlig: ”Tyve år efter at
en sandmark er tilplantet, er den mere værd
end den bedste agerjord i landet”.
Året efter fik Holm et samarbejde i
gang med plantør Holst, der havde en
planteskole ved Vedø (Kolind), og de to fik

kaldt sammen til et møde i Trustrup med det
formål at fa dannet en plantningsforening
for Djursland og Mols. Takket være
Holsts gode forbindelser til godsejere,
proprietærer og gårdmænd, som han havde
handlet planter med, lykkedes det at fa en
plantningsforening oprettet.
Men Holm måtte for det første
konstatere, at foreningen gabte over et for
stort område, og for det andet, at Holst ikke
var nem at samarbejde med. Han havde det
med at komme op at skændes med de fleste,
der kom til ham for at købe planter. Derfor
fik denne første plantningsforening på
Djursland en meget kort levetid.
Efter nogle år var Holm imidlertid klar
til at gøre et nyt forsøg. Det lykkedes ham
igen at overtale Dalgas til at komme til et
møde, denne gang på Rønde Kro i 1889.
Kancelliråd Olsen på Kalø blev valgt som
formand for en ny plantningsforening,
hvis navn blev ”Rønde og Omegns
Plantningsforening

Frasagde sig formandstitlen
Da det gik op for kancelliråden, at
formandskabet indebar et stort arbejde,
frasagde han sig imidlertid formandstitlen
og overlod den til Holm selv. Holm var
derefter foreningens formand til 1906, d.v.s.
også i nogle år efter, at han var blevet lærer
i Ebeltoft i 1901.
Holm indkaldte nu til møde efter møde
med oplysning om plantningssagen, i kroer
og skoler. Han havde i den første tid en
forstmand med sig, men efterhånden kom
han selv så godt ind i stoffet, at han stod for
møderne alene. Om et af møderne fortæller
han:
”Ved onsdag var der indvarslet til møde
i Stabrand. M. P Udsen, Taastrup, og jeg
spadserede derop, og så var der kun mødt
en halv snes mennesker, og jeg følte mig

Kort over skove i Hedeselskabets 2. distrikt,
Syddjursland 1895. Et meget skovfattigt distrikt.
Skovene er de skraverede områder.

skuffet. Der var jo ingen mening i at holde
et foredrag for så fa mennesker; jeg brændte
inde med min visdom. Men skuffelsen
afløstes af glæde. Alle de mødte var
interesserede mænd, der manglede kun et
lille puf for at tage fat. Tilsammen indgav
de langt over 100 tdr. land til beplantning.”
Denne lille stump erindring fortæller lidt
om de vilkår, plantningssagens forkæmpere
levede under. Man spadserede fra Feldballe
til Stabrand uden nogen form for garanti
for, at det kom til at nytte sagen. Men
det store arbejde bar frugt. ”Rønde og
Omegns Plantningsforening ” omspændte
et forholdsvis lille område, men inden for
dets område ”blev der plantet mere end i
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nogen anden”, kunne Holm senere stolt
berette. Efterspørgslen efter planter fra
Hedeselskabet blev så stor, at selskabet
havde svært ved at efterkomme den. Derfor
oprettede Holm sin egen planteskole, som
han efter en fire-års periode afhændede til
en forstkandidat Dalsgaard, der flyttede den
til Kolind, hvor den eksisterede i mange år.
Lærer Holm var som nævnt forenin
gens formand til 1906. Efter ham blev gdr.
Marinus Pedersen i Stabrand formand og
var det til 1923. Efter hans afgang overtog
sønnen Peder Madsen Pedersen formands
hvervet, og fra hans formandsperiode om
døbtes foreningen til ”Djurslands Søndre
Plantningsforening”, et navneskifte, der
afspejlede, at foreningens virke efterhånden
omfattede hele det sydlige Djursland.
De tre formænd i ”Rønde og Omegns
Plantnings
forening ”:
lærer Holm
(formand 18901906), gårdejer
Marinus
Pedersen
(formand 19061923), og hans
søn gårdejer
Peder Madsen
Pedersen,
var plant
Lærer Kr. Holm, Feldballe.
ningssagens
ypperste
foregangsmænd her på egnen. Tilsammen
dækker de trekvart århundrede i
plantningssagens tjeneste.

Lærerne og plantningssagen
Lærere og præster var tidens autoriteter og
ofte foregangsmænd for nye tiltag. Tidens
internationale og nationale tendenser blev
oftest formidlet til lokalsamfundet gennem
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dem. De tog initiativet til dannelse af talrige
foreninger og var ofte selv formænd eller i
hvert fald bestyrelsesmedlemmer i dem.

Lærer I. C. Yde, Ebdrup
Derfor kan det heller ikke være nogen
overraskelse,
at vi blandt
plantnings
sagens
pionerer også
finder en
række lærere.
Foruden
lærer Holm i
Feldballe er
de klareste
eksempler
lærer Yde i
Læreri. C. Yde.
Ebdrup ved
Kolind og
lærer Pedersen i Strands på Mols.
Lærer/. C. Yde tog \ 1891 initiativet til
dannelsen af Kolind Landboforening, og
han blev foreningens første formand. Det
viste sig hurtigt, at hans egentlige hjertebarn
var plantningssagen, og det lykkedes ham
at fa landboforeningen interesseret i sagen,
så den kort efter oprettelsen tog initiativ
til tilplantningen af et større areal mellem
Ebdrup og Kolind.

Skænkede 20 tdr. land
Lærer Yde fik Randers Disconto- og
Laanebank til at skænke et areal på 20 tdr.
land, sognefoged A. R. Thuesen i Ebdrup
10 tdr. land, og husmand Jens Nielsens
enke i Maarup andre 10 tdr. land. 1896 var
”KolindLandboforenings Plantage” en
realitet, og den anmeldtes til Hedeselskabet
som fredskovpligtig. Plantagen blev
omgivet af en jordvold og tilplantedes med
hvidgran, rødgran og bjergfyr. Arbejdet

blev udført i årene 1896-1899 under
lærer Ydes ledelse, mens medlemmerne
af landboforeningen mødte frivilligt med
plov og heste. På en tomt fra en bebyggelse
midt i området plantedes birk, og en
bronzealderhøj blev fredet.
Underverdenskrigen 1914-18 ljemedes
bjergfyrrene og blev solgt til brændsel. For
indtægten indkøbtes yderligere 20 tdr. land
mod vest i 1919, og den nye plantage fik til
ære for den i 1898 afdøde lærer Yde navnet
Ydesminde Plantage, et navn, der senere er
blevet brugt om hele plantagen, der herefter
omfattede 60 tdr. land. Den tilkøbte del
tilplantedes med skovfyr under ledelse af
Hedeselskabets senere skovrider i Ebeltoft,
A. Thyssen. En bronzealderhøj i dette
område blev også friholdt for plantning.
1932 overdrog landboforeningen
administrationen af plantagen til
Hedeselskabet, og endelig solgtes hele
plantagen til Hedeselskabet i 19473.
Midt i plantagen findes en mindesten
for lærer Yde, opsat i år 1900 af
landboforeningen.

Lærer N. P. Pedersen,
Strands
Endnu en lærer som forkæmper for
plantningssagen finder vi i lærer N. P.
Pedersen i Strands på Mols.
Lærer Pedersen var initiativtager til
oprettelsen af Vistoft Sogns Sparekasse,
han var med til opførelsen af Vistoft Mølle
og oprettelsen af Knebel Bro. Han var
lærer i Strands i perioden fra 1862 til 1897.
Han virkede desuden ivrigt for oprettelsen
af en jernbane mellem Mørke Station og
Mols - en plan, som det dog ikke lykkedes
at virkeliggøre. Heller ikke hans idé om
en kanal for sejladsen mellem Ebeltoft og
Århus ved en gennemskæring af tangen ved
Dragsmur lykkedes det ham at virkeliggøre,

Mindesten for plantning ved Kolind, 1900.

men de to projekter viser hans spændvidde
som foregangsmand på egnen.

Aktier à 100 kroner
6. august 1887 var det lykkedes lærer
Pedersen at få Dalgas til at komme
til et møde i Fuglsø Kro med det formål at
fa stiftet en plantningsforening. Dalgas '
manende patriotiske ord ved denne lejlighed
findes gengivet som indledning til denne
artikel. Også Hedeselskabets formand
godsejer Ferdinand Mourier-Petersen til
Rugaard var til stede ved mødet.
Efter Dalgas ' foredrag opfordrede
lærer Pedersen til at tegne aktier å 100
kr. til plantningsforeningen. Vistoft
Sogns Sparekasse, som Pedersen selv
var medstifter af, lagde for med tegning
af ti aktier, og 11 andre deltagere i
mødet tegnede yderligere 14 aktier.
Plantningsforeningen fik navnet Vistoft
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Sogns Plantningsselskab, og lærer Pedersen
blev valgt som formand og havde posten
til sin død i 1897. Der blev opkøbt arealer,
og allerede det følgende efterår begyndte
tilplantningen. Resultatet var Knebel og
Vistoft Plantager, der spreder sig over et
meget kuperet terræn i Mols Bjerge4.

Udflugt med madpakke
Lærer Pedersen tog hvert forår sine
elever med ud i plantagen for at deltage
i tilplantningen. Disse ”udflugter”, med
medbragt madpakke, huskedes senere i livet
og blev for mange anledningen til, at de
selv blev virksomme for plantningssagen.
Det samme trick havde den gamle
sandflugtskommissær Martens benyttet.
Martens fik sandflugterne i området
tilplantet, og metoden ved plantningen
beskrives som den samme: børnene lavede
et hul i jorden, satte frøet ned i bunden,
forede derefter hullet med mos og dækkede
til med sand. Såre simpelt. Bemærk, at
plantningen endnu ofte foregik ved, at man
såede, senere da planteskolerne var kommet
til, købtes planterne her.
Der er opsat en stor, næsten obelisk
agtig mindesten for lærer Pedersen midt i
plantagen. Stenen blev opsat i 1899, altså et
par år efter Pedersens død.

Foreningsplantager
Plantningsforeningeme virkede først
og fremmest for at udbrede kendskabet
til plantningssagen og for at få andre
til at plante. Det lykkedes i meget stor
udstrækning, hvad de mange små plantager
på de mange gårde på egnen vidner om.
Plantningsforeningeme virkede også til
fremme af plantning af læbælter mellem
markerne og omkring gårdene, ligesom
plantningen af frugttræer blev opmuntret af
dem.
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Ovenstående eksempler viser, at
foreningerne også undertiden selv påtog
sig oprettelsen af plantager. Kolind
Landboforening, der også virkede
som plantningsforening, oprettede
Ydesminde Plantage, og Vistoft Sogns
Plantningsselskab oprettede Knebel
Plantage og Vistoft Plantage.
Første Verdenskrig 1914-18 betød en
stigende interesse for det brændsel, man
kunne fa fra plantagerne. Selv bjergfyr
kunne sælges til gode priser. Det gav gode
fortjenester til plantagernes ejere, herunder
altså plantningsforeningeme. Vi har set,
hvordan Kolind Landboforening brugte
fortjenesten til at udvide sin plantage med
yderligere 20 ha i 1919.
Lærer Holms ”Rønde og Omegns
Plantningsforening”, der fra 1923
lød navnet ”Djurslands Søndre Plant
ningsforening”, havde i årene efter
Første Verdenskrig oparbejdet en solid
kassebeholdning af medlemsbidragene (50
øre om året), tilskud fra pengeinstitutter,
sogneråd og amtet. Spørgsmålet blev
efterhånden, hvad pengene skulle bruges
til, for det var jo ikke foreningens formål at
puge penge sammen.

Areal til
demonstrationsplantning
På forslag af amtsrådsmedlem Frants
Mortensen, Sundby, besluttede
generalforsamlingen i 1927 at opkøbe
et areal til tilplantning. Det kunne blive
en slags ”demonstrationsplantning”,
hvorfra der kunne høstes erfaringer i
plantningssagens tjeneste.

Bestyrelsen fik overdraget at finde et
passende areal, og det endte med købet
af 27 tdr. land fra gdr. Anders Lykke i
Egsmark. 1929 blev handelen godkendt af

generalforsamlingen, prisen var 50 kr. pr.
td. land.
Arealet var fortrinsvis tilgroet med
lyng og meget kuperet. Det lykkedes
ved kommunens hjælp at få arbejdsløse
til at udføre plantningen. Der blev afsat
vejspor, og i foråret 1930 var man klar til at
tilplante det meste af arealet. Resultatet blev
Egsmark Plantage på ca. 15 ha.

Gårdmandsplantager
Plantningsforeningeme virkede dels
som oplysende og agiterende foreninger,
dels som formidlere af køb af planter
fra Hedeselskabet, der på grund af
statsstøtte kunne levere med typisk 3040% - undertiden 50% - rabat. Takket være
plantningsforeningeme blev det almindeligt,
at gårdmænd og husmænd tilplantede deres
dårligste jorder, og plantede læbælter på
deres opdyrkede arealer og omkring deres
bygninger. Også plantning af frugttræer
opmuntrede foreningerne til.
Som et eksempel på de mange
”gårdmandsplantager”, der opstod på
grund af plantningsforeningens virke
her på egnen, kan nævnes, at næsten
alle gårdmændene i Smouen på strækket
mellem Thorsager og Rønde oprettede egne
plantager. Det gjaldt Pedersen Nyskov, der
oprettede Nyskov Plantage (7 ha.), Peter
Sørensen på Skippergården, der oprettede
Thorsager Plantage (6 ha. tilplantet i 1915),
Møller Nielsen på Bækgård, der oprettede
Thorsager Bækgaard Plantage (15 ha.),
Anthonsen i Hog, der oprettede Hog
Plantage (15 ha.), Holst på Åkjærsgaard
oprettede Åkjærsgaards Plantage, og Hald
Christiansen på Svinfalsgaard oprettede
Ørnereden Plantage (14 ha.) i 1921.
Længere mod øst tilplantede Søren Knudsen
en stor del af sin gård, Hvitvedgaard, i

årene fra 1882 og frem, så Hvitvedgaards
Plantage blev på 125 tdr. land.
På samme måde opstod en række mindre
plantager i området omkring Rostved,
Kolind, Stabrand og Tirstrup.

Tilplantede store arealer
Bestyrelsesmedlemmerne i Djurslands
Søndre Plantningsforening var naturligvis
også selv aktive for plantning. En af de
fremmeste bestyrelsesmedlemmer, gdr. Jens
Olsen, Tved, tilplantede store arealer. Det
samme gjaldt andre bestyrelsesmedlemmer
som gdr. Jens Kjeldsen, Tirstrup, gdr.
Martin Jørgensen, Vistoft, gdr. og
sognefoged Magnus Udsen, Taastrup, og
gdr. Aksel Dam, Basballe.

I Stabrand købte gdr. Marinus Pedersen
40 tdr. land, som han tilplantede. Han var
på mange områder en foregangsmand
på egnen. Han var sognerådsformand i
Nødager sogn 1908-29, og han overtog
som tidligere omtalt hvervet som formand
for plantningsforeningen efter lærer Holm
i 1906. Plantningssagens folk var ofte
folk, der var med i andre af de spørgsmål,
der rørte sig i tiden - andelsbevægelse,
foreningsliv, politik etc.
Da Marinus Pedersen gik af i 1923,
overtog hans søn Peder Madsen Pedersen
formandshvervet, som han derefter passede
til op i 1960'eme. Han gik også i faderens
fodspor i mange andre tillidshverv, herunder
hvervet som sognerådsformand fra 1929.

Festplads
Peder Madsen Pedersen fortsatte også sin
fars plantninger og oprettede bl.a. Horstved
Skov. Her lavede han en festplads med en
talerstol af sten, samt et flot mindesmærke
over sin egen slægt, Stabrand-slægten, som
han også skrev en bog om.
ØSTJYSK HJEMSTAVN

135

Længere
inde i
skoven
byggede
han et
romantisk
stenhus med
voldgrav
omkring.
Såvel
festpladsen
som ruinen
af stenhuset
kan ses den
dag i dag.
Madsen
Pedersen
var også lokalhistorisk interesseret og skrev
i 1920'eme en række historiske artikler om
sin hjemegn i Historisk Aarbog fra Randers
Amt. Han begyndte også udgivelsen af et
tidsskrift for plantningssagen på Djursland,
”Skov og Folk”, der udkom i årene 19411965. Dette tidsskrift har været en vigtig
kilde til denne artikel.

”Grossererplantager”
Som tidligere nævnt var Dalgas meget
opmærksom på, at det gjaldt om at fa
pengestærke folk i København gjort
interesserede i plantningssagen. Der
appelleredes både til deres patriotiske
følelser, og lidt mere jordnært til deres
økonomiske sans, idet det blev hævdet,
at tilplantning var en god investering, der
efter 20 år kunne give store fortjenester.
Kombinationen mellem at føle sig som
en god fædrelandskærlig patriot og så
samtidig gøre en god forretning, tiltalte
tilsyneladende flere pengestærke folk i
hovedstaden. Især kastede flere grosserere
fra København sig over opkøbet af store
hedearealer i Midt- og Vestjylland, og
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lod dem tilplante. Nogle tog dem også
i anvendelse som rekreative arealer,
opførte store ejendomme, hvortil de
kunne indbyde venner og bekendte og
forretningsforbindelser, andre lod helt
og holdent Hedeselskabet tage sig af de
opkøbte arealer.
På grund af grossererstandens dominans
blandt opkøberne, talte man i Midt- og
Vestjylland ofte om ”Grossererplantageme”.
Et andet ofte anvendt udtryk var
”Københavnerplantager”.

Peder Madsen Pedersens lysthus i Horstved
Plantage, fotograferet afforfatteren 1980.

Johs. Friis Senior, Skramsø
På Djursland skete der fra 1880'eme også
store opkøb af velhavere. Enkelte af dem
var fra København, men flere fra Århus og
Randers. Enkelte var grosserere, flere dog
bankdirektører og læger.
Det første store opkøb skete i 1901, hvor
Johannes Friis, der stammede fra godset
Lyngbygaard vest for Århus, opkøbte et
større areal ved Skramsø og Ulstrup, vest
og sydvest for Feldballe. Hensigten var at
tilplante arealet og udnytte det til jagt. Til
det formål blev dannet et jagtkonsortium.
Til en begyndelse eksperimenterede Friis
både med fåreavl, ijerkræ og fiskedamme,

alt sammen uden det store held. Også
agerbrug blev forsøgt uden held.
Johs. Friis kunne for 10.000 kr. erhverve
Skramsøgård, Skramsø Vandmølle, samt
300 tdr. land, hvoraf en del var opdyrket,
men størstedelen lå dog hen som hede. Han
flyttede til Skramsø i 1903.
Johs. Friis lod opføre en ny
hovedbygning, som kunne huse de mange
jagtgæster, han forestillede sig. Hans hustru
Karen Friis, f. Søltoft, stod for gæstgiveriet.
I første omgang havde man om sommeren
besøg af Dr. Axel Fabricius og grosserer
Guttmann og deres gæster, idet disse to
havde opkøbt arealer, der lå som nabo til
Skramsø. Under disse besøg blev flere af
gæsterne betaget af egnen og begyndte selv
at købe op - det gjaldt bl.a. Dr. Fabricius 's
bror, bankdirektør Fabricius.
Men det gik ikke så godt med
hverken gæstgiveri eller jagt, så i 1909
dannede jagtvenneme et interessentskab
med 15 parter, som købte Skramsø. I
interessentskabet var bl. a. brødrene
Fabricius. Friis selv fik to parter og skulle
blive boende på Skramsø.
Ved konstruktionen i 1909 og ved en
arv fra hustruens familie fik Friis frigjort
en del kapital, som han i den følgende
periode brugte til en række ejendomsopkøb
i området. Det første var købet af
Havreballegård i Feldballe, og senere fulgte
købet af Ulstrupgård, hvor arealerne på den
vestre side af landevejen senere solgtes fra.
Hedegård blev også købt.
I 1918-19 opkøbte direktør Fabricius
parterne i Skramsø-interessentskabet, til
sidst - i januar 1919 - også Friis 's to parter.
I denne sidste handel indgik, at Friis skulle
have lov til at blive boende i stuehuset et års
tid endnu, indtil Fabricius havde opført et
nyt stuehus, nemlig det nuværende. Friis 's
stuehus blev i 1920 flyttet til en placering

mellem Ulstrupgaard og landevejen, hvor
det ses endnu. Friis flyttede hertil samme år.

Axel Fabricius, Fruerlund
Direktør Chr. Fabricius ’ bror, læge Axel
Fabricius, Randers, havde opkøbt arealer
syd for Århus-Grenaa-landevejen og
tilplantet dem, i kompagniskab med direktør
Rasch, Strømmen i Randers. Det blev til
Fruerlund Plantage. En bror til Rasch købte
også arealer, som han beholdt efter senere at
være flyttet til Brasilien.
Læge Fabricius flyttede senere til
Feldballe og virkede som læge her. Axel var
otte år ældre end broderen og døde i 1934,
67 år gammel. Hans enke Bertha Fabricius
overlevede ham i 15 år og bestyrede
sammen med svigersønnen Johs. Friis sin
halvpart af Fruerlund. På et tidspunkt efter
2. verdenskrig overgik også direktør Raschs
halvpart til Fabricius.
Fruerlund plantage endte med at omfatte
ca. 300 tdr. land, der næsten alle var opkøbt
fra bønder i Stabrand for mellem 2 og 5 kr.
pr. td. land...

Johs. Friis Junior,
Langsøgaard
Efter salget af Skramsø og flytningen
af stuehuset opførte Johs. Friis en flot
ejendom på nordsiden af Langesø, kaldet
Langsøgård. Han fortsatte tilplantningen af
sine ejendomme så vidt økonomien rakte.
Langsøgård med tilhørende arealer blev
efter opførelsen overtaget af Friis ' søn, der
også hed Johs. Friis. Han tog for alvor fat
på tilplantningen, og nåede i årene mellem
1920'eme og 1950 at tilplante 500 tdr. land.
Han opkøbte yderligere arealer i Feldballe
Bakker, ca. 120 ha., og tilplantede også
dem.
Skovbruget var ikke særlig givtigt, så
der eksperimenteredes med andre afgrøder.
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Friis junior var således en overgang på et
ophold i Tyskland for at studere aspargesdyrkning, da faderen og han havde fundet
ud af, at den lette jord egnede sig til
asparges. Efter hjemkomsten plantedes
15-20 tdr. land til med asparges. ”Vi var et
helt lille folkehold på en halv snes stykker,
der arbejdede med at stikke asparges i
sommeren 1936”, husker Laurits Andersen,
der et par år senere blev fast ansat som
gartner på Langsøgaard. Den gamle fru
Friis stod for maden til folkene. Hvor længe
asparges-dyrkningen fortsatte, tør han ikke
gætte på.
Foruden skovbruget hørte der et mindre
landbrug til Langsøgaard. Friis havde
en karl ansat til at passe det, med den
tilhørende besætning på 4 - 5 køer.
Da der ikke var strøm så langt væk
fra byområder dengang, havde Friis et
større anlæg med akkumulator liggende i
kælderen, så han kunne producere sin egen
strøm.
Friis junior giftede sig med Bertha og
Axel Fabricius ' plejedatter Betty Constance.
Hun medbragte i ægteskabet Fruerlund
Plantage. Hun var født Fabricius, vist nok
broderdatter til Axel og Chr. Fabricius.
Hun og Helge Fabricius på Skramsø var
således kusine og fætter, men forholdet
mellem Fabricius på Skramsø og Friis
på Langsøgaard blev aldrig hjerteligt.
Skovejerne i området var enere og altid
stærkt optaget af at hævde ejendomsretten i
forhold til hinanden og omgivelserne. Ved
krænkelser var man ikke bleg for at anmelde
hinanden til politiet eller føre retssag.
En og anden vil måske bemærke,
at plantningsagen ikke for alle
var et spørgsmål om idealisme og
fædrelandskærlighed. Dette kan også
vendes derhen, at Dalgas i plantningssagens
tjeneste forstod at appellere til de
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økonomiske og ejendomsretslige instinkter
og på den måde fik en række velhavende
folk, der havde råd til at opkøbe og tilplante
arealer, der ellers ikke kunne drømmes
om, spændt for plantningssagens vogn. For
Dalgas var det vigtigste, at der blev plantet
- hvis nogen gjorde det for egen vindings
skyld, så var det lige så værdifuldt for
sagen.

Herefter deltes Langsøgaards Plantager
på i alt 1100 tdr.land op i tre dele: først
ovennævnte Fruerlund Plantage.
Dernæst arealet Langesø Plantage med
Hedegård, sandflugtskommissør Martens '
gamle gård, men nu med det nyopførte
Langsøgaard som centrum. 1960 nævnes
også Jørgensens Plantage med 105 ha.
For det tredje Feldballe Bakker,
højdeplateauet vest for Ulstrup.
Johs. Friis Jun. oprettede en stor
planteskole ved Ulstrup midt i 1940'eme
- den blev senere flyttet til Feldballe. Friis
leverede planter til alle plantningsforeninger
på Syd-Djursland, opkrævede kontingent
til dem (på det tidspunkt 2 kr. årligt), og
han formidlede statsstøtten i forbindelse
med salget af planterne. Planteskolen blev
nedlagt omkring 1960.
Efter Johs. Friis ' død bestyrede
Betty Constance (der aldrig kaldtes
andet end Ryile) i mange år Fruerlund,
Langsøgaard og Feldballe Bakker med
hjælp af bl.a. sønnen Peter Friis. Fruerlund
blev dog solgt til Knud Bjerg sidst i
1990'eme.
Efter Rylles død i 2002 solgte arvingerne,
fire søskende, Langsøgaard til Chris Anker
Pedersen, der byggede ejendommen helt
om. Tilbage i slægten Friis s eje er herefter
Feldballe Bakker, der ejes af sønnen Peter
Friis.

Fabricius-slægten
på Skramsø
Bankdirektør Chr. Fabricius blev fra
1919 eneejer af Skramsø. Han opførte
både ny hovedbygning og avlsbygninger
samt ombyggede den gamle vandmølle
fra vandhjul til turbine med henblik på
elektricitetsproduktion. Gennem i alt 14
handler kom arealet op på 615 ha.
Bankdirektøren boede aldrig fast på
Skramsø. Hans søn, ritmester Helge
Fabricius, blev i 1930 ansat som bestyrer og
anvist tjenestebolig i Skovfogedboligen.
Da Chr. Fabricius døde i 1940, blev
enken, Karen Fabricius, ejer. Hun døde i
1965, men havde i 1953 solgt ejendommen
til Helge Fabricius.
Helge Fabricius solgte i 1968 til sin
søn, premierløjtnant, senere major Knud
Fabricius, men fortsatte som forpagter til
sin død i 1975.
Knud Fabricius overtog driften, men
fortsatte sin tjeneste i hæren til 1991,
hvor han selv overtog pasningen, der i de
mellemliggende år var blevet varetaget af
skovfoged Poul Stavnsbjerg, der fortsat
var ansat af Mollerup, men med bolig
på Skramsø. Lønnen m.v. deltes hvert år
mellem Mollerup og Skramsø via et sindrigt
regnestykke, hvori arealer, salg og udbetalte
lønninger til skovarbejdere indgik.
I 1980 fik Knud Fabricius eksproprieret
en ha (en trekant nord for landevejen) i
forbindelse med en vejomlægning. Efter
tilkøb af tre ha langs Øksenmølle å i 1990 er
ejendommen nu på 617 ha.
Under Skramsø hører bl.a. gårdene
Gråskegård, Bagergården og Hedegård5.
Landbrugene er nedlagte og tilplantede og
husene udlejet.

Valeur
Øst for Skramsø opkøbte og tilplantede

grosserer Kipp store arealer ved Gråske
gård. De blev i næste generation overtaget
af svigersønnen grosserer Erik Valeur.
11919 satte Hedeselskabet Ulstrupgård
til salg, og den blev købt af grosserer
Valeur, der derefter opkøbte store arealer
syd herfor, så han til sidst ejede hele
området vest for landevejen mellem Ulstrup
og Egsmark, i alt ca. 700 tdr. land.
Forholdet mellem Valeur og Friis var
anspændt. Det fortælles, at det havde sin
rod i, at Friis selv var interesseret i at købe
Ulstrupgård, og kom til at fortælle Valeur
dette - hvorefter Valeur selv købte gården.
Erik Valeur havde sans for det historiske.
Han fik tinglyst naturfredningspligt på
Rolandsbjerget, et højt beliggende område,
hvor kæmpen Roland efter sagnet skal ligge
begravet.
Syd for Langesø, op til Langesø, ligger
det gamle Ulstrup tingsted, der blev
herredsting i 1687, indtil tingstedet blev
flyttet til Ebeltoft i 1756. På stedet for det
gamle tingsted lod Erik Valeur opsætte en
mindesten med påskriften ”Ulstrup Tingsted
16876”.

Guttmann, Sylvest, Lassen,
Dahl...
Slægterne Fabricius og Friis samt
Valeur er langt fra de eneste velhavende
bymennesker, der har opkøbt arealer til
beplantning på det sydlige Djursland.
Men de har stået for de største arealer og
har sat deres præg på området ikke alene
ved tilplantning, men også ved opførelse
af bygninger af næsten herregårdsagtig
karakter, og ved at have ladet plantagerne
og ejendommene gå i arv gennem flere
generationer.
Men der kan nævnes en række andre
navne på velhavende bymennesker, der
har deltaget i ændringen af tidligere øde
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strækninger til skovarealer på det sydlige
Djursland. F. eks.: Grosserer Guttmann
købte sammen med grosserer Kipp arealer
op omkring Gråskegård og i Tirstrup sogn.
Læge Ole Sylvest, København, opkøbte
arealer omkring Øksenmølle og lod dem
tilplante til bl.a. Kærhøj Plantage på 13 ha.
Han solgte sine plantager til John Nielsen i
1978.
Tranekær Plantage blev tilplantet af
Dr. Pontoppidan, Århus, i 1940'eme, og
overtaget af Johs. Friis, Langsøgaard, i
1953. Den ejes nu af Johs. Friis 's datter
Anne B. Friis Rosendal. 1960 nævnes
ingeniør T. Rasch, Brasilien, som ejer af
Troldhus Plantage på 25 ha.
Det er tidligere nævnt, at Vistoft og
Knebel Plantager på Mols var oprettet
af lærer Pedersen og Vistoft Sogns
Plantningsselskab allerede i 1880'eme. Men
ellers skyldtes tilplantningen af Mols Bjerge
ikke mindst pengestærke folk fra Århus og
København. Grosserer Hammerich, som
vi tidligere har mødt som initiativtager til
Djursland Plantage var også med i flere af
plantningerne i bjergene, bl.a. Provstskov
Plantage.
Overretssagfører Knud Dahl købte Nedre
Strandkj ærgård, som hans enke Ellen Dahl
senere forærede til Naturhistorisk Museum
i Århus, der her oprettede Molslaboratoriet.
Ellen Dahl var datter af forfatteren Wilhelm
Dinesen og søster til Karen Blixen.
Skibsreder Poul Carl, der købte
Møllerup Gods i 1920, tilplantede
Strandkjær Plantage på 100 ha, der nu ejes
af Miljøministeriet.
Trehøje Plantage blev anlagt i 1920 af
direktør Vilhelm Kier, Århus, samtidig med
Provstgård Plantage. Selve Trehøje blev
friholdt for beplantning. Plantagen ejes nu
af Miljøministeriet.
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Bogens Nordre Plantage på 17 ha. blev
anlagt af grosserer Mellentin, Gentofte.
Strandgården Plantage på 12 ha af maleren
Aage Fredslund Andersen.

Godsplantager
Godsejerne i området har også været
virksomme for oprettelsen af plantager. F.
Mourier-Petersen til Rugaard tilplantede
store arealer ved Rugaard. Som tidligere
nævnt var han formand for Hedeselskabet i
mange år.
Mourier-Petersen overtog Rugaard i
1857. Han anlagde allerede før han i 1866
blev formand for Hedeselskabet en 120
tdr. land stor plantage på et øde og sumpet
areal ned mod Kattegat. Sønnen A. MourierPetersen har
yderligere plantet, bl.
a. i Hyllested Bjerge,
så det tilplantede
areal i 1946 opgives
til 750 tdr. land skov7
Nord for Stubbe
Sø ligger Søholt,
med jordtilliggender
også vest for søen
Mindesten for L. U.
og landevejen, ind
laCour ved Skærsø.
mod Snedkerhus og
Bagerhus, der ligger
øst for Langesø. Søholts areal udgjorde
omkring 1960 i alt 400 tdr. land, hvoraf
100 tdr. land var opdyrket, 60 var løvskov,
og 220 tdr. land var nåletræsplantager,
tilplantet af John Erik Wied, Søholt, og for
størstedelen plantet på oprindelig gammel
hede8. Snedkerhus Plantage på 96 ha.
mellem Langesø og Stubbe Sø hørte til
Søholt, indtil John Erik Wied solgte den for
at skaffe penge til et generationsskifte.
Familien la Cour på Skærsø lod også
store arealer tilplante. Laurits Ulrik la Cour
købte Skærsø ved en tvangsakution i 1825

for 100 rigsdaler. La Cour fik i de følgende
år sat skik på den forsømte herregård. Bl.a.
fik han tilplantet de meget store hedearealer,
der hørte til den. Tilplantningerne fortsatte
under de følgende ejere af la Cour-slægten.
I Skærsø Plantage står en mindesten
over Lauritz Ulrik la Cour, rejst af
”efterkommere i 3. slægtled” i hundredåret
for hans fødsel, nemlig i 1902. På stenen
mindes han for sin indsats for at ”opdyrke
marken og kæret og opelske skoven”. Han
døde i 18719.
På Katholm tilplantede ejeren
kammerherre H. Collet til sin død store
arealer, der i 1955 opgives til at omfatte 815
ha. hvoraf 354 ha. ffedskovpligtige. Ejer
er på dette tidspunkt sønnen løjtnant C. F
Collet.
Store plantninger blev udført ved
Løvenholm. 1901 begyndte tilplantningen
af 200 tdr. land dårlig agerjord med
nåletræer. 1918 forøgede den nye ejer Ove
Vind skovarealet ved tilkøb af Kærhus Skov
og Plantager, tidligere Julianeholm Skov, på
ca. 120 tdr. land.
1929 blev Løvenholm købt af GI.
Estrups ejer Valdemar Uttental. Han tilkøbte
skovejendommen Eldrup på godt 400 ha.
og i 1938 yderligere Stadsborg på 272 ha.
I 1946 opgives fem sjettedele af godsets
areal at være skovdækket, i alt ca. 5000
tdr. land. Alene efter 1929 er 1200 tdr. land
tilplantet10.
Skaføgaard blev omkring 1850
overtaget af senere indenrigsminister og
konseilspræsident Estrup. Han nåede i sin
tid på Skaføgaard at tilplante 700 tdr. land
misrøgtet jord med nåletræer11.

Hedeselskabets plantager
Hedeselskabets opgave var egentlig ikke
selv at tilplante hedearealer, men i Midt- og
Vestjylland havde selskabet dog købt og

9 Nödaqer

Skove i Hedeselskabets 2. distrikt Syd-Djursland
1926. Plantningssagen har haft sin virkning. De
dobeltskraverede arealer er Hedeselskabets egne
plantager. Sammenlign med kortet side 131.

tilplantet ganske store arealer. Det havde
den fordel, at her kunne man eksperimentere
med plantningsmetoder og træarter.
I vores område skal vi nogle år ind i
1900-tallet, før Hedeselskabet optræder som
ejer af egne plantager.
Grosserer Hammerich i Århus tog i
1916 initiativ til indsamling af et beløb
blandt Århusborgere til opkøb af arealer til
tilplantning og har sikkert selv spædet et
betydeligt beløb til. Beløbet på i alt 10.000
kr. blev skænket til Hedeselskabet, der satte
forstkandidat Thyssen på opgaven at finde
et egnet areal, og han fandt det i området
mellem Langesø og Stubbe Sø.
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Dalgas kom selv til området for at se på
arealerne, og i Hedeselskabets Tidsskrift
gengav han sine indtryk således: ”Vi kørte
fra Friis på Skramsø til Kolind Station efter
at have set et land, der endnu ligger uberørt
hen, og som venter på at blive skov og ad
den vej blive benyttet af samfundet både til
gavn for skovejerne og for det omgivende
land”12.
Skovrider C. E. Flensborg, der
bestyrede Hedeselskabets 2. distrikt på
Syd-Djursland13, QgJohs. Friis senior fra
Langsøgaard, var studiekammerater fra
Landbohøjskolen og nære venner. Det har
formodentlig været en væsentlig årsag til,
at Hedeselskabet kastede blikket netop på
området omkring Langesø.

Djursland Plantage
Resultatet blev oprettelsen af Djursland
Plantage, hvortil der senere købtes nye
arealer. 1918 købtes Ulstrupgård og
Ulstrup Kro. Gården og området vest for
Ebeltoft-landevejen solgtes året efter fra til
grosserer Erik Valeur, mens kroen blev base
for selskabets skovfoged i området, der i
øvrigt bestyredes af selskabets skovrider
for 2. distrikt, der var bosat i Ebeltoft, til
1924 C. E. Flensborg, derefter Ä Thyssen,
der lige fra han kom til distriktet som ung
forstkandidat i 1918 til sin afsked som 70årig i 1960 øvede en formidabel indsats for
plantningssagen på vores egn.
Djursland Plantage blev efterhånden på
425 tdr. land, der faldt i to hovedafdelinger,
dels lige syd for Langesø, dels længere
mod syd, næsten ned til Skæppen og
Fjerdingkarret.
Tilplantningen skete ved hjælp af
arbejdsløse, og P Madsen Pedersen kunne
berette, at mange af disse selv blev grebet af
plantningssagen og førte den videre i eget
regi.
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I forbindelse med det tidligere Ulstrup
Kro oprettede Hedeselskabet en planteskole,
der i mange år havde en betydelig
planteproduktion.
Senere erhvervede Hedeselskabet også
arealer nord for Taastrup Granskov, den
såkaldte Valskov Plantage, der har været
bestyret sammen med Djursland Plantage.
Valskov Plantage udgjorde omkring 300 tdr.
land.
I 1947 købte Hedeselskabet
desuden Ydesminde Plantage af Kolind
Landboforening. Plantagerne omkring
Ulstrup og Valskov-Ydesminde blev på i alt
770 tdr. land.
Hedeselskabet købte fra omkr. 1918 også
et større areal op i Mols Bjerge, sydvest for
Femmøller. Det er blevet til den store Århus
Plantage, der nu ejes af Miljøministeriet
og er under delvis omdanelse til
græsningsoverdrev og hede.

Kommuneplantager
De mange mindre sognekommuner gik med
enkelte undtagelser (f.eks. Borup Plantage
på Helgenæs) ikke ind i plantningssagen.
Det gjorde derimod købstadkommuneme,
på Djursland både Ebeltoft og Grenaa.
Her skal især omtales nogle af Ebeltoft
Kommunes arealopkøb og tilplantninger.

Ebeltoft
Fra gammel tid ejede Ebeltoft Købstad
Tolløkke Skov syd for byen. Formodentlig
har skoven været fælled for byen i gammel
tid, så gårdene i byen kunne sende deres
svin på olden i skoven.
I 1880'eme blev postkontrahent Steensen
grebet af plantningssagen, og hans øjne
faldt på et stort hedeareal sydvest for
Ebeltoft by, ved Ahl. Han forsøgte at fa
byrådet interesseret i at tilplante arealet,
men forgæves. Så tog han selv fat, og trods

mange tilbageslag undervejs, bl.a. efter
oversvømmelser af nytilplantede arealer,
blev han ved. Men først da han kom i
kontakt med Hedeselskabet i forbindelse
med arbejdet med at tilplante Skansen,
kom der for alvor skred i tingene, for nu
lykkedes det i 1886 at fa Dalgas til at
komme til Ebeltoft og tale for købet af
arealet ved Ahl. Dalgas kunne berolige
byrådet med, at de 10.000 kr., det skulle
bidrage med af i alt 14.000 kr., kunne lånes.
Som sædvanlig rejste Dalgas ikke fra mødet
uden at have udrettet noget. Resultatet
blev i 1888 etableringen af den 200 tdr.
land store Ahl Plantage, hvor man i løbet
af 1900-tallet kunne lade store partier af
nåletræsplantninger afløses af birk, eg og
bøg.
Steensen kørte postvognen fra Ebeltoft
til Århus, men derudover drev han både
landbrug og mejeri og var i 25 år medlem af
Ebeltoft Byråd.
Steensen døde i 1903.1 1949 afslørede
byrådet en mindesten for ham og
plantningen. Stenen står endnu for enden af
vejen til Ahl Strand, der også indgik i det
rekreative areal, byrådet opkøbte.
Ebeltoft Kommune ejede også tidligt de
meget bynære Søndre Plantage og Nordre
Plantage. 125 tdr. land blev i 1930'eme
købt af propr. Bach, Rane Ladegaard. En
tredjedel var tilplantet ved købet, hvorefter
kommunen også lod resten beplante
med forskellige træarter, især eg og bøg.
Kommunen anlagde også Egedal Plantage.
Formålet med dette køb skal have været
at forsøge at genoprette den tidligere store
Bjømkjær Skov, der have tilhørt kronen. På
dette tidspunkt var den eneste lille rest af
denne skov Elsegaarde Skov.
I 1950'eme begyndte byen at æde sig ind
på plantagerne. 1956 formind
skes Ahl Plantage med 3 ha. til i alt 80

ha., og Nordre
Plantage med
5 ha. til i alt 12
ha. Det er en
udvikling, der
fortsætter, mens
dette skrives, og
som afføder stor
lokal debat.
Forskellige
virkede i
tidens løb for
plantningssagen
i Ebeltoft.
Postkontrahent
Skovridder A. Thyssen,
Steensen
Ebeltoft.
er nævnt i
forbindelse med Ahl Plantage, men også
lærer Holm, der i 1901 flyttede til Ebeltoft
fra Feldballe, skal nævnes. Han var i
mange år medlem af byens skovudvalg.
Forskellige borgmestre har også virket
for plantningssagen, ingen dog mere end
Aage Holm, der var i byrådet fra 1929
og borgmester fra 1935. Han opgav
borgmesterhvervet i 1943, ”af grunde, som
ikke her skal nævnes”, som Skov og Folk
skriver i 1943,4. Holm vedblev dog at være
formand for Skovudvalget, men flyttede
senere til Viborg.

A. Thyssen
I 1940 plantedes der to mindeege i
Bjømkjær Skov. Den ene til ære for
borgmester Holm, den anden til ære for
skovrider i Hedeselskabet A. Thyssen.
Denne plantning rammer præcist de to
betydningsfuldeste plantningsfolk i området
i første halvdel af 1900-tallet.
Thyssen kom til Ebeltoft i 1918 og var i de
følgende år assistent for direktør Flensborg,
under hvem Hedeselskabets 2. distrikt hørte,
d.v.s. området på det sydlige Djursland.
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1924 blev Thyssen udnævnt til skovrider
og overtog ledelsen af distriktet. Han var
lige fra sin ankomst til egnen med i stort set
alt, der havde med plantningssagen at gøre.
Vi har bl.a. truffet ham i forbindelse med
etableringen af Hedeselskabets plantage syd
for Ulstrup i 1918. Her deltog han allerede
som ung forstkandidat i udpegningen af de
arealer, Hedeselskabet skulle opkøbe.
På sin 60-års fødselsdag i 1950 kan
Thyssen opgøre en tilvækst på 135 plantager
og næsten 4000 ha. i sit distrikt. Da han
i 1924 overtog distriktet var der 158
plantager på 3750 ha, et kvart århundrede
senere 293 plantager på 7700 ha. Det betød
141 ha. nyt ffedsko vareal om året, eller
halvanden kvadratkilometer skov om året.
På ét enkelt år, 1949, blev der fra de
seks plantningsforeninger i distriktet uddelt
377.000 nåletræer og næsten 200.000
løvtræer til 530 modtagere, svarende til
tilplantning af 100 ha. Thyssen nævner,
at de fleste af hans områder i 1924 var
tilplantet med rødgran, hvidgran og bjergfyr,
mens han i sin tid især har plantet skovfyr
og østrigsk fyr.
Thyssen fratrådte i 1960 og afløstes af
skovrider G. West-Nielsen. Thyssen døde i
1963.

Grenaa
Grenaa Kommune anlagde den
første plantage allerede 1880 under
Hedeselskabets tilsyn. 1920 anlægges
Grenaa Strand Plantage, 12,5 ha., på jord
fra Hessel - 1924 omdøbtes den til Søren
Kanne Plantage.
1932 købte kommunen resten af
stranden og Hessel Hede med Fuglsang
Plantage på 51 ha. 1942 anlægges Pollerev
Plantage på 58 ha. 1955 opgøres Grenaa
Kommunes samlede plantageareal til 343
ha. En stor del af plantagearealet er udlagt
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Plantningsforening 1890-1965.

til sommerhuse, men jorden ejes stadigvæk
af kommunen, lejet ud til sommerhusejeme
for 99 år. Det har i flere år været et politisk
stridsspørgsmål i Grenaa Kommune, om
jorden skulle sælges til sommerhusejeme
(de borgerlige mente ja, socialdemokraterne
nej). Striden endte for et par år siden med,
at grundene nu sælges.

Plantningssagen klinger af
Plantningssagen nåede formodentlig sit
højeste netop i årene under og umiddelbart
efter besættelsen. Det kraftigste tilbageslag
på egnen oplevedes, da tyskerne inddrog
800 tdr. land plantage til Tirstrup
Flyveplads. Det var uendelig bittert for
plantningssagens folk at se området ryddet
og sat i brand, hvorved generationers
slidsomme indsats gik op i røg.
Djurslands Søndre Plantningsforening
kan i 1965 opgøre sin indsats til udlevering
af 19 mill, nåletræer og 2/2 million løvtræer
i foreningens levetid fra 1890 til 1965. Det
opgives at højdepunkterne for udlevering

har været årene 1925, 1941, 1952 og 1961.
Landbrugskrisen i 30'eme gav nedgang i
plantningen, mens besættelsestiden og de
magre efterkrigsår fik den modsatte effekt.

Debat om tilplantningen af
Mols Bjerge
Den første direkte modstand mod
plantningssagen registreres i Skov og
Folk i 1959. Her refereres en skrivelse,
som museumsdirektør Sigurd Schultz,
Thorvaldsens Museum i København,
i september 1959 havde sendt til
statsministeriets konsulent i fredningssager,
civilingeniør Blixenkrone-Møller.
Schultz havde samtidig offentliggjort
sin henvendelse, hvilket havde faet bl.a.
Århus Stiftstidende til at tage sagen op og
til plantningsfolkenes forfærdelse støtte
Schultz ' synspunkter.
Schultz gjorde sig til talsmand for
en fredning af Mols Bjerge og ophør
af plantningerne. Han protesterede
mod ”den ubeherskede og ubesindige
plantningsvirksomhed, som Det
danske Hedeselskab udfolder på Mols.
Det vil medføre, at de skønneste og
ejendommeligste landskaber i løbet af 1020 år er blevet til et stort buskads... Har
det flade Danmark virkelig råd til at lade
dette storslåede, karakterfulde bakkeland,
som Mols er, forsvinde under et banalt
buskads?” Schultz kræver plantningerne
begrænset og gradvist ”demonteret”, og han
slutter næsten profetisk, set fra vor egen tid:
”Det er et spørgsmål, om ikke dele af Mols
burde udlægges som nationalpark15”!
Synspunktet blev naturligvis rasende
afvist af Skov og Folks redaktør P Madsen
Pedersen. Og det blev ikke bedre af, at han
kunne konstatere at Schultz ' synspunkter
vakte genklang hos Blixenkrone-Møller
i statsministeriet, idet denne talte om

nødvendigheden af en fredning af Mols
Bjerge. Mon ikke Molslandets skønhed
netop skyldes plantningssagen, ”som her
på dette vindpiskede land har skabt den
fornødne læ for såvel mennesker som dyr
og bevirket, at det flyvesand, som beviseligt
forhen har været temmelig generende for
såvel dyr som mennesker, nu for stedse
er bundet?”, spørger Madsen Pedersen
retorisk. Og han henviser til, hvordan man
på en køretur fra Feldballe til Ebeltoft i
dag kan lade blikket glide ud over ”denne
milevide, forhen så øde og trøstesløse
hedeflade - der nu overalt er iklædt
håbets mørkegrønne og smukke dragt,
der i sandhed varsler godt om fremtiden,
ligesom plantagerne allerede yder et godt
udbytte til ejerne”. Han håner ”de herrer
naturfredningsmænd, museumsdirektører,
konsulenter og alle andre bymennesker”,
der har faet øjnene op for Molslandets store
skønhed, alene fordi plantningsfolkene har
tilplantet de før så øde arealer på Mols.

Plantningssagen i tilbagegang
I 1965 ophører Skov og Folk at udkomme.
Redaktøren, P Madsen Pedersen, kan
fortælle, at ”ca. halvdelen af Skov og Folks
modtagere har undladt at indbetale de fa
kroner, som den tilstillede giroblanket
lød på”. Og ”forholdene er efterhånden
blevet så vanskelige og økonomien så
dårlig, at vi mener det heldigst at indstille
virksomheden”.
Bladets sidste nummer afspejler
vanskelighederne. Mange ejendomme
opkøbes af byboere, der ikke køber planter
gennem plantningsforeningeme, og
mangelen på arbejdskraft gør det vanskeligt
både at plante og at rydde op i de tilplantede
arealer. Den tidligere gratis arbejdskraft,
som gårdenes egne beboere ydede, er ikke
længere til stede, da ingen har tid til selv
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at arbejde med plantning. Man er altså helt
afhængig af fremmed arbejdskraft, og den
er alt for dyr. Og de gamle beplantninger
har nu nået en alder, hvor hugsten er
absolut påkrævet - og arbejdskrævende.
”Dyrtidsproblemet volder flest kvaler og
stiller sig hindrende i vejen for den første
udtynding, som de fleste steder kun betyder
udgift for ejeren”.
Samtidig er planterne blevet dyre, og
det kniber med afsætningen af træet, fordi
folk har faet oliefyr eller der er oprettet
fjernvarmeanlæg.
”Plantningsforeningeme befinder sig
altså i en slags krisetid... der hersker en
vis utryghedsfølelse og ængstelse for
fremtiden”. Dette var også kommet til orde
ved De samvirkende Plantningsforeningers
årsmøde i Vejle i maj 1965, selv om
man dog var skiltes i forvisning om, at
”plantningsforeningeme kan man under
ingen omstændigheder undvære!” Der blev
henvist til, hvordan man ”har formået at
omskabe disse milevide, øde og golde heder
til venlige og smilende skove, der forbindes
af levende hegn, som tilsammen formår at
skabe lunhed og hygge over såvel marker
som huse og gårde”.

Efter 1960’erne: status
Men krisen lod sig ikke tale væk. ”Alt her
i verden er jo for tiden i støbeskeen”. Fra
1960'eme begyndte den ”demontering” af
plantningssagen, som Schultz havde gjort
sig til talsmand for fa år tidligere. Den nye
kraft blev Danmarks Naturffedningsforening
og miljøgræsrøddeme. Og de gik ind for at
bevare naturen som den er, og ikke at plante
den til. Samtidig forsvandt al økonomi
ud af skovbruget, så der heller ikke mere
var nogen økonomisk tilskyndelse til at
plante. Romantikken og ”den gode sag”
omkring plantningssagen forsvandt også
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med højkonjunkturen og den materialistiske
tankegang i 1960'eme.
P Madsen Pedersen oplevede ikke
de senere års bevægelse hen mod at
fælde nåletræerne i Mols Bjerge og gøre
bjergene og store arealer udenom dem
til nationalpark... I dag er fældningen af
nåletræerne i Mols Bjerge almindeligt
accepteret, den fortsatte fredning er
der heller ikke diskussion om, alene
etableringen af nationalparken har
kunnet skabe debat - ikke mindst blandt
skovejerne.
Men ikke desto mindre er
plantningssagen stadigvæk aktuel i
Danmark. Blot er plantningsforeningemes
rolle, som så meget andet, overtaget
af det offentlige. Nu hedder det blot
”skovrejsning”, idet staten yder tilskud til
plantning af ny skov. I forbindelse med
regionplanerne er store områder i Danmark
udlagt som ”skovrejsningsområder”, hvor
tilskuddet til skovrejsning er ekstra stort.
Her i 2006 er taksterne: 25.000 kr. pr. ha. til
plantning af løvskov og 16.000 til plantning
af nåleskov i skovrejsningsområder.
Tilskuddet er lidt mindre i andre områder,
nemlig 20.000 kr. til løvskov og 13.000 kr.
til nåleskov16.
Der er i disse år en bevægelse i gang
for at fremme løvskov på bekostning af
nåleskov. Det afspejler, at skovbrug ikke
mere kan svare sig økonomisk, hvorfor der
mest focuseres på skovenes biodiversitive
og rekreative værdi, og her er det klart, at
løvskovene giver størst ”udbytte”. Staten
yder derfor tilskud til private skovejere, der
ønsker at konvertere nåleskov til løvskov.
Ordningen har faet betydelig udbredelse, og
der er i dag store arealer med løvskov i de
private plantager. Staten og Hedeselskabet
arbejder også i egne områder for at erstatte
nåleskov med løvskov.

Økonomi er der stort set ikke i nogen af
skovarteme, især ikke efter at Østeuropa er
kommet i EU og sælger træ i Vesteuropa
til priser, ingen vesteuropæisk skovejer har
chance for at konkurrere med. Der er p.t.
ikke udsigt til ændring i dette forhold. Det
betyder, at skovenes økonomiske værdi
næsten alene beror på ”herlighedsværdien ”,
og den har det som bekendt med først at
vise sig, når man sælger.
I de fredede Mols Bjerge sker der i
disse år store opkøb af staten, ved Skovog Naturstyrelsen. Der vil herefter ske en
meget nøje vurdering af, hvor plantagerne
bør bevares, hvor de skal ændres til løvskov,
og hvor plantningerne helt skal fjernes.
Alle disse forhold har gjort, at den
kæmpeindsats, som plantningssagens folk
øvede især i perioden 1880-1960, ikke
nyder den anerkendelse, den egentlig
fortjener. Men vi bør minde hinanden
om, at det var dem, der gjorde Djursland
til en af landets mest skovrige egne, og
selv om træerne nu fjernes fra store dele
af Mols Bjerge, og selv om andre dele af
områdets nåleskovsplantager ændres til
løvskov, så vil Djursland forblive en af
Danmarks skovrigeste landsdele, og det
vil i de kommende år være med til at gøre
landsdelen attraktiv for både tilflyttere og
turister.
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Gamle faster i Svostrup
Af Bodil Fruelund Kærgaard

Sørensdatter, født. Hun skulle blive den
eneste af Anne Nielsdatters børn, som
nåede at blive mere end !/2 år gammel. Anne
Nielsdatter fik nemlig en dødfødt søn i 1801
og endnu en søn i 1804. Han blev kun fire
måneder gammel. Endelig fik hun en søn i
1805. Denne døde før han kom i kirke samt
en dødfødt datter d. 19-12-1806. Om denne
sidste barsel har præsten skrevet i Sporup
Kirkebog som følger:

Uexamineret jordemoder

»Faster i Svotstrup«, Anne Nielsdatter.

Dette er en beretning om min morfars
søster, som altid blev kaldt »Faster i
Svostrup«. Historien tager sin begyndelse
ved fasters oldemor, som døde en grufuld
død i barselseng i 1806. Den 15-7-1799
blev min tip-2-oldemor, Anne Nielsdatter,
viet i Sporup Kirke til Søren Poulsen,
Lyngby i Sporup sogn. De havde, to
måneder før vielsen, faet en lille søn,
som døde, før han kom i kirke. D. 18-51800 blev min tipoldemor, Ane Kirstine
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“Den 19-12-1806 er tjenestekarl
Søren Povelsens og Anne Nielsdatters
dødfødte barn født. I anledning heraf
har jordemoderen, Madam Thykjær fra
Hammel, tilskrevet mig følgende: Torsdag
d. 18. december blev jeg hentet til Søren
Povelsens hustru, Anne Nielsdatter, i
Lyngby. Hun var i bamsnød, førend jeg blev
hentet om aftenen kl. 11 forudnævnte dag,
i hvilken den uexaminerede jordemoder,
Kirsten Højmand, havde betjent konen. Ved
min ankomst var højre arm født, hvilket
den længe havde været, da den var sort og
blå, og huden til dels samme, så det tydeligt
kunne skønnes, at både barnet og konen ved
en ufornuftig omgangsmåde var skammeligt
mishandlede, hvilket jeg og sagde til
jordemoderen og tilstedeværende koner.
Så snart jeg var ankommet, vendte jeg
barnet, drog det ud ved fødderne og forløste

straks konen. Fosteret, der var et pigebarn,
var dødt og havde været det allerede en
halv dag. Det begyndte at inflammere, så
ingen oplivende metoder blev anvendt,
da de var aldeles unyttige. Der skønnes
ikke at have været nogen fejl ved moderen
eller fosteret, som kunne have hindret en
lykkelig forløsning, dersom jordemoderen
havde forstået i den rette tid - eller ved
sin ankomst, at vende fosteret. Konen var
yderst afkræftet og svag, så jeg næppe
tror, hun lever. Jeg underbandt hende og
fik hende i sengen, men kunne for andre
forretninger ej bie hos hende længere.

Således at være passeret bevidnet.
Hammel d. 24-12-1806.
Susanne Thykjær. Jordemoder

Ikke mishandlet
Efter at ovenstående var oplæst af præsten
for enkemanden, Søren Povelsen, og for
tvende af de Lyngby koner, nemlig Ellen
Andersdatter og Ingeborg Christensdatter,
som havde været nærværende ved den nu
døde barselskones forløsning, bekræftede
de enstemmigt, at konen kun havde
været i bamsnød fra omkring kl. 5 om
eftermiddagen til noget over kl. 11 om
aftenen, at barnets ene arm havde rigtigt
været født omtrent en time førend Madam
Thykjærs ankomst, men i øvrigt kunne
de, som selv havde født mange børn, ikke
skønne, at barsels- konen eller hendes foster
var mishandlet af jordemoderen Kirsten
Højmand. De erklærede dog, at Kirsten
Høj mand havde, da hun mærkede nogen
vanskelighed ved fødselen, forlangt Madam
Thykjær hentet, men at barselskonen var
derimod, indtil hun endelig - ved gentagne
forestillinger - lod sig bekvemme til at lade
hende komme. Konen døde dagen efter
forløsningen.

Bekræftet med denne underskrift
Søren Povelsen,
Ingeborg Christensdatter,
Ellen Andersdatter
Røgen Præstegård d. 24-12-1806.

Begravelse
Den 21-12-1806 blev Anne Nielsdatter
og hendes dødfødte barn begravet på
Sporup Kirkegård.
Den 27-6-1807 blev Søren Povelsen viet
til Anne Nielsdatters kusine, Barbara
Christensdatter, med hvem han fik ni børn,
som alle var levedygtige.

Min tip-oldemor, Ane Kirstine
Sørensdatter, mistede altså sin mor, da
hun var seks år. Hun fik jo en stedmor,
men hvordan forholdet i det fattige hjem
har været, vides ikke. I hvert fald rejste
hun så langt væk som til Møgelkær ved
Horsens, hvor hun blev kokkepige. Her
traf hun Mikkel Jensen, som var staldkarl
samme sted. De blev viet d. 27-10-1832 i
Rårup Kirke og flyttede derefter til Voel,
hvor min oldemor, Ane Mikkelsdatter,
blev født d. 2-7-1833. Den 7-12-1858 blev
Ane Mikkelsdatter viet i Linå Kirke til
min oldefar, Niels Nielsen Fruelund, fra
Dalsgård i Svostrup sogn. Ane og Niels fik
seks børn. Niels, f. 1859, blev politibetjent
i Struer, Micoline, f. 1859 (om hendes
skæbne fortælles nedenfor), Michael, f.
1863, blev gift med en enkekone i Vinding
ved Grædstrup, Anton, f. 1867, død som
23-årig, Karl, f. 1870, min morfar, blev
cigarhandler i Aarhus og bosatte sig i
Aabyhøj, samt Jens Peter, f. 1873. Han var
gift to gange og med sine to koner og fik i
alt 20 børn. De boede i Assing ved Kibæk,
hvor barn nummer 20 blev døbt ved sin fars
kiste i 1945 i Assing Kirke.
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Fasters hus i Borup.

Micoline Cathrine
Nielsen
“Faster i Svostrup” blev født d. 30-1-1861
i Dalsgård, Svostrup sogn. Hun blev viet
d. 16-3-1881 i Svostrup Kirke til Søren
Christensen, f. 10-11-1854 i Brårup,
Grønbæk Sogn. De fik først en lille hedelod
på Iller Hede, hvor de første tre børn blev
født. De flyttede så til Borup i Svostrup
sogn, hvor de fik endnu fire børn. De boede
i en lille stråtækt husmandsejendom med
lave vinduer, hvor sneen ved vintertide
nåede op til de små ruder. I nærheden var en
tørvemose, hvor børnene plukkede blåbær,
som de spiste med mælk på, hvilket var en
herreret for dem. De løb barfodede mellem
lyng og blåbær-ris, samt en del hugorme.
Søren var slagter og husmand, men han
var søn af en karetmager, hvorfor navnet
»Hjuler« blev hæftet på Søren og Micoline
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Cathrine. Sidstnævnte gik altid under
navnet »Trine Hjuler«.
Hun var en dygtig og ihærdig kone, som
var et jern både ude og inde. Hun bagte
brød i den store ovn, som skulle »ildes op«,
som man sagde. Trine sagde til børnene:
»Den suet mand ska ud, før brødet sættes
ind«. Det vat mest rugbrød. Trine sigtede
selv rugmelet, så børnene kunne få en bolle
hver. Kun til jul fik de lov at spise rigtigt
franskbrød. Så var der højtid med de fine
brød og pebernødder, som de spillede
»Effen eller Ueffen« med.

Vævede vadmelstøj
Søren var udlært væver og sad om aftenen
og vævede vadmelstøj til dem, der nu ville
købe det, for den lille stråtækte ejendom
kunne jo næppe brødføde den store familie.
Søren købte også kreaturer og slagtede dem

og kørte ca. 10 km til torvet i Silkeborg om
lørdagen for at sælge kød. Trine tog med,
så børnene var altid alene om lørdagen, og
så vankede der en pose bolcher til to øre,
når forældrene kom hjem. Så sad Søren ved
bordet og gjorde regnskab, som ikke altid
ville stemme. Så tog Trine ham om halsen
og sagde:« Det er vist ræjti nok, bette faer,
for der var jo en ting, som vi købte, som a
ka hou«. Trine og Søren skændtes aldrig.
Hvis Søren ikke arbejdede med sin vævning
og slagtning, tog han fat på børnenes træsko
og gjorde dem i stand med læder og ringe.
Om natten var han tit ved åen, da hjemmet
jo lå lige ved Gudenåen, og så kom han
hjem med ål, og hvad der ellers kunne
fanges. I høsten gik Søren og Trine ud og
hjalp til med leen. Trine bandt neg op. Det
fik hun 50 øre om dagen for, og Søren fik en
krone. De gravede også tørv i mosen. Trine
trillede tørvene ud, og børnene hjalp med at
stakke dem (ringle tørv).

”Stuesindet”
Søren ville nødigt virke storsindet. De
havde jo lergulv i stuehuset, og da de
omsider fik råd til at fa trægulv, »fjæle
gulv«, så Søren en dag nogle folk komme
over mod deres hus, og så sagde han til
Trine: »Mor, tag mi træsko, så a ka få dem
o, for de folk, der kommer ovre fra mosen,
ska æ ku sæj te vi er bløwwen stuesindet,
fordi vi har fat fjælegulv«.

Tyfus
I 1902 hærgede en tyfus-epidemi egnen,
og Trine mistede sin mand, som kun var
47 år gammel. Han blev begravet sammen
med deres tre-årige datter, Laura, som også
døde af tyfus. Trine ventede da nummer
syv, Søren, som blev født tre måneder
efter faderens død.. Trine var selv syg af
gigtfeber på det tidspunkt, så det må have

været en forfærdelig svær tid for hende.
Trine tog nu kampen op for at være ene
forsørger for de seks børn, som var tilbage.
Den yngste søn, Søren, som blev født efter
faderens død, havde epilepsi, og han døde i
30-års-alderen.

Trine var dygtig
Trine var, som nævnt, meget dygtig. Hun
kartede og spandt hueser (strømper), og
hun kærnede smør, bryggede øl og malede
kaffebønner i en firkantet kaffemølle.
Hun syede også kludesko, som var så
efterspurgte, at der kom bestillinger
langvejs fra, og hun fik diplom for dem fra
husflidsforeningen i Svostrup Sogn. Efter
Sørens død gik hun heller ikke af vejen
for at slagte en kalv eller partere en gris til
saltning og røgning. Hun sad tit oppe i de
sene nattetimer og syede tøj til børnene, og
hun tog den lille Søren med sig, når hun
gik på arbejde i tørvemosen. Den ældste
søn, Kristen, kom efter sin soldatertid,
da faderen var død, hjem for at hjælpe
Trine, og han overtog ejendommen, som
han byggede nyt stuehus til. Han købte
et lille stråtækt hus til sin mor. Det lå ved
vejen mellem Svostrup og Borup, nær ved
Gudenåen, og her boede Trine, til hun blev
85 år.

Mistede Kristen
Sønnen Kristen mistede hun også, da han
døde af den spanske syge i 1920. Trine var
en meget trofast kirkegænger og havde hver
søndag sin plads i Svostrup Kirke. Dog
kneb det for hende de sidste år at gå vejen
til kirken. Trine tilbragte sine sidste år på
Gjern Hvilehjem, hvor hun døde d. 29-41951, 91 år gammel. Et langt og slidsomt liv
var nu til ende, et liv, som for Trine havde
været præget af nøjsomhed og gudsfrygt.
Der er ingen tvivl om, hvor Trine har hentet
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hjælp og styrke til hverdagens slid og til de
sorger, der mødte hende. For børnene blev
hun en mor, som de altid havde grund til at
være stolte af.
Jeg selv husker, at vi besøgte gamle
faster i det lille stråtækte hus ved vejen, og
at det blev et frygteligt tordenvejr, mens
vi sad derude. Jeg husker også hendes
kludesko, og jeg har stadig et fint brev, som
hun skrev til min konfirmation i 1948. Da
var hun 87 år.
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Kilder:
Kirkebøger fra Røgen-Sporup, Rårup,
Linå og Grønbæk-Svostrup sogne, samt
dagsbogsnotater fra Trines datter, Alvilda,
og avis-omtaler ved Trines 75-, 80- og 85
års fødselsdage.

En stendysse i Veng
Af Klaus Ebbesen

Stendysser er et karakteristisk element i
det danske kulturlandskab. De var et yndet
motiv for de romantiske landskabsmalerne.
Senere er de blevet afbildet på alle slags
ting; fra frimærker og pengesedler til
flyttevogne. Ingen turistbrochurer med
respekt for sig selv, kan undvære et billede
af en dysse. På den måde fungerer de som
symboler for Danmark.
I stenalderen blev der bygget godt
20.000 dysser i det nuværende, danske
område. I dag er der kun ca. 2.300 dysser
i Danmark. Resten er blevet sløjfet op
gennem årtusinderne. Specielt mange er
blevet ødelagt indenfor de sidste ca. 150 år.
Den skæbne var nær også overgået en dysse
ved Veng i Østjylland.
Stedet ligger ca. 15 km nordvest for
Skanderborg i det meget bakkede, men
frugtbare, østjyske morænelandskab.
Langdyssen er bygget nær toppen af en aflang
bakke på vestsiden af Mosbæk. Fra stedet er
der kun kort ned til Ravnsø. Undergrunden er
leret sandjord af grågul farve.
Højen blev erkendt som en delvis
træbevokset langdysse allerede under den
store fortidsminderegistrering i slutningen
af 1800-tallet. Men først i 1937 blev alle,
synlige danske fortidsminder fredet. Så indtil
den tid tilhørte de fædrene grave de lodsejere,

som ejede jorden. De kunne gøre med dem,
hvad de ville.
Og ejeren af denne langdysse havde i 1920
besluttet at sløjde langdyssen for at sælgene
stenene til en stenhugger og derefter dyrke
marken, som på den måde blev fri. Han var
godt i gang med arbejdet, da amtsforvalter
J.P. Albech i Skanderborg greb ind. Han
fik udvirket, at sløjfningen blev stoppet og
Nationalmuseet underrettet. Herefter kunne
langdyssen undersøges af museumsinspektør
Hans Kjær i maj 1921(1).
Ejeren var allerede færdig med sløjfningen
af selve højen. Dyssehøjningens jord- og
stenmasser var endevendt til bunds. Jorden
var lagt for sig; stenene lå i store bunker
- lige klar til at stenhuggeren kunne tage fat.

Anlæg og undersøgelse
Allerede i 1800-tallet blev det erkendt,
at der var tale om en langdysse. Den var
orienteret sydøst-nordvest (fig.l). Den
var dengang ca. 20 m lang, ca. 9 m bred
og ca. 1,75 m høj. Det er sandsynligvis
nogenlunde de oprindelige proportioner.
Hele vejen rundt ved høj foden har højen
været opgivet af store, lodretstillede
randsten. I en af stenbunkerne lå en særlig
stor sten. Det er sandsynligvis den midterste
randsten fra SØ-enden. Det er nemlig
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meget almindelig på langdysseme, at denne
midterste endesten i en af enderne er særlig
stor.
Ved sløjfningen blev det erkendt, at
højen overvejende havde været dannet af
hovedstore og større sten. De nederste var
lagt direkte på undergrunden. Mellem stenene
lå sand. Hen mod højningens sydøstlige ende
havde lodsejeren fundet en brandplet med
lerkarskår. Selvom kun nogle større sideskår
var bevaret kunne det ses, at der var tale om
en brandgrav fra jernalderen.
Derimod var der endnu bevaret to
dyssekamre, begge beliggende i den
oprindelige højs midterakse og ca 6 m fra
hinanden i ØSØ-VNV-lig retning.
Dysse A (fig. 1-3) står ca. 9 m fra
højens SØ-lige ende. Det er et rektangulært
dyssekammer, som er orienteret N-S.
Kammeret er 2,3 m langt, 0,6 m bredt og ca.
1 m højt Kammeret er lidt uregelmæssigt
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bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod
N og oprindelig 2 sten på hver langside.
Sidestenene hælder indad. Der er tørmur
mellem sidestenene og mindre sten mellem
disse og dækstenen. Det antyder, at kammeret
har været helt lukket og dækstenen næppe
synlig på høj overfladen. Tørmuren og de
mindre sten er fæstnet med 1er. Kammeret
er dækket af én stor dæksten, som hviler på
alle fem sidesten. Den er ca 2,2 m lang og
indtil 1,6 m bred. For kammerets S-lige ende
ligger en halvhøj, lodretstående indgangssten.
Generelt er alle stenene af moderate
dimensioner. Dørstenen, som var 0,7 x 0,6 x
0,1 m stor, lå indvæltet ved undersøgelsen.
Den har oprindelig lukket indgangsåbningen
over dørstenen
Ved undersøgelsen var kammeret fyldt
med sand, som var indsivet fra højen. Der
var også faldet en del sten ned i kammeret.
Der var flest ned mod gulvet og 0,3 m over

bunden fandtes dele af en stenlægning. Herpå
fremkom skeletrester, nogle lerkarskår og to
flækker. Kammerets gulv bestod af et jævnt
lag af indtil 10 cm store, forbrændte sten,
mest stumper, af rødlig farve.
På gulvet og lige indenfor indgangstenen
fandtes et tragtbæger, som lå på siden.
Dysse B (fig. 1) stod ca. 6 m længere
mod vest. Kammeret er orienteret N-S.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,8
m langt, 1,0 m højt og 0,5-0,8 m bredt;
bredest ved bunden.. Det var oprindelig
noget ureglmæssig bygget af 5 sidesten,
som skrånede indad, nemlig 1 endesten
mod N og 2 sten på hver langside mod 0
og V. Kammerets dæksten, tærskelstenen
mod S og én sten på den Ø-lige side var
fjernet og kammerets fyld helt gennemrodet.
I kammeret fandtes dog en tyndnakket
flintøkse.

Langdyssen
Selvom højen var meget dårligt bevaret,
kunne det dog erkendes, at der var tale
om en langdysse. Det er også den mest

Fig. 2. Dysse A, set fra nord
(Nationalmuseet foto).

Fig. 3. Dysse A, setfra syd
(Nationalmuseet foto).

almindelige højform i dyssetid. Ca. 72% af
alle gravhøje fra den tid er langhøje, kun
28% er rundhøje. Rundhøjene er endvidere
fortrinsvis en lokal høj form for områderne
omkring det indre Kattegat. Langhøjene
er tidens mest almindelige høj form i hele
Nordeuropa (2).
I højene kan være indtil 5 gravkamre,
men det er mest almindeligt, at der kun er
2 gravkamre, ligeledes som her i Veng. I
alt 29% af de danske langdysser indeholder
kun to gravkamre.
Dyssetidens gravkamre kan have
forskellig udformning. Begge kamre i denne
langdysse tilhører den type, som består af et
åbent, kisteformet kammer med indgangs
eller tærskelsten for den ene kortside samt
herved en kort gang med 1-2 par sidesten
(såkaldt type III). Det er også den mest
almindelige måde slags dysser i Nord- og
Østjylland.
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Fundene
Der fandtes ikke ret
mange gravgaver i de
to dyssekamre. Dette er
Flække, brugt imidertid meget almindeligt.
som kniv, 5
Det er faktisk kun sjældent,
cm lang.
man finder gravgaver i
stendysserne. Det er samtidig
en lokal gravskik, at den døde far sit
drikkebæger med i graven, som i dysse A
(1). Det er et såkaldt tragtbæger, som er
ornamenteret i Loke Hede-stil. På halsen
er det ornamenteret lodrette linier og bånd,
frembragt med beviklet snor. Den øverste
del af bugen viser lodret afstribning. Karret
er ca. 11 cm højt og 12 cm bredt over
mundingen. De to flækker har i sin tid været
brugt som knive. De er henholdsvis 7,5 og
5,0 cm lange.
I dysse B fandtes kun en tyndnakket,
svær flintøkse. Øksen er 16,5 cm lang og
3,5 cm tyk. Æggen er 7,0 cm
bred. Øksen er omhyggelig
sleben på alle 4 side og
man kan se, at æggen har
været opskærpet flere gang.
Der er også spor efter brug.
Flække, brugt Mest interessant er måske
øksens nakke. Der ses nogle
som kniv, 7,5
cm lang.
store, grove afsprængninger
på den ene side og mindre
afhugninger på den anden. Det skyldes, at
øksen er lavet af et ægafsprængning. Den
oprindelige økse har måske været dobbelt
så lang. Den er knækket, hvorefter man har
rettet brudfladen til og derefter genanvendt
øksens ægdel. Genbrug var meget
almindeligt i stenalderen.

Både tragtbægret og flintøksen giver en
granske præcis datering aflangdyssen til
det sidste afsnit af dyssetiden, eller ca. 35156
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Flintøkse, 16,5 cm lang, 3,5 cm tyk. Æggen 7 cm
bred.

2

3300 f.v.t.
Det var på
den tid,
hvor alle
vore sten
dysser blev
bygget.

Lerkarskår.

Fundene viser at der er stedet
dette og hint
Selvom der i dag ”kun” er bevaret ca. 2.300
stendysser i Danmark, regner man med,
at der
oprindelig
blev
bygget
godt
20.000
anlæg. Og
det i løbet
af nogle
få århun
dreder
Tragtbæger, 11 cm højt, 12 cm
lige efter bredt over mundingen.

midten af 4. årtusind f.v.t. Der er tale om
den bygnings-mæssige kraftpræstation uden
sidestykke i vort lands historie. Overalt
i landet kan man stadig se dem stå som
ruiner med en stor sten ovenpå tre andre
sten. De står tættest på de gode jorder og
næsten altid i nærheden af vand. De findes
ved kysterne eller bredden af søer og åer,
så de var synlige fra søsiden. I stenalderen
har de sandsynligvis markeret, at her boede
mennesker.

Konstruktion
Dysserne er den ældste stenarkitektur i
Danmark. I deres udseende, konstruktion
og bygning vidner de om stor arkitektonisk
sans samt en indgående, ingeniørmæssig
viden og kunnen. Det må anses for
sandsynligvis, at der ved konstruktionen og
bygningen af det enkelte anlæg er anvendt
faste målepunkter, samt at pæle, snore og
tove har fungeret som hjælpemidler under
planlægnings- og byggeprocessen, så
anlægget er blevet bygget så præcist som
muligt. Kendskabet til vægtstangsprincippet
og aritmatik har været flittig udnyttet under
selve konstruktionsarbejdet med de store
sten.
Generelt er alt byggemateriale til
dysserne taget lige i nærheden af
byggepladsen. Der er ikke i de danske
megalitgrave noget tegn på transport af sten
eller andet materiale over lange afstande.
De længste transportafstande indskrænker
sig til et par kilometer. Det er iagttaget på
Djursland hvor to dele af samme sten er
brugt som dæksten til henholdsvis »Porskær
Stenhus« og en dysse ved Agri. Der er ca. 2
km mellem de to lokaliterer (3).
Den mest mandskabskrævende del
af byggearbejde har været transporten
af de store sten til byggepladsen og for

dækstenens vedkommende op som loft på
kammeret. I dag findes der ikke ret mange
store sten i morænelandskabet. Men det
skyldes netop, at stenene er blevet brugt til
dysser og jættestuer. I dyssetiden har det
næppe voldt vanskeligheder at finde det
nødvendige byggemateriale i nærheden.
Navnlig i England er der lavet mange
eksperimenter med primitiv stentransport
og beregninger af, hvor lang tid det tager
og hvor mange mand der skal bruges.
Arbejdsstyrkes størrelse bestemmes af, hvor
tung den største sten var. Selv de tungeste
dæksten, som findes på danske dysser kan
flyttes af 10 mand. Dækstenen på dyssen i
Veng har sandsynligvis krævet 4-5 mand.
Regner man med et forbrug på ca. 40-50
store sten til en så forholdsvis alminde
lig dysse som den i Veng, er der med
udgangspunkt i de engelske undersøgelser
tale om mindre end én uges arbejde med at
slæbe stenene sammen. Så skulle anlægget
naturligvis bygges, men heller ikke det tog
ret lang tid.

Byggeriet af en sådan forholdsvis
almindelig dysse har skønsmæssigt højst
taget 1 måned. Har der været beskæftiget ca.
5-10 mand under hele arbejdsprocessen og
ikke blot ved stentransporten, giver denne
tidsramme mulighed for endda mange og
lange hvilepauser undervejs.

Symbol på sociale skel
Skeletmaterialet var så dårlig bevaret, at
det ikke kunne afgøres hvor mange der
var begravet i Veng-dyssen, eller om det
var mænd, kvinder eller børn. Men det
står klart, at de har hørt til de fremmeste i
samfundet.
Dysserne dokumenterer nemligt, at der
i tidlig bondestenalder opstod sociale skel i
det danske samfund.
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Landbruget var kommet til Danmark
nogle århundreder før, at dyssen ved
Venge blev bygget eller ca. 3900 f.v.t. Med
landbruget ændrede også hele samfundet
karakter. I jægerstenalderen havde alle
været lige, omend alder og god jagtlykke
kunne give særlig værdighed. Man boede og
arbejdede sammen i små familie-enheder.
Dagliglivets bestemtes af dyrenes van
dringer og det rette tidspunkt for fiskeri og
indsamling afbær og frugter.
Som bønder måtte man planlægge
tilværelsen nøjere. Tiderne for såning
og høst skulle holdes, og der skulle efter
vinteren være kom nok til udsæd. Det gik
ikke an blot at leve ffa den ene dag til den
anden. Man måtte så småt specialisere sig.
Nogle skulle passe svinene eller okserne.
Andre måtte tage sig af lerkarfremstillingen.
Det var nok nogle af kvinderne. Derimod
var det mandearbejde at skaffe flint og lave
redskaber. I fællesskab byggede man huse,
hegnede markerne og bjærgede høsten, når
tid var.
Med agerbruget blev der behov for, at
flere virkede sammen og man fik en fastere
organsation. I løbet af bondestenalderens
første århundreder far nogle personer mere
magt end andre. Danmarks første, sociale
ledere dukker op. De havde magt til at
lede og fordele arbejdet indenfor stammen.
De kunne disponere over det fælles
produktionsoverskud på gruppens vegne.
Skulle der forhandles med nabostammer
eller skaffes ting udefra, var det nok også
dem.
Vigtigst at alt var dog, at disse mænd
stod for kulten og fortolkede traditionen.
Forbindelsen med det overnaturlige gav
dem en særlig indflydelse og status. De blev
en slags stenalderhøvdinge.
I midten af 4. årtusind f.v.t. udvikler
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det danske samfund sig til et primitivt
høvdingesamfund. Det var et åbent, meget
innovativt samfund præget af konkurrence
om prestige og omdømme mellem de
forskellige stenalderhøvdinge og deres
familier. I Polynesien kan man også i
nutiden studere, hvordan sådanne primitive,
lavteknologiske høvdingesamfund fungerer.
Dyssen ved Veng er derimod en hjemlig,
men monumental dokumentation af de
samfundsændringer, som fandt sted i vort
land for ca. 5.500 år siden.

Noter
1. Dyssen har nr. 160210011 i Det
kulturhistoriske Centralregisters beskrivelse
af den danske kulturarv. - Fundene og
udgravningsberetningen opbevaret på
Nationalmuseet (Danmarks Oldtid) under. A
31.334-7.
2. K. Ebbesen, Danske dysser - Danish
Dolmens. Kbh. 2006.
3. K. Ebbesen, Megalitic Tombs in
Denmark, bind 2, no. KE 3861 og 3863. (in
press).

Horsens rådhuse
Af Bent Knie-Andersen

Horsens har siden år 1500 haft fem
forskellige rådhuse.
Det første vides at have ligget ved Torvet
og har formentlig været det grundmurede
hus, hvis fundament er blevet udgravet på
Torvets vestside. Her har en kampestenssyld
båret en større bindingsværksbygning.
Bygningen har haft en arkade, der har
fungeret som hovedindgang. Huset blev
opført efter 1350 og har formentlig fungeret
som rådhus, helt frem til det ca. 200 år
senere flyttedes til Søndergade.
Det nye rådhus’ placering på Søndergade
var den samme, som det i 1855 opførte
rådhus på Søndergade fik - hvilken bygning

stadig eksisterer, i dag som byarkiv. Meget
taler imidlertid for, at det i virkeligheden
var det eksisterende Helligåndshus, der
ved reformationen var overgået til kronen
ogi 1541 overdraget til et for stiftet fælles
hospital i Århus, der indrettedes til rådhus.

Helligåndsordenen
Helligåndsordenen var i 1451 kommet til
Danmark og etablerede sig bl. a. i Horsens.
I 1490 indsamlede Helligåndsordenen
i Horsens almisser med henblik på
at fremstille en alterkalk til et nyt
Helligåndshus ved Sankt Mortens Kirke
i Randers. Helligåndsordenen var således
på daværende tidspunkt veletableret i
Horsens og havde overskud til at hjælpe

Horsens første rådhus lå formentlig på hjørnet af Torvet og Kippervig; (bygningsfundamentet, mærket
nr. 4 yderst til venstre); en senere tegning viser rådhusets placering på hjørnet (Horsens Museum).
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med etableringen af andre Helligåndshuse.
Det tidligste guldsmedearbejde, der med
sikkerhed kendes som udfærdiget i Horsens,
er alterkalken til Sankt Mortens Kirke i
Randers. Der er tale om en forgyldt sølv
sengotisk alterkalk, der i dag opbevares
på Kulturhistorisk Museum Randers.
Alterkalken bærer på latin inskriptionen »I
det herrens år 1490 er denne kalk fremstillet
i Horsens til Randers’ Helligåndshus ved
Sankt Morten for almisser herfra«1. Kalken
bærer intet mestermærke, men er ifølge
sin inskription fremstillet i Horsens og har
tilhørt Sankt Mortens Kirke i Randers.

Centraliserede
hospitalsvæsnet
Efter reformationen blev Helligåndshuset
i Horsens nedlagt som hospital, måske i
1541, hvor Christian III søgte at centralisere
hospitalsvæsnet og derfor henlagde alle
de indtægter, som hidtil havde hørt til
helligåndshusene og hospitalerne i Randers
og Horsens til sortebrødreklosteret (det
tidligere dominikanerkloster) i Århus, der
skulle være et almindeligt hospital for
stiftet. Året efter fik dette fælles hospital
også overdraget ”Stenhuset” på kirkegården
ved Set. Hans Kloster i Horsens (det blev
senere til herregården Stj emholm) og
sikkert også Set. Jørgensgårdens indtægter
i overensstemmelse med Ribeordinansen af
1542, der bestemte, at alle Set. Jørgensgårde
skulle gives til almindelige hospitaler.

Centraliseringen af hospitalsvæsnet var
imidlertid ikke en succes, og i 1560 gav
Frederik II ordre til, at der skulle opføres
et nyt hospital i Horsens. Det stod færdigt
i 1568 og lå i Hospitalsgade, formentlig
opført med brug af eller på resterne af den
tidligere Set. Jørgensgård. Den tidligere
Set. Jørgensgårds kapel var tilladt nedrevet
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Det ældst bevarede guldsmedearbejde fra
Horsens, fremstillet i 1490 (Kulturhistorisk
Museum Randers).

i 1544, hvor borgmester Anders Skaaning
købte det for 20 rhinske gylden.

To storbrande
Horsens oplevede i disse år to storbrande
- i 1540 og 1586 - og måske er det i
forbindelse hermed, at det gamle rådhus på
Torvet blev opgivet. Det var imidlertid også
en periode, hvor byen brugte mange penge.
Hospitalsbyggeriet i Hospitalsgade krævede
midler, og der var startet en restaurering
af Set. Ibs Kirke, der i 1569 fik nyt blytag,
og hvor restaureringen først blev færdig
omkring 1597.1 1586 brændte latinskolen,
og det var nødvendigt at opføre en ny, der
stod færdig i 1589.
Byens borgere var økonomisk trængte,
og i 1587 bevilgede kongen skattefrihed for
tre år. Det er formentlig i denne periode, at
Helligåndshuset blev indrettet til rådhus,
antagelig uden større bygningsmæssige
ændringer.

Rådhuset lå skævt på grunden
På Peder Hansen Resens Atlas Danicus
fra 1677 ses rådhuset tegnet ret nøjagtigt,
tydeligvis efter forlæg, for tegningen viser
f. eks. den detalje, der konstateredes, da
der blev foretaget udgravninger til det nye
rådhus i 1855, at huset havde ligget skævt
på grunden.
Men der findes også et andet billede af
rådhuset. Det er Hans Heinrich Eegbergs
oliemaleri fra 1746. Maleriet er interessant,
fordi det tydeligt viser Lichtenbergs Palæ,
der var opført i 1744 samt til højre for dette,
rådhuset - det tidligere Helligåndshus.
Rådhuset er det imposante kamtakkede
hus lidt til højre for Lichtenbergs Palæ - og
maleriet viser, at huset har ligget skævt på
grunden. Det er også interessant, at rådhuset
ikke er med på P. I. Grønvolds prospekt af
Horsens fra 1749. Godt nok var Grønvold
ikke noget stort sandhedsvidne - se f. eks.

P I. Grønvolds prospekt afHorsens fra
kongebesøget i 1749 (Det Kgl. Bibliotek).

forskellen mellem hans tegning af byens
huse fra 1749 og Jens Bangs fra 1755,
men at han har undladt at gengive rådhuset
tyder på, at det har været nedrevet, under
ombygning eller har været meget forfaldent.

Fuldstændig ombygning
Rådhuset restaureredes ifølge kilderne
i 1752, men meget taler for, at der ikke

Hans Heinrich Eegbergs billede afHorsens 1746.
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har været tale om en restaurering, men
om en fuldstændig ombygning, og at der
måske allerede i 1749 har været indledt
en nedrivning af det tidligere rådhus, eller
at det har været i så dårlig en forfatning,
at det stod til nedrivning eller kraftig
ombygning. Det er endvidere interessant,
at borgervæbningen ikke var opstillet
foran rådhuset under Frederik V’s besøg
i Horsens i 1749, men foran Lictenbergs
Palæ.
Det rådhus, der opførtes i 1752,
bar årstallet 1585, men dette er næppe
tidspunktet for opførelsen af den
oprindelige bygning, men kan være et
korrekt årstal for husets overgang til
anvendelse som rådhus.
Rådhuset havde i 1703 gennemgået en
mindre restaurering, og meget tyder på, at
restaureringen i 1752 har været omfattende
og mere eller mindre har haft karakter af et
nybyggeri.
Efter genopbygningen i 1752 fremstod
Horsens rådhus i en etage, udstyret med
portal og stentrappe. Rådhuset var kommet
til at råde over en række nye lokaliteter:
Inden for hovedindgangens portal var der
en stor forsamlingssal, og på den anden
side af denne lå Horsens tingstue, hvor også
”Raadstuearchivet opbevaredes i nogle
skabe. Arestcamre og localer til Vagten
og Byens Sprøiter vare i den højtliggende
kjælderetage”.

Ny bygning i 1850
Omkring 1850 overvejedes det at tilføre
det daværende rådhus en ekstra etage,
men i stedet besluttedes at opfører en helt
ny bygning, der indviedes i 1857, og som
anvendtes til rådhus frem til 1986.
Da man opførte det fjerde rådhus i 185456, blev grundmurene til Horsens andet
rådhus synlige og afslørede, at dette havde
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Horsens rådhus fra 1855 på Søndergade.
Bygningen fungerede som rådhus til 1986 (Det
Kgl. Bibliotek).

ligget skævt på Søndergades retning. Den
gamle bygnings brolagte kældergulv var
endnu bevaret. Fundamenterne af den
gamle bygning var to alen tykke. Det
ydre af murene mod Søndergade bestod
af store kampestenskvadre, på hvilke
tre-fire skifter munkesten var lagt i det
såkaldte ”munkeskifte”, murforbandt eller
skiftegang, hvor to løbere veksler med
en binder, i samme lag. En byggemetode,
hvis anvendelse var ophørt omkring
reformationen. Murresterne var således
ældre end Horsens’ tredje rådhus.
Rådhusene på Søndergade lå på hjørnet
af Søndergade og Rådhusgade. Også den
oprindelige betegnelse for Rådhusgade,
Provstegyde, samt bygningens tilbagetrukne
placering, der svarer til Klosterkirkens og
Set. Ibs Kirkes, taler for at rådhuset har
været indrettet i det tidligere Helligåndshus.
I 1986 indviedes Horsens femte rådhus,
byens nuværende, på Åboulevarden.
Fodnoter

1 Calix Do(mus) Sancti spiritus Randrusiensis ad
Sanctum Martinum Factus Horsnes ex Elemosinis Eo(rum anno) Domini 1490.

Østjysk Hjemstavn
Anmeldelse af Østjysk Hjemstavn 2005
Af Henrik Gjøde Nielsen

I løvens gab...
Redaktionen af Fortid og Nutid, Tidsskrift
for kulturhistorie og lokalehistorie,
bad mig i foråret 2006 om at skrive en
debatanmeldelse, en lidt større sag, af de
historiske årbøger 2005.1 den forbindelse
korresponderede jeg bl.a. med redaktøren
af Østjysk Hjemstavn 2006 Kurt Quist
Nielsen, og - en af - beslutningerne truffet
i den sammenhæng var, at jeg skulle skrive
en anmeldelse af Østjysk Hjemstavn 2005
til offentliggørelse i Østjysk Hjemstavn
2006, vel at mærke inden jeg overhovedet
havde haft Østjysk Hjemstavn 2005 i
hånden.
Nu er én ting at anmelde en bog, hvad
enten der er tale om en monografi eller en
årbog, i et tidsskrift, der i øvrigt ikke har
noget med den pågældende bog at gøre.
Noget ganske andet er at anmelde en årbog
i næste årgang af samme årbogsrække.
Det svarer til at stikke hovedet ind i løvens
gab. Hvis nu bogen er elendig, eller i det
mindste behæftet med en del dårlige bidrag,
og man skriver det, kan man være sikker
på at påkalde sig vrede. Hvis man på den
anden side roser den pågældende årbog i
mere eller mindre høje toner, kan man blive

beskyldt for fejhed, for ikke at ville påpege
fejl og mangler. Jeg besluttede mig på
forhånd for at gøre det eneste redelige: At
anmelde Østjysk Hjemstavn 2005 ærligt, og
så udsætte mig for kritik for enten at være
for skrap eller for venlig i min bedømmelse.
Efter at have læst Østjysk Hjemstavn 2005
udsætter jeg mig gerne for det sidste.

Udenværker til inspiration
Når jeg overhovedet har bundet an med
såvel debatanmeldelsen til Fortid og Nutid
som med denne særlige anmeldelse af
Østjysk Hjemstavn 2005, skyldes det ikke
mindst det forhold, at jeg selv sidder i
redaktionen af årbogen Fra Himmerland
og Kjær Herred, og er næstformand og
sekretær i styrelsen for Historisk Samfund
for Himmerland og Kjær Herred. Og det er
jo altid interessant at se, hvorledes lignende
samfund og foreninger løser lignende
opgaver fra deres dele af landet. Man kunne
blive inspireret. Og det gør man af Østjysk
Hjemstavn.
Allerede ved første øjekast tager Østjysk
Hjemstavn sig indbydende ud: Et godt
format, udmærket papir, et væld af fine
farveillustrationer, og med en oversigt
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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over bestyrelsesmedlemmer i Østjysk
Hjemstavnsforening (s. 6), med adresse,
telefonnummer og e-mailadresser, så man
hurtigt og umiddelbart kan komme i kontakt
med foreningen, hvilket man i øvrigt også
kan komme via foreningens udmærkede
hjemmeside.
Fortsætter vi med udenværkerne, d.v.s.
de dele, som ikke er regelrette, historiske
artikler, så opdager læseren til udelt
glæde tidligt i bogen et kort (s. 4), over
samfundets område, med angivelse af
omtalte lokaliteter. En ”Skalk's” idé, som
ligger lige for, men som absolut ikke er
hverdagskost i de amtshistoriske årbøger,
men burde være det, al den stund mange
årbøger dækker amter, som eksisterede for
indtil flere strukturreformer siden. (Hvem
ved f.eks. hvilket område Kjær Herred
dækker?) Altså allerede her et eksempel til
efterfølgelse.
Noget, som man i Østjysk Hjemstavn
stort set forbigår i tavshed er, at årgang
2005 er den 70. årgang. Det nævnes i
forordet (s. 3) og i Formandens beretning
2004-2005 (s. 161-165) af Karen Margrethe
Sørensen (s. 161), men ellers har det ikke
sat sit præg på bogen, f.eks. i form af
erindringsartikler fra tidligere formænd eller
i artikler om Østjysk Hjemstavnsforening
eller dens årbog. Det kunne man have
valgt, men har åbenbart foretrukket at lade
kvaliteten i sig selv bære jubilæet. Desuden
er 70 vel heller ikke et særligt markant tal
for en historisk forening.
Et andet område, på hvilket Østjysk
Hjemstavn adskiller sig fra en del årbøger,
er i artiklen Litteratur om Østjylland
siden sidst af Lars Otto Kristensen (s.
151-160). En del årbøger bringer lister
over lokalhistorisk litteratur, enkelte har
deciderede anmeldersektioner, og i Østjysk
Hjemstavn finder man en tredje løsning,
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nemlig en i artikelform skrevet redegørelse
for og introduktion til den - må man tro
- væsentligste litteratur fra området, samt i
øvrigt omtale af film og intemetsider.
Skal vi - og det skal vi jo så - dryppe
lidt malurt i bægeret vedr. bogens
udenværker, må det blive de meget
kortfattede Forfatterbiografier (s. 78). Hvad biografierne mangler i tekst,
modsvares af en række farvefotografier (og
et enkelt sort/hvidt) af forfatterne. Det er
vist ved at være en årbogstendens at der
bringes fotos af forfatterne, men hvorfor
egentlig? Netop i en sammenhæng som
denne er det mere interessant at kende
forfatternes baggrund, end at vide hvordan
de ser ud.

Den personlige tilgang
Går vi så til indholdet, de egentlige
historiske bidrag, som må jeg løbe
risikoen for at blive opfattet som lidt
for venlig ved forlods at konstatere, at
der er tale om artikler af høj kvalitet og
gennemgående uden de mere traditionelle,
som af ”X Sogns ejendomshistorie,” men
dog med enkelte traditionelt orienterede
erindringsartikler, der uden tvivl har et
publikum i det østjyske. Gennemgående
for artiklerne i Østjysk Hjemstavn 2005
synes at være, at de alle har et ganske
personligt udgangspunkt, hvad enten
emnet har involveret forfatteren personligt,
eller forfatteren er blevet indfanget af et
bestemt sted eller en bestemt hændelse.
Jeg skal ikke her give blot tilnærmelsesvist
udtømmende referater af de enkelte artikler;
hvis man vil læse dem, må man anskaffe
sig Østjysk Hjemstavn 2005, men enkelte
elementer bør fremhæves.
Til de artikler, hvor forfatteren har
været direkte involveret, hører Thorkild
Simonsens arbejde Musikhusets fødsel

(s. 11-16). Alt for ofte sker det, at
fremtrædende personligheder ikke far
berettet om denne eller hin begivenhed.
Med beretningen om noget så markant
som forhistorien for og fuldførelsen af
Musikhuset i Århus, sikres denne historie
for eftertiden, skrevet i et på én gang kort
og kompetent sprog, og med de skæve
vinkler, et sådant projekt afføder. Ud over
redegørelsen for protester fra folk der
ikke var bosiddende i Århus (s. 13-14),
bør nævnes, at man på et tidspunkt faktisk
opererede med en koncertsal uden scene,
(s. 12), hvordan i alverden man så kan
gøre det. Det lyder som en Århushistorie,
hvis nogen kan huske dem. En anden
markant Århuslokalitet, og med den et
stykke gymnastik- og idrætshistorie fra
Århus, skildres af Mogens Weinreich i
Fra Galgebakken til Atletion (s. 121-130);
en artikel, som tillige antyder, at også
idrætshistorien er ved at vinde mere udbredt
interesse, efter i mange år at have levet i
trange kår. Netop i årbogssammenhæng er
idrætshistorien godt stof.
Det mere rendyrkede erindringsstof i
Østjysk Hjemstavn 2005 er repræsenteret
ved Bodil Fruelund Kærgaards muntre
og velskrevne lille opsats Udflugter til
Tåstrup Mark (s. 37-40) og Agnes Bruun
Sørensens artikel Saxild Sogns første 100årige (85-96). Bag den titel gemmer sig
en introduktion til Agnes Bruun Sørensen,
hvorpå følger et ærligt og ligefremt
erindringsmanuskript, hvis forfatterinde
døde i 2001, 107 år gammel, så der var
nogle år at skrive erindringer fra.
Lokaliteters direkte inspiration til
forfatterne har bl.a. affødt artiklen Mønstedslægtens gravsted i Lyngsbækgård Skov
(s. 41-50) af Jørgen A. Pontoppidan.
Udgangspunktet for artiklen var ganske
enkelt en gåtur i Lyngsbækgård Skov, som

resulterede i en række små portrætter af de
begravede, samt i øvrigt et inserat om en
mystisk marmorplade og Lyngsbækgårds
nuværende ejeres, Vivi og Per Henriksens,
indsat for bevaringen af denne. I En tur
langs Lilleåen (s. 97-103) tager Niels Peter
Boye-Nielsen læseren ved hånden på en
historisk tur fra Lading by til Gudenåen,
mens Viggo Lovdal i Labing Mølle er et
sted med saft og kraft (s. 131-136) følger
en enkelt lokalitets udvikling. Bevæger
vi os fra land- og vandskaber til byer og
huse, så redegør Bent Knie-Andersen i
Palæet i Horsens (s. 63-66) glimrende og
grundigt for den bygning, der i tiden fra
1780 til 1807 udgjorde et fornemt fængsel
for fire russiske søskende, to prinser og
to prinsesser, og for hvad der siden skete
med bygningen, mens Brian Wiborg i
Mjesinghuset kom på museum (s. 104-110)
bruger Mjesinghuset, som først blev flyttet
fra et sted til et andet i landsbyen Mjesing
og derefter til Hjerl Hedes Frilandsmuseum,
som afsæt til en beretning om huset som
skole og derpå som husmandssted.
Dramatik gør sig altid godt, og det er
der da også en del af i Østjysk Hjemstavn
2005. Med Henrik Stamer Hedins artikel
Glaskunstens skæbne ved GI. Rye (s. 17-21)
fortælles både et spændende og i nogen grad
upåagtet stykke lokal- og Danmarkshistorie,
nemlig glasproduktionens korte men
kraftige glansperiode, og tillige en
drabelig historie om et mord i Rye
kirke. En decideret kriminalhistorie er
”Brandstifteren” fra Voel (s. 67-84) af Jørn
Froberg, og det samme må siges at gøre sig
gældende for Et trekantsdama på Stabrand
Mark (s. 111-120) af Knud Fabricius.
En rent ud sagt utrolig historie om,
hvad mennesker kan fa sig selv til. Også
denne artikel har dybest set et personligt
udgangspunkt, og rummer dramatik i
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en grad, så fortællingen kunne danne
udgangspunkt for et filmmanuskript. Stadig
i den dramatiske, men mindre onde ende,
findes Anders Errboes gribende skildring,
En sandfærdig beretning om en grufuld
postulykke og Sidsel Maries symaskine
(s. 51-62), som handler om, hvor meget
grueligt nogle mennesker må igennem i
livet.
Til den mindre dramatiske, men derfor
ikke mindre grundige del af artiklerne
hører Jørgen Skødt Pedersens glimrende
artikel For 200 år siden blev der skabt
fred i skoven (s. 22-36) om virkningen af
Fredsskovsforordningen af 27. september
1805 i Randers Amt, samt Troels
Christensen Lunds artikel Svend Thusbek
(s. 137-150), om et forfatterskab om Hads
Herred i gamle dage. Svend Thusbek var
forfatterens oldefar, så også her har vi et
dybt personligt udgangspunkt.

Kvalitative karakteristika
Som allerede nævnt er det en tendens i
Østjysk Hjemstavn 2005, at udgangspunktet
for mange af artiklerne, om ikke de fleste, er
noget dybest set personligt. Det vil det ofte
være, men her ligger man ikke skjul på dette
udgangspunkt, men har nærmere gjort det til
et princip.
Et andet fællestegn for artiklerne er,
at de alle er meget velskrevne. Det kan
naturligvis skyldes, at man har valgt
forfatterne med omhu, men det kan også
skyldes, at redaktionen har påtaget sig
det store arbejde med at rette og vejlede
forfatterne på en måde, så man har opnået
gode resultater. Uanset om det er det ene
eller det andet der gør sig gældende, tjener
det redaktionen til ære.
Skønt mange af artiklerne er ret korte,
så sidder læseren på intet tidspunkt tilbage
med en fornemmelse af, at der er blevet
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skåret, således at den begrænsede kvantitet
er opnået på bekostning af kvaliteten.
Samtidig betyder både den korte form og
de mange emner og perioder formentlig,
at også nye og uprøvede forfattere kan fa
lyst til at binde an med en artikel til Østjysk
Hjemstavn. Ingen skræmmes af form eller
indhold. Der er både spændvidde og faglig
kvalitet.
Endelig skal det understreges, at
Østjysk Hjemstavn 2005 både kommer vidt
omkring i Østjysk Hjemstavnsforenings
ansvarsområde, og vidt omkring periodisk.
Også for folk, der som denne anmelder
ikke har rod i det østjyske, er der meget at
hente i Østjysk Hjemstavn, som man faktisk
kommer til at føle sig lidt hjemme i, når
man har læst bogen.
Østjysk Hjemstavn 2005 kan anbefales.
Også trods risikoen for at virke (for) venlig.

Litteratur om Østjylland siden sidst
Af Lars Otto Kristensen

Kend din by
Nu skal vi ikke
prale, så lad os nøjes
med at konstatere, at
Mogens Weinreichs
bog Kend din by.
Kendte og mindre
kendte sider af
Århus før og nu,
udgivet at Østjysk
Hjemstavn, fik
flotte anmeldelser og blev en så forrygende
succes, at et reserveoplag også måtte
sendes til indbinding for at efterkomme
efterspørgslen.

Set og sket i Hinnerup
Også af ”egen avl” er Set og Sket i
Hinnerup af Østjysk Hjemstavns tidligere
næstformand N. P. Boye-Nielsen, der
efter eget og ingen andres ønske fratrådte
ved generalforsamlingen i 2005. Det
er forfatterens 7. bog, hvortil kommer
utallige bidrag andre steder og næsten
årlige artikler i ØH. Alt er skrevet med
håndskrift - også stormanden Flemming
Junckers arbejdsmetode - og ved gode
menneskers hjælp omsat til nutidig
teknik. Bogen begynder med en tilståelse:
Forfatterens farfar var tilflytter, men går

man generationer længere tilbage viser
det sig nu, at forfatterens overtagelse af
Sandbygaard var en tilbageflytning! Et af
billederne er naturligvis af farfaderen som
soldat. Det var det en æressag at være.
Forfatterens stolthed er stadig adgangskortet
til Livgardens
sergentmesse.
Hvad skriver
ikke historikeren
Søren Mørch
eftertænksomt
i ”Den sidste
Danmarkshistorie”
fra 1996 under
et billede af en
gruppe soldater fra
1868: ”Hæren har
formodentlig haft en langt større indflydelse
på de unge mænd end højskolen”! Et afsnit
hedder ”Hinneruphus er fyldt med historie”:
Det fyldes stadig op, for der bor forfatteren
nu.

Dagbøger
Eske Brock medt egen handt. Eske Broks
dagbøger 1604-1622. Udg. af Christian
Larsen for Landbohistorisk Selskab
(2005). Renæssancehistorikeren Hans
Bjørn skriver i Randers Amts Historiske
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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Samfunds bog om Gammel Estrup fra
1993, at det i sidste fjerdedel af 1500 blev
mode blandt skrivende folk med Christian
IV i spidsen at føre dagbøger. Eske Brocks
har mere karakter af ”skrivekalender”,
hvor stort og småt fra driften noteres i
kort form. Den ligner meget de dagbøger,
forrige århundredes landvæsenselever blev
tilskyndet til at skrive og ofte skrev livet ud.
Eske Brocks er bevaret for 1604-1622 med
huller. De er mest kendte for de berømte
kryds, som eftertiden mener angiver graden
af rus, især kendt er dagen med fem kryds
og et ”vorherrebevares”. For den historiske
sandheds skyld skal dog siges, at de aller
aller fleste dage er aldeles krydsffie. Det
var - med Christian IV i spidsen - belæste
og driftige folk, der passede deres sager.
Hver ting til sin tid og grundigt! Bogen er
på 292 sider og udstyret med omfattende
ordforklaringer samt person- og stedregistre.

Vikingernes by
Vikingernes Aros er udgivet af Moesgård
Museum i forbindelse med udstillingen
af samme navn i
2005 og redigeret
af Annette Damm.
Besejlingen
af Århus var
ukompliceret,
derfor det store
voldsystem hvis
skråninger mod
åen endnu kan ses
i trappen fra St.
Clemensstræde
til åen og i Harald Skovbys Gade. Da det
var umuligt at spærre indsejlingen med
sænkede skibe, som man gjorde i Roskilde
Fjord, var der et fremskudt forsvar af
”snekkelokaliteter” på Endelave, Samsø
og Mols og nord, vest og syd for Aros
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(det gamle navn for Århus). Bavne(bål)højene, fx Jemhatten, Ellemandsbjerget
ved Fjellerup, Grenå, på Samsø og mange
andre steder var varslingssystemer, hvor
røgen fra bålene kunne ses og videresendes
fra høj til høj - datidens radar. Byen blev
da vistnok heller aldrig erobret. Bogen
indeholder et rids af vikingernes historie
og af byens og forstædernes historie (hvem
vidste at kongens lokale residens lå i Viby?)
og en beretning om Moesgaard Museums
udgravninger ved Lisbjerg, Haldum og
Randlev Kirker. Der kan stå meget på
121 sider. Ikke mindst når illustrationerne
- som her - er lavet med stor omhu og
meget veldokumenterede. Bogen er i den
retning en parallel til Byhistorisk Udvalgs
”Tidsbilleder. Domkirken og byrummet
gennem 800 år” fra 2001.

Byens Kirkegårde
Henrik Fode og Connie Jantzen fra Århus
Byhistoriske Fond, der har til huse hos
Bymuseet, udgav i 2005 Byens Kirkegårde,
der er den første sammenhængende
beskrivelse om kirkegårdene i byen. (En
rest af de gamle kirkegårde er St. Olufs
kirkegård ved Strandvejen, en anden rest
er ved Frue Kirke, men ved domkirken
er alt sløjfet). Da pladsen blev for trang
på de gamle kirkegårde, blev den næste
lagt, hvor rutebilstationen er nu. Men her
havde ligene en tendens til at dukke op ved
højvande og til ikke at rådne hurtigt nok,
så den (Søndre Kirkegård) blev hurtigt
flyttet derhen, hvor nu rådhuset ligger. Det
blev skik og brug at lægge kirkegårdene
ved bygrænsen (Søndre Kirkegård, og
Nordre Kirkegård). Indtil midten af 1800tallet afgrænsedes byen af Sønder, Vester
og Nørre Allé. Da byen var vokset og
Søndre Kirkegård blev lukket, lagde man i
1920’eme næste kirkegårdsgeneration ved

Ringgaden. Så havde enkerne ikke langt
at gå med buketterne. Samme princip blev
efter 1864 anvendt på kaserner, hvorved
soldaterne kunne gå på værtshus ad den
ene port og ud på øvelsespladsen ad den
anden. Nogle af de mest markante gravsten
fra kirkegården ved Sønder Allé er opstillet
langs kirkegårdens gamle sydmur, og
mange markante grave er bevaret på Nordre
Kirkegård, der hurtigt blev det højere
borgerskabs foretrukne sted. I perioder har
der været arrangeret kirkegårdsvandringer
ved en af turistbureauets guider. Denne
gjorde det på frivillig basis, da det jo ikke
var så heldigt at tage entré på kirkegårde,
men lidt drikkepenge gik an.

Det nye Arhus
Ligeledes fra Byhistorisk Fond er Det
nye Århus - et tidsbillede af Henrik Fode
og Tommy Jervidal med et forsidebillede
af den genåbnede å. Der bygges meget i
Århus, dels nyt, og dels far gamle huse
ny anvendelse. Banegården får nye
naboer, nemlig Stiftstidende og Bruuns
Galleri. Tunge produktionsvirksomheder
med bevaringsværdige bygninger som
Centralværkstederne, FDB’s Fabrikker
og Frichs afløses af kunst-, service- og
handelsvirksomheder med nybyggeri og
med bevaring af de gamle huse. ”Bag om
byen”, ”Åen”, ”Søndergade-Østergade”,
”De gamle industrier” hedder nogle af de 12
kapitler. ”De nye virksomheder” beskriver
erhvervsbyggeri i de tidligere forstæder.
”Der bygges” er om Musikhuset, Vester Allé
og Havnen og slutter med et spørgsmål:
Hvad kommer der på Godsbanearealet?

Jysk Telefon
Jysk Telefon. Verdens bedste telefonselskab
af Kurt Jacobsen, (Skrifter fra Post & Tele
Museum, 5, 2004). Telefonselskabet havde

hovedsæde i Telefonhuset ”Clemensborg”
på strøget i Århus, indtil det flyttede
til Slet få år før det hele gik op i Tele
Danmark. Bogen på 479 sider er skrevet af
historikeren Kurt Jacobsen fra ”Copenhagen
Business School”, som Handelshøjskolen
derovre hedder på dansk! Kurt Jacobsen har
tidligere (1999) skrevet en bog om Store
Nordiske Telegrafselskab. JTAS er stiftet
i 1895 som et gedigent jysk aktieselskab
med i alt 1757 abonnenter, og fa måneder
før 100 års jubilæet blev de sidste rester
opslugt af Tele Danmark, som guderne må
vide, hvem ejer. Udviklingen i branchen
gennem de 100 år kan håndfast måles ved
omfanget af telefonbøgerne, som alle er
bevaret på Statsbiblioteket. Under direktør
Per Draminsky (1947-71) gennemførtes
automatiseringen, som afskaffede de
lokalhistoriske leksika, centraldameme ofte
var.

Søren Frich og Salling
En anden virksomhed, der også tiltalte børn
og barnlige sjæle, var Frich's fabrikker.
I min barndom stod der ”Henschel &
Sohn, Kassel”, ”A. Borsig, Berlin”
eller ”A/S Frichs” på messingskiltene
på privatbanernes damplokomotiver og
derefter Frichs på diesellokomotiverne. Vi
små mellemskoleelever fyldte stilehefter
med togdata. Thomas Nørgaard Olesen
skildrer i Lokomotivfabrikken Frichs,
udgivet af Dansk Jernbane-Klub 2005, en
familievirksomheds storhed og fald. Bogen
er på 175 sider (A4) med ligeså mange
illustrationer. Den 27-årige jemstøber,
Søren Frich, opførte i 1854 sin fabrik, hvor
Regina-bygningen nu ligger. Her støbte han
bl.a. landbrugsmaskiner og fik ved lidt af
et tilfælde kontrakt på at reparere Odder
banens damplokomotiver. Da fabrikken
senere flyttede til Åby, havde Søren Frich
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for længst solgt den, og det var der, under
familien Due-Petersen, firmaets storhed
og fald forløb 1914 - 1978, hvor det i en
periode leverede næsten al statsbanernes
og de fleste privatbaners trækkraft. Dansk
Jernbane-klub borger for, at hver en
detalje er korrekt. Klubben består af den
slags mennesker, hvoraf en engang kunne
fortælle mig, at når Aalborg Privatbaner i
min barndom havde en daglig afgang med
en vogn med 1. klasse på Hvalpsundbanen,
skyldtes det, at bestyrelsen fik frikort til
DSB på den højeste klasse, man havde i
daglig drift! Også de første diesellomotiver
og alle de Mo-togsæt, der varetog den
daglige persontrafik på DSB’s side
strækninger, kom fra Frichs. De første
to af de MY’er, der for alvor afløste
damplokomotiverne blev bygget her, men
de næste blev samlet i Sverige. Det gamle
firma blev for dyrt, produktudvikling var
ikke dets stærke side, og det endte med
konkurs. I 1978 forlod den sidste nybygning
Aabyhøj ogi 1981 den sidste reparation.
Bygningerne, et af landets smukkeste
industribyggerier, er fornemt restaureret og
gjort til offentlige kontorer.

Bogen om Herman Salling
Lige inden redaktionens slutning udkom
Giganten af Søren Ellemose på Jyllands
postens Forlag. Det er boge« om Herman
Salling.

Lærdom og fattigdom
Århus Universitetsforlag på
Langelandsgade, lige ved siden af
studenterhuset, har planlagt en serie på
7 bind ”Fra Bjerget til byen”. Bd. 1 er
udsendt af Det Humanistiske Fakultet,
Institut for De Æstetiske Fag, der ligger på
den tidligere Langelandsgades Kaserne. Det
hedder Kulturliv i Århus. Det er en redelig
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titel, der ganske enkelt fortæller hvad
bogen handler om, ikke et smart ”brand”,
af den slags, der mere er et spørgsmålstegn
end en oplysning. Serien er et led i den
formidlingsvirksomhed, som i disse år
pålægges offentlige virksomheder for at
bringe dem, ikke mindst læreanstalter
og forskningsvirksomheder, ud af
elfenbenstårnet. Dermed kan skatteyderne
se, hvad deres penge går til, skriver
dekanen, Bodil Due, i sit forord. Der er 21
bidrag, spændende fra ”Kulturiværksætter
i Århus”, ”Tugt og utugt” (Om Århus
Sommeropera og Svend Aage Madsen),
”Cafekulturliv”, ”Gruppevoldtægt og
kulturcensur, om Louise Frevert, teater
Katapult og Dogville”, ”Er man kunstner,
når man udstiller på et kunstmuseum?”,
”Vanddragen på Store Torv”, ”Skal det
nu være kunst?” til det mere afdæmpede
”Kunst for begyndere”.

Lad ikke de faldne blive
liggende
Den 6. februar
2006 fyldte Jysk
Børneforsorg/
Fredehjem 100
år. Mange kan
sikkert huske det
møgbeskidte kvarter
omkring Nygade/
Grønnegade i Århus
med dets mange
smugkroer (jeg
kan selv huske en,
der hed ”Hesten”) og letlevende kvindfolk.
Pastorinde (sådan hed det dengang) Ellen
Schepelem gik i 1905 jævnligt tur i Århus
skumle kvarterer. Året efter blev prostitution
forbudt, hvad der ikke nødvendigvis
bedrede de prostitueredes og deres børns
vilkår. Mange af dem blev hjemløse. Ellen

Schepelem blev formand for en nystiftet
forening ”Kvindehjælpen”, der i 1910
kunne købe en ejendom i Banegårdsgade
og med tiden flere. I 1984 blev foreningen
slået sammen med en forening, som en
Harboøre-præst havde grundlagt for at bedre
forholdene for sinker og beskytte dem mod
udnyttelse, deraf navner ”Fredehjem”. Lad
ikke de faldne blive liggende hedder den
sammenslagne forenings jubilæumsskrift,
der er redigeret af Sognepræst Annelise
Søndengaard. ”Skikkelig, meget små evner,
stillestående i udviklingen” står der - meget
typisk - om en af pigerne, foreningen tog sig
af i 1917. ”Jysk Børneforsorg” driver i dag
en meget betydelig social virksomhed på
kristent grundlag ”for der er altid nogen, der
falder udenfor”.

Nye medier
De nye medier vil næppe nogensinde
erstatte bogen, ligesom avisredaktører
sjældent nærer frygt for, at papiravisen vil
blive overflødig. Til distribution af mange
opslagsværker, af filmstumper, af arkivalier
osv. er CD-ROM’en og DVD’en imidlertid
uovertrufne. I serien ”Danskernes egen
historie” er der udkommet en DVD-ROM,
Oplevelserfra Århus. Filmens scoop er
en tur med den første elektriske sporvogn
i 1906, og vi er med på Frichs fabrikker,
med til byjubilæet i 1941, i alt er der to
timer. Serien og dens enkelte elementer
kan bestilles over nettet eller købes i
boghandelen. Svend A. Larsens Boghandel i
Sønder Allé har dem på lager.

Et liv med AGF
Også AGF er kommet på DVD. Den
hedder jævnt og enkelt Et liv med AGF.
”50 minutter med 125 års århusiansk
sportshistorie”, som Århus Stiftstidende

skrev. Det startede
i 1880, hvor
generalmajor C. H.
F. R. Baumann var
initiativtager til en
forening, der kunne
bidrage til at bringe
det unge mandkøn
i form. Da var den
voldsomt voksende
by fast etableret som
stor garnisonsby. Stadionspeaker Nick
Horup fortæller klubbens historie med
billeder og filmklip, og formændene for de
mange afdelinger fortæller om hver deres
gren. Direktør Lars Windfeld beretter om
de kommercielt/professionelle dele, der vel
næppe kan kaldes en klub, men snarere en
virksomhed på linie med andre børsnoterede
aktieselskaber.

Jernbanerne
Da jeg var barn i Vendsyssel havde vi endnu
Asaabanen, Asaa-Ørsø-Dronninglund, der
var en sidebane til Frederikshavn-Fjerritslev
Jernbane (FFJ). En af mine ungdomsvenner
fra Asaa gik på Dronninglund Realskole.
På kolde vinterdage
fik hun mælkebilen
til at sætte
skoletasken ved
en signalmast ved
siden af gården. Når
toget kom, kunne
lokomotivføreren
se, at Grete skulle
med, gav et trut i
hornet og ventede,
til hun havde faet
frakken på. Det var
også muligt at fa FFJ til at standse på linjen
en mørk og stormfuld nat. Det er det, vi
kalder det nære samfund!
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Om det
fortæller På sporet
af Djurslands
Jernbaner,
redigeret af Kirsten
M. Frandsen,
udgivet af Djurslands Jembanemuseum.
Herregårdsbørster afløstes af
jembanebørster og senere også brobørster.
”Den store jembanetid” begyndte for alvor
efter 1864 og varede til landevejene efter
anden verdenskrig overtog både passagerer
og gods. Det var ofte de lokale godsejere og
matadorer, der var initiativtagere og kom til
at sidde i bestyrelsen. Som forfatteren Palle
Rosenkrantz skriver i bogen ”Dansk Adel”:
”fordi de pynter”. J.B.S. Estrup og Johs. F.
la Cour gjorde nu mere end at pynte.
Ryomgaard blev knudepunkt for fire
baner. Derfor er det naturligt, at Djurslands
Jembanemuseum ligger i den gamle remise
ved Ryomgaard Station. Aarhus-Grenaabanen lever endnu i bedste velgående.
Af de andre er der smukke naturstier og
robuste stationsbygninger tilbage. De fleste
af dem er fotograferet i bogen. Der er også
et kapitel om jernbanen, der aldrig kom, da
Thorsager og Rønde gerne ville have del i
væksten.

Mere om
Djursland
Udenfor Rønde
ligger Kalø
Gods, der blev
statsejendom efter
besættelsen og
arbejdsplads for
vildtbiologisk
forskning. Det fortæller vildtbiologen dr.
Phil. Helmuth Strandgaard i Vildtbiologen
fortæller - løst og fast om dyr og
mennesker, udgivet af Jagtforlaget, et
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lykkeligt samarbejde mellem Danmarks
Jægerforbund og Hornslet Bogtrykkeri.
Helmuth Strandgaard er det praktiske
livs mand, selvlært, gået ”fra jagtelev
til forskningschef’, som et af kapitlerne
hedder. Han har derfor ikke studeret
autoriserede meninger, men dannet sine
egne. Også selvom man ikke altid er enig
med Helmuth Strandgaard, fx i diskussionen
om stål- kontra blyhagl, kommer man
til at sætte pris på en mand, der bevarer
en uafhængig ånd. Læs selv kapitlet ”Til
grundlovsmøde med Uffe Ellemann”.

Jubilæumsskrift
Løgten fejrede i 2005 150-års jubilæum i
seks dage. Det fejredes bl.a. ved en smuk
lille bog på 100 sider, der kan fås ved
Lokalhistorisk Arkiv.

Dengang og nu
Dengang og nu i Kolind - det daglige liv
er en fortsættelse
af Dengang og
nu i Kolind, der
udkom i 2004.
Der kom så mange
henvendelser om en
fortsættelse, at de
150 rigt illustrerede
sider er trykt i
750 eksemplarer.
Redaktionsgruppe, Bent Møller Pedersen,
Knud Jensen og Finn Pedersen, har brugt
den enkle metode at spørge nuværende og
tidligere Kolind-borgere om, hvad de kan
huske. De oplysninger, der ikke er kommet
med i bogen, er afleveret på lokalarkivet.
Der er et langt afsnit om besættelsen, hvor
Kolind ikke lå længere ude, end at det tyske
militære musikkorps (formodentlig fra
Aarhus) holdt koncerter ”med rumsterestang
og det hele” for de soldater, der havde besat

Drasbeks Hotel.
Det var ikke velset
at byens beboere
lyttede med, men
nogen må jo have
gjort det, for der
blev klaget over, at de benyttede passagen
til højre for Bredgade nr. 9. Besættelsen gav
også byen otte franske flygtninge, der var
anderledes velkomne.

To landsbydrenges fodspor
To barndomsvenner, Birger Breum og
Erland Skovbjerg, sad en sen nattetime og
talte om deres livsforløb. Det blev til To
landsbydrenges fodspor bl.a. i Nimtofte
og Grenaa. Bogen er udgivet ved Kolind
Boghandel. De to forfattere skiftes til at
skrive bogens seks afsnit. Det handler om
deres karriere, også uden for hjemegnen, og
selvfølgelig skal man ikke lægge for meget i
kapitlet: ”Min lykkelige barndom i Nimtofte
og ulykkelige i Haslev”, men det er nu
ikke et tilfælde, at gamle skolekammerater
står i et særligt lys resten aflivet. Det gør
fødebyen også.

Håndværkere og handelsfolk i
Stenvad
Gjerrildbanen og Pindstrup Mosebrug
fik Stenvad til at blomstre, og byens
afvikling som erhvervsby indledtes med
banens nedlæggelse og direktør la Cours
død. Til gengæld er der kommet Stenvad
Mosebrugscenter, hvor en flok energiske
seniorer jævnligt udsender lokalhistoriske
bøger, sidst Håndværkere og handelsfolk
i Stenvad, redigeret af Lise Bornholt.
Det er simpelthen en gennemgang af
Stenvad Bygade, Ørumvej, Stendyssevej,
Skippershovedvej, Elmestien og Gammel
Engvej og de virksomheder, der har været
i de enkelte huse. Det var mange, da

enhver by havde et par købmænd, brugsen,
telefoncentralen, skrædderen, slagteren,
mælke- og brødudsalget, mejeriet, gartneren
et antal barber- og frisører til begge køn,
frysehuset og alle de andre, der mødtes
i borgerforeningen, dilettantforeningen,
idrætsforeningen, husmoderforeningen, til
bal i VU og alle de andre foreninger, der
også sagtens kan skrives endnu en bog om.
”Stenvad var afholdsby fra 1915 til længe
efter 2. verdenskrig. Bortset fra brændevin
handlede de mange små butikker med alt,
hvad man havde brug for, og håndværkerne
sørgede for, at der blev bygget, konstrueret,
malet eller repareret”, skriver redaktionen
på bogens bagside. Den verden forsvandt,
da ”almindelige mennesker” fik bil, en
udvikling, som ikke er at beklage, bare man
har lokalhistorikere til at fastholde billedet.
Folk bor jo derude endnu, de arbejder bare
andre steder.

Sådan ligger landet
Forfatteren Mogens Greve udstillede i
vinter billederne fra bogen: Sådan ligger
landet - tegn på liv i landområderne
(udgivet med støtte fra Indenrigsministeriets
Landdistriktspulje). Dette være nævnt
til inspiration for andre). Mogens Greve
står også for hjemmesiden http://www.tvkirken.dk/, der med udgangspunt i i Skader
Kirke, hvorfra der i 2006 blev bragt et
antal gudstjenestetransmissioner, fortæller
nyt og gammelt fra kirkerne og øvrige
seværdigheder i Rosenholm Kommune.
Mogens Greve er en lidenskabelig fotograf.
Det vidner billederne, der indrammer
bogens beretninger fra foreløbig otte
møder i landdistriktsrådet for Rosenholm
Kommune 2005-marts 2006, om.

Vi vandt da til søs!
Det er en gammel sandhed, at vi vandt
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krigen i 1864 til søs (slaget ved Helgoland).
Desværre faldt afgørelsen på landjorden.
Fregatten Jylland var flådens flagskib og
blev i mange år også brugt som kongeskib,
når Christian IX skulle ud på åbent hav til
Island og til børnene i Europas hovedstæder.
Derfor blev fregatten i 1874 indrettet lidt
mere herskabeligt agterud. Den sidste
aktive tur gik til de dansk-vestindiske
øer i 1887.1 1887 blev flådens hurtigske
skib ”Et snorkende kasemeskib”, som et
afsnit i bogen Fregatten Jylland - Verdens
længste træskib meget malende hedder.
Skibet endte i dyb fornedrelse, en tid
overvejede man at slæbe det ud på åbent
hav og skyde det i sænk under fuld militær
honnør. Grenaa By og Mærsk McKinney
Møller bragte redningen, og fremtiden og
tørdokken i Ebeltoft er sikret som centrum i
et kommende skibsmuseum, ”Træskibenes
Paradis” som et andet afsnit hedder.
Det er lykkedes på kun 64 sider (A4) at
give et dækkende billede af fregattens
historie, undergang og genopstandelse, rigt
illustreret.

Turismens Ebeltoft og Mols
Den 12. august udkom museumsinspektør
Jakob Velsteds Turismens Ebeltoft og
Mols gennem 100 år i anledning af
turistforeningens 100 års jubilæum.

Bøger, der hedder det, de
handler om
Som allerede skrevet kan jeg godt lide
bøger, der hedder det, de handler om.
Hylke sogn i det tyvende århundrede af
Anna Rasmussen, udgivet af Skanderborg
Museumsforening, er et af eksemplerne.
Det er Anna Rasmussens tredje bog om
sognet. De to første kom i 1980 og 1985.
Hermed er tre århundreder beskrevet. Anna
Rasmussen far både oprettet og nedlagt
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Hylke station. Anna Rasmussen bor i den
Ringkloster Skole, der døde med 71 elever
ved kommunalreformen i 1970. Der er
en gennemgang af de mange foreninger,
forretninger og håndværksvirksomheder,
der var i landsbyerne op til 1960 og
et kapitel om deres afvikling, det
hedder ”Ødelæggeren går forbi”. Et par
sammenhørende afsnit er ”Trediverne
på ondt og godt” og ”Krig og fred og
ufred”. I 1935 var der ingen kommunister
i Hylke, men 42 radikale, 11 fra ”Det
Frie Folkeparti”, en aflægger af LSbevægelsen, det tog senere navneforandring
til Bondepartiet, 19 konservative, 29
retsstatsfolk, 119 socialdemokrater og 174
venstrefolk. Der var også en enkelt nazist,
som forfatteren sætter navn og billede på.
Strengt taget kan man jo ikke vide, om det
var ham, der havde stemt på partiet. Alt i alt
også politisk et typisk landsogn.

Livsbilleder:
en film om Niels Jensen
I ØH 2002 s. 45-49 skrev Viggo Lovdal
en artikel om ”Den musikglade fotograf fra
Galten”, Niels Jensen. Den er nu fulgt af en
DVD Livsbilleder: en film om Niels Jensen,
tilrettelagt af Lars Jakobsen. Forlaget Fabel
2005. Pligtafleveret digitalt materiale må
ikke udlånes fra bibliotekerne, men den
er nu heller ikke dyr at købe, og vil man
ikke det, kan den ses på Statsbibliotekets
Musik- og Mediesal. Det samme gælder
ovennævnte DVD om AGF.

Spørring gennem 700 år
Spørring gennem 700 år er udgivet af
Spørring Borgerforening i anledning af
byens 700 års jubilæum i 2006. 11 forfattere
har skrevet hver sit afsnit begyndende med
”Det Herrens år 1306”, hvor det første
dokument - naturligvis helt tilfældigt

at netop det er bevaret - nævner byen.
Arkæologerne har påvist beboelse på stedet
i mere end 4500 år. Der er et grundrids
af byens historie med en liste over byens
gårde. Her som i de fleste andre landsbyer
levede næsten alle direkte eller indirekte
af landbrug til slutningen af 1950’eme.
Resten er beretninger om store og små
begivenheder og forløb og beretninger fra
en landsbys mange foreninger, da både
arbejds- og fritidsliv foregik på stedet.

Til søs
Der en kun en ulempe ved at bo på en
ø: Det er svært og ikke helt billigt at
komme til og fra. Man sejler da til en ø.
Færgefarten på Samsø gennem tiderne af
Poul Sørensen, udgivet på Forlaget Nautilus
i Frederiksværk, beskriver færgefarten til
Samsø fra middelalderen til i dag. Mindst
68 forskellige færger og passagerskibe har
regelmæssigt besejlet øen på ni forskellige
ruter, drevet af 11 rederier til Kolby Kås,
Sælvig, Mårup, Langør og Ballen havne
siden 1828. De sidste 69 sider er en
illustreret gennemgang med billeder af
alle de 68 kendte færger og skibe. Der er
redegjort for skibenes senere skæbne, når de
er taget ud af Samsø-driften, Motorskibet
”Kalundborg” forliste fx ved Kuwait i 1970.
Længst på ruten var DSB fra 1914-1998,
hvor Samsø-Linjen, der begyndte på stedet
i 1938, vandt en EU-licitation og blev alene
om at besejle øen.

Vejledning til
danske kirker
Ved indgangen til de fleste kirker ligger
der alt for kortfattede vejledninger,
andre steder har man fået fagfolk til at
lave guidebøger, hvor de fleste af den
forbifarendes spørgsmål besvares. Forlaget

Hikuin, der holder til på Moesgaard og
drives af arkæologen Jens Vellev, udgiver
en serie ”Vejledning til Danske Kirker”.
Nr. 5 Saksild Kirke er skrevet af Mogens
Skaaning Høegsberg og Martin Wangsgaard
Jürgensen. Den næste bliver om Tranbjerg
Kirke. På 23 sider far den forbipasserende
så god besked, at næste skridt må være
”Danmarks Kirker”, hvor Saksild Kirke står
i Århus Amt, hft. 27-28, bd. 5.

Fra ØHs
sydgrænse
Kreditforenings- og
forsikringsmanden
Bent Knie-Andersen
har skrevet et
betydeligt antal
bøger og artikler
om forsikring
og økonomi og i
2004 en artikel i Østjysk Hjemstavn om
Horsens Kirker. Her i 2006 udkommer så
det, der må være resultatet af en livslang
beskæftigelse med en kær hobby: Horsens
- købstaden og guldsmedene 1500 - 1900,
udgivet af Horsens Museum. Den er på 2 kg
og 340 sider og indledes med en 54 siders
oversigt over Horsens historie. Herefter 76
sider om guldsmedehåndværkets historie i
almindelighed og i Horsens i særdeleshed.
Resten af bogen er en minutiøs gennemgang
af byens guldsmededynastier (også det
håndværk gik i arv) og en registrering
af de 72 guldsmedemestre, der kendes
fra 1492- ca.1930. Forfatteren har været
rundt ved alle landets større sølvsamlinger.
Og der er fundet adskillige tilføjelser til
standardværket Bøje og Fritz: ”Danske guld
og sølv smedemærker før 1870”, hvis sidste
udgave kom 1979-82. Bogen er illustreret
med eksempler på de fleste af mestrenes
arbejder og billeder af gamle ejendomme.
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”En bog, der udseendemæssigt matcher det
eksklusive håndværk, bogen handler om”,
som museumsinspektør Harriet M. Hansen,
Middelfart Museum skriver i sin anmeldelse
i ”historie-online.dk”.

Forfatteren
Det er en morsom opgave at skrive
”Litteratur om Østjylland siden sidst”.
Det er ikke svært atfinde rigtige bøger,
der udkommer på regulære forlag og er
skrevet afprofessionelle. Vækstlaget i
lokalhistorien, de mange, der sidder i de
små sogne og arbejder med deres egen
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landsby, familie, hus, slægt, er det dog
sværere at nå. Med moderne computerteknik
er det muligt at mangfoldiggøre ting, der
før måtte blive i skuffen, og de er ofte
næsten ligeså teknisk veludstyrede som det
professionelt trykte. Det er det, der skal
inspirere andre. Jeg er helt afhængig af, at
andre gør mig opmærksom på, hvad de har
lavet, så det kan komme med her.

Det tilkommer ikke mig at ”give
karakterer ”, det er pladsen også for trang
til. Jeg skal hjælpe andre med at sprede
deres arbejdsglæde og/eller deres glæde ved
en hobby.

Mindeord for Ema Lorenzen
tekstiler var yderst værdsat. Hun blev
doktor phil. ved Århus Universitet i 1975.
Ema Lorenzen udgav bøger om andet
end tekstiler. 11991 således bogen: ”Livet
med skyggen”, der beskrev tuberkulosen og
dens virkning.

Erna Lorenzen.

Ema Lorenzen er død 97 år gammel. Hun
var en elskelig dame med stor interesse for
tekstiler, som hun havde samlet systematisk
og enestående viden om. Emas bøger om

Ema Lorenzen var i mange
år bestyrelsesmedlem i Østjysk
Hjemstavnsforening og redaktør for
Årbogen fra 1973 og otte år frem.
Hun redigerede artiklerne med en fast
mening om, hvordan linien skulle være.
Det blev et skifte for årbogen. Formatet
blev lettere at håndtere, den blev tospaltet
og dermed lettere at læse. Illustrationerne
kunne gå helt ud til kanten, ja, der blev
tænkt nye tanker og ideer.
Kom Ema i et hjem, hvor der var gamle
billeder af personer, måtte hun absolut se,
hvilke klæder de havde på. Hun kom så
med analyser omkring stil, årstal m.m.
Ema Lorenzen var en fremsynet dame
med et elskeligt væsen, men en fast mening
om tingene, og det skylder vi hende stor tak
for i Østjysk Hjemstavnsforening.
Karen Margrethe Sørensen.
ØSTJYSK HJEMSTAVN
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Beretning 2005/2006
Af Karen Margrethe Sørensen, formand
”Det kan være svært at bemærke den
tid, vi lige har forladt, men det der ligger
længere tilbage, kan vi forholde os til”. Her
i beretningen forholder vi os til, hvad der er
passeret i det forløbne år.
Den 26. november 2005 blev Østjysk
Hjemstavns generalforsamling afholdt på
kulturcenter Frederiksberg. Troels Lund
blev valgt til dirigent og konstaterede
generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og med
den nye dirigentklokke, foræret af Gerda
Uth, gik det rigtigt til.
Formanden ffemlagde den mundtlige
beretning. Herman Rasmussen gennemgik
regnskabet, der var tilfredsstillende med
3.290 kr. i overskud. Kontingentet blev
fastlagt uændret, nemlig 130 kr. pr. medlem.
Vedrørende valg til bestyrelsen blev Jonna
Abild Nielsen, Risskov, Jørn Kirkegaard,
Stilling, Lars Otto Kristensen, Århus, Søren
Chr. Sørensen, Alling og Jens Jeppesen
alle genvalgt. Niels Peter Boye-Nielsen,
Hinnerup og Herluf Nydam Jensen,
Hadsten, ønskede ikke at genopstille.
Ingerlise Smed Rasmussen, Sandby og
Vagn Hammer, Hadsten, blev i stedet valgt
ind i bestyrelsen.
Troels Smith blev genvalgt til revisor.
De to afgående bestyrelsesmedlemmer
fik tak for deres medvirken.
Herefter blev der serveret kaffe med
boller og lagkage til 102 fremmødte. Et
efterfølgende foredrag blev holdt af fhv.
godsejer, Jørgen Pontoppidan. Emnet
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var ”Constantinsborgs historie”. Jørgen
Pontoppidan fortalte levende om godset
og slægtens historie og om dens mange
gøremål op igennem tiden. Vi sluttede med
en af vore fædrelandssange og ønskede
hinanden god jul og godt nytår.
Først i december 2005 konstituerede
bestyrelsen sig med undertegnede Karen
Margrethe Sørensen som formand.
Næstformand blev Ove Kjær, kasserer
uforandret Herman Rasmussen, sekretær
ligeledes uforandret Lars Otto Kristensen.
Redaktionsudvalget blev Jonna Abild
Nielsen, Herman Rasmussen, Jens
Jeppesen, Tage Franck, Mogens Weinreich
og Vagn Hammer. Det nedsatte turudvalg
består af Jørn Kirkegaard, Ove Kjær, Jørgen
Møller Bitsch, Søren Chr. Sørensen, Eigil
Sennels, Ingelise Smed Rasmussen og
Inge Fabricius. Til slut gennemgik vi de
forskellige udvalgs arbejdsområder og nye
ideer dertil.

Arbogen
Hvert år i november måned udkommer
årbogen, og 2005 var ingen undtagelse. En
flot bog med mange gode artikler, sat op
på en spændende og interessant måde af
redaktør Ken Richter. Redaktionsudvalget
læste teksterne igennem, og alt blev samlet i
en flot årbog.
Redaktøren havde medvirket i nogle
år, men ønskede at ffatræde på grund af
arbejde indenfor sit fag og sine interesser.
Østjysk Hjemstavn siger mange tak til

Ken Richter. Vi har været meget glade for
det løft, årbogen fik og ligeledes glad for
den behagelige måde, hvorpå du arbejdede
sammen med bestyrelsen og ikke mindst
redaktionsudvalget. En stor tak til dig og
redaktionsudvalget !

Østjysk Hjemstavn har faet ny redaktør,
det er Kurt Quist Nielsen fra Hadsten. Vi
er meget taknemmelige for at få en ny
redaktør, der har kendskab til tingene, og
denne årbog er så hans første indenfor
foreningen. Kurt Quist Nielsen vil fortælle
lidt om sig selv andetsteds.

ÅrhusBogen
I samarbejde med Jyllandsposten og
journalist Mogens Weinreich har Østjysk
Hjemstavnsforening udgivet bogen ”Kend
din by”. Den har været et stort aktiv for
foreningen. Aviserne skrev mange artikler
om netop denne bog, og mange boghandlere

ringede om de måtte sælge den. På
nuværende tidspunkt er der solgt omkring
1000 bøger.

Program
Turudvalget har været aktivt som tidligere
år, og hvert år udkommer der et flot
program med nye foredragsholdere og
arrangementer.
Den 20. februar fortalte fhv. forstander
Carlo Larsen om sit spændende liv fra han
var skoledreng i København, igennem 10
år med lægebåden i Godhavn, Grønland, og
om job som sømand, kok, sygeplejerske og
andre oplevelser i den barske og storslåede
natur. Han var en meget levende fortæller.
Næste foredrag var af fhv. forstander Bent
Jensen ved Vejlby Landbrugsskole. Emnet
var østjyske højskoler og landbrugsskoler
igennem 150 år. En meget interessant
gennemgang af de historiske værdier, der
ligger i højskolebevægelsen.

Hovedbygningen på Ejstruplund. Indsat: Formanden Karen Margrethe Sørensen i samtale med Claus
von Lowsow. Foto: Jørgen Møller Bitsch.
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Byvandringen i april måned var med
historiker Lars Holleufer, der viste os
rundt i det centrale Århus under temaet
Renæssancen i Århus. Vejret var fint
og stemningen god, og fortællingen
om mennesker og deres bygninger var
interessant. Turen til Ry Kommune var
en fin aftentur med fin deltagelse, selvom
turen foregik i egne biler. Vi besøgte Ry
Gamle Mølle, træskomuseet og så de flotte
”Rododendron” ved Højkol. Vi sluttede ved
Klostermøllens naturcenter og fik kaffe på
GI. Rye Kro.
Herregårdsturen gik til Ejstruplund, hvor
godsejer Olaf von Lowzow fortalte levende
om kirken og dens mange kalkmalerier
og om herregården. Han blev suppleret
af sønnen Claus, hvis kone viste rundt på
slottet og fortalte om deres arbejde med at
vedligeholde det store sted. Turen foregik
på en sommereftermiddag med fint vejr, og
alt var vellykket.
Heldagsturen blev også betegnet som
vellykket. Omkring 50 medlemmer tog
turen til Sebber Kirke og Aggersborggård.
Desuden besøgtes Vitskøl Kloster. Området
omkring disse historiske steder er meget
interessant at fa kendskab til.
Sidste tur på programmet var sightseeing
i Odder Kommune. Første stop var det
lille landbrugsmuseum i Langballe ved
Mårslet, hvor Anne Marie Dalsgaard har
samlet mange gamle ting fra landbruget.
Hun har indrettet det i to staldlænger og
kunne sagtens bruge mere plads. Vi fortsatte
til Odder økologiske have og videre til
Odder Museum. Sluttelig fik vi kaffe på
Bondehuset i Saxild.

Inspirationsdag
Den 30. september afholdes inspirationsdag
på Viby Bibliotek med titlen.
»Udvandringer, avisernes lokalstof, uægte
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børn og flygtningeregistre«. Østjysk
Hjemstavnsforening er medansvarlig for
dette arrangement, der har været iværksat i
nogle år af de amtslige foreninger.

Hjemmesiden
Bestyrelsen håber, at medlemmerne
flittigt bruger hjemmesiden www.ostivskhjemstavn.dk. Er der ting, der skal udvides
eller nye ideer, er de velkomne. Der er netop
kommet en mail med statistik om brugen
af hjemmesiden. I juli måned besøgtes den
af syv hver dag, hvilket bestyrelsen finder
tilfredsstillende.

Æresmedlemmer
Østjysk Hjemstavnsforening har to
æresmedlemmer, nemlig Erik Kjær, Ristrup,
og Niels Peter Boye-Nielsen, Hinnerup.
Sidstnævnte blev æresmedlem ved en
højtidelighed på Nilles Kro den 8. februar
2005. Niels Peter Boye har været et stort
aktiv for foreningen i over 30 år. Han har
skrevet mange artikler og er kommet med
mange ideer. Niels Peter Boye har også
skaffet mange medlemmer og været med
til at involvere mere end én redaktør. Ved
pakning af årbøger har Niels Peter Boye
også altid været med. En stor tak skal
hermed lyde for hans indsats.

Tak
I årets løb har det været mange at sige tak
til. Østjysk Hjemstavn er taknemmelig
for mange henvendelser og tilsendte
artikler. Det er en fornøjelse at læse om,
hvad folk beskæftiger sig med rundt i
Østjylland. Bestyrelsen er glad for mange
økonomiske bidrag og vil her sige tak til
en stor gruppe mennesker, der støtter op
omkring foreningen. Til slut en stor tak til
foreningens medlemmer, der trofast følger
os år for år. Tak for det!

75 år med fjernvarme i Århus
Af Karen Margrethe Sørensen

Fjernvarmeforsyningen i Århus blev
indviet den 22. oktober 1928. Forsyningen
startede med 16 tilslutninger og 1,5 km rør
i betonkanaler, der dækkede det centrale
Århus med gaderne Sønder Alle, Park Alle
og Hovedbanegården.

Ny bydel
Efter nedlæggelsen af Søndre Kirkegaard,
der lå, hvor Århus Rådhus og Rådhusparken
nu ligger, var der pludselig blevet mulighed
for at skabe en ny bydel omkring Park Alle
og Banegården, der også var nyopført og
indviet i 1928. Århus var for alvor på vej til
at blive en moderne by - også i europæisk
sammenhæng
Det var måske med vor tids øjne et
meget lille anlæg, men alligevel var det så
stort, at det ifølge pressen afgav varme nok
til at spare forbrugerne for at slæbe 7500
tons cinders ind i ejendommene. Det var en
stor mængde brændsel, der skulle bruges
for at opvarme byens ejendomme.

400 tons cinders
Et af de store komplekser i Århus var
Reginabygningen, som alene krævede 400
tons cinders om året til opvarmning. Det
siger sig selv, at § emvarmen hurtigt måtte
blive populær. 400 tons cinders var meget
- ikke mindst, når det skulle køres med
datidens mest almindelige transportmiddel:
Hestevognen.
Aviserne skrev adskillige gange om det
”imponerende roderi”, som arbejdet med
fjernvarmen medførte. Det kan man også

let forstå i dag. Belysningsvæsenet - som
bygherren dengang hed, måtte i perioder
stoppe for tilgang af nye forbrugere. De
kunne simpelthen ikke følge med.
I den første årsberetning fra fj emvarmen
oplystes, at ”anlægget havde fungeret
fuldt tilfredsstillende”, samt at rørene
(ledningsnettet) var blevet udvidet med
700 meter. Antal tilsluttede ejendomme var
steget fra 41 til 69.
Perspektiv var der også i de
bemærkninger, der afsluttede
årsberetningen. Her fremgik det nemlig,
at Byrådet havde vedtaget at opføre en
badeanstalt, og at den fornødne opvarmning
skulle leveres af fjernvarmeanlægget, idet
ledningerne i forvejen passerede igennem
badeanstaltens kælder. Der var visioner og
perspektiv i byens planlægning.

Jævn
udvikling
Fjernvarmen i Århus udviklede sig jævnt
indtil 2. Verdenskrig, hvorefter der skete
en kraftig stigning i efterspørgselen. Det
skyldtes især, at den almindelige borger
under besættelsen fandt det stadig sværere
at skaffe brændsel, mens den kollektive
opvarmning havde lettere ved at skaffe
brændsel og energi.
Krigen betød fx, at Handelsministeriet
havde bestemt, at temperaturen skulle
sættes ned i private beboelsesrum,
ligesom kontorer måtte skrue ned for
varmen, og så kom der forbud mod
”brugsvandsopvarmning”.
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I besættelsesårene blev ledningsnettet
udvidet med godt seks km. Det kunne lade
sig gøre, da der lå et parti fjernvarmerør,
som skulle have været sendt til Reykjavik
på Island. De kom aldrig af sted, så
Belysningsvæsenet fik lov til at benytte
rørene.
Det var disse rør, der blev brugt til at
forbinde Trøjborgområdet med det øvrige
fjernvarmenet. Som noget nyt blev det
også koblet på Århus Kommunehospitals
kedelanlæg i Finsensgade, hvorfra
der leveredes varme til Den jyske
Fødselsanstalt, De gamles Hjem og
universitetet. Det hele blev knyttet
ledningsmæssigt sammen i en bygning,
hvorfra varmen stadig leveres.

kommunale forbrændingsanstalt, som
lå bag Elværket på havnen. Den nye
forbrændingsanstalt blev indviet i 1934
og forbrændingsproduktets varme, som
det hed - blev nyttiggjort i et kedelanlæg,
der leverede damp, som igen blev brugt til
fremstilling af el og til dels fjernvarme.
Fjernvarmen var således meget tidligt
opmærksom på, at al spildvarme burde
indsamles for siden at genbruges i
fj emvarmeproduktionen.
I 1948 lykkedes det at skaffe maskiner
og kedel til den fortsatte udbygning. Målet
var en udvidelse af Frederiksbergområdet,
hvor også villaområderne var blevet
interessante for Belysningsvæsenet.

ÅKV
Udnyttede spildvarme
Det skal også nævnes, at den kommunale
fjernvarme nu var i stand til at udnytte
den spildvarme, der kom fra den

Fra arbejdet medfjernvarmen i 1943.
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11. april 1962 skete der en sammenlægning
af Århus Belysningsvæsen og Århus
Vandforsyning til Århus Kommunale
Værker, der i det daglige hurtigt blev til
ÅKV.
Tilslutningen til ijemvarmen
i Århus fortsatte jævnt i den
kommende periode. Ved
kommunesammenlægningen
i 1970 fik man en række nye
udviklingsmuligheder. Der havde
været samarbejdsaftaler med de
omkringliggende kommuner, men
det blev pludselig langt nemmere
at lave aftaler.
De 22 tidligere større og
mindre kommuner gav grobund til
et større systematisk samarbejde
med den gamle købstad. Der
var også ijemvarmeanlæg i
forstæderne, hvor der i årene op til
1970 var bygget boligkomplekser.
De fik deres egne varmeanlæg,
som blev kaldt ” blokvarme
centraler”.

Varmeplan
I lyset af den overordnede
energiplanlægning skulle Århus Kommune
- ganske som alle andre kommuner
- udarbejde en varmeplan. Det var
naturligvis Magistratens 5. afdeling, en
sådan opgave hvilede på, og arbejdet blev
sat i værk i 1976 hos ÅKV.
Oliekrisen i 1973 havde medført, at
alle aktører på energiområdet blev tvunget
til at samarbejde. I spidsen for det stod
naturligvis den store kraftvarmeleverandør
inde i byen: Århus Kommune og Midtkraft.
Det førte frem til en varmeplan, der blev
udarbejdet i 1977 og enstemmigt vedtaget i
byrådet i marts 1978.

Overskudsvarmen fra
Studstru pværket
Hos medspilleren Midtkraft med
Studstrupværket lå der en kæmpe opgave
og ventede. Kunne overskudsvarmen
fra Studstrupværket udnyttes? Der blev
skabt et snævert samarbejde mellem
Århus Kommunale Værker og de lokale
forbrugerejede fjernvarme værker. En
nedsat arbejdsgruppe kom med det forslag,
at der kunne etableres et overordnet
varmetransmissionsnet fra Studstrupværket
til Århus.
Den 24. september 1980 præsenterede
Magistratens 5. afdeling den store plan
for byrådet, hvorefter offentlighedsfasen
startede. Der blev gjort meget for at
informere om ”Varmeplan Århus”.
Den endelige plan lå ikke hos
de lokale myndigheder, men hos
Energiministeren. Det overordnede
regnestykke konkluderede, at planen ville
betyde en besparelse på 140.000 tons olie
pr. år ved overgangen fra kul til olie og
fuld udnyttelse af de muligheder, der lå i
produktionskombinationen kraft-varme.

Varmeplan Århus blev endelig godkendt
den 19. marts 1981. Den politiske
udmelding var helt klar. Kravet var, at 95
% af opvarmningen skulle dækkes med
fjernvarme inden 1995.
Det var et kæmpeanlæg med i
princippet en stor ring, der havde to
store fjernvarmerør, som skulle løbe fra
Studstrup til Århus. Der blev også skabt
forbindelse til Homing, Odder, Rosenholm
og Skanderborg Kommuner.
Arealet skulle gennemskære
landbrugsarealer og engdrag, men der blev
taget hensyn til naturen selv om rørenes
længde derved blev forlænget.
Indvielsen af Varmeplanen fandt sted den
2. april 1985 i overværelse af Dronningen
og Prinsen. Det var dem, der foretog
den officielle idriftsætning af Varmeplan
Århus. I 1989 vedtog Århus Byråd en
langsigtet ”Energiplan Århus”. Den pegede
på udnyttelse af biobrændsler til Århus.
Landmænd i Solbjerg-området havde
etableret et halmvarmeværk. Landmændene
var faste leverandører af halm. Senere kom
halmværkeme i henholdsvis Harlev og
Sabro.
Tilsvarende udnyttedes biogas i
Spørring samt gas fra lossepladsen i Edslev
i nogle små kraftvarmeanlæg til el- og
fjernvarmeproduktion. Med hensyn til det
sidste anlæg kan jeg oplyse, at vi i Ormslev
far § emvarme herfra. Det var et gode for os
ude i de mindre landsbysamfund at kunne
blive tilsluttet ij em varmeforsyningen. Det
har for mig været en positiv oplevelse at
følge ijemvarmens historie. Jeg vil håbe,
at fjernvarmen får mulighed for at udvikle
sig også i årene fremover - til gavn for
forbrugerne.
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Vejen til arkiverne
Alle danske lokalhistoriske arkiver kan findes på adressen:

http ://www. danskearki ver, dk/
Herfra klikker man videre på ”Arkivvejviser” for at fa samtlige adresser, telefonnumre,
kontaktpersoner, mailadresser, åbningstider osv.
Og glem ikke Østjysk Hjemstavns hjemmeside:

http://www.ostiysk-hjemstavn.dk/
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