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3Ÿye østjydsde ØYlosefund.
'Tilridt Sbalslev.

De danske Moser har altid været Oldtidsforskernes Jagtmark, da de 

med deres Surhed og Fugtighed indeholder de bedste Betingelser for Oldsa
gers Bevaring.

Som bekendt var det desuden, netop i Oldtiden almindeligt, at Folk 
ofrede til deres Guder og overnaturlige Væsner ved at henlægge Ofre ude i 
Mosernes Ensomhed.

Under den senere Tids forcerede Tørveproduktion er en Del af disse 
Henlæggelser atter kommet for Dagens Lys til Glæde for Videnskaben og til 
Forundring for Lægmanden, for hvem der derved aabnes et Blik ind i Dag
liglivets Virke og i Festdagens Ceremonier for nogle Tusinde Aar siden.

Omkring fire Hundrede Aar før Christi Fødsel ligger i Danmark Over
gangen mellem Bronzealderen og Jernalderen. I Bronzealderen var de klima
tiske Forhold nærmest paradisiske. Det var saa varmt, at Klæder — i hvert 
Fald om Sommeren — knap var nødvendige, og Kreaturerne kunde gaa ude 
baade Sommer og Vinter og selv finde deres Føde. Befolkningen levede i 
livligt Handelssamkvem med Naboerne mod Syd og erhvervede sig her igen
nem Velstand og Midler til ed relativ forfinet Tilværelse, hvad blandt andet 
nu Bronzealdergravenes Udstyr vidner om.

I Jernalderens Begyndelse blev Forholdene imidlertid helt anderledes. 
Mod Syd afbrød de keltiske Stammer Nordboernes Handel med deres tidli
gere Kunder, saa at der blev stoppet for Tilførslen af Luxus- og Nyttevarer 
sydfra. Dog, endnu værre for Norden var det, at der paa denne Tid ind- 
traadte et fuldstændigt Klimaskifte. Vejret blev koldere, og den aarlige Regn
mængde blev meget større.

Bønderne har med Gru set deres Marker og Græsgange oversvømmes 
og forvandles til Sumpe og Moser, hvor Kvæget vadede rundt og afmagredes 
eller døde under dets Søgen efter Føde, medens de {selv frysende og gennem
blødte i deres meget lette Klædedragt har spejdet efter deres ellers saa højt- 
tilbedte Sol, der nu helt synes at have forladt dem bag de lavthængende 
Skyer og Taagen over Landet.
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Der har været gransket meget over Gudernes Vrede og over, hvordan 
man skulde formilde dem igen.

Nu finder vi i Moserne — ca. to Tusinde Aar efter — Fund, som med 
Vished kan henføres til dette Tidsrum og som med ikke ringe Sandsynlighed 
kan tydes som Afværgeofre mod den Katastrofe, Landet var udsat for. Det 
drejer sig om de saakaldte Mosepotter — ret store, grove Urner med et eller 
to Ører; i dem har der været lagt et Madoffer, og de har derpaa været sat 
ud i Mosen for at formilde den vrede Guddom. Af disse Mosepotter, der oftest 
nu findes som Skaar — vel sagtens som Følge af Ræves og Frostens forenede 
Virksomhed — er der fundet en Mængde i Sommeren 1940.

I Dyrkær Mose — vest for Ulstrup — en lille Ringmose omkring en 
kuplet Banke, hvor flere Ting tyder paa, at der skulde kunne gøres flere 
interessante Fund fra denne Periode, er der blandt andre fundet en stor, 
slank Krukke med to Ører. Det interessante ved den er, at den allerede i 
Jernalderen har været revnet, men at den, inden den blev ofret i Mosen, er 
blevet repareret. Revnerne i den er blevet omhyggelig tættet med Harpix- 
masse, der er blevet klæbet paa udvendig. Som yderligere Tætningsmiddel — 
og maaske desuden for ikke at faa Harpix paa Hænderne ved Brugen af 
Krukken — er der paa Harpixlaget klæbet Strimler af de silkepapirtynde, 
yderste Lag af Birkens Bark. Reparationen var saa solidt udført, at Krukken’ 
trods det, at den var i mange Stykker, da den blev fundet, ikke et eneste 
Sted var gaaet itu i de gamle Revner.

Harpix har i Oldtiden været et meget anvendt Middel til mange Slags 
Reparationer, men Kombinationen af Harpix og Birkebark er ikke set tidligere.

Fra netop samme Tidsalder — den saakaldte keltiske Jernalder — stam
mer et andet interessant Mosefund.

I Hvorslev Mose sydøst for Ulstrup fandtes under ca. to Meter Tørv 
en Træspade og et Træøsekar. Ofret var vistnok ikke tilfældigt henslægt eller 
glemt i Mosen, da det tydelig saas, at Øsekarret var stillet op med Haand- 
taget lodret — lænet op ad Spaden. Der er Sandsynlighed for, at ogsaa disse 
Genstande repræsenterer en Offerhenlæggelse — maaske ogsaa for at afværge 
Vandfloden og Kulden og atter give Frugtbarhed og Trivsel. Den samme Tan
kegang ligger til Grund for disse Ofre, som langt op mod Nutiden fik Folk 
til at sætte Grød ud til Gaardens gode Aand — Nissen — Juleaften.

Spader og Øsekar er godt kendt fra tidligere Mosefund fra Jernalderen, 
især fandtes der en Del ved de store Fund i Thorsbjerg Mose og i Viemosen, 
men det er meget sjældent at finde en Spade, der er saa velbevaret som den 
fra Hvorslev Mose. Skønt den er ca. to Tusinde Aar gammel, kan den bruges 
den Dag i Dag til at grave ikke for fast Jord med.

Det tredie Fund er det interessanteste, idet det tidsfæster en Række 
Fund, der ikke tidligere har været tidsfæstet.

I Grauballe Mose fandt Tørvearbejderne en Dag i Juni nogle ejen
dommeligt udskaarne Træstykker. Trods Ulejligheden med at tilkalde og vente
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paa sagkyndig Assistance havde Arbejderne ikke fjernet Genstandene fra deres 
Plads i Mosen. Det blev derfor muligt at opmaale og fotografere dem paa 
deres Plads, inden de blev taget op af deres aartusindgamle Skjul.

Det viste sig at være to Nakkeaag til Stude. De var begge fuldstændig 
til Stede, men det ene havde nogle Brud, der let kunde repareres. Umiddel
bart ved Siden af Aagene laa to Pinde; hvortil disse har været brugt er ikke 
saa lige til at opklare, da lignende Pinde ikke er fundet tidligere.

Der er før fundet fire lignende Aag — nemlig et i
Finderup Mose ved Viborg, et i Jordrup i Ribe Amt, et 
i Sevel og et i Dejbjerg — begge de sidste i Ringkøbing 
Amt. Det sidste fandtes kun to Hundrede Meter fra det 
Sted, hvor de bekendte Dejbjergvogne, der stammer fra 
samme Tid, fandtes.

Disse fire Aag, der er beskrevet af Sophus Müller i 
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1900, 
kunde ikke sikkert tidsbestemmes, da de ikke var sag
kyndigt optaget af Moserne, men Sophus Muller antog, at 
de stammede fra Jernalderen — dog fra en noget senere 
Periode, end det nu viste sig at være Tilfældet.

Arbejdernes Omhyggelighed 
Aagene fra deres Plads gjorde 
nu muligt at tage Prøver af Mosi 
Tørv dels lige under Aagene 
dels i forskellig Højde mellem 
og Overfladen.

Disse Tørveprøver blev der- 
paa af Danmarks geologiske Under
søgelse underkastet den saakaldte Pollenanalyse. Ved denne optælles under Mi
kroskopet de Støvkorn — Pollen —, som Planterne i deres Blomstringsperioder 
gennem Aarene har drysset ud over Landet, og hvoraf en Del Aar for Aar 
har lejret sig i Mosernes Tørv. Nu vides det, hvilke Træer der har vokset i 
de forskellige Perioder af Danmarks Tilværelse, og at. nogle Arter i de for
skellige Tidsaldre har været langt talrigere end andre Arter. Heraf kan 
Videnskabsmanden direkte af Pollenprocenterne i de forskellige Tørvelag 
regne ud med stor Sikkerhed, fra hvilke Tidsrum Tørvene — og saaledes 
ogsaa Oldsagerne — stammer.

Det viste sig, at Aagene fra Grauballe stammede fra den keltiske Jern
alder — ca. fire Hundrede Aar før Christi Fødsel.

Tørven, de hvilede paa, var sort og stærkt omdannet, hvilket betyder, 
at den er dannet i en ret tør og varm Periode; den indeholdt Pollen af 
Planter, der har groet i Bronzealderens sidste Aar under det varme, tørre 
Klima.

Tørven omkring og over Aagene var lysere og mindre omdannet og
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Aag fra Grauballe Mose.

viste, at den havde vokset under et meget fugtigt og koldere Klima. Dette 
giver nemlig bedre Vækstbetingelser for Tørvemosset, og det forhindrer sam
tidig i nogen Grad Tørvens Forkulning.

Af selve Fundets Omstændigheder kan man nu se, at engang — lige i 
Jernalderens Begyndelse — er der under meget daarlige klimatiske Forhold 
— blevet henlagt et Par Aag og to dertil hørende Pinde ovenpaa Mosens 
Overflade i Grauballe. Paa Grund af Tørvens hastige Vækst erde hurtigt ble

vet overgroet og skjultes nu 
af de to Meter Tørv, hvor
med. Mosens Højde siden var 
blevet forøget.

Aagenes Udseende frem- 
gaar af Illustrationen, der 
viser dem lige efter, at de er 
taget op af Mosen.

Hvert Aag bestaar af en 
170 cm lang, Irind Stok, der 
er tykkest paa Midten. For
oven i Midten er der en lille, 
oval, opadtil aaben Udskæ
ring og paa begge Sider af 
denne to smaa Huller paa 

tværs igennem Aagene; her har Trækstangen, der forbandt Aagene og Køre
tøjet, været fastgjort.

Af de Slidmærker, der findes i den ovale Udskæring, kan man formode, 
at ogsaa Tømmerne har ligget ned i denne. Hvis disse anvendtes som i den 
nyere Tid, har der kun været Ydertømmer, og i Stedet for Indertømmer var 
begge Oksernes Hovedtøj forbundet med en Rem.

Aagene smalner til mod begge Ender, hvor der paa Undersiden findes 
en flad Plade, der paa den ene Side rager nogle Centimeter frem ; denne 
Plade har hvilet paa Nakken af Oksen.

Paa Oversiden rager i hver Ende et Par Tappe op, og det maa antages, 
at Seletøjet har været fastgjort omkring Aaget mellem Tappene.

Hvorledes Okserne blev spændt i Aaget vides ikke, men de to omtalte 
Træpinde giver maaske et Vink herom. Det er to, let buede, flade Pinde, 
spidse og forsynet med Modhager i den ene Ende. I den anden Ende har den 
ene Pind et Øje, den anden et Hoved; de er henholdsvis 23 og 29,5 cm lange.

Sammen med et af de tidligere omtalte fire Aag fandtes fire Træpinde 
af lignende Længde, men de var forsynet med et rundt Hul i den ene Ende 
og et aflangt i den anden, og hvorledes de har været anvendt, er hidtil ikke 
fuldt forstaaeligt.

Hvis man gaar ud fra, at Aagene fra Grauballe er blevet anvendt sam
men med en Sivpude ligesom i nyere Tid, hvilket dog ikke er sikkert, er der
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Træpinde fra Grauballe Mose.

en Mulighed for at forklare Anvendelsen af de Pinde, der blev fundet sam
men med dem.

I det 19. Aarhundrede blev Trækokserne spændt for Køretøjet ved Hjælp 
af en Sivpude, der gik rundt om Halsen paa dem og lukkedes i Nakken. Paa 
Sivpuden var udvendigt paa begge Sider fastgjort en Stok, der ragede lodret 
op over Pudens øverste Ende og her med en Snor blev snøret sammen med 
den tilsvarende Stok paa Sivpudens anden Ende, indtil Puden laa fast ind 
til Oksens Hals. Desuden blev der
efter en tredie Stok stukket vandret 

.gennem begge Sivpudens Ender 
tværs over Halsen. Paa den udven
dige Ende af denne Stok fandtes en 
Udskæring i Træet, hvori Tømmen 
hvilede; i den indvendige fandtes et 
Hul, hvori der sad en Split, der hin
drede Stokken i at glide ud. Til de 
to lodrette Stokke udvendig paa Siv
puderne fastgjordes Skaglerne.

I Jernalderen har man sikkert 
ikke, efter hvad man kan slutte 
fra andre, samtidige Folkeslag, brugt 
Skagler, men derimod Trækstang.

Hvis altsaa Sivpude har været 
anvendt i Forbindelse med Grau- 
balleaagene, er den Forklaring nær
liggende, at Pindene har været stuk
ket lodret ned i en’Sivpudes to En
der med Concaviteten af Pinden 
vendende udad. Modhagerne skulde 
da forhindre, at de gled ud af Pu
den. Man maa da tænke sig, at en Slynge har været bundet i den ene Pinds 
Øje — og med flere eller færre Tørn om den anden Pinds Hoved stram
medes Sivpuden derpaa passende ind til Oksens Hals.

Hvorledes Sivpuden derefter fastgjordes til Aaget, kan man ikke se af 
Fundet, men forhaabentlig vil senere Fund ogsaa belyse dette Problem.

Den keltiske Jernalder, hvorfra disse tre Fund stammer, har været en 
drøj og en fattig Tid for Danmarks Beboere — dels paa Grund af Afbrydel
sen af Handelsforbindelserne og dels paa Grund af Misvæksten.

Store Udvandringer har fundet Sted, hvad Beretningerne om Cimbrer
toget ogsaa fortæller om.

Men ligesom Tryk skaber Modtryk, tog Danmarks dalevende Befolkning 
Problemerne op og indrettede sig efter de forandrede Forhold.

Kvæget blev taget paa Stald om Vinteren, idet Huset udvidedes med
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Stald og Lo, hvorved Gødningen udnyttedes mere rationelt, og nye Dyrk
ningsmetoder indførtes, saa større Forraad kunde produceres til Vinter* 
forbruget.

Man lærte sig at udvinde Jærn af det hjemlige Myremalm og fik derved 
Mulighed for bedre Arbejdsredskaber.

Samtidig indrettedes Beklædningen efter Klimaet, idet Brugen af Buk
ser indførtes som noget nyt.

Handelsforbindelserne sydpaa blev bedre, da Kelternes Magt svandt, 
og i Løbet af et Par Hundrede Aar — henimod den romerske Jernalders 
Begyndelse i Danmark — er Dødtiden overstaaet, og man finder atter Liv 
og Fremgang.
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£idt om ^Pottemageri og 3-olkefi.unst 
i g jern herred,

&lf tJCelge Søgaard.

LJrdet Folkekunst omfatter alle de Frembringelser, Folket selv har 
udført til egen Anvendelse og hjemlig Dekoration saavel til Hverdag som til 
Højtid eller Fest. Ogsaa Arbejder af Kunstnere og faglærte Haandværkere til 

Brug for det jævne Folk i By og paa Land falder ind under 
Betegnelsen, men vil ikke blive omtalt her. Den første Grup
pe er saa mangesidet, at kun en enkelt Gren skal fremdrages 
i efterfølgende Linier.

Det er karakteristisk for al god Folkekunst, at den i meget 
stor Udstrækning er traditionsbundet. Mens Overklassernes 
Smag følger de almindelige Stilændringer — ofte uden at der 
er Tale om en virkelig Forstaaelse — ændrer den folkelige 
Kulturs Genstande kun langsomt Udseende, og da nye Typer, 
Stilformer o. 1. blot overtages med Kritik, er der Mulighéd for 
en langt inderligere Tilegnelse af det værdifulde i dem, sam
tidig med at den langvarige Brug forenkler dem og tilpasser 
dem til de Formaal, hvortil de anvendes. Inden for vort Land 
er Udviklingen ikke gaaet for sig med lige stor Hast alle Ste
der, og af Folkekunstens forskellige Omraader har man i en 
Egn snart dyrket en enkelt Gren og ladet en anden hvile i 
den Udformning, den engang havde faaet, mens man et andet 
Sted levede i en Bevægelse, der var lige modsat, og paa denne 
Maade er Afvigelserne mellem de forskellige Egne fremkommet. 

Kulturhistoriens sammenfiltrede Traade kan dog følges 
endnu længere. Det er ikke alene Landsbysamfundets demokratiske Konser
vatisme, som har sat Præget paa den folkelige Kunst, men ogsaa de forskel
lige økonomiske Kaar. Jyllands Natur har saa store Afvigelser, at Befolknin
gens Levevis maatte blive anderledes, alt eftersom man boede i en mager, 
midtjysk Hedeegn eller i det mere frodige Østjylland. Det sidste Sted begun
stigede i højere Grad Fremkomsten af det Livsmod, der skal til, for at en 
Kunst kan trives, og undtager man ganske enkelte, særligt velstaaende Lands-

Figl. Orna
ment fra en 
grønglase- 
ret Krukke, 
dateret 1848, 
fra Røgen, 
Gjern Herr.
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dele, indtager da ogsaa Østjyllands Folkekunst en høj Stilling og er derfor 
af en betydelig Interesse.

I denne Indledning maa endnu en Ting fremhæves. Landsbysamfundet 
beskæftigede sig ikke alene med Landbruget, men det frembragte ogsaa selv 
alle de mange Smaating, som hørte Hjemmet til. Hvor Betingelserne var 
gunstige, kunde der heraf udvikle sig en lille Industri, der solgte sin Produk
tion vidt omkring. For saadanne Haandværkere var Landbruget af under
ordnet Betydning, om de i det hele taget gav sig af med det, men de forlod 
ikke deres Milieu, i hvis Kreds de havde deres sikre Kundeskare, og adskil
ler sig herigennem fra Haandværkere i Købstaden, som hurtigt gik op i By
samfundet, selv om de var fødte paa Landet. Hver Egn fik sin Specialitet: 
alle ved, hvor Hosebinderiet har blomstret og endnu blomstrer, Landet om
kring Lemvig lagde sig efter Tilvirkningen af Hornskeer, Træsko-Egnen ved 
de store midtjydske Skove forsynede Bonde og Borger med Fodbeklædning, 
og nede omkring Varde lavede Pottepigerne Jyllands bedste sorte Potter, 
som nød et fortjent Ry til al Slags Madlavning. Rundt om paa Markederne 
solgte Jyderne deres Sager, og Østjylland havde ligeledes sin folkelige Indu
stri, der fuldtud kunde hævde sig mellem alle de andre Frembringelser — 
det højtansete Pottemageri, som blev drevet i Dallerup Sogn og de omliggende 
Strækninger i Gjern Herred. Hovedcentret synes at have været Sorring, men 
der er Vidnesbyrd om, at Tilvirkningen ogsaa har fundet Sted i Mollerup, 
Toustrup, Javngyde (i Tulstrup Sogn), Laasby og Røgen. Varerne herfra 
spredtes videnom.

Der er allerede opstaaet en hel lille Litteratur om delte Emne, og alle 
de gode Ting, som er sagt, skal ikke gentages her. Lad os prøve paa at se 
dette Haandværk fra en ny Side for paa denne Maade at gøre et Forsøg paa 
at redegøre for nogle af dets Ejendommeligheder.

Pottemageriet er gammelt i Danmark —* helt tilbage til Ertebølletiden 
kan vi følge det — og det har i den forhistoriske Tid baade oplevet For
faldsperioder og Opgangstider, og allerede i Stenalderen var det udbredt 
over hele Landet. Det vil dog ikke være lønnende at begynde saa langt til
bage, selv om der kan mindes om, at netop Østjylland i romersk Jernalder 
havde en rig Keramik baade i Former og Ornamentik. Som Udgangspunkt 
er det bedre at vælge Pottemageriet i Gjern Herred for ca. 100 Aar siden — 
i Tiden omk. 1848—50 — da Produktionen økonomisk havde en Blomstrings
periode. Den mest nærliggende Opgave bliver at udpege det, hvori det østjydske 
Pottemageri adskilte sig fra tilsvarende Produkter fra andre Dele af Landet. 
Selve Teknikken kan forbigaas her, da den er udførligt behandlet andetsteds, 
og det skal kun fremhæves, at Drejeskiven har været anvendt, saa langt man 
kan følge Fabrikationens Historie tilbage. Den har derimod ikke været brugt 
ved Tilvirkningen af de sorte Jydepotter.

Der skal senere fortælles om Lertøjets mangfoldige Skikkelser, og vi 
skal først se, om der kan udpeges en Ornamentik, som er karakteristisk for
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den østjydske Keramik. Det gælder her om at kunne fremvise et Kar, der 
bevisligt er gjort paa Egnen. De Ornamenter, som findes herpaa, kan man 
med stor Sikkerhed henføre til den folkelige Stil, hvori Pottemagerne i Gjern 
Herred udtrykte sig, og finder vi de samme Ornamenter paa andre Frem
bringelser, er der god Grund til at antage, at de ogsaa er udført paa samme 
Sted, selv om de er fundet langt fra Pottemageregnen, idet Varerne solgtes 
videnom i Jylland. Om et saadant Kar skal 
der nu tales.

I 1933 erhvervede Købstadmuseet »Den 
gamle By« en lille, tøndeformet Krukke, ca. 
12,5 cm høj. Hvad Materialet angaar, er det 
det samme, som ellers benyttes i Lertøj fra 
denne Egn, hvor Skærven har en Tone, der 
spænder fra dyb mørkebrun med jævne Over
gange til en smuk gul Farve. Denne Ler
masse er imidlertid paa Fadenes Oversider 
og paa Krukkers og Kanders Yderside med 
Undtagelse af en Rand omkring Fodpartiet 
dækket af en fin, hvid Lermasse, en »Begit- 
ning«, hvorover der atter er lagt en Glasur, 
sammensat af Blyaske og knust Flint. Alle 
disse Kendetegn har Sorringkarrene dog fæl
les med mange andre danske Pottemagervarer. — Den lille Krukke har over 
den hvide Begitning en Blyglasur, der er farvet grøn ved Tilsætning af en 
Metalforbindelse, og Overfladen er inddelt i fire Felter af fire Rækker lod
rette Baand, sammensatte af Led i Form af et omvendt S (som Fig. f viser 
det), indridsede i det vaade Ler før Brændingen. I et af Felterne læses: 
Røgefn] Anno 1848; i et andet: Anne Ma[r]grete Rasmusdatter. De to mellem
liggende Felter bærer et Ornament, som det ses i Fig. 2, og hvortil der sik
kert oprindeligt har ligget et Blomstermotiv fra Baroktiden til Grund, som 
gennem den idelige Gentagelse har forandret sig til Ukendelighed ved at blive 
gengivet gennem adskillige Mellemled. Ogsaa Indskrift og Dekoration er ud
ført ved Indridsning i det vaade Ler. Krukken er ikke alene ved sin Indskrift 
bestemt som et Arbejde« fra Røgen, men den er købt i den samme Landsby, 
saa der kan ikke være Tvivl om, at man i de her gengivne Dekorationer har 
en Prøve paa noget af det Prydværk, hvormed Potterne fra Gjern Herred 
blev smykkede.

Den her beskrevne lille Krukke giver os et Hjælpemiddel til at bestem
me andre Sager af østjydsk Herkomst, idet det uden videre er klart, at Lertøj 
med samme Ornamentik med stor Sandsynlighed kan henføres til samme 
Egn. I Fig. 3 ser man en Enkelthed fra en Barselpotte. Den bærer ligeledes 
Blyglasur over Begitningen, men Glasuren falder her i det brunlige, og det 
kan med det samme bemærkes, at Potterne fra Gjern Herred i Aartierne
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Fig. 3. Fugleornament paa Barselpotte. „Den gamle By“ fot.

omkring 1850 meget ofte har brun eller grøn Glasur. Den hurtigt indridsede 
Fuglefigur er indrammet af S-Led og staar med en ikke ringe dekorativ Virk
ning, men det ses, at dens ornamentale Karakter er fremtrædende, og at 
Motivet maa have gennemløbet en lang Udvikling. I »Den gamle By« gemmes 
andre Barselpotter fra 1841 og 1844, hvis Dekoration ligeledes udelukkende 
er frembragt ved Indridsning i detvaade Ler og med enkelt Rankeværk eller 

Stregornamen
tik ; begge er i 
Glasur, Masse 
og Form saa 
nøje overens
stemmende 
med den oven
for omtalte, at 
det ikke er be
tænkeligt at 
fastslaa, at man 
ogsaa her har 
at gøre med 
Arbejder fra 
Gjern Herred, 
selv om de 
mangler det S- 
dannede Orna
ment.

Lertøjet før
denne Periode 

er imidlertid af en herfra afvigende Karakter. I Fig. 4 er gengivet et lille 
Fad, der stammer fra selve Gjern By; i Modsætning til de foregaaende er 
den hvide Begitning dækket af den almindelige farveløse Blyglasur, og som 
Dekoration er der brugt Kornaks, hvis Stakke er gengivet ved Indridsning i 
Leret, mens Kærnerne er fremstillede ved skiftende grøn og brun Glasur. 
Fadet stammer antageligt fra de første Aartier af forrige Aarhundrede og 
danner en Overgang til de Frembringelser, der kendes fra det 18. Aarhun
drede. Som en karakteristisk Prøve paa Arbejder fra denne Tid, gengives i 
Fig. 5 et Fiskefad, hvis Anvendelse tydeligt fremgaar af Dekorationen i Midt
koppen, der iøvrigt er beregnet til Dyppelsen. Formen har været ualminde
ligt yndet i Østjylland, hvor talrige Fade af denne Art er bevarede, og man 
finder dem ogsaa drejede af Træ, naar man stillede færre Krav til Pyntelig
heden for til Gengæld at opnaa en større Soliditet, end den skrøbelige Ler
vare kunde yde, ligesom Bordtøj af Træ har Aldershævd i Danmark og end
nu i Mands Minde har været anvendt til daglig Brug jævnsides Pottemage
rens mere anselige Vare.

12
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Dekorationen paa det i Fig. 5 
gengivne Fad er udført i brune 
og grønne Farver paa den hvide 
Bund, og omkring den faste Midt
kop har det en Krans af Barok
blomster, hvor tulipanlignende 
Former veksler med et Motiv, der 
sikkert har dannet Forbilledet for 
det i Fig. 2 afbildede Ornament. 
Blomsterdekorationer af denne 
Art og skødesløst tegnede Kruse
duller af den Slags, det samme 
Fad bærer paa Kantender i det 
hele taget typiske for Gjern Her
reds Lertøj i det 18. Aarhundrede. t . .. _ , _ U£ .J Fig. 4. Fad med Dekoration af Aks. „Den gamle By fot.
Ogsaa Afbildninger af hele Plan
ter med Stængel og Blade kan træffes, som det ses af Fig. 6, i hvis Randbort 
dette Motiver anbragt, vekslende med Fr. V.s Dobbeltmonogram. Saavel Blom
stermotivet som det kongelige Spejlmonogram er ikke ualmindelige paa andre 
Omraader af den samtidige Folkekunst, de findes paa Egnens malede Møbler 
og optræder ved Siden af Karvesnittet paa Manglebrætter og andet Husin
ventar, paa hvis Udstyr man har ofret lidt mere Omhu end sædvanligt. — 
Blomstermotivet er laant fra den pompøse Barok, der beherskede den almin
delige europæiske Kunststil omkr. 1700, og overtaget i en forenklet og tillem
pet Form, saa det passede for deres Smag, af hvem det skulde bruges; det 

kunstigt slyngede Navnecif
fer er antageligt taget fra 
de Mønter, som var i al
mindeligt Omløb. Et Mang- 
lebræt fra Østjylland har 
f. Eks. baade den norske 
Løve, gaaende i den krum
me Hellebard, og den tyske 
Rigsørn, og det er sikkert 
fra norske og tyske Mønter, 
at den jydske Bonde har 
faaet saadanne Motiver. De 
norske Pengestykker var i 
Omløb jævnsides de dan
ske, og tysk Mønt havde 
Studehandlerne med sig, 
naar de vendte hjem fra 
Rejsen sydpaa.

Fig. 5. Fiskefad med landlig Barokornamentik.
„Den gamle By“ fot.
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Fig. 6. Fiskefad, dat. 1766, med Fr.V.s Dobbelt
monogram. „Den gamle By“ fot.

Pottemageriet i Gjern Herred kan efter de bevarede Sager følges tilbage 
til Tiden 1700—1750. Af Figurer foruden Fisk og Fugl finder man paa Fade 
fra denne Tid meget ofte en Hjort i Galop, sjældnere er andre Dyreskikkel
ser, f. Eks. en Hane, der findes paa et Fad i »Den gamle By« med Daterin
gen 1816.

Billederne har vist nogle af de Former paa Lertøjet, som det kendes 
fra Gjern Herred. Den fint 
krusede Kant, hvormed Fiske
fadene er udstyrede, træffes 
lige saa ofte som den glatte 
Rand. Foruden Fade og Skaale 
af alle Slags til Bordbrug ud
førtes ogsaa Krus; en særlig 
Form er de saakaldte »Karm
fade«, der inden for deres ydre 
Rand har en opstaaende Kant. 
Urtepotteskjulere med Deko
rationer svarende til Bordtøj
ets er ikke ualmindelige, og 
Lysestager, Flasker, Dunke 
og mange andre Ting kom ud 
af Pottemagerens'Ovn foruden 
Mængder af udekoreret, sim
pelt Lertøj til Køkkenbrug. 
Alle de kendte Former er dog 

ikke særegne for Østjylland, men træffes over hele Danmark, ja, selv de ved 
den første Undersøgelse sjældne ringformede Flasker, der balancerer paa en 
spinkel, rund Fod og øverst har en kort Hals, kendes endog fra de norske 
Pottemageriers Produktion.

Det blev ovenfor nævnt, at Pottefremstillingen i Gjern Herred efter sin 
Produktion maa gaa tilbage til første Halvdel af det 18. Aarhundrede, og det 
passer godt hermed, at Niels Asbæk i en Afhandling om Sorringpotterne for
tæller, at den første Pottemager nævnes i Dallerup Sogns Kirkebog 1700. Han 
synes at være flyttet hertil fra Gjesing paa Djursland, og efter dette synes 
Pottemageriet i Gjern Herred at have sin Rod paa denne Egn. I Sammen
hæng hermed staar Spørgsmaalet om, hvorfra det ofte afbildede store Kalen
derfad stammer, der nu ejes af Dansk Folkemuseum. Det er dateret 1677 og 
kan spores tilbage til en Antikvitetshandler i Aarhus. Dekorationen bestaar 
udelukkende af Indskrifter, ordnede i cirkulære Felter og vedrører væsentlig 
Begivenheder af slægtshistorisk Karakter. De berører imidlertid alle Forhold 
paa det nordlige Djursland, og det er rimeligst med Camillus Nyrop, Bern
hard Olsen og Jørgen Olrik at hævde, at Fadet er tilvirket paa denne Kant, 
ligesom den Bevisrække, Niels Asbæk opstiller for at begrunde, at Fadet er
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udført i Sorring, forekommer noget tvungen; indtil nye Oplysninger forelig
ger, vil det derfor være sikrest at gaa ud fra, at Pottetilvirkningen i Gjern 
Herred er opstaaet omkr. 1700 ved Tilflytning af Haandværkere fra Gjesing 
i Sønderhald Herred.

I de foranstaaende Ord er der gjort et Forsøg paa at trække Linierne 
i det østjydske Pottemageris Historie op. — Produktionens Ornamentik er i 
Hovedtræk fulgt fra dens Begyndelse til ned i forrige Aarhundrede, og det 
vil forhaabentlig fremgaa, at der snart er Udsigt til, at man med ret stor 
Sikkerhed kan udskille det Lertøj, der stammer fra Gjern Herred, fra Dan
marks øvrige Pottemagerier, selv om Meddeleren af disse Linier ikke har 
kunnet fordybe sig i Enkeltheder, hvad der vilde kræve langt større Plads 
og rigere Billedstof. De flittige og driftige Pottemagere i Østjylland bør imid
lertid ikke alene ses isolerede, men deres Virksomhed maa ogsaa bedømmes 
paa Baggrund af hele Landets Produktion, for at man kan faa et Billede af, 
hvor stor deres Virksomhed var.

Betragter man Pottemagerne i Købstæderne, kan der opstilles en Tabel, 
som angiver Antallet af disse Haandværkere i 1735—36, da Regeringen fore
tog en indgaaende Undersøgelse af Danmarks erhvervsmæssige Stilling, og 
sammenligne den med de tilsvarende Undersøgelser for 1840. Tallene ser 
saaledes ud:

Holbæk

Frederiks
sund og 

Slangerup Næstved Præstø Sorø Roskilde
Saks

købing Faaborg
1735-36 2 2 3 1 2 2 1 1
1840.... 2 0 2 0 1 1 1 1

Odense Svendborg Sæby Aarhus Randers Horsens Vejle Kolding
1735-36 6 7 1 4 1 3 1 2
1840.... 7 7 1 1 0 1 1 1

I alt
1735—36
1840....

39
27 Antallet af Pottemagere var dog i 1840 noget højere i

Købstæderne, idet der fandtes 38 Pottemagere i de øvrige
Byer — særlig Rønne havde mange — mens der tilsyneladende ikke fandtes 
flere end de nævnte under Chr. 6. Alligevel fremgaar det tydeligt af disse 
Tal, at Erhvervet ikke var særligt knyttet til Købstæderne. Sin faste Stilling 
havde det paa Landet, i 1840 fandtes der i alt i Gjern Herred 54 Pottemagere, 
der beskæftigede 7 Medhjælpere. Det største Tal, vi ellers finder i nogen jydsk 
Egn, er de 16 Pottemagere, som boede i Helium Herred. 17 Pottemagere 
boede i Skads Herred, men her er der sikkert Tale om Producenter eller 
rettere Forhandlere af sorte Potter. Paa Øerne fandtes der 2 Centrer for 
Pottemageri, det ene paa Fyn, hvor der i Odense Herred boede 12 Potte
magere, og det andet i Nordsjælland, hvor Lynge-Kronborg og Lynge-Frede- 
riksborg Herreder havde ialt 17 Pottemagere. I samtlige Landets Herreder 
fandtes 1840 197 Pottemagere og over en Fjerdedel af dem saaledes samlet i
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Gjern Herred. Mere end mange Ord fortæller disse Tal, hvor betydelig en 
Stilling, Østjylland indtog paa dette Omraade, og det ringe Antal Medhjælpere, 
som blev beskæftigede, viser, at det næsten udelukkende var smaa Værkste
der, hvor Ejeren selv kunde overkomme Arbejdet. 1

Naar man engang ved et nøjere Studium faar fuldt Rede paa det dan* 
ske Pottemageris Historie, vil det sikkert være muligt at udskille de forskel* 
lige Steders Produktion og redegøre for den gensidige Indflydelse, der har 
været udøvet paa Stil og Form.

I Borgerskabsbogen for Aarhus nævnes for Tiden 1675—1861 følgende 
Pottemagere :

Aaret for 
Borgerskab Fødested

Rasmus Groersen......... ... Vs 1675 Aarhus
Jens Pedersen............... ... •/< 1682 Hasle
Søren Danielsen........... ... 81/1 1701 Horsens
Jens Jensen .................. ... % 1701 Vinding (Tyrsting Hered?)
Niels Sørensen............. ... ’/ia 1711 Vinderup (Ginding Herred?)
Hans Hansen................. ... n/12 1730 Odense
Jens Nielsen.................. ... 12/5 1732 Mollerup
Christen Andresen....... ... a/9 1737 Gjern Sogn
Søren Laursen............. ... 8/7 1747 Flensted
Niels Nielsen Ruth .... ... æ/e 1751 Aarhus
Michel Christensen .... ... ii/0 1775 Aarhus
Vilhelm Jensen............. ... a/8 1790 Hillerød
Jørgen Graae ................ ... ae/« 1804 Svendborg
Niels Labing................. ... »/i 1824 (ukendt)
Henr. Habernicht....... ... i/7 1850 (ukendt)

Det fremgik af den første Tabel, at Aarhus var den By i Jylland, som 
i det 18. Aarhundrede havde det største Antal Pottemagere, og Aarsagen her* 
til er sikkert ikke den, at Byen i og for sig bød gode Vilkaar for Fremstil* 
lingen af Lertøj, men at den laa nær ved Landets vigtigste Produktionssted 
for denne Vare, og Listen viser, at 3 Pottemagere fra denne Egn har set deres 
Fordel i at slaa sig ned i Byen. Men i Aarhus har der ogsaa været Folk fra 
Odense, Svendborg og Hillerød, alle Købstæder, hvor Lertøjsfabrikationen 
havde gode Kaar, eller i hvis Nærhed der fandtes Pottemagere. I Odense op
rettedes det eneste Lav for Faget 10/9 1742. — Som vist har der ogsaa været 
Pottemagere i Horsens, og ogsaa herfra er der kommet Tilgang til Aarhus. 
I »Den gamle By« gemmes et stort Lerfad, der fra første Færd har været 
forsynet med Huller, saa det kunde hænges op; det har ligesom vore Platter 
været beregnet til Dekoration paa Væggen, og dets Materiale, Form og Tek
nik er foruden Ornamentikken saa nøje overensstemmende med Fade fra 
Gjern Herred, at man vilde henføre det hertil, hvis ikke det var dateret: 
Horsens d. 18tende Julius 1789. Desuden har det en løbende Hjort og Verset:
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Hav Tach, Ja Evig Tach, Min Fromme Gud og Fader, 
Du Min Velgiørere, Som Ingen Thid Aflader

Bere Omhuu For og Selv at Mage Saa,
Det Kan goe Mig Wel og du Kan Æren Foe.
Udsmykning tyder nærmest paa, at Fadet erlavetiden østjydske

at 
at

Denne 
Fjordby.

De Fødesteder, 
som ovenfor er an
givet i Listen over 
Aarhuspottemage- 
re, viser tilstræk
keligt, at Tilvirk
ningen i Gjern Her
red kan have faaet 
sine Impulser for
midlet gennem 
denne Købstad, og 
i øvrigt vides det, 
at en Fynbo har 
slaaet sig ned i Sor- 
ring. Der er saale- 
des Veje nok til at 
forklare de Lig
hedspunkter, der 

Fig. 7. Lerfad, dateret 1008, Jordfund fra Aarhus. „Den gamle By“ fot.findes mellem Ler
tøjet i Gjern Her
red og andetsteds i Danmark. — Paa et enkelt Punkt er det ogsaa muligt at 
vise, at der har været en Forbindelse mellem Aarhus og Egnen inde i Lan
det. I 1937 fandtes ved Regulering af Mejlgade i Aarhus et søndret Lerfad, 
som kunde sættes sammen med Undtagelse af nogle faa manglende Brud
stykker. Det er gengivet Fig. 7. Fadet er almindeligt blyglaseret, brunt Potte- 
magerarbejde, hvis Ornamentik er udført med Pibeler, der tegner sig hvidt 
mod den mørke Bund. Det er dateret 1608, og betragter man Fuglefiguren i 
Midten lidt nøjere, vi) man næppe være i Tvivl om, at man her har Udgangs
punktet for det Fugleornament, som er afbildet Fig. 3 og stammer fra ca. 
1840—50. De to Motiver er spejlvendte, men ellers er alle Enkeltheder nøje 
overensstemmende med Undtagelse af den ændrede Teknik. Begge Dyr har 
3 Halefjer, ligesom Halsen, Brystet og Kloerne har tydelige Ligheder i Be
tragtning af, at Motivet i Tidens Løb er forenklet. Fundet aabner et vidt 
Perspektiv i det østjydske Pottemageris Historie, og viser formentlig med al 
Tydelighed, hvor sejglivede Folkekunstens Motiver er, og hvor trofast man 
beholder dem, selv om Fremgangsmaaden ved deres Udførelse skifter. Det 
er i denne Forbindelse ligegyldigt, om Fadet er udført i Aarhus eller impor-
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teret hertil, da det er tilstrækkeligt at fastslaa, at man her har en saa nær 
stedlig Tilknytning mellem 2 Motiver, at det er tilladeligt at fastslaa, at der 
ogsaa foreligger en stilhistorisk. Desværre tillader det mangelfulde Materiale 
ikke at forfølge denne Linie yderligere. Som tidligere omtalt er der ikke di
rekte Vidnesbyrd om, at der før 1700 har været Pottemagere i Gjern Herred, 
men den Stil, som Fadet fra 1608 udtrykker, kan gennem et eller flere nu 
ukendte Mellemled have fortsat sig i Sorring-Egnens Virksomhed.

Ligeledes vides det heller ikke, hvornaar Begitningen af Karrenes Over
flade kom i Brug. Fra Aarhus kendes Fragmenter af importeret, begittet Ler
tøj fra det 17. Aarhundrede (fundet ved Overdækningen af Aaen 1938—39), 
som svarer fuldstændigt til det, der kendes fra københavnske Fund, og utvivl
somt er Begitningen en Erstatning for den Tinglasur, hvormed den finere, 
importerede, tyske og hollandske Fajance var udstyret.

Det skal til Slut tilføjes, at der ogsaa kendes Forfalskninger af Frem
bringelser fra Gjern Herred. Meddeleren af disse Linier kender saaledes et 
Karmfad, der forudep- en Fuglefigur som de ovenfor omtalte ogsaa bærer 
Aarstallet 1667. En nøjere Undersøgelse af Dekorationen udelukker enhver 
Tvivl om, at Fadet kun er en moderne og tarvelig Efterligning, og viser, at 
man bør være paa Vagt over for Genstande, som ved en Datering tillægger 
sig en høj Alder.

Det vil forhaabentlig af disse Linier fremgaa, at Østjylland i sit Potte
mageri har skabt en Folkekunst, som værdigt kan hævde sig mellem den 
øvrige Produktion af denne Art i Danmark, og at det har en baade betydelig 
og indholdsrig Historie, hvis Udvikling det er værd at studere nærmere. Der 
er endnu langt igen, inden dette Erhverv ligger fuldt belyst, og Fremtidens 
Forskere vil ikke komme til at mangle Stof paa dette Omraade.

Litteraturfortegnelse: C. Nyrop: Dansk Pottemageri (Maanedsskrift, udgivet 
af Industriforeningen XVII, 1882, 147 ff.)
C. Nyrop : Et Lerfad med Kalenderoptegnelser (Tids
skrift for Kunstindustri 1886, 158).
Bernhard Olsen: Et Lerfad med Kalenderoptegnelser 
(Tidsskrift for Kunstindustri 1888, 58 f.).
Henrik Grevenor: Gammelt norsk Lertøj (Norsk Fol
kemuseums Særudstilling Nr. 11, Kristiania 1920). 
Niels Asbæk: Pottemageriet paa Sorringegnen (Aar- 
bøger for Aarhus Stift, 1924, 1 ff.).
Jørgen Olrik: Gammelt dansk Lertøj i Folkemuseet 
(Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1928, 61 AF.).
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Bisgaard før Ombygningen.
Foto fra 1905. Gaarden stod da næsten uforandret siden Kammerherre Reedtz’ Død.

ENogle Erindringer om ^Kammerherre ^Reedtz 
til Sßisgaard.

Carl £Kmmitz6øU.

Kammerherre Reedtz var født 1802 som Søn af Ejeren af den store 
Gaard Palsgaard ved Juelsminde, hvis anden Søn var Udenrigsminister, og 
han fik efter Datidens Skik en meget streng Opdragelse. I sin Ungdom blev 
han sendt til England, antagelig den nordlige Del, hvis Landbrug da ansaas 
for at staa meget højere end Danmarks, og det maa sikkert være herfra, han 
har hjembragt de Skikke, han indførte paa Bisgaard, og for største Delen 
holdt fast paa til sin Død; mange af disse var højst originale og vil sikkert 
forundre Nutidens og endnu mere Fremtidens Ungdom, og det er derfor, jeg 
her vil fortælle, hvad jeg husker derom, samt lidt om Gaardens Bedrift i det 
hele taget; jeg har selv set den og hørt derom, da Bisgaard og Marienborg 
var gode Naboer.

Otto Ahrenfeld Reedtz solgte sin Halvpart af Palsgaard 1845, 
og købte Bisgaard i Tamdrup Sogn Aar 1848 for 65.000 Rigsdaler af Konsul 
Secher i Horsens, som selv havde overtaget den ved Tvangsauktion for 
10.000 Rdl. Sølv og 3.220 Rdl. Sedler. Der skal tidligere have hørt 119 Tdr. 
Hartkorn Gods dertil, men nu var der kun selve Gaarden, hvortil hørte ca. 
270 Td. Ld. Ager, 30 Eng og 30 Skov samt en meget stor og smuk Have be
liggende paa den ret høje og stejle Skraaning nord for Engen. Gaarden var 
af en tidligere Ejer samlet af 3 Gaarde: Kjørupgaard, Tamdrupgaard (mod 
Vest) og selve Bisgaard.

Marken blev dyrket i 9 Skifter, nemlig Brak, Vintersæd, Byg, Havre, 
Havre og 4 Aars Græs, og der blev kun gødet en Gang i Rotationen, nemlig 
om Sommeren i Brakmarken. Der var to Dele af Bedriften, som Kmh. Reedtz
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særligt interesserede sig for, nemlig Brakmarken og Prøvemalkningen, hvil
ken sidste han altid selv foretog personligt, og det var ligegyldigt, hvem 
der kom i Besøg, de maatte vente, til han var færdig med den.

Af Markredskaber fandtes Plove, Svenskharver først af Træ, dog ikke 
Tænderne, men senere af Jern, Træslag- eller Danskharver, Rundharver og 
Tromler. Plovene var sikkert for sin Tid udmærkede: en meget svær Træ- 
aas og 2 Sæt Jern-Skær og Langjern til hver samt en hjemmesmedet Muldpla
de, som vendte Jorden forholdsvis godt, og de var saaledes ikke i den Grad ens 
som nu, men naar Karlen først havde lært sin Plov at kende, kunde han pløje 
udmærket med den. — Til hver Plov hørte ogsaa en lille Spade, og stødte 
man paa en Sten, skulde den op straks, kun meget store Sten maatte 
afmærkes. — Det var tidsspildende, men Marken blev renset for Sten.

— Jorden blev i det hele omhyggeligt behandlet og trods det 
lange Græsleje holdt fri for Kvik ved Hjælp af Rundharverne, et Redskab 
som næppe ret mange nulevende kender. Det var kvadratiske, letbyggede Træ
harver med Trætænder — hver af dem omtrent som en Danskharve bygget 
i el Stykke —. De samledes med Hjørnerne: | I1 og de brugtes paa den 
Maade, at Hesten Nr. 3 gik langsomt rundt, [~~|2 Nr. 2 gik hurtigt uden 
om Nr. 3, og Hesten Nr. 1 maatte i fuld Trav |~|8 udenom de andre. 
Saa kørte man ligefrem, saa langt som der var kørt rundt paa, og saa rundt 
igen. Der var en Karl til hver Hest, og det var baade en langsom Harvning 
og strengt for den yderste Hest, ligesom det fordrede Paapassenhed hos Kar
lene, men Jorden blev slaaet fra Rødderne. Saamaskine kendtes først i de 
senere Aar. I Forbindelse med Markarbejdet var forøvrigt en — nærmest 
morsom — Skik: Folkene skulde passe at være hjemme ved Gaarden præcis 
Kl. 12, og ved det første Slag af Gaarduret skuide de i Trav ride ind ad den 
vestre Port, hvorfor de i de fleste Tilfælde maatte holde lidt udenfor og vente.

Besætningen.
Kobesætningen var ca. 80 sortbrogede, jydske Køer, og der var 

intet Opdræt; hvert fefteraar kørte Kmh. (saaledes betegner jeg i det følgende 
Kammerherre Reedtz) ud til et bestemt Marked i Vesteregnen, ledsaget af en 
Handelsmand, som han havde Tillid til, og købte det Antal Kælvekvier — 
ikke Køer — som der var Brug for, og dette Opkøb blev i Aarenes Løb saa 
bekendt, at det sagdes, at ingen andre kunde købe Kvier, før Kmh. havde 
forsynet sig, da han altid gav en god Pris.

Hestebesætningen var 12 gode Heste, hvoraf de 2 var Køreheste, 
som kun i Høsten maatte gøre fuldt Arbejde lige med de andre; der var 
heller ingen Hestetillæg.

Af Svin holdtes som almindeligt i den Tid ikke mange, og de, der 
solgtes, skulde være store, fra 200—250 Pd. og opefter, og gik alle til Tysk
land i de senere Aar, afregnet efter levende Vægt. Der var kun Tillæg til 
eget Brug.

F a a r holdtes, saa vidt jeg mindes, ikke, i alt Fald kun til eget Slagte- 
brug — dog skulde det være mærkeligt, om der ikke i Kmh’s. første Aar var 
holdt Faar, o‘g Pigerne havde spundet.

Mejeriet var det fra Holsten indførte Bøttemejeri, hvor Mælken 
siedes op i store Træbøtter, som var malede røde indvendigt og grønne ud
vendigt; heri stod den i 36 Timer, saa det var et stort Antal Bøtter at bære 
ned og op til Vask og ud til Tørring og Luftning, og det var et smukt Syn 
i den mægtige, store Mælkekælder at se de lange Rækker Bøtter med de tre 
Farver grønt, rødt og den gule Fløde. Der skulde meget varmt Vand til for
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at holde alt saa rent, som det var nødvendigt for at undgaa Syredannelse i 
Mælken, og særligt i de varme Dage med Tordenluft maatte Mejersken være 
paapasselig og undertiden staa op og skumme om Natten. Det meget Vand 
opvarmedes i Grubekedelen, og der fyredes fra den forneden aabne Skorsten 
med Kvas, som Pigerne selv maatte hugge i »Vedkasten« og bære ind.

I Fortsættelse af Mælkekælderen var nogle Rum, hvor der var Bolig 
og Værksted, for hvad man nu vilde kalde en Altmuligmand, d.v.s. en Mand, 
som havde Overtilsyn med Køernes Pasning og Malkning, kunde lave og 
reparere de mange Genstande af Træ som Bøtter, Spande og Kar, Stripper 
O.S.V., da Blik- og Metalgenstande var aldeles ukendte, og som helst skulde 
være lidt af en Dyrlæge, f. Eks. ved vanskelige Fødsler eller Sygdomme, hvor 
man brugte Aareladning.

Gaarden og dens Bygninger.
Bygningerne var sikkert for de flestes Vedkommende de samme 

som fra Tiden før Kmh. ejede Gaarden, og de nyere var opført før den Tid, 
jeg kan huske, nemlig den Lade, som da laa vest for den store Kostald, rime
ligvis Mælkekælderen, Svinehuset og Huset i Haven (Gartnerens Bolig) samt 
Vognporten nord for Gaarden, men undtagen denne var de alle opførte, før 
jeg kan huske.

Selve Gaarden dannede en aflang Firkant med det lange etetages Stue
hus med Kvist og Taarnur i dens Spids, samt 2 kortere Fløje, der begge 
endte i en Port, den østre ud mod Vejen, altsaa Indkørsel, og den vestre ud 
mod Marken. Lidt indenfor Portene var et Stakit tværs over med store Laager 
ved hver Ende, og et Stykke indenfor det var der en meget stor Vandbehol
der ca. IV2 Alen høj, næsten et Bassin, og her vandedes baade Heste og 
Køerne, som en Gang daglig blev slaaet løse i Hold, og gik ud til Vandet, 
hvilket vel i haard Vintertid kunde være lidt koldt, men sikkert var meget 
gavnligt for deres Sundhed, og de var saa vante dertil, at det kunde ske i 
Ro og Orden og forholdsvis hurtigt: hver Ko kendte sin Baas, og der var jo 
hverken Fodergang eller fortløbende Krybber.

Et Stykke bagved Vandbeholderen var Møddingen, efter jydsk Skik inde 
i Gaarden, og da der var Adgang fra baade Kostalden i Vest og Hestestalden 
i Øst, kunde Gødningen blandes, saaledes al man aldeles ikke mærkede Lug
ten. Der laa »Trillebrædder« tværs over Møddingen, og den blev derfor jævnt 
sammentrykt og af en bedre ensartet Værdi. Længere tilbage var den lange 
Lade med Langlo; den naaede omtrent helt ud til Vejen, men Stykket ud
for de østre Huse var den Langloen smallere, saa der dannedes en lille Gaard, 
som fra gammel Tid kaldtes »Skanderborg«. De østre Huse var to, en min
dre Kostald til Goldkøerne og »Slipperne« og Hestestalden, og de laa begge 
i Vest—Øst, altsaa med Gavlene mod Gaarden, og her var en Mellembygning, 
hvor der var Karlekamre og — lige ved Porten — Forvalterens 2 Værelser. 
Alle disse Huse, ogsaa Stuehuset, var af Bindingsværk og straatækkede med 
Undtagelse af det teglhængte Stuehus og Fløjene, og det hele fremkaldte Ind
trykket af en vis, gammeldags Hyggelighed.

Naar jeg nu tænker tilbage paa den Tid, maa jeg sige, at selve Gaar
den med den gamle Mand i sin tarvelige graa Frakke, sine hvide uldne 
Strømper og Træskoene, der alt stemte saa godt overens, gjorde et saa tilta
lende hyggelig-gammeldags Indtryk, at det altid har staaet for mig som noget 
langt smukkere end andre meget flottere og slotsmæssige Gaarde. Stuehusets 
Lejlighed var heller ikke flottere, end hvad man kunde kalde jævnt borger
ligt, kun var der i den vestlige Ende en stor Søl med en Mængde gammel-
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dags, meget fine Møbler, men jeg har kun en eneste Gang faaet Lov til lige 
at kikke derind.

Have og Skov.
I det teglhængte Havehus var der Bolig for en ugift Gartner, som hver 

Torsdag kørte Havesager til Torvehandel i Horsens, og hvor Haven stødte 
til Skoven, laa der et Hus, hvpr der var Værksted og Bolig for en Smed, der 
tillige smedede for Gaardene baade i Kørup og Omegnen. Haven var stor og 
havde en smuk Beliggenhed paa den ret stejle Bakke ned mod Engen, i den 
østlige Halvdel Urtehave med Humlehave nederst ved Engen, og den vestlige 
Halvdel var Frugthave paa den stejleste, nederste Del og Pryd- og Blomster
have paa den øverste, hvorfra der var en vid og smuk Udsigt.

Mod Øst stødende op til Haven laa den ca. 30 Td. Ld. store Skov lige
som Haven ovenfor Engen i en bred Stribe; jeg mindes ikke, at der i den 
Tid nogensinde er afholdt Skovauktion, men der maatte jo ogsaa en Mængde 
Brændsel til at opvarme de mange Rum og til Mejeriet; desuden led Skoven 
sikkert en Del ved, at Køerne undertiden maatte drives ud i den, naar der 
indtraf et særlig tørt Efteraar; thi Kornmarkerne holdtes i saa god Orden, at 
der ikke var ret meget Bundgræs i Stubbene, de nye Kløvermarker var i 
de Tider kun sjældent frodige, og Rodfrugt var jo aldeles ukendt. Jeg har 
selv som Barn hørt Kmh. beklage sig over, at Køerne maatte dagligt lidt ind 
i Skoven, men der var ingen anden Udvej for at skaffe dem lidt Grønt. — 
Langs med hele Skoven laa Engen, som ogsaa var omkring 30 Tdr. Land; 
det var vel nærmest tørveagtig Bund, men der gravedes dog ikke Tørv, og 
den kunde heller ikke vandes, men afgav dog ret god Græsning og Høslæt.

Jordens Behandling maatte kaldes god i Forhold til det almindelige 
paa den Tid, jeg kan huske, og for Kmh.s første Aar maa den betegnes som 
udmærket, hvorved særligt kan fremhæves, at Rugstubben blev pløjet 2 Gange 
om Efteraaret, noget der ellers var ganske ukendt, og alle haandstore Sten 
og derover samledes i Bunker og blev senere kørt hjem til den store Bunke 
ovenfor Laden.

Høhøst og Kornhøst
skete naturligvis udelukkende ved Haandarbejde, og det var et smukt Syn, 
naar de 10 a 12 Mand alle i hvide Skjorteærmer slog Græsset, thi efter jydsk 
Skik skulde de alle følge Hug med Forkarlen, og det var derfor af Vigtighed, 
at denne var en fornuftig Karl, som vel satte god Fart i Arbejdet, men heller 
ikke blev saa hurtig, at de ikke alle kunde følge med. Naar han strøg sin 
Le, strøg de alle, saa Karlene maatte nødvendigvis lære at slibe dem godt, 
og naar det var Spisetid, bankede han med Strygen paa Leen.

I Kornhøsten huggede de paa jydsk Maade imod Kornet, dog uden at 
følge Hug, og efter Høstkarlen (Mejeren) gik en Optager, som samlede Kor
net i Nege med en Krat — en lille Rive med lange Tænder — og bandt det 
med en Lok, taget af Neget; i Vaarsæd var den i Regelen for kort, og saa 
delte man den i to og bandt dem sammen, men det skulde ske med en »tysk« 
Knude og ikke ved at sno dem, da Kærnerne derved faldt af. Der var paa 
Bisgaard i Regelen 12 »Jern« = 12 Par, og efter hver 3 Jern i Vintersæd og 
4 Jern i Vaarsæd fulgte en Mand, som skulde sætte Negene sammen efter- 
haanden. Var Vaarsæden i et tørt Aar meget kort, maatte Optageren trække 
Lokken op af Jorden for at faa den lidt længere. Saa fulgte at rive Stubbene 
rene, og det var et stort Arbejde, saa længe man ikke havde Hesteriver, men 
maatte udføre det med Haandriver; disse skulde have ret lange Tænder, mens 
Riverne til Høet skulde have korte Tænder. Det var mange Steder Skik, at 
Negene blev bunden sammen to og to i »Kjærver« umiddelbart foran Ind-
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kørselsvognene, og det »fortede« godt paa Arbejdet, da de holdt saa godt 
sammen, men det fordrede jo betydeligt extra Mandskab, og var ogsaa min
dre nødvendigt, efterhaanden som man fik Tærskemaskiner. Disse medførte 
ogsaa, at man tog Rivningen hjem sammen med Negene, og en Pige rev da 
rent i »Avnstederne«, saa Markerne tømtes helt efterhaanden.

Med Høberedningen var man da meget mere omhyggelig end senere, 
idet man ansaa det for Hovedsagen at faa det tørret godt, og havde ikke Øje 
for, at den stærke Soltørring bevirkede Tab af Værdistoffer; i Regelen gik 
der bag efter Leerne en Pige eller Kone for hver fire Leer og »holmede«

Bisgaard. Luftfoto ca. 1930. Efter „Større danske Landbrug“.

Græsset, d.v.s. jævnede det ud, saa det laa i et lige tykt Lag. 2 a 3 Dage, 
eftersom Solen tørrede mere eller mindre, blev det derefter »hverret«, idet 
alle Folkene gik i en lang Række frem og tilbage, hver med en Rive og vendte 
Høet op, saa det kom til at ligge saa løst som muligt og med det, der før laa 
ned mod Jorden, nu op mod Solen. Det behøvede nu i Regelen kun en kort 
Tids Tørring for at blive tjenligt, hvorefter det samledes i store Stakke, idet 
man fra en passende stor Kreds med Forke og River kastede og bar Høet 
ind mod Midten, hvor en — oftest en Pige — stod og ordnede Høet og traadte 
det fast sammen. Saa kunde man praktisk taget regne Høet for reddet, thi 
en saadan Stak taalte megen Regn, naar den var godt fast og spids opad.

Enghøet behandledes omtrent paa samme Maade, men var dog noget 
mindre ømfindtligt for Regnen, og hele denne Høavl var da af større Vigtig
hed end nu, idet Høet ved den svagere Kraftfodring i højere Grad end nu 
var et Hovedfoder baade for Heste og Køer. — I Skoven var der en Vand
kilde, som laa saa højt og gav saa meget Vand, at det kunde betale, sig at 
lægge en Ledning ind til Gaarden,uagtet det var ret langt; den blev lavet af 
Elle-Træstammer, der var gennemborede paa langs ligesom Pumperør, og
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samlede med Træ-»Skarrer«, d.v.s. korte, gennemborede Træstykker, der var 
tilspidsede i begge Ender, saa de kunde indføres i to Rør og derved forbinde 
dem. Cementrør var jo dengang ukendte, og Træledninger var i og for sig 
ogsaa meget gode, men havde dog den Vanskelighed, at »Skarrene« let blev 
utætte dels ved at raadne, dels ved at Mus eller andre Gnavere lavede Huller 
i dem. Vandet førtes ind til den store Vandbeholder, hvor der saaledes altid 
var frisk Vand, og det var jo en stor Lettelse, at være fri for at pumpe saa 
meget Vand op, som der brugtes i saa stor en Bedrift.

Folkeholdet '
var meget stort, og maatte jo være det, da alt maatte udføres som Haand- 
arbejde, og forlangtes udført med Akkuratesse Qg gennemført Orden, og meget 
som nu udføres af Haandværkere, f. Eks. alle Slags Reparationer, havde nran 
i Regelen ældre Daglejere til. Der var:

Forvalter
»Mejeribestyrer« (ell. Altmuligmand) 
Staldkarl
2 Røgtere til den store Kostald i Vest 
1 Røgter til den lille Kostald i Øst 
Svinepasser
Kudsk
5 Karle (den ene Forkarl)
5 a 6 Daglejere, gifte Folk fra Egnen

Desuden var der: 
Gartneren, enten gift eller ugift, 
Smeden i eget Hus

Husbestyrerinde og Selskabsdame 
efter Kammerherreindens Død 

Mejerske og Husjomfru 
Stuepige 
Kokkepige
5 eller 6 Piger til Malkning, Bryg

ning, Bagning og al Slags Rengø
ring

Desuden til Tider ekstra Hjælp i 
Haven og oftest en Kone med 
Vogqen til Torvehandelen med 
Havesager

samt Høstfolk 10 a 12: omtrent en 
Optager for hvert »Jern«.

Alt i alt blev det en Husstand paa mindst 30 Personer daglig, og i Høsten 
rundt regnet 40 Personer, og det krævede jo en Mængde Mad af alle Slags; 
thi dengang kørte der ingen Handlende rundt med Brød, 01, Slagterivarer, 
Mælk o.s.v. Husmoderen havde overmaade meget at tænke over m. H. t. hvad 
der skulde bruges og ofte langt ud i Fremtiden; man kunde vist godt sige, 
at paa en Gaard var Husmoderens Gerning nærmest vigtigere end Husbon
dens, i al Fald ved alt det; der kan skabe Hygge og Tilfredshed inden Døre, 
trods de ofte daarlige sanitære*, Lys- og Varmeforhold. Der skulde længe i 
Forvejen sendes Byg til Maltgøreren, Humlen plukkes og tørres, Byg og Rug 
— ved Højtiderne Hvede — sëndes til Møllen for at faa Mel og Gryn og for 
at kunne bage, alle Slags Kødvarer blev for en stor Del tilberedt ved store 
Slagtninger med paafølgende Saltning og Røgning, især om Efteraaret, men 
ogsaa delvis om Foraaret.

Køkken og Belysning.
Da paa Bisgaard alle hk Kosten, ogsaa de gifte Daglejere, og da det 

var Kmh.s Vilje, at Folkene skulde have god og rigelig Kost, og han havde 
forudberegnet, hvor meget der skulde til, blev det til saa store Slagtninger, 
som man sjældent saa. Det var Kmh.s Stolthed — man kunde vel gerne sige 
hans »Kæphest« — at der blev nok, men det skulde næsten ligesaa gerne gaa 
til som slaa til, og det maatte Husjomfruen meget nødigt glemme at sørge 
for. — Heri dannede Bisgaard en smuk Undtagelse, da de store Gaarde ofte 
havde Ord for at give Folkene tarvelig Mad.
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Foruden Maden var ogsaa Belysningen et vigtigt Kapitel for Hus
moderen, da Tællelysene jo næsten var eneste Belysning i Husets ydre Re
gioner, »Praasene« til at gaa med og de tykke Lys til at staa i deres Stager 
med Lysesaks paa Bordet for at oplyse Stuen, eller i Lygterne. Inde i Værel
serne var man vel nok i Kmh.sTid naaet til Stearinlysene og Olielamperne, 
som forøvrigt gav et mildt og behageligt Lys, ikke mindst de saakaldte »Stu
derelamper« med en blankpudset Oliebeholder, der anbragtes saa højt, at 
Olien ved et vist Tryk pressedes op til Brænderen. En Tid brugte män de 
saakaldte Moderatørlamper — ogsaa til Olie —, hvilke jeg dog ikke kan be
skrive nærmere, men jeg husker, at man sagde, de var økonomiske, for Kl. 
ca. 9 kunde de ikke brænde længere uden at blive »trukken op«, og det var 
jo omtrent som at sige til Gæsterne, at nu kunde det være passende, om de 
tog hjem. Det var derfor en stor Forbedring og Lettelse, da Petroleumslam
perne kom, selv om de straks var mindre gode med de flade Brændere.

Der var meget andet for en Husmoder at sørge for med Vedligeholdelse 
og Nyanskaffelser, f. Eks. Køkkentøj, hvor man ikke kendte ret meget til 
Blikvarer, men brugte Træspande og Kobberbeholdere af alle Slags samt de 
udmærkede »sorte Gryder«, der blot havde den kedelige Fejl at være meget 
skøre, og naturligvis Jerngryder, der dog var af ringere Kvalitet end nu; 
derimod var de mange emaillerede Ting meget lidt eller slet ikke kendt, og 
en enkelt er paa den anden Side helt forsvundet, skønt den i Virkeligheden 
var fortrinlig, nemlig en »Vandkøler«. Det var en lille, flaskeformet Beholder 
— dog med vid Hals —, som künde indeholde 1 a 2 Liter, og som var lavet 
af en Art porøs Ler, som Vandet kun kunde sive saa ganske langsomt igen
nem, at det ikke fik Draabeform, men fordampede efterhaanden som det 
naaede Overfladen, hvorved det beholdt en behagelig Kølighed paa varme Dage.

Med Hensyn til Brændselet er der paa Landet ikke sket saa store Æn
dringer som med Belysningen, idet der endnu mange Steder, nu som da, bru
ges meget Brænde, ja, det er endog i visse Egne ved at blive moderne igen, 
samt Tørv, hvor der er gode Moser i Nærheden; dette gælder Kokkenerne, 
hvorimod de forbedrede Kakkelovne, der kan lukkes saa godt som lufttæt, 
gør det muligt med Fordel at bruge Kul og Koks. — Visse Fødemidler kunde 
man dog dengang — i al Fald i Jylland — købe paa bestemte Aarstider fra 
Vogne, der kørte med store Læs Landet rundt, til de fik udsolgt, f. Eks. Blaa- 
bær og Aal, ligesom ogsaa Lertøj og Køkkentøj, især Jydepotter, og mistede 
man en Ko eller et Svin ved noget ikke-smittefarligt som Fødsel, brækket 
Ben O.S.V., kørte man selv rundt og solgte det, helst med en Landslagter som 
Hjælper. Tuberkulosen var meget mindre udbredt blandt Husdyrene end nu.

Høstgildet.
Fornøjelserne for det tjenende Personale var da ikke mange, især ikke paa 

de større Gaarde, thi de Aftensammenkomster, man saa ofte ser omtalt i Be
skrivelser af »gamle Dage«, var dels ved at gaa af Brug, f. Eks. Mikkeldags- 
eller Fastelavnsgilder o.s.v., dels var det mere paa Bøndergaardene end paa 
de større Gaarde. Paa disse var der vel noget Ekstratraktemente om Aftenen, 
men ikke noget i Retning af Selskabelighed undtagen ved »Opskøret«, naar 
man var færdig med at »slaa« Kløveren, og navnlig ved Høstgildet; disse 
sidste blev efterhaanden ogsaa store Festdage, og man kunde godt blive invi
teret til flere, bl. a. for at skaffe Deltagere til en rigtig Dans.

Blapdt disse Høstgilder vandt det paa Bisgaard Ry som et af de største og 
bedste, og til Dansen om Aftenen maatte hver af Karlene (de ugifte) invitere en 
Pige» og hver af Pigerne en Karl. Til Spisningen om Eftermiddagen, der var
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forskellige Retter varm Mad af bedste Slags og i ubegrænset Mængde, var 
indbudt alle de gifte Folk, som havde deltaget i Høsten, med hele Familien, 
Kone og alle Børn, og da de naturligvis sørgede for at møde med en god 
Appetit, vil man forstaa, at der kunde medgaa anselige Kvanta. — I Dagene 
forud var der store Forberedelser at gøre: der skulde bindes Guirlander, 
Kranse og Herskabets Navne eller Forbogstaver i Blomster og andet Pynt, 
den meget store Mælkekælder tømmes og de mange Bøtter anbringes andet
steds, og ikke mindst Forberedelserne til den utrolige Mængde Middagsmad, 
der blev fortæret, og den Mængde af hele Baljer fulde af »Mellemmader«, 
Smørrebrød, især Sigtebrød, med al Slags godt Paalæg. Alt dette blev jo 
fremstillet af Gaarden selv og ikke købt hos Bager, Brygger og Slagter. Midt 
paa Mælkestuens Væg — paa mindre Gaarde i det ene Hjørne — anbragtes 
et stort Kar med Bunden opad, og her sad Spillemanden med sin »Fiol«, thi 
det var først i de seneste Aar, at man var saa flot at tage 2 »Musikantere«. 
Det var jo altid de gammelkendte Runddanse og mange forskellige »Ture«. 
Det var i Regelen Kokkepigens Sag at sørge for Spillemandens Opvartning, 
og skulde det ske, at hun glemte ham, saa spillede han1 blot i en Pavse mel
lem to Danse den lille Melodi: »Nu har a fortent en Dram« ,og saa var der nok 
til straks at bringe det ønskede.

Henimod Kl. 12 kom dog det bedste, nemlig Skaalerne, som paa Bis
gaard blev sunget nede i Mælkekælderen, altsaa Dansesalen. 1 den Ende nær
mest Nedgangen anbragtes et Bord, og paa delte en stor Beholder med varm 
Punch og en Mængde Glas og Kopper. Her uddelte Kmh. Reedtz selv per
sonlig Punchen til de tilstedeværende, og derefter begyndte man at synge de 
traditionelle: »Og dette skal være Kmh. til Ære, Hurra, og Skam faa den, 
som ikke Kmh. Skaal vil drikke, den Skaal var brav, drik den av«. Han skal 
længe leve, Hurra! — ofte efterfulgt af forskellige Tilraab, f. Eks.: »Gid han 
maa leve, lige saa længe som Stokfisken lever i Norge« — eller det bekendte 
»Han skal leve, han skal leve højt, Hurra!« o.s.v. (flere Gange), eller »Bravo 
bravissemo« o.s.v. — Skaalerne fortsattes nu først til hele Familien og der
efter til de kvindelige: Husjomfru, Mejerske, Kokkepige o.s.v., og saa med de 
mandlige: Forvalter, Gartner, Kusk, Forkarl o.s.v., saa langt Humøret rakte. 

Derefter fortsattes Dansen et Par Timer, men sjældent derudover, og der 
var aldrig Udskejelser, uagtet Brændevinen da var saa billig, at det i Nutiden 
lyder som et Eventyr for de, som ynder denne Drik, nemlig ca. 25 Øre pr. 
Helflaske, medens den nu er dyrere end Portvin.

Arbejdstiden«
Jeg har i det foregaaende søgt at give en lille Skildring af Bisgaard 

fra den første Tid, jeg kan huske, ca. 1862 til Kmh.s Død, men der er dog 
endnu et for Tiden karakteristisk Billede, jeg maa tegne, nemlig Arbejdstiden 
ved det udvendige Arbejde: öVa—81/«. 9—12, 13V2—16l/2 og 17—19Va om Som
meren, og dertil forskelligt Morgenarbejde navnlig i Hestestalden. Pigerne 
malkede Kl. 4 og Kl. 16 eller I6V2. Karlene spændte fra 19^2, og der kunde 
jo godt være en lille halv Times Vej, hvorefter Hestene skulde sættes i Stald 
(vandes), og flere af Daglejerne havde ogsaa en lang Vej at gaa Morgen og 
Aften. —

Forholdet til Folkene var ogsaa godt, og jeg har aldrig hørt Tale om 
Stridigheder, som ellers ikke var saa sjældne paa de større Gaarde, ligesom 
de fleste ogsaa blev der i flere Aar, ja, ofte var der overhovedet jkke Tale 
om Opsigelse eller nyt Fæstemaal, de fortsatte uden videre Aar efter Aar. 
Ellers var Fæstemaalet som Regel fra 1. November til 31. Oktober og Opsi-
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geise Vi Aar, altsaa 1. Maj. Forlod en Karl eller Pige Sognet, skulde de melde 
det til Præsten, og Husbonden havde Pligt til ved Afrejsen at indføre Tjene
stens Varighed, og Ret, men ikke Pligt, til at give vedkommende Skudsmaal, 
og Bogen hed derfor Skudsmaalsbog. — Lønnen, især Daglønnen, var ikke 
stor, men Maden var god og saa rigelig, at de gifte godt kunde tage en god 
Portion med hjem, og det blev der set 
ikke nægtedes dem Vogn til nødvendig 
Kørsel o. 1. og til Markarbejde for de, 
der havde en Jordlod, og blev de sat 
til f. Eks. at kappe Lan de vejstræer, fik 
de i Regelen Toppen foræret.

gennem Fingre med, ligesom der

og Hustru, f. Bechmann.

Kammerherre Otto Reedtz,
Ejer af Bisgaard 1848—87. De to Smaapiger 
er hans Børnebørn, Døtre af Holger Reedtz

Lidt om Kammerherre Reedtz.
Efter denne lille Beskrivelse af Bis- 

gaard i den Tid, den ejedes af Kmh. 
R., 1848—1887, vilde jeg gerne skrive 
nogle faa Mindeord om ham selv, der
som jeg blot kan finde de rette Ord til 
nogenlunde at udtrykke den Højagtelse 
og Veneration, jeg nærer for ham paa 
Grund af den Retsindighed, Godhed og 
Venlighed, jeg har set hos ham og til
dels selv har erfaret, og jeg vil derfor 
først anføre et lille Eksempel paa dette 
sidste. Da jeg overtog Marienborg 1880, 
fik jeg kun leveret Havre til Udsæd, 
men ikke til at føde Hestene, og da han 
hørte dette, fandt han det var for haar- 
de Vilkaar, da han vidste, at jeg havde 
megen Gæld og kun faa Penge. Han 
kom da en Dag selv gaaende (paa sine 
Morgensko) ledsaget af sin Husbesty
rerinde og trods sine 78 Aar, for at tilbyde mig Havre til Laans, som jeg 
kunde tilbagelevere til Efteraaret; jeg blev saa rørt derover, at han tænkte 
saa venligt paa mig, da det dog var 6 Aar siden vi rejste til København og 
vort Naboskab ophørte, men det viser, hvorledes hans virkelige Natur var.

Jeg kendte ham jo ikke den første halve Snes Aar, han ejede Bisgaard, 
men jeg kan ved et ganske morsomt Tilfælde temmelig nøje sige fra hvor- 
naar jeg kan huske ham : Familierne fra Frodesdal, Klaks Mølle og 
Marienborg var i Besøg paa Bisgaard, og min Søster, og jeg havde 
faaet Lov at følge med; jeg fik da flere Gange Skænd af min Moder, fordi 
jeg vedblev at sige: Kammerjunker, vil Du ikke o.s.v., i Stedet for Kammer
herre, vil De o.s.v., og da han blev Kammerherre i Aaret 1862, maa det være 
fra min 6—7 Aars Alder, jeg kan huske. Han var ca. 60 Aar gammel, og fore
kom mig naturligvis ogsaa gammel, men havde dog paa den Tid et ret liv
ligt Væsen ; men det var jo ogsaa før de tunge Aar først i Tredserne.

Den ene af Døtrene blev gift med Pastor Funder (Enkemand med 2 
Børn), der boede som Kapellan hos gamle Provst Basse, og var vor nærme
ste Nabo, og da jeg kun ganske dunkelt erindrer dennes Død, maa det have 
været et af de første Aar i Tredserne. Pastor Funder fik da Embede i Blære 
ved Limfjorden, og Kmh.s Datter rejste altsaa efter Datidens Trafikmidler 
meget langt bort. Det maa have været ganske kort derefter, at Kammerher-
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Holger Reedtz. Ejer af Underup 
Kærsgaard, død 28. Juli 1869, 

31 Aar gi.

re i nd en døde, og ikke længe efter Datteren Nanna, hvilket vakte stor Sorg 
hos alle, der kendte hende. Jeg tror sikkert, det var før Krigen, og saa havde 
Kmh. kun Sønnen Holger, der var ligesaa afholdt som Nanna, men desværre 
snart begyndte at lide af »Tæring« og derfor kun i faa Aar ejede Gaarden 
Underup Kærsgaard. Han efterlod to smaa Døtre, hvis Mor var født Bech- 
mann, saa derefter var den gamle Kmh. ganske ene, og han var da midt i 

Tredserne, men han havde dog i mange Aar en 
udmærket Husbestyrerinde, Frk. Møller, som 
plejede ham paa det omhyggeligste, og det sam
me kan siges om hans sidste Forvalter — Car
stensen — som var der en Aarrække, og som 
forstod saa temmelig at følge og bevare de 
gamle Skikke trods »Tiden«s Paavirkning.

Efter alt hvad jeg har hørt, var Kmh. i de 
yngre Aar livlig, interesseret og energisk, Amts- 
raadsmedlem 1856—62, og jeg kunde snart skøn
ne, at han var forud for sin Tid i mange Ret
ninger med Hensyn til Bedriften, f. Eks. med 
Prøvemalkning, Skrælpløjning af Rugstubben og 
Rundharvning, hvilket jo var ganske ukendt 
dengang, og den Form han efterhaanden havde 
givet Bedriften — rimeligvis for en stor Del ved 
Paavirkning under hans Ungdomsophold i Eng
land — holdt han ogsaa i Hovedsagen uforan
dret til sin Død. Jeg har Grund til tro, at Gaar
dens Bygninger heller ikke var i god Orden ved 
Tiltrædelsen, men ogsaa det rettede han og til

byggede saaledes, at de efterhaanden fik samme hensigtsmæssige Skikkelse, 
de 25 Aar jeg kendte dem i hans Eje.

Rent personligt var Kmh. noget af en Original, og det tog til med Aarene, 
hvorpaa jeg anfører enkelte Eksempler. Kornet skulde staa paa Marken efter 
Afmejningen indtil Hjemkørselen mindst et bestemt Antal Dage, uanset hvor 
godt Vejret kunde være, og en fhv. Forvalter fortalte mig engang, at den 
Høst, han var der, var det ualmindeligt godt og tørrende, saa Kornet var saa 
godt som han kunde tænke sig, og da Kmh. var bortrejst, bestemte han sig 
for Indkørsel, uagtet der manglede en Dag; han satte saa Folkene til at 
ordne Vognene, men straks efter saas en Støvsky ude paa Horsensvejen, og 
det var Kmh., der kom hjem — han red da altid og var en meget hurtig 
Rytter. »Hvor læage har Kornet (vistnok Byg) staaet«, og da han hørte, der 
manglede en Dag, sagde han: »Det skal sandelig staa saa og saa længe«. — 
Han bandede aldrig, men brugte meget ofte Ordet »sandelig«. I dette Tilfælde 
var denne Principfasthed uheldig, idet Vejret slog om om Natten og blev 
ustadigt i meget lang Tid, saa det sidste kom først hjem paa Frosten. Han 
yndede Tarvelighed i Klædedragt, og det skete mere end een Gang, at en 
fremmed kom ind, og i den Tro, at det var en Arbejder, spurgte, om han 
vidste, hvor Kmh. var, og han fik da gerne det Svar: »Jeg bor sandelig der
inde« eller »deroppe«, hvis det var i Marken. — Hans Væsen var noget butf 
men det var kun en Skal, thi han var i Virkeligheden meget velvillig, naar 
man kom ind og fik talt nærmere med ham. — Hans Ordenssans og Akku
ratesse var overordentlig, saa jeg f. Eks^ husker, at hans Mundkopper var 
Stuepigens største Skræk, da han absolut ikke vilde have andre, og de var 
derfor klinkede saa mange Gange, at hun næsten ikke turde røre ved dem
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for at vaske dem. Han handlede kun med en — 1 — Købmand i Horsens, 
og tog altid ud til denne paaren bestemt Dag for at gøre op, og kun den ene 
Gang om Aaret, saa det var naturligvis et stort Regnskab, men Kmh. sørgede 
altid for at have V2 Skilling (= 1 Øre), »for ellers kan vi sandelig ikke gøre 
det rigtigt op«. Det samme var Tilfældet med Møllen. — Som foran fortalt 
laante Kmh. mig et Læs Havre, da jeg overtog min Gaard, men jeg passede 
ligesaa nøje paa, at der ikke var 1 Pd. for meget som for lidt ved Afleverin
gen, da jeg saa nok havde faaet det tilbage.

Et andet Tilfælde var om muligt endnu mere grelt: Det var i Krigen, 
at en større Indkvartering (af Tyskerne) paa Egnen skulde flyttes længere 
nordpaa, og der var derfor udskrevet en Mængde Varer, som skulde leveres 
paa Bisgaard. Da dette var ordnet, og Tyskerne borte, fandt man noget Rug
brød, som var glemt, men dertil sagde Kmh.: »Det er sandelig ikke mit Brød 
og det vil jeg sandelig ikke have!«, hvorefter han sendte et ridende Bud til 
Skanderborg med Brødet, næsten 4 Mil hen og 4 Mil hjem, over 50 km. — 
Det lyder utroligt, men det er sandt.

3)en gamle £ands6y.
Minder fra Adslev i Halvfjerdserne.

3lf 3Yl. Sørensen,

II.
Til Gaardene i Adslev Sogn hørte der betydelig Skov. Naar man havde 

optærsket om Vinteren, kom Arbejdet med at »skove« — fælde og hjemkøre 
Brændsel. Naar det saa var bragt hjem i Vedkasten, skulde det tykkere Træ 
saves og kløves. Kvaset, Grenene, kastedes i en stor Bunke i Vedkasten. Som 
Regel var det Pigernes og Hyrdedrengens Arbejde at hugge det i passende 
Længde, saa det kunde fyres med paa Arnen og under Gruen.

Af det tykkere Træ savedes en vis Mængde til Bageved i en Længde af 
ca. 18 Tommer. Dette brugtes til at fyre op med i Bagerovnen. Det øvrige 
savedes i kortere Længde til »Kakkelovnstræ«. Men at kløve dette Træ var 
ikke altid let for en ung Knægt. Alt Træ kløver ikke lige let — og saa er der 
naturligvis ogsaa en vis Regel at følge her, som med saa meget andet. Denne 
Regel fik vi indprentet, naar et Stykke Træ var vanskeligt at kløve. »Eg fra 
Rod og Bøg fra Top«, hed denne Regel. Bageved kløvedes saa vidt muligt 
ens; saa den, der fyrede i Bagerovnen, vidste omtrent, hvor mange Stykker, 
der skulde til for at hede Ovnen. — I denne Egns Maal var Ordet Ved endnu 
bevaret i »Vedkast« og »Bageved«.

Det bedste Træ solgtes i Kævler til Træskomænd og Hjulmænd i Om
egnen. Resten af det storkløvede Træ sattes i Favn. Grene, som ikke var tykke 
nok til at kløve, sattes ligeledes i Favnemaal, og kaldtes Knippeltræ.

Det var gammel Hævd, at fattige Folk — og hvem som helst, der ellers 
vilde — maatte samle Tros i Skovene. Tros var det stedlige Navn for døde 
og nedfaldne Grene. Efter en Storm kunde der samles ikke saa lidt Brændsel 
af den Slags. Det hørte til Traditionen, at der maatte samles alt, hvad der 
var faldet ned, men sad der gode, tørre Grene paa Træerne, var det natur
ligvis fristende ikke at gaa dem forbi. Der var flere Maader at faa dem til Jorden 
paa: man kunde saaledes »staa Buk« for en rask Dreng og faa ham til at 
klatre op i Træet, eller man kunde bringe med sig et Reb med Vægt i den 
Ende til at kaste over Grenen. Nogle havde en Troskreg eller Trosgaj — en 
lang, let Stang med en selvgroet Krog paa den ene Ende. Med en saadan, 
hvis den var lang nok, kunde der trækkes ned en nok saa god Gren.

Det var mest gamle Mennesker, som samlede sig Brændsel paa den 
Maade. Grenene bandtes i et Knippe, og det var ofte forbavsende at se, hvor
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meget et gammelt Menneske kunde bære. Man kunde se gamle Koner, for- 
overbøjede, stavre afsted med en »Börm« Tros, som en yngre og stærkere 
Person vilde have betænkt sig paa at tage paa Nakken. Værst var det, at faa 
Knippet paa Ryggen, og var der paa Hjemvejen ikke en Brændestabel eller 
et Dige at læne »Bormen« imod, medens man hvilede lidt, var der ikke andet 
at gøre end at holde ud til Hjemmet naaedes.

Hvor der var Skovhuggere i Skoven om Vinteren, kunde der paa saa- 
danne Steder opsamles en hel Del gode Huggespaaner, som var godt og kær
komment Brændsel. Inden et Træ fældedes, skulde det nemlig »forhugges« 
paa den Side, det skulde falde til. En kyndig Skovhugger kunde med temme
lig stor Bestemthed sige, til hvilken Side man kunde faa et Træ til at falde. 
Naar det saa var forhugget, og man havde savet en Tid, blev en Kile drevet 
ind i Savsnittet for at tvinge Træet over i den ønskede Retning, og tillige for 
at aabne Snittet, saa Saven gik lettere. Men det kunde dog hænde, at et Træ 
gik »bag over« og hængte sig i andre Træer, hvilket undertiden kunde give 
Anledning til meget Mas og Bryderi, inden man fik det til Jorden.

Af Rapserier foregik der vel ikke stort i Skovene, skønt der nok kunde 
skumles om en eller anden, som stak et Stykke Favnebrænde i Trosknippet. 
Der var f. Eks. »Spids«, som man ikke troede alt for godt. Hans Navn var 
ellers Niels Kristian. Han var »paa Sognet«, og havde vist været der det meste 
af sit Liv. Hans Kone hed Trine, men hendes gængse Øgenavn var »Brus«.

Træets skære sig en Kæp eller en Slagvol i Skoven betragtedes
Anvendelse. som en Samme^ Ret. M en Pæn, lige Eg i den rette Tykkelse 

kunde laves en god Krumkæp. Haandtaget krummedes ved 
at bage Kæppen med Barken paa, og medens den endnu var grøn, over en 
Lueild, hvorved den blev bøjelig. Saa bandtes den bøjede Ende paa Plads i 
den rette Stilling, og den hængtes til Tørring. Naar Kæppen var godt tør, 
kunde Bindselet tages af, og Krummet beholdt nu sin Stilling. Derefter blev 
Haandtaget afpudset og tilskaaret.

Den bedste Slagvol fik man af et Rodskud fra en Egestub. Denne be
handledes paa samme Maade som Krumkæppen, og var den ikke netop i den 
mest ønskelige Form eller manglede den lette Krumning forneden, kunde den 
bages og tildannes. Haandvollen paa en Plejl var som oftest en ret. glat af
pudset Hasselstok. — Koklaver lavedes ligeledes af unge Egeskud, som bagtes 
over Ild, saa de beholdt deres Krumning.

Man skar ogsaa frit i Skovene sine Hasselkæppe. Af disse flækkedes 
Skinner til at binde Halmløbe med; af tykkere og stærkere Skinner flettedes 
Stolesæder og Bunde i Kornsolde, dog har jeg ogsaa som Dreng set Korn- 
solde med Skindbund.

Af de forskellige Træer i Skoven var Bøgen dominerende, dernæst kom 
Egen. Desuden var der Ask, Asp, Røn, El, Avn, Hassel, Skovabild og flere. Ask 
var meget eftertragtet til Gavntømmer, saasom til Økseskafter, Hammeltræer 
og mange andre Ting. Foruden af Bøg lavedes ogsaa Træsko af El; de var 
lettere og revnede ikke. Avnbøg og Skovabild søgtes af Skemagere. Ved af det 
sidstnævnte brugtes ogsaa til Væveskeder. Af Røn lavede vi Drenge der her
ligste Fløjter, og af samme Træs Bark et andet »Musikinstrument«, Skalmej, 
som vi kaldte Skréméj.

Hylden var et Hjemmets Træ i min Barndom. Ved hvert Hjem saa man 
en Hyld eller to paa Havediget eller ved Husgavlen. Det syntes 

at være nedarvet i Folks Bevidsthed, at man maatte have en Hyld ved Huset. 
Gamle Folk ymtede ogsaa om, at »Hyldemor« boede i Hylden — detmaa have 
været en Hjemmets Aand, som man fredede om. Nu havde de fleste vel glemt 
Betydningen, men man hægede dog om Hylden, mere end om noget andet 
Træ omkring Hjemmet. Den var afholdt. Dens hvide Blomsterklaser duftede 
dejligt i Haven. Husmoderen plukkede og tørrede disse; de brugtes som et 
skattet Middel til varm Hyldethe mod Forkølelse. Saften af de modne Bær 
var et andet godt Hoste- og Forkølelsesmiddel, ligesom den ogsaa var god at 
lave Hyldesuppe af. Af de unge Skud med megen Marv i, lavede vi Drenge 
Hyldebøsser. Marven udhuledes, og af Pinden og et Fiskeben eller Spanskrør 
kunde laves de dejligste Hyldebøsser. — Saa stærk er denne Forkærlighed 
for Hylden nedarvet i mig, at jeg ved hvert eneste Hus, hvor jeg har boet, 
har plantet en 'Hyld. Synet af Træet og dets Duft har stedse forekommet 
mig saa hjemligt.
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Løbeblnderen Ude i Jexen Dal, lige udenfor Kromandens Mark Vest 
i Tøven finl for Byen, laa et lille Hus med en Plet Jord til, ikke nok 

til en Ko, kun et Par Faar. Her boede i min Barndom 
Purr-Anders og Purr-Karen samt deres voksne Søn, Purr-Jens, som var Træsko
karl. Der var noget i Vejen med Anders’ Ben, tbi jeg saa ham aldrig gaa. 
Han sad i Stuen og bandt Halmløbe, Foderkopper, Piskeris og saadant. Det 
interesserede mig at iagttage Anders, naar han sad og puslede med disse 
Sager. Løbene bandtes af stridt Rughalm, som Blade og Vipper var pillet af. 
Nu og da hentede Karen en »Klæpling« Rughalm i Gaardene, naar Anders 
trængte til en Forsyning. Da Anders ikke kunde gaa, maatte Karen hente alt 
Materiale til Huse, ogsaa Hasselkæppe og Ris fra Skovene. De bedste Ris til 
Piskeris var Enerkviste; naar der ikke kunde skaffes nok af disse, skar Karen 
Grankviste. Ofte kunde man se Karen komme dragende fra Skovene med en 
Borm Kviste eller Hasselkæppe. Det var just ikke med milde Øjne, at Skov
ejerne saa paa Karens Hærgninger, men sagde ellers intet derom. Folkene 
skulde jo leve, og naar saadant ikke gik for vidt, lod man det gaa.

De grønne Ener- og Grankviste dyppedes i kogende Vand, saa var Bar-' 
ken nem at skyde af. Det saa just ikke hyggeligt ud der inde hos Anders, 
hvor han sad med sine Løbe og Ris, men der duftede lifligt af Gran og Ener. 
Til Løbe og Kurve formedes Halmen gennem en Flaskehals. Anders havde 
forskellige af disse i ulige Størrelser, afpassede efter Arbejdets Art. Efter som 
et Arbejde skred frem, stak Anders nogle Straa, altid med Rodenden først, 
ind i Flaskehalsen, som nu og da gaves et Skub fremad. Skinnerne, som Lø
bene bandtes med, flækkedes af Hasselkæppe, skrabtes glatte og lagdes i Blød, 
saa de var myge, naar de skulde bruges. — Mange af Anders’ Foderkopper 
solgtes til Rytterkasernen i Aarhus, men Anders blev efterhaanden svageligere, 
hans Løbe og Foderkopper for løse og daarlige, og det blev vanskeligere at 
faa baade dem og Piskerisene afsatte. Og omsider kom den Dag, da Karen 
kom grædende ni Kromanden og bad om Hjælp af Sognet. Hidtil havde de 
klaret sig selv, men nu kunde de ikke mere.

I Adslev var der en ugift, halvgammel Mand, som 
man kaldte Hywlkaalen. Naar Folk havde faaet skovet 
om Vinteren, fik de Hjulkarlen til at komme og »rette

Hjulkarlen og 
Træskomanden.
op« det Gavntræ, som kunde bruges til Hjulfælg og andet. Det blev saa stab
let op i Huggehuset, vistnok i flere Aar. Gavntræ skulde tørres i Skyggen, 
ellers revnede det i Enderne. Gode Bøgekævler solgtes mest til Træskomænd, 
af hvilke der var flere i Egnen; undertiden købte disse et helt Træ og fæl
dede det selv. Nogle af disse Træskomænd drev paa med andet Arbejde om 
Sommeren, men tog fat paa Træskohaandværket om Vinteren. Dog kunde 
man ikke sige, som St. Blicher gør om en af sine Personer i »Æ Bindstow«, 
at han var Murermester om Sommeren og Skolemester om Vinteren, og han 
var lige dygtig til begge Dele. Blandt de stedlige Træskomænd var der Fuskere 
i Faget. Hver Træskomand havde sit særlige Mønster eller Snit at give sine 
Træsko; nogle var bredsnudede, andre spidsnæsede, saa, naar man blev kendt 
paa en Egn, kunde man med temmelig stor Sikkerhed sige, hvem der havde 
været Mester for de Træsko, Folk gik i.

De dygtige Træskomænd og de, der drev Haandværket til Stadighed, 
havde som Regel deres faste Forhandlere — de saakaldte Toskmænd eller 
eller Toskhandiere — som aftog deres Varer. Andre var ikke saa heldige, og 
undertiden kunde man se saadanne om Lørdagen i Aarhus, løbende fra den 
ene Tôskmand til den anden med et Reb Træsko over Skuldrene. Og det 
kunde gaa saa galt, at de slet ikke fik deres Træsko afhændet, men maatte 
tage dem med hjem igen — til Ærgrelse og Beskæmmelse for Vedkommende.

En Tôskmand var en saadan, som handlede med Træsko og andre Træ
varer; nu kaldes han maaske Træhandler eller noget saadant. Tôskmand ud
taltes med lagt o og med Mellemlyd mellem o og aa.

Ligesom man i Omtale skelnede mellem en gift og ugift Hjulmand ved 
at kalde dem henholdsvis Hjulmand eller Hjulkarl, var det samme Tilfældet 
med Træskomændene. I andre Stillinger var det omvendt. En gift Mand kunde 
være Gaardskarl, Staldkarl, Forkarl, Avlskarl osv. I Pastor Bentzens Tid var 
gamle Niels Graver Avlskarl i Præstegaarden i mange Aar, og han omtaltes 
altid som saadan.
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III. Skovene i Tyrsting og Vrads Herreder.
Af disse to Herreder er Tyrsting Herred det frugtbareste og det, hvis 

Natur er mest østjydsk. Vrads Herred har derimod for en Del Hældning mod 
Vest og minder med sine store Heder, som dog nu lidt efter lidt forsvinder, 
mere om det vestlige Jylland. I begge Herreder findes der, især mod Nord, 
endnu en Del Skov, foruden de i nyere Tid anlagte Plantager, og Egnen har 
i tidligere Tid været ikke saa lidt mere bevokset. Men Menneskene har haft 
Brug for Skoven til mange Ting. En Del Træer er i længst forsvunden Tid 
brugt til Jernudvinding, andre er blevet anvendte til Brændsel, til Bygnings- 
tømmer, Redskaber, noget ogsaa til Skibsbygning. Andre er brændte til Træ
kul. Vrads Herred leverede 1586 i Afgift til Silkeborg Slot blandt andet 5 
Kloder Jern, 555 Læs Ved, 22 Tønder Trækul og 22 Læs Hum melstager, dog 
blev der da givet Penge i Stedet for Jernet. Dog maa det bemærkes, at Læs
sene var smaa i ældre Tid, mere end 6—700 Pund tog man ikke paa en Vogn-

Det meste Træ blev vist brugt til Brændsel, selv om Bønderne for det 
meste maatte nøjes med Tørv. Men Lensmanden brugte Brænde. Hvor meget 
der blev brugt paa Silkeborg Slot vides ikke, mere blev vel brugt paa det 
langt større Skanderborg Slot, hvor Kongen ofte boede. Men man ved, at 
Lensmanden her 5. November 1629 fik Befaling til aarlig at levere til sin Kol
lega paa Stjernholm 300 Læs Ved af sit Lens Skove, hvilket Kvantum den 17. 
Februar næste Aar blev forhøjet til 600 Læs, da Skovene i Stjernholm Len 
var blevet ganske forhugget i den sidste Fejdetid. Endnu større Mængder 
Brænde brugte man i København. I Forlen i ngsb revet, udstedt 30. April 1622 
for Lensmanden i Skanderborg Len, befales det ham, at han af Lenets Skove 
aarlig skulde sende 1500 Læs Bulved til Københavns Slot, 10 gode kløvede 
Træer t hvert Læs, eller hvis dét ikke var kløvede, men mindre Træer, 10 
Træer i hvert Læs, hvert Træ i det mindste 1 sjællandsk Alen vidt omkring. 
Der blev ikke givet Lensmanden paa Silkeborg et lignende Paalæg, det laa 
vel for langt fra Havet, og Brændet fra Skanderborg Len er vel ogsaa blevet 
hugget i Skovene nærmest Kysten og ikke i Tyrsting Herred. Undertiden 
fik ogsaa andre Ret til at faa Brænde, saaledes fik Hospitalet i Aarhus 21. 
December 1572 til evig Tid Ret til at faa 100 Læs Ved af Skovene i Skander
borg Len, dog skulde Hospitalet selv lade Træerne hugge.

Kreaturerne gjorde ogsaa deres til at ødelægge Skovene ved at afbide 
den unge Opvækst, især er Gederne slemme, hvorfor det ogsaa var forbudt 
at holde dem uden paa sin egen Grund.

De fleste og største Skove her kom efterhaanden i Egnens Klostres 
Besiddelse samt til Aarhus Bispestol, efter Reformationen overgik de til Kro-
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nen, blev senere lagt under Silkeborg og Skanderborg Rytterdistrikter, blev 
ved disses Ophævelse solgte ca. 1770. Senere har Staten igen erhvervet en 
Del Skov her, foruden at den har anlagt flere Plantager. Mod Syd laa en Del 
Skove, der hørte til forskellige Herregaarde, ligeledes havde Præstegaardene 
og Selvejerbønderne deres Skifter, hvor der var Skov til Byen.

Skovene i Thyrsting Herred hørte for en Del under Skanderborg Len, 
og i det gode Oldenaar 1619 kunde Lenets Skove i selve Herredet fede 1884 
Svin, og i den Del af dette, der laa under Rye Birk, det vil sige Rye Sogns 
og Vissing Klostres Skove saipt Salten Skov 1640 Svin. I 1640, der ogsaa var 
et godt Oldenaar, kunde der paa disse Skove fedes 4068 Svin. I 1599 kunde 
der paa Silkeborg Lens Skove i Vrads Herred fedes 1847 Svin.

I det følgende vil blive givet nogle Oplysninger om Skovene i de en
kelte Sogne. Nordligst ligger det 8840 Tdr. Land store Rye Sogn, hvoraf 
1683 kun 697 Tdr. Land var Agerland. Skovene til Rye, hvilket Navn maaske 
staar i Forbindelse med Ordet Ryd, blev 1619 sammen med Salten Skov tak
seret til 1000 Svins Olden og 1640 til 2000. I 1683 blev i Anledning af en ny 
Matrikels Indretning Skovene til Rye By takserede til 262Va Svins Olden, men 
Skovene blev da vist lavt takserede. Ry Mølleskov blev da sat til 8V2 Svins 
Olden. Underskoven i Ry Skov var da paa den vestre Side saa tilgroet af 
Bøgepur, at Bonden ingen Nytte havde af den, formedelst Ulve og andre 
skadelige Kreaturer, som opholdt sig der, paa den nordre og østre Side be
stod Underskoven af El og Birke samt en stor Del Bøgepur, saa Bønderne 
klagede over, at de ikke kunde have flere Svin paa den, end de selv havde 
i Opvækst.

Ry Sogns Skove bestaar i Sønderskoven og Nørreskoven. Den østlige 
Del af denne kaldtes tidligere Greveskoven, fordi den i sin Tid tilhørte Grev 
Frijs til Frijsenborg, han solgte den for 15.000 Rbd. til et Interessentskab af 
Folk udenfor Bondestanden. De aarligen efter Forstvæsenets Udvisning fore
tagne Auktioner indbragte dem ca. 1840 2000—2300 Rbd., Omkostninger beløb 
sig næppe til 50 Rbd. Denne Skov hører nu under Ejendommen Rye Nør- 
skov, hvis Areal 1933 var 1112 ha, hvoraf 523 var skovbevokset og 220 Lyng
bakker.

Den øvrige Del af Nørreskoven eller Vesterskoven, der fra Vest strakte 
sig mod Øst forbi Himmelbjerget, der tidligere hørte til en Gaard i Rye, ejes 
af Bønderne i Rye By, der hver havde deres Skovskifter.

Rye Sønderskov ejedes ca. 1840 af et Interessentskab i Rye, som delte de 
til Hugning bestemte Træer mellem sig, som de derpaa selv besørgede fæl
dede. Det samlede Areal af disse Skove var ca. 1840 over 2600 Tdr. Land, af 
hvilke de 1730 var bevoksede med en Skov af kraftfuld Bøgebestand. Desuden 
ligger i Sognet Rye Mølleskov, der ca. 1840 var 134 Tdr. Land og en fraskilt 
Parcel paa 50 Tdr. Land, kaldet Højris Bøge, der ca. 1840 tilhørte en Mand i Tem.

I Sognet ligger endvidere den lille By Emborg, som nu ingen Skov har, 
men tidligere havde ikke saa lidt Skov. 11619 blev Skoven, der da kaldtes Emborg 
.Wohre, takseret til at kunne fede 300 Svin. Af en Beskrivelse fra 1731 ses det, 
hvorledes den da var, det hedder i den: »Emborg Skov, 2200 Favne lang og 
1500 Favne bred, paa de 3 Sider indelukket af Søer og Aaer, er en god Skov 
bestaaende af Eg og Bøg, ingen Underskov«. Det sidste har maaske sin Del 
i, at Skoven senere er forsvundet. Rye Sogn havde 1896 3181 Tdr. Land Skov, 
77 Tdr. Land ubevokset Skov og 540 Tdr. Land Hede.

Syd for Rye Sogn, skilt fra dette ved Salten Langsø og Salten Aa, lig
ger Sønder Vissing Sogn, som mod Nord endnu har en Del Skov. 
Dets Areal er nu 6976 Tdr. Land, heraf var 1683 kun 1305 Tdr. Land Ager-
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jord. Vissing Klosters Skov kunde 1619 fede 40 Svin og 1640 30 Svin, Vissing 
Skov, der nu hovedsagelig ligger nord for Byen, blev 1619 ansat til 300 Svins 
Olden, Addit Skov med de tilstødende Langballe, Ulstrup og Ringfensten 
Skove i Vinding Sogn kunde 1619 fede 615 Svin. Ringfensten Skov nævnes alt 
i Middelalderen og hørte til Ousted Kirke. I 1731 siges det om Vissing Skov, 
at den var en temmelig vidtløftig Skov, der gik i en Halvmaane fra Syd til 
Vest ca. 1 Fjerdingvej. Den var paa sine Steder noget tynd, og overalt var 
baade Eg og Bøg »tophollendt«, det vil sige tør og vissen i Toppen. Der var 
kun lidt Underskov. Til Nedenskov, en Gaard i Sognet, hørte en temmelig 
stor Skov af Bøg og Eg, en Del af den var ogsaa tophollende. Her var næsten 
ingen Underskov. Vissing Kloster havde en god Bøgeskov mod Øst, en lille 
Egeskov kaldet Røselund, der laa næst ved Addit Skov, samt Skoven Addit 
Nesse, der var i god Stand. Til Addit hørte en stor vidtløftig Skov af Eg og 
Bøg, ca. Va Mil i Længde og ca. 1 Fjerdingvej, hvor den var bredest. Her var 
god Underskov af Bøg. I den blev der hyppigt begaaet Skovtyverier. Sønder- 
vissing, Addit og Vissing Klosters Skove hørte senere til Stamhuset Mattrup 
og var i 1823 henholdsvis 150, 400 og 150 Tdr. Land store. Senere blev Stam
huset ophævet og Godset og Skovene solgte og adsplittede. Addit Skov med 
Additnæs og andre Skove hører nu til Ejendommen »Addithus«. — Sognets 
Skove udgjorde 1896 1295 Tdr. Land.

Vest for Vissing Sogn ligger Vinding Sogn, hvis Skove i Øst støder 
op til Vissing Sogns Skove. Sognets Areal er 3233 Tdr. Land, hvoraf 634 Tdr. 
Land 1683 var Agerland. Vinding Skov blev 1619 kun ansat til 4 Svins Olden, 
men her var foruden Kronens Gaarde nogle Selvejere og nogle Bønder til 
Horsens Hospital. I 1640 blev Skoven ansat til 16 Svins Olden og Langballe 
og Ulstrup Skove til 20 og 40 Svins Olden, de blev 1619 takseret sammen 
med Addit Skov. I 1683 blev Vinding Skov, der var fordelt mellem 14 Gaarde, 
takseret til 28l/2 Svins Olden, Ulstrup Skov til 4 og Langballe Skov til 6 Svin. 
En Del af Træerne var tjenlige til Bygnings-, Hjul- og Gavntømmer. Skoven 
var baade Eg og Bøg, men Underskov var der kun lidt af. I 1731 siges det, 
at der til Vinding hørte en vidtløftig Skov, Vs Mil i Omkreds, bestaaende af 
af nogle »forvorpen« smaa Ege og Bøge. Den Del, som laa nærmest ved 
Marken, var et Vildnis, hvor Træerne ikke kunde komme til rigtig Fremvækst. 
Den nederste Skov bestod af friske Bøge og en Hoben opelskede Bøge.

Langballe Skov bestod af Eg og Bøg, Ulstrup Skov ligesaa, den var dog 
noget forhugget og tyndere. Da Sognet blev matrikuleret, fik en stor Stræk
ning Jord mod Nordvest i Vinding Mark Matr. Nr. 27, Arealet var 877 Tdr. 
Land, Ejerne var Stiftamtmand Thygesen til Mattrup, en Selvejer i Vinding 
samt Munck i Krudemøllen. Jorden, der dels var Hede dels Skov, tilhørte 
de nævnte, men paa Lodden fandtes nogle Skovskifter, der tilhørte Præste
embedet og nogle Selvejere i Byen, men disse har kun Ret til Træerne, ikke 
til Græsningen. Vinding, Ulstrup og Langballe Skove, for saa vidt de hørte 
under Stamhuset Mattrup, var 1823 henholdsvis 180, 50 og 100 Tdr. Land« 
Sognet havde 1896 645 Tdr. Land Skov.

Skovene i Vinding fortsætter sig mod Vest ind i Bryrup Sogn, den 
hele Længde er med Addit Skov ca. IV4 Mil. Sognets Areal er 3959 Tdr. Land, 
heraf var 1683 595 Tdr. Land opdyrket. — Bryrup er en lille By, der havde 
Markfællesskab med Velling, hvis Skov 1619 blev ansat til 150 Svins Olden 
og 1640 til 176 Svin. I 1731 havde 2 af Kongens Bønder i Bryrup et mægtigt 
stort Skovskifte af Bøg, beliggende mod Øst, stødende op til Velling Skov. 
Det var bedre end Skoven til Velling, som laa mod Vest og led Skade af 
Vestenvinden; Bønderne pløjede paa sine Steder mellem Træerne, engang
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imellem blev der ogsaa stjaalet nogle af disse. Velling Skov var 1823 300 Tdr. 
Land og hørte da til Mattrup. Schytte fortæller ca. 1843, at mod Nord i Vin* 
ding og Bryrup Sogne var en Skov, sammenhængende Skovstrækning, der i 
Forbindelse med Addit Skov udgjorde et Fred-Skovareal paa 2196 Tdr. Land, 
hvoraf de 1649 Tdr. var skovbevoksede. Da Stamhuset Mattrup blev ophævet, 
blev Velling Skov solgt til 2 Privatmænd, som 1835 tilbød Staten Skoven for 
6000 Rbd.; da en Taksation ikke gav større Værdi end 5276 Rbd., blev Sko
ven med to tilhørende Huse og en ubebygget Parcel af Gaarden Vesterhaab 
i Begyndelsen af 1836 overtaget af Statskassen for 5200 Rbd.

Ejeren af Naboskovene, Ulstrup, Langballe og Addit Skovene, Ejeren af 
Sønder Vissing Skov og Ejeren af den største Del af Vinding Skov tilbød 
derefter Staten disse 3 Skove for henholdsvis 28.000, 7000 og 9000 Rbd., hvilke 
Tilbud dog ikke blev modtaget.

Til Bryrup Sogn hører ogsaa nogle mindre Byer og Gaarde paa den 
anden Side af Bryrup Aa. Til Løve var 1683 ingen Skov, men derimod et 
Stykke Underskov, kaldet Kolschou Krat, af Egepurrer, det duede ikke til 
stort andet end Gærdsel. I dette havde Gaarden Kolpenlund ogsaa Del, for
uden at den havde 1 Svins Olden i Kolpenlund. Brugeren af denne Gaard 
havde desuden et Stykke Skov tilhørende Sognets Kirke, kaldet Lystrup Have, 
der blev sat til Va Svins Olden. Bryrup Sogn havde 1896 713 Tdr. Land Skov.

I den sydlige Del af Herredet synes Bebyggelsen at være gammel, her 
findes en Del Bynavne, der har den sikkert gamle Endelse —inge. Her var 
flere Sogne, der 1683 maa siges at være særdeles vel opdyrket. Her var hel
ler ikke saa store Skove som mod Nord. De tilhørte i Reglen den nærmeste 
Herregaard, særlig havde Stamhuset Mattrup, medens det bestod, et stort 
Skovareal.

Græstrup Sogn, der ligger mod Vest, er 6545 Tdr. Land, det dyr
kede Areal var 1683 1362 Tdr. Land. Her var nogle Smaaskove; Burgaarde 
Skov, for saa vidt den tilhørte Kronen, blev 1619 sat til 18 Svins Olden, Sla- 
balle Skov til 18 Svins Olden, Dauding Skov blev 1683 takseret til 108/4 Svins 
Olden, i 1731 havde Byen et langt Stykke Underskov syd for Byen. Flere 
andre Byer havde og har endnu Skov, saaledes Løved. Over Løved Skov 
hørte 1683 under Mattrup, og laa vesten for Adelvejen, det vil sige den gamle 
midtjydske Landevej. Den var ikke saa lille, thi den blev takseret til 18 Svins 
Olden, noget af den var tjenlig til Bygningstømmer. Neder Løved Skov laa 
ligeledes vesten for Adelvejen ved Over Løved Skov, den blev sat til 6 Svins 
Olden. Denne Gaard havde tillige et Krat, kaldet Nør Kollen. Sognet har nu 
552 Tdr. Land Skov.

Tønning Sogn er 2603 Tdr. Land, Agerjorden udgjorde 1683 792 
Tdr. Land. Her havde Kronen 1640 en Del Skov, Tønning Skov kunde dette 
Aar fede 150 Svin, Gammelstrup Skov 30, Ormstrup Skov 18, Ørskov 150 og 
Trogelstrup Skov 24. Ormstrup Skov laa, skønt den nævnes mellem dette 
Sogns Skove, 1683 til Dauding. Ørskov og Østerskov var 1683 Navne paa Trogel
strup Bys Skove, de blev da sat til 2 Svins Olden. Her fandtes en Del store 
Bøgetræer, gamle og tophollende, tillige fandtes nogle faa Ege, tjenlige til 
Bygningstømmer. I Skoven fandtes Underskov, der kunde bruges til Gærdsel, 
af Eg, Hassel, Torn og Birk. Tønning havde 1731 et Stykke Skov af store 
Bøge, af hvilke dog en stor Del var udgaaet i Toppen, der var dog skøn Op
elskning af Risege og Bøge samt Underskov. Trogelstrup havde da kun en 
liden Buschage. Sognet har nu 154 Tdr. Land Skov.

Træd en Sogn er 1641 Tdr. Land, heraf var 1683 788 Tdr. opdyrket eller 
48 pCt. Træden Ressen kunde 1640 fede 12 Svin. I 1683 siges det, at Skoven
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tik Byen, der kaldtes Rejsen, laa østen for denne, den bestod af nogle smaa 
Bøge^tubbe, samt nogen Egestubbe, der udgjorde en Fjerdedel af Skoven; der 
var ingen »fuldkommelig« Træer, men Underskov til Gærdsel af Eg og Bøg, 
Hessel og Torn. Vesten for Byen laa Rarup Krat, der var Underskov af Eg 
og Hessel til Gærdsel. Tilsammen blev disse to Skove takserede til U/z Svins 
Olden. Træden havde 1731 ingen Skov, dog fandtes østen for Byen paa en 
Banke en Del opelskede Risege og Bøge. Sognet havde 1896 133 Tdr. Ld. Skov.

Ring Sogn er 2314 Tdr. Land, Agerlandet var 1683 534 Tdr. Land. 
Ring og Bredstrup Skove under Skanderborg Len kunde 1619 fede henholds
vis 10 og 4 Svin, i 1640 6 og 8 Svin. Ring By’s Skov blev 1683 takseret til ialt 29 
Svins Olden; den var halvt Eg, halvt Bøg med Underskov og med en mangfol
dig Opelskning af disse Træer, nogle af Træerne var tjenlige til Bygningstømmer. 
Bredstrup Bys Skov laa 1683 dels norden og dels østen for Byen, hvert Sted 
havde Gaardene et Skovskifte, der takseredes til 3 Svins Olden til hver Gaard, 
ialt 6 Gaarde. Norden for Byen var ingen Underskov, Østerskoven var i bedre 
Stand, her var tillige mangfoldig Opelskning af Eg og Bøg. Bredstrup havde 
1731 en meget god opelsket Skov af Eg og Bøg, der fandtes ogsaa nogle gamle 
Ege og Bøge. Her i Sognet fandtes 1896 413 Tdr. Land Skov.

Føvling Sogn er 3368 Tdr. Land, heraf var 1683 1124 Tdr. Land 
Qpdyrket. Føvling By havde 1683 noget Krat, Neder Alstrup Skov til 4 Svin, 
de to Parter Eg og den tredie Del Bøg; der var Underskov til Gærdsel og 
nogle Træer var tjenlige til Bygningstømmer. Over Alstrup havde ingen Skov. 
Silkeborghus havde Skov til 6 Svins Oldea, men Haarup havde kun et lille 
Egekrat. Skoven til Herregaarden Vaabensholm laa rundt omkring Gaarden, 
de to Parter var Eg, den tredie Del Bøg, en Del var tjenlig til Bygningstøm
mer; her var Underskov af Eg, Hessel, Torn, »Sillie« (Pil) og Birk, der var 
tjenlig til Gærdsel. Skoven blev 1683 takseret til 50 Svins Olden. Sognet har 
nu 315 Tdr. Land Skov.

T y r s t i n g Sogn er 2448 Tdr. Land stor og havde 1683 722 Tdr. Land 
Agerjord. Skovene i dette Sogn hørte under Mattrup Hovedgaardstakst og blev 
takserede blandt Gaardens Skove. De var 1683: Donnerup Skov, der blev tak
seret til 6 Svins Olden, Bersnap Enghave ligesaa sat til 6 Svin, Engmarken, 
der laa norden for Gaarden, i denne Skov, der blev takseret til 40 Svins Ol
den, var der Træer tjenlige til Bygningstømmer og mesten til Langtømmer, 
Tyrsting Ris, takseret til 18 Svins Olden, her var ingen Træer tjenlige til 
Bygning. Til Gaarden hørte ogsaa nogle Skove syd for Aaen i Vrads Herred. 
Her laa Gaashoved Skov, takseret til 15 Svins Olden; her var ingen Træer 
tjenlige til Bygningsbrug. Dalsgaardlund, takseret til 6 Svins Olden, Træerne 
duede kun til Stolper og Løsholter. Endvidere laa under Gaardens Takst 
Tuolriislund, der bestod af temmelig store Egetræer, der kunde tjene til Byg
ningsbrug, med Underskov af Hessel og Eg; den blev sat til 24 Svins Olden. 
Gredstruplund, der ligeledes bestod af Egetræer, dog ikke særlig tjenlige til 
Bygningstømmer, den blev takseret til 9 Svins Olden, og Over Løved Skov, 
der foran er omtalt. Skovene til Gaarden og under dens Takst var ialt paa 
132 Svins Olden.

I 1823 hørte under Gaarden 30 forskellige Skove, Størrelsen angives kun 
for de 10 sidste, den forannævnte Addit Skov og andre nærliggende Skove, 
som tilsammen var 1393 Tdr. Land. Tyrsting Sogn havde 1896 407 Tdr. Ld. Skov.

Skovene i Vrads Herred.
I dette Herred findes der nu kun faa store, gamle Skove, der næsten 

alle ligger mod Nord i Tem Sogn, i de øvrige Sogne findes der, naar man
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ser bort fra de i det sidste Aarhundrede anlagte Plantager, klin mindre Skove 
og Krat, det har i mange Aarhundreder heller ikke været anderledes. Jorden 
er ikke saa god som i Tyrsting Herred, der findes store Heder, som allerede 
fandtes i Oldtiden. Flere Gaardnavne ender paa—lund ; der har, da de blev 
anlagte, kun været mindre Skove ved dem. Mangé Steder har Sandflugt i 
ældre Tid gjort Skade, hvad der vel som oftest skyldes, at Lyngen er blevet 
afbrændt.

Det nordligste og største Sogn er Tem Sogn, der har 22012 Td. Larid, 
hvoraf 1683 kun 1923 Tdr. var dyrket, det vil sige lidt under 9 % af Arealet. 
Tem Bys Skov under Silkeborg Len (2/3 Del) blev 1592 takseret til 74 Svins 
Olden. I 1664 blev hele Byens Skov takseret til 100 Svins Olden og i 1683 til 
60 Svin; den var uskiftet og bestod af Bøg og nogle Ege, der ikke var tjen
lige til Bygningstømmer. Byens Skov beskrives 1731 saaledes: »Tem Bys Skov, 
1 Fjerdingvej i Længde og Va Fjerdingvej i Bredde, bestaar af Bøg, Halvde
len er mesten Underskov, kun faa gode Træer«. — Skoven blev ikke bedre 
siden, ved Matrikuleringen ca. 1817 siges det: »Skovgrunden paa Them Bys 
Mark er for en stor Del opdreven og den tilbageværende vil snart være samme 
Skæbne underkastet; thi de i bedste Grøde værende Træer börthugges, de 
mindre brændes til Kul og de mindste opædes af Kreaturerne, hvormed Sko
ven rigelig er forsynet, da nogle ejer Træerne og andre Grunden«.

Salten Skov hørte under Ry Birk og blev før 1660 takseret sammen 
med Rye Skov, som den mod Øst støder op til. I 1664 blev den takseret til 
350 Svins Olden. I 1683 bestod den, der da alene tilhørte Kronen, af Bøg og 
en Trediepart Eg, som kunde bruges til adskillig Materalier, men ikke til 
nogen stor Bygning. Underskoven var næst Salten og i Salten Balle noget 
Hessel, Østerskoven var tilgroet med Bøgepur, saa Bønderne ikke havde 
megen Nytte af den, formedelst at Ulve og andre skadelige Kreaturer øde
lagde deres Svin, saa andre Svin blev ikke sat ind paa den uden dem, som 
de selv havde. Den blev takseret til at kunne fede 200 Svin. Indberetningen 
fra 1731 roser dog Salten Skov: »Salten By har en mægtig stor Skov af lange 
og store Bøge, kun lidet Eg her og der. Bøgeskoven er saaledes, at den aldrig 
kan forgaa paa Grund af de mangfoldige Opelskninger af Risbøge, som er 
saa ranke som Fyr og Gran, i hundred Maal, tusinde Tal, ubegribelig skønne, 
der findes ikke nogensteds i Kongens Vildtbane slig Mængde af Opelskning, 
indtil 30 Alen i Højde, derunder Opvæksten og megen Bøgeunderskov, som 
Aar efter andet endnu kan opelskes«. Senere gik det tilbage med Skoven, söm 
Beboerne nu selv blev Ejer af; thi ved Matrikuleringen ca. 1817 hedder det: 
»Hvad der . .. er sagt om Them Skov er og anvendelig her, hvor man seer 
Skovens Ødelæggelse i højeste Grad«.

Den lille By Virklund havde 1683 til sine 6 Gaarde kun 203 Td. Agerland, 
Byens Areal er nu 4377 Td. Land. Byens Skov var før 1660 en af de største 
i Sognet. I 1599 blev Skoven takseret til 1250 Svins Olden, i 1664 blev den 
sat til 800 Svins Olden, hele Sognets Skov til 1922 Svin. I 1683 laa en Del af 
den vesten og østen for Byen; den bestod mest af Bøg, en Femtedel var dog 
Eg, tjenlig til Bygningstømmer, denne Del kunde fede, naar fuld Olden var, 
200 Svin. Desuden hørte til Byen Sønder- og Østerskov, hvor en femtende 
Del var Eg, tjenlig til Bygningstømmer; den blev takseret til 300 Svins Olden. 
I 1731 siges det, at Skovene Øst og Syd for Byen var V9 Mil lang og 1 Fjer
dingvej bred, desuden fandtes Øst, Nord og Vest for Byen en Skov, der var 
1 Mil lang og Va Mil bred. Til de fleste andre Gaarde og Byer i Sognet var 
der Skov og er der tildels endnu, selv om en stor Del af Skovene er gaaet 
over til at blive Krat. Løgager havde 1664 Skov til 150 Svins Olden, Gedsø
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til 150, Rudstrup til 160, Løndal til 140, de øvriges Skove var mindre, nogle 
havde kun til 1 Svin eller 2. — Dalgas nævner i Sognet noget Krat, Sebstrup 
Krat, 150 Tdr. Land, Byen havde 1664 Del i en Skov til 2 Svins Olden, og 
Askløv Krat, 80 Tdr. Land, Gaarden havde 1664 Skov til 2 Svins Olden, og 
Holt Krat, 30 Tdr. Land.

I Tem Sogn ligger en Del af Silkeborg Skovdistrikt. Staten maatte 1823 
overtage en Del af Silkeborg Gods, det blev senere solgt, men den beholdt 
tildels Skovene, som 1837 gik over til at være Domæne.

I Tem Sogn ligger Østerskoven, 522 Tdr. Land, Vesterskoven og Fun- 
derholm 1223 Tdr. Land, Thorsøbakkerne 272 Tdr. Land og Sønderskoven 
1015 Tdr. Land. Skovarealet i Tem Sogn var 1896 4259 Tdr. Land, af Hede 
fandtes 3385 Tdr. Land, med Flyvesand var 216 Tdr. Land bedækket.

Vrads Sogn er 12.300 Tdr. Land stort, Agerlandet udgjorde 1683 988 
Tdr. Land, af Byer var der kun en, Vrads med 6 Gaarde, den øvrige Bebyg
gelse var Enkeltgaarde. Favrholt havde 1683 nogle »hallind« Ege, som ikke 
tjente til Bygningstømmer og nogle Ege, som ikke bar Olden. Ansøgaard 
havde et lille Egekrat, som kun tjente til Gærdsel. Skoven til Vrads By kunde 
fede Va Svin; i den var intet Bygningstømmer. Skoven til Snab kunde fede 
Va Svin. I 1662 havde Gaarden Store Hjøllund Skov til 6 Svins Olden, og en 
Gaard i Vrads Skov til 2 Svins Olden. Græsningen til Store Bredlund var da 
fordærvet af Sandflugt. Skovarealet i Sognet er nu ikke mindre end 2745 Tdr. 
Land, men heraf er den største Del ny anlagte Plantager, der tildels hører 
under Palsgaard Skovdistrikt. I Sognet er der fundet Jærnslagger, der vidner 
om Jærnudsmeltning i ældre Tid.

Nørre Snede Sogn har 14.171 Tdr. Land, dét vil sige omtrent IV2 
Kvadratmil, heraf var 1683 2926 Tdr. Land Agerjord. Sognet har en Del min
dre Byer og nogle Enkeltgaarde, af hvilke nogle, Bjørnskov, Arritskov og 
Bøgfeskov, vidner om Skov i Fortiden. I Nørre Snede By havde Præstegaar- 
den 1683 en lille Skov, som dog kun duede til Gærdsel; til Byen fandtes paa 
3 Steder noget Krat, der dog ikke kunde bruges til andet end Gærdsel. Alle
rede 1577 siges det om en Gaard her, at den har ingen Oldenskov, men noget 
Egekrat, som dog ikke bærer Olden, saa det sikkert er længe siden, at disse 
Krat har været Skov. Om dem siges det 1759, at de ikke var skiftede blandt 
Bønderne, men brugtes til fælles Fædrift og Gærdselhugst. Krattene kaldtes 
da Nordre Krat, Bølhoved og Vester Krat. — Leret, Grettrup og Bjørnskov 
havde ligeledes 1683 hvert sit Krat. Palsgaard og Bøgeskov havde hver Skov 
til Va Svins Olden. Arreskov havde et Krat, Boest havde Skov, der kunde 
fede, naar der var fuld Olden, 51/» Svin, endvidere en Skov, der kun gav 
Gærdsel, og et Krat. Tidligere var Skoven større, i 1579 omtaltes en Gaard i 
Byen med Skov til 20 Svins Olden. Søgaard havde 1664 Skov til 40 Svins Ol
den. Nørre Snede Sogn havde 1896 1914 Tdr.’ Land Skov. Hedearealet ud
gjorde 881 Tdr. Land, der fandtes da endnu en Del Krat, saaledes Stenholt-, 
Nedergaard- og Leret Krat.

Kilder: Skanderborg og Silkeborg Lens Regnskaber. Matriklerne 1662, 1664. 
Matriklen 1688, Skovtaksering Tyrsting Herred, Prot. Nr. 1132, Rye 
Birk, Prot. Nr. 1151 og Vrads Herred, Prot. Nr. 1301. — Grandjean: 
Skove, ... i Skanderborg, Silkeborg og Koldinghus Amt Aar 1731. 
Jydske Saml. 3—VI, Side 186 ff. Indberetninger om de private Skove, 
1805 ff. — J. G. Schythe: Skanderborg Amt. 1843.
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SYlinder fra et JGærerfjjem.
Et Blad af det folkelige Oplysningsarbejdes Historie.

^Ued 31. 3teen.

sine 100 
beboet; 
vendige 
er. som

Langkastrup gamle Skole. I det Ydre som da den byggedes i 1838.

1 Langkastrup i Virring-Essenbæk Kommune, ca. 12 km Øst for Ran
ders, ligger der midt i Byen en Bygning, den gamle Skole, som i 1938 fyldte 

Aar. Kun til 1904 var den Byens Skole; siden har den været privat 
dens ud- 
Skikkelse 
den altid 

har været, og dens 
Indre er kun for
andret i den Ende, 
hvor Skolestuen 
var.

Til Lærerembe
det i Langkastrup 
blev min Far kal
det sidst paa Aaret 
1864. Han havde da 
i 5 Aar været i Dra- 
strup Skole, Essen- 
bæk Sogn. Al hans 
Skolegerning kom 
saaledes til at falde indenfor samme Kommune; thi han flyttede ikke siden. 
Efter sin Afsked blev han boende i den gamle Skole, som han købte, da der 
i 1904 blev bygget en ny, beliggende midt imellem Langkastrup og Floes. 
Samtidig søgte han sin Afsked og slap altsaa for at rykke ud af det gamle 
Hjem, hvad jo ellers er de fleste Embedsmænds Lod, anderledes kan det ikke 
være. Ved Tilkøb af Jord blev der en lille Gaard ud af den gamle Skole og 
Skolelodden. Min Far døde 1913, men jeg har en Broder, som endnu ejer 
vort Hjem.

Den 7. Novbr. i Fjor var det 100 Aar, siden min Far blev født i Ring i 
Øster Alling Sogn. I al Beskedenhed vil jeg ridse ham og den gamle Skole 
en lille Minderune i Anledning af de hundrede Aar, der er henrundne. Jeg 
mener, der er Træk, som kan tjene til Belysning af det folkelige Oplysnings
arbejde i Treds’erne og Halvfjerdserne i Egnen Øst for Randers. .

Min Fars Formand i Embedet i Langkastrup hed Christian Gøtzsche 
Carøe ; han var mere interesseret i Duer, som havde deres Tilhold i Gangen
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og Skôlestuen, end i Skolearbejdet. — Paa den Tid var der en Sognepræst i 
Virring, der hed Dinesen, »en elskelig Sognepræst« kalder Biskop Brammer 
ham, men han var svagelig og maatte i flere Aar holde Kapellan. En af disse, 
Jessen, senere Sognepræst i Grønbæk-Svostrup, fortæller, at det var meget 
smaat med Kirkegangen i Virring og Essenbæk Sogne. Hans Optegnelser 
stammer fra Aarene 1855—57. Om en Eksamen i Langkastrup Skole har han 
noteret: »2den April Eksamen i Langkastrup, Det gik saamænd simpelt«. Der
imod fra Virring Dagen efter: »Dette var en Glæde at høre paa« — (Lærer 
Ring). I Jessens Tid brændte Kapellanboligen. Den senere kendte grundtvig
ske Præst Markus Anker Secher Lund (sidst i Vium, hvor han døde 1913) 
var derefter Kapellan i Virring; han blev gift med en Datter af Pastor Dine
sen, og efter 6 Aars Kapellantid i Virring blev han Kateket i Lemvig. Han 
holdt sin Afskedsprædiken i Virring Kirke d. 14. Aug. 1864, og som et Kuri
osum kan tilføjes, at han da prædikede over nøjagtig samme Tekst som 6 Aar i 
Forvejen ved sin Tiltrædelse af Kapellaniet. Pastor Dinesen døde 1863, og Folk 
havde gerne set Lund som hans Eftermand, men der var ikke noget at gøre, 
skønt en Deputation var hos Kongen. Hen paa Aaret 1864 blev Alfred Hjal
mar El mq vi st kaldet til Sognepræst i Virring-Essenbæk; han var altsaa 
ny i sit Præsteembede, ligesom min Far var det i Lærerembedet i Langkastrup.

Den 9. Jan. 1865 var Elmqvist i Skolen sammen med min Far; det var 
første Dag, og der var visselig meget, der var i en sølle Forfatning, og med 
Undervisningsmidler stod det — selv efter den Tids Forhold — meget smaat 
til. Præsten vilde skrive noget op, men der var ingen Blæk og ingen Blæk* 
huse. »Hør, Børn, brugte I ikke Blæk, naar I skrev?«, spurgte Præsten. Bør
nene sad bomstille paa Pladserne, ikke en af dem mælede et Ord. »Ja, men 
Carøe maa da have brugt Blæk, og jeg ser, at n ogle af jer ogsaa har skrevet i 
Bog, hvor dyppede I da?«, spurgte Præsten videre. Da rejste en af de store 
Drenge sig, gik op til Katederet og satte en Finger paa en sort Plet paa dette 
og sagde blot: »Deri« — Paa dette Sted havde Blækhuset staaet, hvor de alle 
løb hen og dyppede, men Blækhuset var Carøes, saa det havde han taget 
med sig. —

Men inden vi gaar videre med Skolelivet i Langkastrup, maa vi høre 
lidt om de fem foregaaende Aar, da min Far, som før bemærket, var i Drastrup. 
Hans fulde Navn var Niels Nielsen Petersen (det gamle Slægtsnavn 
»Steen« antog vi i 90’erne), og han blev dimitteret fra Lyngby Seminarium 
1859. Samme Efteraar kom han til Drastrup og blev tillige Huslærer for 
Proprietær Harders Børn paa Tammestrupgaarden, der laa i hans Skoledi
strikt. To Ting fik en stor Betydning for hans Udvikling i disse Aar. For det 
første var det den Forkyndelse, som af Kapellanen, den før omtalte Pastor 
Lund, lød i Virring og Essenbæk Kirker i disse Aar; han var stærkt paavir
ket af det grundtvigske Livssyn, og i dette fandt min Far sit aandelige Stade 
og blev tro imod hele sit Liv. — Det andet var Krigsaaret 1864. Det nationale 
var stærkt fremme i Aarene før og efter Krigen, og den Paavirkning, der 
kristeligt og folkeligt fulgte af de mange Begivenheder, der fyldte Tiden, fik 
stor Indflydelse paa hans hele Liv og Gerning. — I Krigsaaret tog Tyskerne 
hans Skolestue til Vagtstue, og han fik saaledes vore Fjender nær paa Livet. 
Den første Morgen kom en prøjsisk Soldat og vilde laane »ein Besen« (en 
Kost). Skønt min Far havde lært Tysk paa Seminariet, kunde han ikke straks 
komme paa, hvad Prøjseren vilde; først efter at denne havde lavet adskillige 
Gebærder, lykkedes det ham at forstaa, hvad Meningen var. Efterhaanden gik 
det ret taaleligt, og Prøjserne var glade for, at der dog var et Menneske, der 
nogenlunde forstod dem.
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Lærer Petersen og Hustru med
deres 8 Børn, ca. 1890.

Paa Tammestrupgaarden var en Oberst indkvarteret. Da Prøjserne var 
gaaet over til Als, og Budskabet derom naaede tiJ Tammestrupgaard, vilde 
Obersten holde Gilde med nogle andre Officerer og rekvirerede Drikkevarer 
fra Randers. I Lysthuset nede i Haven blev skaalet og sunget af Selskabet, 
og Obersten indbød Harder, som han under Indkvarteringen var kommen 
paa konventionel Fod med, til at deltage; men det vilde Harder naturligvis 
ikke; han lod ogsaa Obersten forstaa, at det, der havde vakt Prøjsernes Glæ
de, var ham en Sorg. Noget beskæmmet trak Obersten sig tilbage til sit Sel
skab, men i den smukke Sommernat fortsatte Officererne deres Ovationer.

Efter at de prøjsiske Soldater var rejst, kom en Pige en Aften til min 
Far med et Brev, som hun havde faaet fra en af de bortrejste Soldater, med 
hvem hun under hans Ophold i Byen var blevet forlovet — sagde hun da. 
Nu vilde hun bede ham oversætte Brevet, hvilket han ogsaa gjorde; men da 
hun senere vilde have ham til at skrive for sig til Prøjseren, sagde han nej; 
han syntes, det var en Skam, at en dansk 
Pige vilde have noget at gøre med en fjendt
lig Soldat.

Min Far havde en Broder med i Kri
gen; han blev taget til Fange den 18. April 
og ført til Østrig paa Fæstningsarbejde. — 
Efter sin Hjemkomst havde han i mange 
Aar (til sin Død i 1910) Fædrenegaarden i 
Ring. Han fortalte udmærket om sine Op
levelser. Jeg husker fra min tidligste Barn
dom, hvordan jeg forbavsedes over en Be
mærkning i hans Fortællen: »A var it’ aa 
mi Bowser fræ den Gaang, vi gik fra Dane- 
virke, og saa te a som Fange kom te Ham
borg«. —

Min Far var to Gange gift. Første
Gang med en Husjomfru fra Tammestrupgaarden: Oline S to Vga a rd. 
Hun døde efter faa Aars Forløb, og anden Gang blev han gift med Ane 
Laursdatter Kjær: det var i 1874. Hun blev derved Stedmoder til 2 
Drenge; i sit Ægteskab blev hun selv Mor til 2 Drenge og 1 Pige; af disse 
Børn er jeg den yngste. Hun havde i sine unge Dage — men efter at min 
Far var kommen til Langkastrup — ogsaa været paa Tammestrupgaarden, 
kom senere til Langkastrup og tjente i Skolen, da Oline døde; hun blev saa 
Husbestyrerinde og derefter Hustru og Mor i Hjemmet. Hun havde maattet 
tjene, fra hun var 7 Aar gammel, og havde næsten ingen Skolegang faaet; 
men hun var i Besiddelse af et godt Humør, stor praktisk Begavelse og blev 
i alle Maader min Far en fortrinlig Hjælper, og for os Børn blev hun en 
ualmindelig kærlig Mor. Skønt meget Arbejde var lagt paa hendes Skuldre 
baade ude og inde, saa nynnede eller smaasang hun næsten altid, og jeg har 
aldrig hørt hende beklage sig eller set hende med sure Miner. Hun over
levede min Far i 11 Aar; da jeg tog Afsked med hende faa Timer, før hun 
døde, sagde hun: »Nu skal jeg snart se Far igen«. Dermed mente hun vi 
Børns Far. Hun var barnligt troende og gav sig trygt Gud i Vold; hun var 
aldeles sikker paa, at Døden var Indgangen til Gensynet med kære afdøde. 
Hun var »synsk«, som man kaldte det, naar et Menneske kunde se overna
turlige Ting. Jeg tør ikke udtale mig om, hvad det mærkelige har været, 
men jeg skal genfortælle et Par underlige Tilfælde, og saa maa enhver tænke 
derom, hvad han vil.
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Medens hun tjente som Stuepige paa Tammestrupgaarden, sad hun en 
Aften lidt ind i det nye Aar og ventede paa Herskabet. En Karl sad ogsaa 
og ventede, fordi han skulde »spænde fra«. Pludselig — Klokken var henad 
1 — hørte de begge en Vogn komme ind i Gaarden i stærk Fart. Min Mor 
løb gennem Stuerne for at lukke Hoveddøren op, og Karlen fo’r ud af Køk
kendøren, men der var intet Køretøj. Han forklarede bagefter, at han saa 
noget som en sort Sky forsvinde ud af »Gabet« mellem Stuehus og Udhus
længe; min Mor havde intet set, kun hørt Vognen. Lidt senere kom Har
ders hjem, og selvfølgelig fortalte min Mor, hvad hun havde oplevet. »Det 
skal du ikke bryde dig om, Ane«, sagde Fruen, «den Vogn har jeg hørt flere 
Gange, og det er rigtigt nok, den kommer en Nat lidt ind i det nye Aar«. — Hun 
vidste ogsaa at fortælle, at det mærkelige Fænomen skyldtes en Grevinde fra 
GI. Estrup, der ikke kunde finde Ro i Graven, fordi hun i levende Live havde 
svoret sig Hald Sø ti) ved at paastaa, at hun stod paa sin egen Jord; hun 
havde nemlig taget Jord i sin Sko hjemmefra — et Trick, som Vorherre 
altsaa ikke vilde anerkende. Gaarden var blevet bygget hen over den gamle 
Vej, derfor maatte Grevinden gennem den. Porten maatte ikke lukkes, saa 
vilde den blive splintret; dog kunde det gøre det, naar der var et Hul i en 
af Portfløjene.

Den anden mærkelige Tildragelse fandt Sted i Langkastrup. Da tjente 
hun i en Gaard midt i Byen og skulde en Aften, lige i Mørkningen, gaa hen 
i en anden Gaard, ca. 5 Minutters Vej borte, for at laane 
hun vilde gaa ind mellem Stuehus og Udhus saa hun 
et Ligfølge komme ud fra Porten og svinge hen efter 
Kirkevejen. Ligvognen med Kisten og Følget bagefter 
saas ret tydeligt, ligesom hun ogsaa kunde høre en 
utydelig Mumlen af mange Stemmer. Hun forrettede 
sit Ærinde og kom tilbage til sin Madmoder, som hun 
fortalte, hvad hun havde set. »Det er nok vor gamle 
Faster, der skal af Sted«, sagde denne; thi der var en
Gaard, hvor Synet var sket. Min Mor blev syg og maatte gaa til Sengs, men 
næste Morgen var hun paa Færde som sædvanlig. Men det blev ikke den 
den gamle Faster; thi hen paa Formiddagen kom der Bud, at Sønnen i Gaar
den var blevet slaaet ihjel ude i Mergelgraven af nedstyrtede Lermasser.

Nu tænke om dette, hvad man vil. Min Mor var netop et fornuftigt 
Menneske, hverken »sværmerisk« eller nervøs. — Jeg ved ikke, om hun har 
fortalt os om alle sine mystiske Oplevelser. Jeg skal blot tilføje een endnu: 
Som før nævnt var der 2 Drenge, hun var Stedmoder til. I 1915 blev den 
ene af disse, som da var en Mand midt i Fyrrene og boede i Slagelse, syg. 
I nogle Dage vidste vi ikke, til hvilken Side det kunde gaa. En Morgen, da 
hun vaagnede derhjemme i den gamle Skole, sagde hun til min Bror: »Nu 
er Albert død; han kaldte flere Gange paa mig i Nat«. Min Bror mente, at 
nu maatte de da først se, om der kom Brev om det; men hun sagde, at det 
var mindre væsentlig, for hende vilde det kun meddele, hvornaar han skulde 
begraves; thi at han var død, var sikkert nok. Dagen efter kom Brevet, han 
var død den Nat, hun havde hørt ham kalde paa sig.

ikke utilbøjelig til selv at mene, at hendes Fødsel 1844 paa 
kunde have Indflydelse paa hendes »synske Sans«. I April Md. 
konfirmeret i Virring Kirke af Pastor Dinesen. Omtrent sam
en uhyggelig Begivenhed, som hun har fortalt om: En Sven- 

et Brød. Just som

w
3

4)
3

x1
!

Port

gammel Kone i den

Hun var 
Store Bededag 
1858 blev hun 
tidig forefaldt
sker, Ola Berggren, havde myrdet en ung Pige og kastet hendes Lig i Fjor
den. Han blev dømt til at henrettes, og Exekutionen skulde finde Sted paa
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Lærer Niels N. Petersen, 
Langkastrup (ca. 1905).

Drastrup Mark i en Dal, der kaldes »Svends Dal«. En Mængde Tilskuere var 
mødt op, men Militær fra Randers slog en tæt Kreds om Retterstedet, saa 
de mange nysgerrige saa kun et Øjeblik Skarpretterens Økse glimte i Luften. 
Fra »Randers Amts Avis« ved vi, at Henrettelsen fandt Sted d. 16. April 1858. 
Den henrettede blev begravet ikke langt fra Retterstedet i et Markskel, og en 
Kampesten blev lagt oven paa Graven. Min Mor kendte Stedet; naar vi mange 
Aar efter gik ned til »Ørnebjerghuset«, hvor hendes Søster boede, kunde vi 
ved at gaa en lille Omvej passere forbi det. — Det var altid med en Gysen 
gennem Kroppen, at jeg i mine tidlige Barndomsaar trippede hen over den 
flade Sten.

Skolebygningen ser — som Billedet foran 
viser — godt ud trods sine 100 Aar; den er godt 
20 Alen — vi holder os til det gamle Maal — i 
Længden, og Indgangsdøren paa Forsiden fører 
ind til Forstuen, som var fælles for Læreren og 
Skolebørnene. Den var brolagt med smaa, run
de Sten, men Brolægningen var meget ujævn; 
dette havde ogsaa sine gode Sider, thi om Vin
teren, naar Børnene havde trampet Sneen af 
Træskoene ude i Gangen, kunde Læreren bjerge 
sig over Vandet paa Toppen af de Sten, der 
ragede højest op. Parallelt med Bygningen — 
ca. 15 Alen Nord for — laa Udhuset; her havde 
der før 1838 været Skole. Det blev revet ned 
1910 og et nyt bygget paa samme Plads. I det 
gamle var der kun 2Va Alen til Bjælkerne, som 
stak »Hovederne« ud gennem Stolperne, Hele 
Husets Tagværk »trak« stærkt imod Øst, saa det 
ragede et stort Stykke ud over Gavlen. Alligevel 
holdt det godt til de mange Storme, der gik hen over det, og ved Nedbryd
ningen var det vanskeligt at faa det gamle Tømmerværk skilt ad. Skolen af 
1838 var med sine Egestolper og sin Højde baade i Stue og Tagværk en im
ponerende Bygning i Forhold til den gamle.

Som Skolen laa midt i Byen, var den i min Fars Tid ogsaa Midtpunk
tet for, hvad der blev ydet af Oplysning, ikke alene for Børnene, men ogsaa for 
Ungdommen og de ældre. Her havde Sognebogsamlingen sit Hjemsted, og her 
blev der holdt Aftenskole og undertiden Møder for de ældre. Attester af for
skellig Art, Bønskrifter til Sogneraadet o. m. a. Skriverier udførte min Far 
for Beboerne — selvfølgelig uden Betaling. Blandt Aspiranter, der agtede at 
gaa Læsevejen, og som blev forberedt hos ham, kan nævnes Højskoleforstan
der Kristensen-Randers, Ollerup; han fortæller selv i sine Erindrin
ger om denne Forberedelse, og jeg har fundet følgende Bemærkning: »Han 
(det var altsaa min Far) hjalp mig uden Vederlag, og han hjalp mig godt«. 
Herfra har jeg ogsaa faaet at vide, at Kr.-R. fulgte med min Far og Lærer 
Johansen, Uggelhuse, til Randers for at høre Frederik Barfod holde 6 Fore
læsninger om Christian den Andens Tid. De gik baade ud og hjem — det 
blev 24 Mil ialt, og det var om Vinteren.

»Uden Vederlag« bemærkede Kr.-R. Ja, det var jo netop det, der skete 
dengang vel nok for de fleste Landsbylæreres Vedkommende. Jeg ved ogsaa, 
at naar de to Højskolemænd, Jens Lund i Vejstrup og den nys nævnte Kri
stensen-Randers, kom paa deres Hjemegn (de var begge fra Virring Sogn), 
saa fik min Far dem undertiden til at tale i Skolen en Aften, og det var
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Forsamlingshuset 1 Langkastrup.
Over dets Tag ses Tagryggen med 2 Skorstene af den gamle Skole.

naturligvis gratis baade for Talernes og Tilhørernes Vedkommende. — Der 
kunde nok trænges til Oplysning og Løftelse op over det daglige Livs træl
somme Gang. I Langkastrup var der mange fattige, og adskillige var nedsun
ken i Drukkenskab og et usselt Levned. Fra min tidlige Barndom husker jeg 
nogle af disse fulde, bandende og skændende Mennesker, som jeg var meget 
bange for. Efterhaanden havnede nogle af dem paa Fattiggaarden og andre 
forsvandt andet Steds hen eller døde i Hjemmet — hvis deres Opholdssted 
kan benævnes saadan —. Midt i 90’erne blev der bygget Forsamlingshus; 
store Efteraarsmøder, Gymnastik og meget andet, som den gamle Skole ikke 

havde kunnet 
give Plads til, 
blev nu holdt 
der. — Men det 
var ikke alene 
i »AandensVer- 
den, der arbej
dedes i den gam
le Skole; dens 
Beboere maatte 
ogsaa tage fat 
med Hænderne. 
— Skal jeg næv- 
netreGrundpil- 
ler, der bar mit 
Hjem, maa det 
være Flid, Nøj
somhed, Guds* 
frygt, og som en 

Understrøm, en Kilde, der roligt holdt alt i Gang, kan tilføjes Kærlighe
den. Der taltes ganske vist ikke meget om den, men den var der; det er 
dens Tryllemagt, der har kastet sin Glans over Barndomshjemmet, saa det 
aldrig kan glemmes.

Efterhaanden som vi Børn voksede op, maatte vi hjælpe til i Stald og 
Lo, i Mark og Have. Min Far havde købt en Jordlod og to Enge; der var 
altid nok. Haven var hans Værk, han havde plantet hvert Træ, og han plan
tede en lille Granplantage. Han baade saaede og høstede selv sit Korn i 
mange Aar.

I Vintermaanederne maatte min Mor røgte Kreaturerne; da maatte 
Dagslyset udnyttes til Skolens Gerning, og saa var dér nok for min Far, for 
der var temmelig mange Børn i Klasserne. Trods al Travlheden havde han 
dog ogsaa Tid til at deltage i Kursus; adskillige Gange var han i sin Som
merferie i København i den Anledning. Saa maatte vi naturligvis have Hjælp. 
Vi havde i mange Aar en ældre Mand (Claus Henrik) til at drive Skolemar
ken; thi selv var vi ikke kørende, naar vi undtager Trillebøren og en tohju
let Kærre, som vi Børn maatte trække. — Han kørte med Stude, og han var 
min gode Ven ; jeg sad ved hans Side paa Siddebrædtet, og jeg fik Lov at holde i 
Tømmen bag ved Claus Henriks Hænder. Denne Mand havde været 7 Aar i 
Horsens Tugthus for Tyveri, men det vidste jeg ikke noget om — dengang. 
Naar Far var i København, og det hændte, at Mor tog derover i et Par Dage, 
saa de fulgtes ad hjem, saa gik Claus Henrik i vort Hjem og passede alt. 
Aldrig tog han saa meget som en Kerne Korn fra os. Engang sagde Far til 
ham: »Hvordan kan det være, Claus, at De aldrig tager noget fra mig?« —
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»Det skal a saamænd sej Dem«, svarede han, »a haar aldrig stjaallen fræ 
andre end dem, der haar for møj«. — Men der var nok en Ting til; Ikke et 
Sted var der laaset i vort Hjem. Den Tiltro, der derved vistes ham, vilde han 
ikke gøre til Skamme.

Alle ved, hvorledes der i Slutningen af Firs’erne og Halvfems’erne skete 
store Fremskridt paa mange Omraader. Den danske Bondestand blev sig selv 
bevidst, blev friere, dygtigere og fik en langt videre Horisont. Jeg ved, der 
er saa meget, der har Indflydelse ved slig en Udvikling, men jeg tror, at der 
var et Kuld af Lærere, som paa deres beskedne Plads var med til at bane 
Vej for disse Fremskridt. — Om min Far her har udført et Arbejde i s i n 
Kreds, tør jeg ikke dømme om. Jeg vil hellere citere, hvad hans Eftermand 
i Embedet, Lærer Nygaard, skrev ved hans Død i 1913:

»Lærer Steens stærke aandelige Interesse og store Frisind førie ham 
hurtigt sammen med det Kuld af Lærere, der i Egnen Syd og Øst for Ran
ders igennem en lang Aarrække har øvet en vidtgaaende Indflydelse. Mellem 
Mænd som Steen, Langkastrup, S. Jensen i), Aarslev, Holm2), Assentoft, og 
Johansen, Uggelhuse, knyttedes et varmt Venskabsforhold, fordi de var hin
anden saa nær aandelige beslægtede paa saa mange Maader. Hver for sig var 
og er de store, stærke Personligheder, men.deres Hovedsynspunkter overfor 
Skole, Kirke og Politik var ens, og alle har de i stor Udstrækning sat deres 
Præg paa Egnen gennem Børneopdragelsen og den personlige Paavirkning 
overfor Ungdommen og de ældre«.

I 1890 kom der en ny Præst til Virring; han var en dygtig Prædikant, 
men hans Syn paa det kristelige og folkelige var vidt forskelligt fra min Fars. 
I Politik var han stærk konservativ og højkirkelig i Dogmatikken. Han kræ
vede megen Udenadslæren af sine Konfirmander og kunde i de første Aar 
»vise dem væk«, saa de maatte gaa om igen, naar de ikke var dygtige nok. 
Men saa prøvede man den gamle Metode: Bestikkelsessystemet. Min Søster 
gik til Præsten sammen med en Dreng, det kneb forfærdeligt for; thi han 
kunde ikke en Gang læse ordentligt. Da man nærede Bekymring for, hvor
dan det skulde gaa ham, havde han en Onkel, der var saa heldig at fange to 
dejlige Laks, der saa blev foræret Præsten. Men er der dumme Hoveder til, 
saa er der jo ogsaa kvikke og opfindsomme. Da Drengen var »sluppen igen
nem«, og Skaren var kommen uden for Præstegaarden, sagde et af de »lyse« 
Hoveder blandt Drengene, idet han lod de to Laks blive til Torsk: »Ja, 
du kan sagtens blive konfirmeret, for Præjsten faar tow Tosk for at konfir
mere jen«. — Efterhaanden faldt det helt væk med denne »Visen fra«. Naar 
det var Evnerne, der manglede, hjalp det jo ikke stort at »gaa om«.

Mellem Pastor Østergaard (saaledes hed Præsten) og min Far stod flere 
stærke Disputter, men nogen Bitterhed affødte de ikke — tværtimod; de naa- 
ede til at respektere hinandens Mening, og da Østergaard mærkede, at 
for min Far var det ikke Mundsvejr, naar han sagde, at han havde fundet 
Fred i sin Daabspagt, og derfor var det ham en Livssag at være tro mod 
den, saa forstod Præsten, at han stod overfor et erfarent kristent Menneske, 
der ikke levede paa noget tillært, men paa en indre Overbevisning, der 
kunde bære i Liv og Død. Mange Aar efter sagde Østergaard engang: »Jeg 
blev betænkelig ved at gaa videre over for Lærer Steen. Jeg standsede ved 
dette: Berøv ham ikke noget, som du ikke vil kunne erstatte«. Der er en dyb 
Erkendelse i disse Ord; den gamle Lærer og den unge Præst havde lært at

9 Landstingsmand i 9. Kreds. 2) Far til afdøde Pastor Holm i Fruering 
ved Skanderborg.
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kende hinanden. Trods forskelligt Syn paa det største og bedste, blev de 
Venner. — Religionstimerne i Skolen var min Fars de bedste Timer. Han 
talte ud af sit Hjertes Forbindelse med Gud, ud af den Værdi, som Bevidst
heden om det evige Liv giver. Han gik Vejen selv, og det har Børn en fin 
Sans for at mærke; »thi ikke tusind Ord sig prenter som en Gernings Spor«. 
Engang — i 1911 — jeg i Anledning af et Embede opsøgte Provst Nørregaard 
i Grenaa, sagde denne til mig: »Jeg har kendt mange Lærere, men ingen, der 
kunde gøre en Religionstime saa levende, som Deres Far kunde. Bring ham 
min Hilsen; jeg mindes ham med Glæde«. —

I 1938 var det som nævnt 100 Aar, siden Skolehuset i Langkastrup rej
stes, i Fjor var det 100 Aar, siden min Far blev født; han havde en Gerning 
at udføre; den blev for en stor Del, og vel nok den bedste Del, udført 
indenfor den gamle Skoles Mure. — Lykkedes den? — Derom kan jeg ikke 
dømme. Hans gamle Elever k a n i nogen Grad. Gud kan bedst. Og lad os 
blot sige med Grundtvig: »Udrundne er de gamle Dage«, naar vi kan tilføje 
de Linier, der indeholder en Fortrøstning om vort Lands og vort Folks 
Fremtid:

»Men lovet være Himlens Gud, 
de ædles Æt dør aldrig ud« —

Uarre 33ys Uide 1663.
Ulf Ullfred UCaae.

Gjern Herreds Tingbøger begynder i Aaret 1663, og i den allerførste 
findes nedenstaaende Vide for Farre By. Den er ikke meget rig paa Detail
ler; men den var i sin Tid Landsbyfælligets Lov om Markfred og Byfred og 
meget mere. Den anføres her i sin gamle Klædedragt; der kan være vanske
lige Ord iblandt, men den er saaledes mere præget af Landsbysproget, end 
om den blev oversat til Nutidsdansk. Jeg maa dog bemærke, at det er ikke 
det oprindelige Videbrev, vi har for os; men det er et Tingsvidne om Vide- 
brevet udstedt paa Herredstinget. Nu om Stunder maatte det vel kaldes en 
Tinglæsning af Viden. De er da ogsaa otte Mand af Byen, som møder op for 
at bevidne Videns rette Ordlyd og Indgaaelse. Dette fandt Sted Lørdagen d. 
2. Maj 1663. Tingsvidnet er udstedt til Niels Mogensen i Farre og lyder saaledes:

»Niels Mogensen i Farre et Vidne om deris Vide.
For tings dom stod Rasmus Pedersen, Laurits Foeg, Rasmus Jensen, 

Jens Michelsen, Michell Pedersen, Jens Andersen, Jens Rasmussen i Farre, 
paa deris egne och meniig bymends vegne bekiende och till stod, at di haffue 
samtlig bymend ved tagen denne effterschrefne vide och ved tegt vdi Jesu 
naffn byen till nøte og gaffun.

Først at dis eng och kuorn schall vere i fred ad St.Vollborig dag. Hou 
sig siden fordrester met nogen feren1), huad det ver kand, schall2) schriffues 
for vide byg 2 schip.

Noch schall vors gierder®) vere till lugt for byen baade vet byen och 
i huer me(n)ds gorde ad St. Vollborig dag, och huis, som finds brøst felldig, 
de bøde till grander4) 2 schip byg.

Noch schall der intet femon gaa met vors kiør vden®) det, som (nogle 
faa Ord mangler)------her i mod for drister, bøder for høffuet 2 schip byg.
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Noch schall der------ øg kome i vors kou drøfft7) fra Røgen veje till
Rødich fra St. Vollbrg. dag och till kuornt komr i hus vden han haffuer det 
i grandes minde. Hou der i mod giør, bøde till grander 4 schip byg.

Noch huis helid8) øg, som findes i vors kou drøfft udi Nøruang, aff 
fare indestes9) øg, fra St. Vab. dag till kuornet korne ind, bøde 4 schip byg; 
schall der ingen sete filir øg vdi tyre, ind en hest elir øg paa hur oting iord 10), 
som hand haffr til si gord, och den som haffuer V2 oting mo nyde en hest 
eler øg, dersom øget hofu føll, da schall (han) holde det fra kuornt, ad vårs 
hand 2 gange, bøde 2 schip byg.

Huo sig fordrester at sete fur11) i tyr, bøde 4 schip byg; och schall 
der ingen kale12) eller fur vere i tyr. Huo der i mod giør, bøde 4 schip byg.

Och schall der ingen vere forschert aff di, der haffu øg och Vogn bode 
fatig och rig, at føre stachell af by, huo sig imod giør, bøde 4 schip byg.

Noch schall menig mend til gaa och tage vors vide vden dom och 
dielen14)- Huo, som da griber till Voben ellr vergi16) at giøre sin grande 
schade ellr met schields ord, bøde 6 rigsdaler til hosbund1B) och i17) tønd 
øll till grander18), gued som 3 dal; och stod forn. mend till vederm(o)ls ting«.

Ordforklaringer.
Nogle enkelte Ord maa vist forklares nærmere. !) feren maa være 

Færden, Færdsel. 2) c h skrives for k. 8) g i e r d e r er Gærder eller paa Eg
nens Maal Gjare. Det maa være Gærder af nedrammede Staver med et Flet
værk imellem af tyndere Grene og Kviste. 4) Grander er Byfælligets Mænd. 
5) vden, uden, idet der brugtes v for u. ®) høffuet er Høvedet. 7) k o u 
drøfft: Kodrift. Den omtalte Kodrift mellem Røgen Vej og Røddik er nok 
det store Rukjær; her skulde Hestene holdes fra i Sommertiden. 8) hel ld. 
Man bandt Forbenene løst sammen paa løsgaaende Heste, saa de ikke skulde 
løbe bort, saa var de helld eller hildet. 9) indestes. Inderste kaldtes den 
anden Mand i Gaarden. Han havde noget af Gaardens Jord. Der var nemlig 
meget ofte mere end een Mand i Fæstegaarden. 10) oting iord = Otting 
Jord. Det er en middelalderlig Arealbenævnelse, hvis Størrelse ikke nu kan 
«angives helt nøjagtigt. Her ser det ud til at være brugt om !/8 af en Helgaard. 
Fæsterne havde mange Heste, dels paa Grund af de tunge Hjulplove og dels 
paa Grund af de Arbejdsydelser, han var pligtig at yde Herregaarden i Form 
af Hoveri og Ægtkørsel. Der skulde holdes en Hest for hver Tønde Hartkorn, 
Gaarden havde. En Hest paa Græs for hver Otting Jord, kan altsaa give otte 
Heste til en Helgaard, der skulde have c. 8 Td. Htk. n) fur: Faar. 12) kale: 
Kalve. 18) forschert: forskerset. Det maa her betyde, at ingen maa for
sømme den Pligt at føre Stakkel af By. Staklerne, Stavkarlene er Krøblinge 
og gamle, der gaar rundt og tigger. Almindelige Tiggere, som havde deres 
fulde Førlighed, gjorde man ikke særlige Anstalter for; de kunde selv forføje sig 
til næste By; men Staklerne, der kom til Bys, skulde køres til den næste By, 
naar de havde nydt tilstrækkelig Gæstfrihed i Farre. Denne Føren Stakler af 
By omtales i enkelte andre gamle Vider, saaledes siges i Viden for Asferg og 
Bjerregrav ved Randers (Danske Vider og Vedtægter II B. S. 230), at By- 
mændene har en Fjæl eller Stok, som skal følge Stakkelsrejsen, saa den kan 
gaa ret om i Byen. Naar Rejsen var endt, afleverede man Stakkelsfjælen til sin 
næste Grande, der saa var pligtig at gøre den næste Rejse. 14) vden dom 
och dielen: Meningen er, at der ikke kan føres Proces om, hvad Viden 
giver Bøde for. Det maa man som god Grande yde til Byfælliget uden Muk- 
keri. 16) Voben eller vergi: Vaaben eller Værge. Læseren mener at have 
lært i Skolen, at ved Undertrykkelsen af de jydske Bondeopstande i Slutnin
gen af Middelalderen forbødes det Bonden at bære andet Vaaben end en kort 
Kniv. Nu er der jo en ikke ringe Mulighed for, at Viden her kun er en Be
kræftelse af en ældre Vide, og at Udtrykket: Vaaben eller Værge er overgaaet 
fra denne. Man skal dog ikke granske ret meget i Retssager fra 1600-Tallet, 
før man faar en Fornemmelse af. at det ikke var ualmindeligt, at Bonden 
havde en Økse hos sig. Om de Farre Mænd mødte paa Grandestævnet med 
Øksen i Haand, skal jeg dog lade være usagt. 1B) hosbund: Herremanden. 
17) i: bruges for Tallet 1. 18) Denne Gang er Bøden særlig stor, da det er selve 
Bytingets Fred, der krænkes, og det bør være lige saa fredhelligt som Her
redsting og Landsting.
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Stednavne i Saôro Sperred*).
SRf StCristian &Cald.

Herredsnavnet S a b r o (c. 1200 Øm Klosters Krønike SRD V p. 241
Sahebroch; Valdemars Jordebog 1231 Saghæbrokhæreth) er det vanskeligt at 
give en helt tilfredsstillende Forklaring paa. I »Aarhus gennem Tiderne« I p.
99 har Peter Skautrup og S. Haugstrup Jensen forklaret Forleddet af et gam
melt Ord for »Fugtighed«, og denne Tolkning træffer sandsynligvis det rette. 
Det gammeldanske saghi i Sabro og de forskellige Saaby’er (ældre Saghæby) 
er samme Ord som det svenske Sønavn Sagan og nærbeslægtet med islandsk 
saggi »Fugtighed«. Oluf Nielsens gamle Formodning (i Blandinger udg. af 
Universitets-Jubilæets Danske Samfund I p. 269), at de nævnte Navne kunde 
indeholde det oldnordiske Gudindenavn Saga, kan ikke være rigtig. Mere 
tvivlsomt er det derimod, om Forfatterne har Ret, naar de i »Aarhus gennem 
Tiderne« tænker sig, at sidste Led kan betyde »opbrudt Jord«. Snarere fore
ligger der en nordisk Parallel til det oldengelse broc »Bæk« og det middel- 
nedertyske brok »Sump«, et Ord, som man forresten ogsaa har antaget ind
gik i norske Stednavne. Her maatte det være Betydningen »Sump«, der fore* 
laa, og Navnet kunde da sigte til de især i tidligere Tid betydelige Engstræk
ninger Syd for Byen. løvrigt vilde det være fristende at sammenstille Endelsen 
med et Naturnavn Bro g Balle, der forekommer paa Matrikulskortet fra 
1794, men den samme Lokalitet kaldes i Markbogen 1683 Bryge Balle, og saa 
længe yderligere Materiale ikke foreligger, er den rette Form altsaa tvivlsom.

Ing-Typen er repræsenteret ved tre Navne i Sabro Herred. Sognenav
net Lading (a/12 1344 Lathingh) er blevet forklaret som en Afledning af det 
gammeldanske Mandsnavn Lathi. Dette er imidlertid ganske usikkert, da det 
overhovedet maa anses for tvivlsomt, om Forleddet i noget dansk Navn paa 
-ing er et Personnavn; adskillige ing-Navne kan derimod med fuld Sikker
hed afledes af Ord for Terrænforhold eller lignende. Snarest bar vi her Ordet

♦) Denne Oversigt følger samme Plan som tidligere Oversigter over Sted
navnene i 0. Lisbjærg, Hasle og V. Lisbjærg Herreder i Østjydsk Hjem
stavn 1936 og 1938. Kun det Navnestof, der kan antages at gaa tilbage 
til Middelalderen, er medtaget. Kilderne er de samme som for de nævnte 
Herreders Vedkommende, og Materialet stammer fra Stednavneudval
gets Samlinger.

48



ØSTJYDSK HJEMSTAVN
•

Lad, der indgaar i de sjællandske og fynske Ladbyer, og som i svenske Sted
navne bruges om en ophøjet Vej over blød Bund (egentlig »noget opstablet«) 
Kunde Navnet tænkes at staa i Forbindelse med den ældgamle Vej fra Aar
hus til Viborg, der altid har gaaet gennem Lading? — Nor ring i Foldby 
Sogn (c. 22/7 1319 Aarhusb. p. 484 Noringh) er heller ikke forklaret med Sik
kerhed. I »Aarhus gennem Tiderne« I p. 85 sammenstilles Navnet med gammel
svensk Nordhrunge, der er tolket, som et Slægtsnavn Nordhrunger »de nord
fra kommende eller stammende«. — T i n n i n g i samme Sogn (24/5 1386 Ten- 
nigh; 18/13 1386 Tynnyngh) er paa Grundlag af den ældste Skrivemaade Ten- 
nigh forklaret som en Sammensætning med -eke »Egeskov« (Aarhus gennem 
Tiderne I p. 86). Sikrere er det dog nok at regne med, at Tinning er et ægte 
ing-Navn, og at den nævnte Form beror paa en Skrivefejl (glemt Forkortel
sesstreg for n). Det kan bemærkes, at samme Dokument har andre mindre 
korrekte Navneformer (Suten = Søften; Swystorp ~ Svejstrup). Navnet maa 
da sammenstilles med Tønning i Tyrsting Herred (20/7 1411 Tynnyngh) og 
med svensk Tunnunge eller Tynninge, som man (med tvivlsom Ret, jfr. ovf.) 
har forklaret som et Slægtsnavn, afledt af Personnavnet Tunni.

Fra de første Aarhundreder af vor Tidsregning stammer antagelig Sog
nenavnet H a 1 d u in (14/n 1203 [Afskr.] Hallum), der er en gammel Sammen
sætning paa -hem, samme Ord som vort Hjem, men i Stednavne med Betyd
ningen »Bygd, bebygget Omraade«. Første Led er Ordet Hald, oldnordisk 
halir, »Skraaning«. Byen ligger paa stærkt skraanende Terræn.

Af Folkevandringstidens Navnetyper mangler -sted helt, medens der 
findes et enkelt Navn paa -lev, Skjoldelev i Lading Sogn (18/a 1386 Skwl- 
deløf; 7/i 1426 Aarhusb. p. 505 Skioldeleff). Navnet skal snarest sammenstilles 
med det sjællandske Skuldelev i Horns Herred, som man har forklaret af 
Kvindenavnet Skuld, kendt fra Sagnhistorien som Navn paa Rolf Krakes Sø
ster (se Danmarks Stednavne II p. 138).

Meget gammelt er sikkert Sognenavnet Vi tten (w/3 1343 Aarhusb. p. 
477 Wittin). Man har ment, at sidste Led var Ordet Tun »Indhegning« og 
første Led Ordet Vi »Helligdom« (Oluf Nielsen i Blandinger etc. I p. 244 f.), 
men helt sikker er Forklaringen næppe. Gammel er ogsaa V i v i 1 d i Lyngaa 
Sogn (10/6 1432 Aarhusb. p. 518 Vivild), der er samme Navn som Vivild i Søn- 
der-Hald Herred. Det er formodentlig afledt af eller sammensat med et Ord, 
der betyder »Drejning, Krumning i Terrænet«, og som hører sammen med 
oldnordisk vifa »dreje, svinge«. Ordet indgaar ogsaa i et andet østjydsk Sted
navn, Vive i Hindsted Herred (18/h 1267 Wifø).

Et usammensat Navn af høj Ælde er H a a r i Haldum Sogn (26/0 1499 
hare; i Dialekten udtalt paa samme Maade som Dyrenavnet Hare). Det er 
samme Ord som svensk Dialekt har(e) »Stengrund«; jfr. Nabobyen Sandby. 
Haar ligger paa højt, bakket Terræn. Usammensat er vel ogsaa det forsvundne 
Spurre eller Sporre i Folby Sogn (Kronens Skøder I p. 284), men om 
Oprindelsen kan intet siges med Sikkerhed.
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Af Navne paa -by findes der to, Sandby i Haldum Sogn (10/6 1432 
Aarhusb. p. 518 Sandby) og Sognenavnet F o 1 b y (1215—24 Aarhusb. p. 406 
Folby). Det sidste er maaske sammensat med Ordet Fole; der findes enkelte 
Eksempler paa, at denne Navnetype har Dyrenavne som Forled.

Sognenavnet Lyn ga a (4/8 1255 [Afskr.J Liungheg; S4/6 1386 Lyngu) er 
en gammel Sammensætning paa -høj, formodentlig fra Vikingetiden eller en 
noget ældre Periode. Gammelt er vel ogsaa Navnet paa den store Sogneby 
Hadsten (10/6 1432 Aarhusb. p. 518 Halstiern). Paa Grundlag af den gamle 
Skrivemaade har man ment, at sidste Led var samme Ord som det svenske 
tjärn »lille Indsø« (Johs. Steenslrup i Indledende Studier over de ældste dan
ske Stednavnes Bygning p. 109). Forleddet maatte vel saa være Ordet Hals, 
som ofte bruges i Stednavne om Terrænformationer, der kan sammenlignes 
med en Hals, men det maa bemærkes, at Tolkningen udelukkende bygger paa 
en enkelt middelalderlig Skriveform.

Af Navne paa -torp findes der i Herredet en halv Snes Stykker, hvoraf 
nogle betegner forsvundne Bebyggelser. De anføres her i alfabetisk Orden: 
Bruseltorp, forsv. Bebyggelse i Lading Sogn (5/3 1327 Aarhusb. p. 446; 
23/8 1427 sts. p. 469), indeholder som de fleste Torpnavne et Personnavn, for
modentlig et gammelda. Brusli. Navnet er ikke overleveret i skriftlige Kil
der, men er beslægtet med oldn. Brûsi, gammelsvensk Bruse, der indgaar i 
det sjællandske Bruserup. Sognenavnet F a a r u p (Mandtal 1610 Faarup) inde
holder maaske ogsaa et Personnavn. Andre Faarup’er er sammensat med et 
Ord far eller farth, der betyder »Overfartssted«*) men denne Betydning synes 
daarligt at kunne passe her. Fajstrup i Lading Sogn (7/i 1426 Aarhusb. 
p. 505 Faddistorp), indeholder vistnok et Personnavn Faddi eller Faddir; 
heller ikke dette Navn er direkte overleveret. Kn istrup eller Knisterup 
nævnes i Kronens Skøder 8/8 1585 (Bd. I p. 294) blandt »øde Bygger« i Folby 
Sogn. Da Navnet ellers synes at være ukendt, er det svært at sige noget om 
Oprindelsen. Kvottrup i Faarup Sogn (Mandtal 1610 Kuortrup, Quortrup) 
er samme Navn som Kvottrup i Onsild Herred (</4 1488 Kortorp). Første Led 
cr Mandsnavnet Korni, som vi ogsaa har i Kornerup paa Sjælland. Mun
delstrup i Faarup Sogn (Mandtal 1610 Mondelstrup) er sammensat med 
Mandsnavnet Mundil. Det forekommer i Oldnordisk i Formen Mundil], Myn- 
dill som Navn paa opdigtede Personer og er samme Navn som det german
ske Mundila, der nævnes hos latinske Forfattere i det 6. Aarhundrede. Ris
trup i Sabro Sogn (1400, Afskr. 1540—49 i Ældste danske Arkivregistr. II 
p. 248 Restrup) indeholder Ordet Ris i Betydningen »Krat«. Svejstrup i 
Lyngaa Sogn (31/12 (277 Aarhusb. p. 410 Sveghestorp; 12/3 1375 Sweystorp) inde
holder Tilnavnet gammeldansk Swegh (en Nicholaus Swæy nævnes i et Brev 
af 1328) eller et nærbeslægtet Sweghir, der vilde svare til oldnordisk Sveigir. 
Udstrup er en forsvunden Gaard i Sabro Sogn (Matr. 1664 Westrupgaard).

*) Se Vilh. la Cour’s Afhandling »Oldtidsveje og Stednavne« i Fortid og 
Nutid V.
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Navnet, der er bevaret i Udstrup Skov, indeholder det gamle danske Mands* 
navn Ugot. Volstrup er en gammel Bebyggelse i Lyngaa Sogn, der er 
gaaet op i Hovedgaarden Favrskov (26/9 1499 olstrup mark.; Matr. 1664 Wol- 
strup March); Navnet er bevaret i den moderne Volstrup Gd. Forleddet er 
formodentlig Mandsnavnet Oluf.

Et gammelt Skovnavn er Favrskov i Lyngaa Sogn (81/ia 1277 Aar- 
husb. p. 410 Farscogh ; Matr. 1664 Faffuerschouff). Første Led er ikke Tillægs
ordet favr »fager«, som man skulde tro efter den moderne Form. Den gamle 
Skrivemaade fra 1277, der iøvrigt stemmer med den ældre, stedlige Udtale 
»Faahsko«, viser, at Navnet er sammensat med Ordet far »Overfartssted«, her 
aabenbart om en gammel Overgang over Lilleaaen. Ogsaa Navnene N ør re
ris, Mellemris og Østerris i Folby Sogn (Mandtal 1610 Riis ; Matr. 
1688 Nørring Ries, Mellerriisz, Osterrysz) er oprindelige Skovnavne. Ris, der, 
som nævnt ovenfor, ogsaa indgaar i det nærliggende Ristrup, betyder her 
»Kratskov«. Formen Nørreris er en moderne Omdannelse. Den gamle Form 
er Norringris, efter Landsbyen Norring.

Forholdsvis unge Navne er sikkert Lyngballe i Lading Sogn (29/6 
1323 Aarhusb. p. 447 Lywngbalugh) og Hummelure i samme Sogn (Mand
tal 1610 Hommelur). Det sidste er ifølge Mar. Kristensen (Namn och Bygd 
1928 p. 110) sammensat med en Jydsk Form af Ordet Ore »Overdrev«. For
leddet er Plantenavnet Humle.

Desuden findes der i Herredet enkelte gamle Navne paa -gaard. Kun 
Bækgaarde i Lyngaa Sogn (Mandtal 1610 Becksgaardt) er bevaret til Nu
tiden. Forsvundne er Jensgaard (Jonsgaard) i Folby Sogn, nævnt i Kro
nens Sk'øder I p. 294, samt Vestengaard (Mandtal 1610 Vestengaardt) og 
A a g a a r d (17/s 1317 Aarhusb. p. 498 Agard) i Lading Sogn. Den sidste om
tales allerede i det 14. Aarhundrede som et øde Gaardsted.

Som vi ser af denne Gennemgang, indeholder Sabro Herred en Række 
Stednavne af gammel Type. Slet saa gammelt et Præg som Hasle og Øster- 
Lisbjærg har dette Herred dog ikke. Ved Siden af de gamle Navne paa -ing, 
-um, -lev og andre er der forholdsvis mange Torpnavne og ogsaa nogle, der 
oprindelig er Betegnelser for Skove og Udmarker. Hvis vi beregner Hartkor- 
nets Fordeling mellem ældre og yngre Bebyggelser paa samme Maade som 
i de to nævnte Herreder, vil vi finde, at Torper og andre Bebyggelser, der 
maa antages at tilhøre det yngre Lag i Opdyrkningen, tilsammen har henved 
370 Tønder Hartkorn. Dette er mellem en Fjerdedel og en Femtedel af Her
redets samlede Hartkornsmængde paa omtrent 1700 Tønder. I Hasle og 0.- 
Lisbjærg udgjorde Torperne blot en Ottendedel af det samlede Hartkorn.

KØBENHAVNS
KOM^UHEBISLIOTEKEFf
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Gyvel og forblæste Tjørne ved Stranden Nord for Hou.

&ra cHads kKerreds Østkyst.
3lf 31. "Veien.

Der er mange Kystboere, der tænker og føler som Bonden i Dyngby 
Overgaard, der udtaler, at hans Dag for at være rigtig startet maa begynde 
med et Kig ud over Havet. Thi fra Dyngby Over- og Elmgaard ses Vandene 
nemlig under den rette Synsvinkel. Afvekslende er Havet ligesom det Vejr og 
den Vind, der i Forbindelse med Lyset giver det dets skiftende Ansigt. Man 
vil paastaa, at der er Kystboere, hvis Ansigts Udtryk og Sinds Stemning bli
ver et Spejlbillede af Havets. Voldsomt kan det larme, naar de for Kattegat 
saa ejendommelige »snævre« Bølger i hurtig Bækkefølge iltre haster mod 
Land; den tredobbelte Revlevold formaar dog at bryde Kraften i Angrebet, 
saadan at Bølgen, som Helge Rode udtrykker det:

»Naaet frem 
næsten brudt, 
sukke tyst

' og til Slut 
briste«.

Den, der har betragtet det ejendommelige Skuespil med Bølge mod 
Kyst, har følt med samme Digter, at

»saa sære Runer tegnes
og slettes i et Lune; 
men andre Bølger kommer 
og tegner samme Rune. 
Brist i Skum, 
Perle tril;
Svind i Luft 
Boblespil. 
Borte«.
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Skønt og fuld af Lune veksler Farvespillet derude fra Minut til Minut 
i alle Skalaernes Nuancer og fastholder Øjet i beskuende Betagelse. Dog 
allerskønnest fremtræder det set fra Dyngby Højderne i Havblik, naar Solen 
er i sin Nedgang.

Den synkende Sols Straaler fanger netop Genskin i talrige Genstande 
hinsides Vandene paa Tunen og Sams; det glitrer og funkler derude som af 
Festfyrværkeri. De lyse Lerskrænter paa Samsø syner saa høje. Skyggerne 
bliver lange; de fordeler sig over Villakvarteret nede paa Lyngen; her ligger 
een Gavl i Lys, en anden i Dunkelhed. Et Bundt af den synkende Sols Straa
ler rammer netop et Omraade i Saxildgranernes Samfund, og i Belysningen 
pranger Naaletræerne med Koglerigdom og friske, lysegrønne Skud. Med 
Saxildbugtens Vande som en Kæmpetunge af skinnende Metal skudt ind bag 
det hele og med Bude Bakker som yndig Baggrund og Helgenæs som fjernt 
Drømmeland, danner det hele et Billede af eventyrlig Skønhed.

Lidt efter lidt glider Havets Farvetone over i det dunkle og ubestem
melige; Dunkelheden overvindes dog snart igen, partielt, af Maanens Sølv, 
der, efterhaanden som Vandene mørknes, træder stærkere frem og danner den 
eventyrlige Lysbro over Havet, fortabende sig ude fjernt østerpaa og med en 
Afgrund af dybsort til begge Sider.

Et saadant Panorama, der Gang paa Gang sætter den følsomme i Hen
rykkelse, undlader ikke at paavirke selv den, der kun har et Minimum af 
Sans for det skønne. Intet Under derfor, at Dyngby Lyng, der for blot 25 Aar 
siden laa omtrent ubeboet hen med Lyngen bredende sig paa Systemerne af 
Strandvolde og mellemliggende Lavninger, nu kan opvise ca. 25 Sommerhuse 
og i Aarets lyse Tid er befolket af en Vrimmel af glade Badegæster.

Havet gav.
Dette Hav, der fremtræder saa smukt, og som Kystboerne saaledes lever 

sig sammen med, at de fleste ikke vel kan trives, om de forlader det, har i 
tidligere Tid mere end nu spillet en vis økonomisk Rolle for Befolkningen. 
Ved Udskiftningen i Dyngby saavel som i GI. Boulstrup tillagde man, naar 
det kunde forenes med praktiske Hensyn, de flest mulige Ejendomme en 
Strandparcel. Saa kunde Lodsejeren hjemføre alt det han ønskede af de tid
ligere Tiders overvældende Masser af ilanddrevet Tang. De selv i tørre Somre 
saa frodige Afgrøder, der staar paa Markerne nærmest ved Havet, tyder paa, 
at man ikke alene har benyttet Tangen til Dækning af frostfølsomme Afgrø
der, men i vid Udstrækning har benyttet den som Gødning. Bal og Sand 
tjente til at holde Vejene over den fede Lermuld i farbar Stand, og af Strø
sand anvendtes en Del mellem Aar og Dag. Selv om Kattegat ikke er rigt paa 
Drivtømmer, saa gav det dog stundom en Planke eller anden Nyttegenstand 
fra sig, og skønt det hedder sig, at det ikke maa fjernes fra Stranden af andre 
end Strandfogden, saa er denne Bestillingsmand meget omgængelig og lægger 
ingen Hindringer i Vejen for Udnyttelse af Havets Gaver. Og den Strandfarende 
kunde ved Vintertide ofte finde havarerede Fugle, hvis Kød smagte fortrinligt, 
og hvis Fjer fyldte godt i Fjersækken til Datterens Udstyr. Jægeren havde 
let ved at bjerge Vildt blandt de af vore fjerede Vintergæster, der kommer 
fra mere uciviliserede Egne, hvor man ikke har nødig, saadan som vore Fugle 
forstaar det, at holde sig paa tilbørlig Afstand fra Manden med Bøssen. Det 
var forbunden med en vis Spænding at vogte paa, hvad Bølgerne i Paalands- 
vind bar mod Land. I hver lille Kasse, Beholder o. lign, kunde gemmes 
Skatte. Hver Genstand tegnede sig tydeligt mod den hvide Strandbred og saa 
ofte betydeligere ud paa Afstand og forstørret ved Fantasien, end den viste
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sig at .være. Altsammen kom det jo fra det fremmede; Appelsinerne smagte 
— trods Saltvandet — forunderlig dejligt; de hermetisk tillukkede Daasers 
Indhold af spiselige Sager var altid »first dass«, ligesom Flaskerne med Skrue
proppen havde Indholdet i god Behold.

Selv om en strandet Sæl nok saa meget viste Tænder, maatte den dog 
finde sig i at faa sin Hale skaaret af; det var jo 3 Kr. kontant fra Kongen. 
Desuden var Skindet smukt som Forlægger, og der var Tran til Søstøvler og 
Seletøj i Dyret; dog var dette for Smaating at regne mod, hvad et veludvik
let Marsvin kunde give af første Klasses Tran, over en halv Snes Liter.

De Fisk, som Kystboerne i ældre Tid fangede, maa dog nævnes som 
det vigtigste Udbytte af Havet, selv om Forholdet nu om Dage vel nærmest 
er omvendt. Man gik ikke gerne Vinteren i Møde uden at have et Par Hun
drede Pund Aal i Saltbaljen; Aalen var Nr. 1, dog kunde en lækker krydder
saltet Brisling være appetitvækkende, ikke mindst »Dagen derpaa«. Hertil 
kom de saltede og tørrede Flyndere, der ristet over en svag Ild smagte for
trinligt. Den tørrede Torsk var derimod ikke saa yndet; vel nærmest som 
Følge af, at Østjyderne ikke gerne satte »en Bondemand (Torsken) oven paa 
en Herremand (Aalen).«

Thi Aal, som nu om Dage er forbeholdt de gode Betalere, var her paa 
Kysten ikke saa vanskelige at bjerge. Ikke alene Lodsejerne, men ogsaa andre, 
der fik Tilladelse af disse, forstod den Kunst at sætte en Aalgaard op. Helt 
inde fra Havstokken afspærrede man al Passage for de i August, September, 
Oktober, i mørke Nætter vandrende Blankaal ved et Gærde, flettet af Pil og 
Hasselkæppe omkring nogle lidt tykkere Opstandere, der var rammet en lille 
Alen ned i Sandet. 1 Enden af dette 20—30 Alen lange Gærde var Rusen ud
spændt ogsaa ved Pæl, og oven over det hele var der i mange Tilfælde byg
get en Bro, saa at Rusen i al Slags Vejr kunde røgtes, uden at man behøvede 
at bruge Baad. Og Aalefangeren betragtede Fangsten som sløj, naar der ikke 
i Bagrummet gik mindst et Lispund Aal; ikke saa sjældent var Bagrummet 
i Rusen saa fyldt, at det ikke kunde klappe sammen. Torsk, som var altid 
og alle Vegne til Stede, spiste man grumme nødig i saadanne Fangsttider; 
saa var det bedre med en god, fed Skrubbe til Afveksling. Disse Flynderfisk 
holdt sammen med Aalene og Torskene til ved Kysten og toges dels paa Krog 
og dels de enkelte Steder, hvor det kunde lade sig gøre, med Landdragnings- 
vaad. Krogfiskeriet er ligesom Rusefiskeriet af ældgammel Oprindelse. Men 
der skal Agn paa Krogene. I Form af Sandorme er denne ogsaa til Stede i 
rigelig Mængde, men det kræver et betydeligt Arbejde at grave Ormene, agne 
Krogene, sætte, løbe og rede dem op igen. Ganske vist kunde et Par Hun
drede Kroge, sat kystlangs i Kanten af en af Revlerne, nok give pænt Udbytte 
af baade Skrubber, Torsk og Aal, men det var uden Sammenligning lettere 
og mere spændende at forsøge med Landdragningsvaadet.

I mange Tilfælde gik det fast paa en Sten, men hvis ellers Tangen var 
i Stand til at løfte Vaaddets Kalv og Arme over de drilagtige Blokke, saa 
havde man, naar Forholdene ellers var gunstige et pænt Udbytte af den Kæm
ning af Tangskoven, som Vaaddet havde fuldført. Altid var et Dræt til Land 
betragtet med baade den mere havesyge og Nysgerrighedens Spænding; det 
sidste Moment i Overvægt hos den Skare nysgerrige, der gerne samledes ved 
Aftentide. Thi den sprællende Bunke Fisk var i allerhøjeste Grad uensartet 
og nok en Betragtning værd. De enkelte Makrel gav kun et Par Spjæt, før de 
med en Sitren opgav Aanden. Aaleoe tog aldrig fejl Bestik, naar de i ivrige 
bugtende Bevægelser søgte ned mod det frelsende Element. De bredflabede, 
trekantede »Københavnere« spærrede Gabet op, men fandt sig iøvrigt i Skæb-
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nen, noget, som ikke kunde siges om Fjæssingerne, der spilede alle deres 
Pigfinner ud til Angreb, indtil de af en Fiskerstøvles velrettede Traad blev 
maset flade, for at den ikke skulde afstedkomme den Blodforgiftning, som i 
Følge gammel Overlevering fulgte efter et Stik af disse frygtede Pigge. Man 
har hørt om haardføre Fiskere, der efter et Stik af Fjæssingen resolut saa 
hurtigt som muligt skar det stukne Kød ud af Fingeren. Aalekvabben var 
gerne rigt repræsenteret; den havde størst Værdi som Agn. Der var Fladfisk
og andre, mindre Arter af Havets Fauna. 
Naar Maager og Terner ved Midsommer- 
tide viste Stimer af Sild eller Makrel, og 
de mørke Pletter i Vandet viste, at de nær
mede sig Land, saa blev der Fangst; ikke 
artsrig; det kunde se ud som om Havets 
sædvanlige Beboere flygtede for en saadan 
Invasion, thi det var enten Sild eller Ma
krel i Renkulturer. Saltede Sild var ikke 
at foragte, saltede eller røgede Makrel 
kunde der bruges en Del af; dog maatte 
store Masser Fisk tjene enten som Foder 
til Dyrene eller som Gødning f. Eks. paa 
de magre Sandjorder omkring Saxild Bade
hotel.

Naturligvis maa man skelne mellem 
Lejlighedsfiskere og de professionelle, af 
hvilke de sidste meget vel kunde faa Ud
kommet ved Kystfiskeriet. I Tilfælde af 
gode Fangster, som ikke kunde afsættes i 
Oplandel, kunde man meget vel i de smaa 
Baade ro eller sejle den ca. 4 Mil lange

R. Færgemann. Efter Maleri af 
Fru jerichau.

Tur til Aarhus med Fisken.

Havet gav — og tog.
Indtil 1870—80 havde Kystfiskerne ikke Konkurrenter fra Hou, der kunde 

højst være Tale om lidt fra Norsminde Fiskerne.
Nu skete der det, at Hofjægermesteren paa Rathlousdal, som ejede hele 

Omraadet, hvor Hou nu ligger, hyrede en ny Fisker fra Nibe. Han hed Ras
mus Rasmussen Færgemann, var 27 Aar og længtes efter et bedre Fiskeom- 
raade end Limfjorden var blevet, efter at Havet i 1826 var brudt igennem 
ved Agger og havde ødelagt det rige Sildefiskeri i Limfjorden. Efter at Fær
gemann de første Par Aar stadig havde Bopæl i Nibe, flyttede han nu til 
Hou, fik sluttet Kontrakt med Hofjægermesteren (denne Kontrakt opbevares 
endnu af Fiskeeksportør Færgemann). I Følge denne skulde han have Fisker
huset — det eneste i Hou — at bo i, skulde have Bundgarn, Pæl, Baad og 
Tjære udleveret, mod at han skulde levere Fisk til Kokkenerne i Gersdorf- 
lund og i Rathlousdal.

Disse Betingelser havde i Almindelighed givet de tidligere ansatte Fiskere 
nok at tage Vare, og Stamhusets Skovfoged havde foruden sine andre Pligter 
ogsaa til Opgave at holde Øje med Fiskerne, og da Næverne sad løst paa 
Skafterne hos ham, holdt han det for en Svir af og til at stemme deres Sind 
til Manerlighed ved et Lag Tærsk. Da han nu skulde til at vise sin Overor
dentlighed over for Færgemann, saa han for sig en Karl paa sine 3 Alen og 
en Vægt paa 250 Pund. Over for en saadan Stormagt < opgav Pedersen for 
stedse at være agressiv.
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Det var heller ikke nødvendigt, thi Færgemann var en dygtig og initia- 
tivrig Mand, for hvem Hofjægermesterens Betingelser var særdeles gunstige, 
idet han af sit Fangstoverskud kunde sælge store Mængder Fisk, bl. a. til 
svenske Opkøbere, der i aabne Baade krydsede over Dammen og fragtede 
Fisk baade til Sverige og København. Foruden Fiskerpligten skulde Færge
mann, naar Isen var borte, fragte det Korn, der i Vinterens Løb var oplagret 
i det i 1852 byggede Pakhus dernede, og som Hofjægermesteren havde solgt 
til de respektive Aftagere i Norge, København m. fl. St.

I Aarene, der nu kom, blev Færgemann en Foregangsmand paa visse
Omraader af Fiske
riet, idet han dels i 
Kraft af Arv fra Nibe- 
traditioner og dels i 
Følge egne Spekula
tioner og Erfaringer 
viste Vej til indbrin
gende Fangst. Aale- 
bundgarnene bliver 
almindelige, Aaleslæ- 
bevoddet giver godt 
Udbytte, Rejefiskeriet 
ligeledes; særlig tager 
Fiskeriet Fart, da 
Hofjægermesteren i 
1881 lader Havnen 
bygge; da kommer

Fiskerhuset i Hou, hvor Færgemunn boede; det var i lang Tid 
første og eneste Hus. For nogle Aar siden nedbrændte det.

der større Baade med stærkere Maskiner og mere effektive Redskaber, og da 
samtidig Opsvinget i ^Landbruget sker, og Landbrugsbedriften ikke ofre Tid 
til Lejlighedsfiskeri, da sker der det Omsving i Fiskeriet i Farvandene Øst
for Hads Herred, at disse bliver en Tumleplads for Hou Fiskere, der hævder
sig smukt mellem Fangstmændene.

Og saa allerbedst som den venlige og idylliske By Hou er i sin bedste 
Blomstring, sker der det, som ofte er blevet betegnet som

en Katastrofe for Fiskeriet.
I 1932 begynder Tangen at visne, angrebet rimeligvis af en Svampesyg

dom. Det var af Tangskovene, der paa visse Steder naaede ud til 10 m Kur
ven, at Fiskerne skulde profitere. Her var Dyrelivet og alle Betingelserne for 
dets Trivsel.

Det var Bændeltangen, hvis Stængel kunde blive indtil 3 m høj, og hvis 
Rodstok var vandret krybende og grenet. Rodstokken dør bort bagfra ligesom 
bl. a. Anemonernes; dog ikke inden ogsaa dens talrige Sidegrene kan klare 
sig selvstændigt. Derved indser man ikke alene, at Planten har en kraftig 
vegetativ Formering, men ogsaa, at et saadant System af friske og henraad- 
nende Rodstokke i Forbindelse med døde Rester af baade Planter og Dyr 
samt tillige Havets Slam tilsammen paa Havets Bund dannede et Grønsvær, 
en Skovbund, om man vil, der kunde være et Kvarter tykt og blødt og porøst.

Den, der har betragtet en Skovbund med dens Mylder af Liv, vil kunne 
forestille sig, at Livet i dette Grønsvær ikke stod tilbage for Skovens hverken 
i Artsrigdom eller Mængde. Paa Bændeltangens Stængler levede forskellige 
snyltende, fastsiddende Polyper, Mosdyr, Søpunge, samt nogle bevægelige som 
Orme, Krebsdyr, Søstjerner, Søpindsvin m. fl. Mellem Tangens Stængler og
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paa Bunden søgte mindre Fisk deres Føde; der var Kutling, kaldet Smør
bøtter (fortrinlige til Aale-Agn) der var Tangsnarre, Hundestejle, Naalefisk, 
som de almindeligste.

Naar man lader Fiskernes Ord om, at de store lever af de sraaa, gælde 
ogsaa for de Tragedier, der udspilles i Dyrelivet i Tangskovene, saa vil man 
naar man samtidig erindrer, at de mindste og laveste Dyr i Havet lever af 
de saakaldte Plankton, kunne forstaa, at i de Tangskove, der nu er forsvun
det, var ideelle Livsbetingelser ikke alene for de Fisk, der spillede saa stor 
økonomisk Rolle for Fiskerne, men ogsaa de bedste Betingelser for de større 
eller mindre Væsener, der skulde tjene Fiskene som Føde.

De overjordiske Tangstængler tjente desuden som Bølge- og Strømbry
dere, et Forhold som betød baade Kystværn og Lettelse for Fiskernes Færd 
paa Havet i Blæst. I det grunde Farvand uden for Søby og Gyllingnæs er 
Fiskerne, der er vant Hl at kunne ligge her selv i Kulingsvejr, ofte nu blevet 
overrasket af Grundbrydning af de indvæltende Bølger.

Den, der har set Virkningerne af blot et enkelt Døgns Braadsøer og 
kystlangs Strøm i Forening, vil kunne forstaa, at selv om det omtalte Bund- 
Grønsvær var flettet sammen og fæstet til Bunden med et Utal af senestærke 
Rødder, saa kunde Havet dog slide det sønder og sammen, rive det op og 
skylle det bort med Vandmasserne.

De første Aar efter, at Tangen visnede, men Grønsværet endnu holdt, 
og Skunkerne var til Stede, da var ogsaa Aalene der, men efter dette her 
sidste Ødelæggelsesværk forsvandt ogsaa disse, saa nu er der kun enkelte 
Strejfere, der prøver, om Blæretangen eller Klæddet, der hist og her ses 
vokse paa en Sten eller lignende, er til at bebo.

Bølger og Strøm i Forening laver nu stadig om paa den tidligere beskyt
tede Bund. Sandrevlerne vandrer, saa indefter, saa sidelæns. Større og mindre 
Sten afdækkes og dækkes igen, og Kimene — saaledes kaldes Renderne mel
lem Revlerne — bryder gennem Revlerne, saa her, saa der; bliver i deres 
Ubestandighed uberegnelige for Fiskeri.

Under disse Omstændigheder er der ikke andet for Fiskerne at gøre end at 
indstille det før saa indbringende Fiskeri med Aaleslæbevaad f. Eks. paa Søby 
Rev. Nu kan der ikke trækkes 5 Minutter, før Redskabet staar paa en Sten. 
De faststaaende Redskaber som Aalebundgarn og -ruser maatte i Hovedsagen 
opgives, og Rejeredskaberne, der gav rigt Udbytte ikke mindst omkring Hou 
Røn, lagdes paa Loftet. Hou Røn ligesom voksede op af Bølgerne og blev i 
Stedet for Fiskeplads til Jagtterræn, en Forandring, som kun Jægerne kan 
forsone sig med.

»Det var en Katastrofe for os« siger den erfarne Fisker H. C. Færge- 
mann, en Sønnesøn af den føromtalte Stamhus-Fisker.

Havet giver endnu.
Dog Hou-Fiskerne spytter en Kende i Næverne og retter Blikket ud 

efter nye Muligheder paa det Hav, de kender som deres egen Bukselomme. 
Og saa tøffer de op under Samsø, hvor de paa 25—30 m Vand pilker Torsk 
og sætter Kroge, trækker Skovlvaad efter Rødspætter, Torsk, Issinger og 
Skrubber. Og de skovler paa Grundene Øst for Samsø. Men allerede paa disse 
Steder er de kommet ud i den store Konkurrence, thi her træffes Baade fra 
Odense, Hals, Løgstør, ja selv fra Esbjerg.

Selv om Fangsterne til Tider kan være smukke, saa kan Fiskerne dog 
ikke lade være med i Ny og Næ at drømme sig tilbage til hine Dage, da 
man havde det saa dejligt for sig selv ved Kysten, da man havde Raad til,
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naar man gravede sin Have, da at putte en velvoksen Torsk i Jorden for 
hvert Spadestik.

Ofte har der i de senere Aar lydt Røster om, at Tangen igen var ved 
at vende tilbage. Om og hvornaar dette vil ske, ved ingen; men kommer den, 
hvor er saa det Mylder af Liv, der gjorde Tangen saa fiskerig; hvor mange 
Aar vil det vare, før Grønsværet igen har den fornødne Stabilitet?

»Der er aldrig noget saa galt, det. er dog godt for noget«.
Mens Fiskerne saaledes beklager, saa kan Strandliggere og Badegæster 

ikke blive trætte af at beundre Kyststrækningens Renhed og Badestrandens 
Herlighed. Ingen alentykke Dynger fulde af henraadnende Tang paa Stranden 
forpester Havluften, Stranden er hvid og ren, rigtig til at strække sine blege 
Lemmer paa og lade dem gennembage af Sommersolens undergørende Straa- 
ler. Nu er Skrigene, der i Badevejr altid lyder fra Havstokken, altid fra 
kaade Løjer, ikke fra ængstelige Kvinder, der midt i Tangskoven var kommet 
til at træde paa en af dens Indvaanere. Den kildne Svømmer er fri for den 
irriterende Krablen paa Maveskindet af Tangbladene.

Og Lodsejeren skeler betænkelig til »Havbakket«, den Havbakke ved 
den fine Badestrand, der lokker Lysthavende til at betale Bygrundpriser 
for Erhvervelsen af et Fristed ved Stranden. Tangen er borte, Stenfiskeren 
kan nu uhindret fjerne de kystbeskyttende Sten. Vil Havet nu begynde at 
gnave i de dyre Grunde som hos Naboens? Hvem ved det? Jeg ikke.

Østjydske Folkeminder.

Hvorledes man tog Maal i gamle Dage,
I gamle Dage klarede man sig med simple Midler, men man klarede 

sig vist fuldt saa godt alligevel. Mange af de gamle havde f. Eks. en nem 
Maade at tage Maal af dette eller hint, idet man saa at sige altid havde Maale- 
stokken hos sig. I min Barndom saa jeg ofte denne Maalestok taget i Anvend
else. Længden mellem Tommelfingerens Spids og første Led regnedes for en 
Tomme. En Haandsbred — med Haanden lagt fladt ned og Tommelfingeren 
strakt fladt ud fra Haandfladen — var 6 Tommer; det samme var Afstanden 
mellem Spidserne af Tommel- og Langfinger, med Haanden udspændt.

En Hests Højde over Forboven maaltes med Haanden — saa og saa 
mange Kvarter, ikke Alen og Tommer. En kyndig Hestekender kunde dog 
med stor Nøjagtighed maale en Hests Højde ved at staa op mod den og saa
ledes bruge sin egen Højde som Maalestok.

Man skridtede Agre af paa Marken og regnede to Skridt for en Favn. 
Med udstrakte Arme kunde en Mand af Middelhøjde ligeledes afmaale en 
Favn mellem Fingerspidserne. En Træsko i almindelig Størrelse regnedes for 
at være en halv Alen. Ved at flytte Fødderne i lige Linie, Hæl mod Taa, var 
det nemt at afmaale kortere Afstande. Ofte saa jeg Træskomænd med Haan
den afmaale Stokke paa en afsavet Kævle, for at beregne Antallet af Træsko, 
der kunde faaes af det.

M. Sørensen.
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Erindringer.
31. 3>. 3landløv.

II.
Ungdomsaarene.

Sommeren 1873 gik jeg til Præsten. Det var Provst Bülow i Snep- 
trup, der forberedte til Konfirmationen, og hans Forberedelse var vel ikke 
saa meget forskjellig fra Skolens. Det var Lektielæsning, og foruden Bibel
historie fik vi en Del Salmer at lære. Provsten var, saa vidt 
jeg kan forstaa, Teolog af den gamle Skole, ortodoks uden 
Svinkeærinder til nogen af Siderne, og vistnok ogsaa uden 
Trang til at sætte sig ind i andre kirkelige Retningers Tan
kegang. — Hans Konfirmationsforberedelse satte vist ikke 
dybere Spor hos nogen, og jeg mindes i alt Fald ikke noget, 
der har gjort større Indtryk paa mig.

Efter min Konfirmation skulde jeg udfylde Karleplad
sen i mit Hjem. Jeg var ikke særlig stor eller stærk, og det 
kneb tidt, naar der skulde tages et større Tag. Særlig Slet 
eller Høst, naar jeg skulde svinge Leen og følge mit Skaar 
ved Siden af de ældre og mere trænede Høstfolk, var jeg 
mange Gange ikke langt fra at »faa Kalven«, som det hed-

Provst A. S. Bülow, 
Provst i Ousted- 
Taaning 1868—80.

der, naar en maa give op under Høstarbejdet paa Grund af Træthed. — Vor 
Driftsmaade den Gang var en otte Marks Drift med Brak, Vintersæd, Byg, 
Havre, Byg, Havre og to Aars Græs. Til Vintersæd og Udlægshavre blev der 
gødet, men det kneb ofte med at faa Gødningen til at strække til, og min 
Fader var ikke stærkt inde paa at erstatte det manglende med Kunstgødning. 
Hør, der dyrkedes i min Barndom, dyrkedes nu ikke mere, og kun en sjel
den Gang havde vi et lille Hjørne med Ærter. I mange Aar havde vi i Byg
marken en Ager med Foraarshyede. Den var mere nøjsom end Vinterhveden 
og kunde nok trives paa vor magre Jord. Foraarshveden saaedes jo, som 
Navnet antyder, om Foråaret, men havde iøvrigt Hvedens Egenskaber, og 
den dyrkedes, for at vi kunde faa lidt Hvedemel og faa bagt en Hvedekage, 
der ellers var en Luksusartikel, da vi ikke kjøbte Hvedemel. I det Hele taget 
levede vi jo for den allervæsentligste Del af Gaardens egne Produkter. — En 
særlig Afdeling af Marken omfattende den allertarveligste Jord dyrkedes med 
Kartofler, Boghvede og Rug og lagdes saa ud i nogle Aar til Faaregræsning. 
Der blev dog ikke saaet Græsfrø i Jorden. Faarene maatte nøjes med Natur
græs, hvad der vilde komme »af sig selv«, og det var i de fleste Tilfælde 
meget tarveligt og bestod hovedsageligst af Senegræs, Gulaks, Katteskjæg, 
Rødknæ ôg en hel Del vilde Blomster, hvoraf Stedmoder udgjorde en stor Del.

Hvert Foraar, naar Sæden var lagt i Jorden, blev der skaaret Tørv. 
Det var dog ikke store Mængder, blot en tö—tre Dages »Tørveskør« for at
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holde Ilden paa den aabne Skorstensarne. Tørvejorden vçr ikke særlig god, 
og vort væsentligste Brænde var Træ fra eget Skovskifte. Arbejdet med Tør- 
veskjæringen foregik paa den Maade, at Karlen stod i Tørvegraven og æltede 
Dyndet. En a to — ofte Pigen og Høstkonen — »skød ud«, d. v. s. trillede 
Dyndet hen paa en tør Plads, hvor Fader saa glattede det ud og spidsede 
Tørvene med en lang tilspidset Træstang eller Raft. Først senere kom vi saa 
meget med Tiden, at vi fik en Tørveform, og da fik vi ogsaa en Trækasse til 
at ælte Dyndet i, hvilket betydeligt lettede Arbejdet. Kassen stod ovenfor 
Tørvegraven, og Tørvejorden kastedes op i denne for at behandles med Kar* 
lens Træskostøvler eller, hvis det var nogenlunde varmt, med de bare Fødder.

I nogle Aar kjørte vi ogsaa Mergel. Den daarlige Sandmark med Faare- 
græsningen blev merglet, hvorved dens Ydeevne betydelig øgedes. Rødknæene, 
Katteskjæget og en hel Masse vilde Blomster forsvandt, der blev saaet Græs 
og Kløverfrø i Jordeta, og Faaregræsset forvandledes ti) Kogræs, hvilket igjen 
havde til Følge, at Faareflokken svandt ind, medens Koflokken øgedes. Merg- 
lingen skulde være tilendebragt inden Høslettens Begyndelse og helst saa 
betids, at Brakmarken ogsaa kunde faa en Omgang med Harvning og Pløj
ning inden den travle Tid med Høet begyndte.

Slet og Høst var vel en stræng Tid, men den var ogsaa en overmaade 
skjøn Tid. Det var jo Højsommerens gyldne Tid, og der var Fest over Ar
bejdet, naar Leerne klang fra Nær og Fjern. Arbejdet med Høsletten foregik 
med en vis Rytme, idet Slættekarlene skulde »holde Hug«. Det lettede ogsaa 
Arbejdet, omtrent som naar nogen følges ad og holder Trit, og det saa godt 
ud, naar somme Tider fem—seks Slættekarle saaledes kunde hugge løs, som 
var det én Mand. Der var Takt over Arbejdet. Noget anderledes var det med 
Høsten, hvor enhver havde sit eget Hug, og hvor det for Høstkarlen mere 
kom an paa at »lægge« sit Skaar, saa det var nogenlunde bekvem at binde 
op for Høstmøen. Fælles for baade Slæt og Høst var de vidunderlige Hvile- 
pavser, da Formiddags- og Eftermiddagsmellemmaderne blev fortærede. Hvor 
var det herligt at nyde Hvilen og fortære sin Mad i det fri. Og jeg tror nok, 
at den Dram, som Høstmand og Høstkone den Gang fik, smagte dem særlig 
godt, naar de nød Hvilen og Drammen i Ly af et af de mange levende Hegn. 
Saa kom Munden rigtig paa Gled, saa fortaltes der Emter og Historier, og 
saa gled den halve Time alt for hurtigt. — Den Gang var der ikke noget, der 
hed Normalarbejdsdag. Da begyndte man gerne med Solen og holdt ud, til 
den gjemte sig i Vest. En Høstdag, da den nærmede sig Horisonten, sagde 
vor Pige:

»Solen dæn søkke, 
aa Høstfaalken nøkke, 
men hwa mon Hjoodrængen tøkke?«

Han kom som oftest sidst til Gaarde. Den Dag, Kornet var ophøstet, 
stillede Høstfolkene udenfor Dagligdøren og »strøg for Kaalen». Høstkarlene 
stod paa Rad og Optagerne bagved med deres Kratte. Husmoderen maatte 
da ud med Æbleskiver og en Dram for at frelse sine Kaal, og om Aftenen 
blev der et lille Gilde, det saakaldte Opskør eller Ophøstgilde.

En Mand, der var flyttet fra Land til By, sagde en Gang, han gjæstede 
os i Høsten, at nu var Poesien forsvundet fra Høstarbejdet. Slaamaskinen og 
Selvbinderen formaar ikke at kaste Poesiens Skær over Højsommerens Arbejde.

Roedyrkningen kom først frem omkring 1880, og i Begyndelsen smaat 
og famlende. Jeg tror nok, vi begyndte med Vs Tønde Land. Jorden blev 
kammet op, der blev lavet en Rille ben paa Kammen, og i den saaede man
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Frøet med Fingrene. Senere hen foretoges Udtynding og Lugning ogsaa med 
Haanden, og man kravlede paa Knæerne under Arbejdet. — Det er en Kjends- 
gerning, at det legemlige Arbejde den Gang, da de tekniske Hjælpemidler 
endnu ikke ret var taget i Brug, var langt haardere end nu om Dage, da de 
Arbejder, der den Gang var de trælsomste, nu gaar som en Leg. Nu er det 
Roerne, der giver det meste Slæb, lige fra de bliver saaede og til de har pas
seret Koens Vom.

Datidens Kost maa vist betegnes som tarvelig, selv om den nok var 
kraftig og sund. Ferskmad var sjælden. Det faldt mest i Slagtetiderne, og saa 
de Gange en gammel Høne kom i Suppegryden. Spædkalvene, der ikke skulde 
lægges til, spistes dog, men man tillod sig ikke den Luksus at kjøbe Kød 
ved Slagteren. Den sædvanlige daglige Menu var Øllebrød til Davre, Smørre
brød til For- og Eftermiddagsmellemmad, medens Middagen varieredes med 
Grød og Vælling og stegt Flæsk til Eftermad. Kaal var en Ret, man fik ret 
jævnlig, idet Saltkarret i Almindelighed var godt forsynet med de Sulevarer, 
Kaalene skulde koges paa. Ofte serveredes ogsaa en Æggekage med Flæske- 
skiver indbagte og skaaret Purløg strøet ovenpaa. Pandekager var heller ikke 
sjældne paa Spisesedlen. De »løftede« var de rareste. Hen sidst paa Somme
ren svandt det i Saltkarrets Indhold, og den nye Indslagtniug fandt først 
Sted hen i Oktober—November. Vor Nabo paastod, at han da maatte tage to 
Bidder Brød til hver Bid Kjød. Efter Slagtetiden blev Forholdet omvendt. 
Men ellers sagde man om den Tid paa Aaret, da det var lidt knapt med Kjød- 
mad, at man fik Grød 21 Gange om Ugen, nemlig baade Morgen, Middag og 
Aften paa alle Ugens syv Dage.

Ungdommens Fornøjelser var for største Parten de 7—8 Legestuer, 
man havde om Aaret. Nogle faa af de store Markeder i de nærmeste Kjøb- 
stæder havde man ogsaa betinget sig. Legestuerne holdtes tidligere omkring 
i Gaardene, idet en Kommité af de unge Karle da gik til de Paagjældende, 
som man mente stod for Tur, og tingede om Hus. Legestuen stod da i Gaar
dens Øverstue, og. Gaardfolkene gav skaaret Smørrebrød, 01 og Lys. Spiritus, 
Kaffe, Sukker og Musik sørgede de Unge selv for. Siden faldt denne Ordning 
dog væk. En Mand indrettede en Dansesal, hvor de Unge kunde faa Hus mod 
en vis beskeden Afgift. Men her maatte de jo selv afholde alle andre Udgif
ter, og Legestuerne blev derfor ogsaa noget dyrere. Bekostningen for hver 
Karl oversteg dog sjælden 1 Krone. En Gang om Aaret gjorde Pigerne Lege
stue og afholdt alle Udgifterne. Ellers var det jo Karlene, der betalte. Musik
ken til disse Legestuer blev i alle mine Ungdomsaar hentet fra Brørup. 
Enten var det P. Fisker, som altid spillede Solo, eller Rønnerne fra enten 
Munkhøj eller Kjærsgaard. P. Fisker var den ældste og gled efterhaanden ud 
for de andre mere moderne Musikanter. Men Peder havde altid sine trofaste 
Tilhængere. Han var vel ikke nogen stor Tonekunstner, men han spillede 
taktfast, og hans Musik var derfor god at danse efter. Og saa var han saa for
nøjelig og fuld af Historier. Han vilde gjerne have en Punch, og han havde 
gjerne cn saadan staacnde ved Siden af sin Stol, naar han spillede. Den nip
pede han til en Gang imellem, og blev Støvlaget for tykt, blæste han det blot 
lidt tilside, før han drak. Som Prøve paa hans Historier skal her gjengives 
en. Han havde, fortalte han, en ualmindelig tyk Kone. Saa en taaget Morgen, 
da han efter en Nats Arbejde med sin Violin, er paa Vej hjemad mod Brø
rup, ser han pludselig sin Kone dukke frem af Taagen«. »Aa Herregud, Ber- 
ret! ær et dæ?», udbrød han. Men da det saa trak op til en Omfavnelse som 
Paaskjønnelse til Konen, fordi hun saaledes gik ham i Møde, opdagede han 
pludselig, at den formodede Birte var Brørup Vindmølle!
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I 1876, da jeg var 17 Aar, fik jeg Lov til at komme paa Højskole. Min 
Fader gav mig Valget mellem Viby og Gjedved. Min Broder havde ganske vist 
været paa Gjedved, men da Fader ogsaa var kjendt med Bjørnbak og vist
nok ogsaa var Medlem af Jydsk Folkeforening havde han villet stille de to 
Skoler lige, idet han overlod til mig at træffe Afgjørelsen. Jeg var dog ikke 
i Tvivl om, hvad jeg vilde, og en af de første Dage i November 1876 rykkede 
jeg da ind paa Gjedved Højskole. Denne Højskole var oprettet af Omegnens 
Bønder i 1854. I de første Aar dreves den med skiftende Lærere og skiftende 
Elevtal og 1858—59 stod den helt stille. Saa henvendte Møller og Landstings
mand Niels Knudsen, Thingstedholm, og et Par andre af Skolens Stif-

Højskoleforstander P. Bojsen, 
Gjedved.

tere sig til P. Bojsen, som den Gang var Lærer 
ved Uldum Højskole og for øvrigt vist kun var 
22 Aar. Han kjøbte da Skolen og begyndte den 
i 1859—60 sammen med en Ven, den senere 
Præst P. J. Bertelsen. Efter et Par Aars Forløb 
rejste denne sidste, og Bojsen fik andre Med
hjælpere. 1864 knyttedes Martin Kristensen til 
Virksomheden, som da i to Aar havde haft Semi
narium ved Siden af Højskolen. Han blev en 
uvurderlig Støtte saavel for Højskolen som især 
for Semineriet i over 50 Aar. Da jeg gjæstede 
Højskolen var Seminariet allerede ved at ind
tage en dominerende Stilling. Højskolen havde 
dette Aar 74 Elever og Seminariet 101. Efter
haanden gik Seminariets Elevtal op til omkring 
200, medens Højskolens tilsvarende gik tilbage. 
1881 var det sidste Aar, der holdtes Højskole. 
At de to Skolevirksomheder dreves Side om

Side havde i mange Retninger sine Fordele. Det stadige Samkvem mellem 
de vordende Lærere og de skiftende Højskolehold havde noget forfriskende 
for begge Parter. En Del Foredrag havde de ogsaa fælles, og i Diskussions
foreninger mødtes de stadig og udvekslede deres Anskuelser, der vel nok i 
de fleste Tilfælde var mere selvsikre end egentlig velovervejede. Som oftest 
var der dog en eller flere Lærere tilstede ved disse Forhandlingsmøder, og 
dette lagde da en gavnlig Dæmper paa de ellers ofte ret revolutionære Ud
talelser. Af de Seminarister, der jævnlig deltog i vore Forhandlinger, kan jeg 
især mindes J. C. Christensen. Nielsen-Grøn og A. P. Fischer. 
Den sidste udmærkede sig ved en flydende og overstrømmende Veltalenhed, 
og han kom gjerne i Ekstase, naar han kom paa Talerstolen. Saa flød Or- 
dene fra hans Læber som et brusende Vandfald, og han lod sig hverken 
standse eller anfægte af de ofte nærgaaende Afbrydelser, som bans kritiske 
Tilhørere lod hagle ned over ham. Havde disse Forhandlingsmøder ingen 
anden Betydning, saa havde de dog en, som ingenlunde skal underkjendes: 
de skulde nok pille Vigtigheden af den, der maaske ansaa sig selv for et Lys, 
og havde Lyst til at glimre med sin Klogskab og Viden. Naar en saadan 
vovede sig frem paa Arenaen, blev han uden Skaansel sablet ned af Kamme
raterne. Overfor Vigtigmageri kjendtes ikke til Barmhjertighed.

Skolens to fornemste Lærere var selve Forstanderen P. B o j s e n og 
Martin Kristensen. Bojsen var en overordentlig billedrig og livlig For
tæller. Hans Timer blev aldrig kedelige, og han lagde mest Vægt paa det 
vækkende i Undervisningen, idet han gik ud fra, at den Kundskabsmængde, 
der kunde tilegnes i de fem Højskolemaaneder, var minimal. Var derimod
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Højskole- og Seminarielærer 
Martin Kristensen, Gjedved.

Lysten til Selvstudium vakt, saa havde de unge Mennesker et langt Liv til 
at øge deres Viden og selv vælge de Omraader, hvor deres Lyst og Evner i 
særlig Grad følte sig hjemme. — Som en lille Prøve paa Bojsens Billedtale 
kan jeg ikke nægte mig Fornøjelsen at nævne en, der i sin Tid blev holdt 
under et Besøg hos Peder Larsen, Skræppenborg, hvor Gjedved, Testrup, 
Vinding og Askov Højskoler var indbvdne til Fest. Talen blev fremdraget af 
Johannes Jørgensen, en Søn af gamle Jens Jørgensen, Bjerregaard, 
ved en Fest for Bojsen i Horsens 1908. Johannes Jørgensen havde som Elev 
selv været med ved Festen i Dons, og han gjengav Talen saaledes:' »Bojsen 
sammenlignede her Grundtvig med en Mergelgraver. Han havde gravet Mer
gelen op, og nu var det Højskolernes Sag at kjøre 
den ud paa Markerne og sprede den. Nede i 
Testrup kjørte Jens (Jens Nørregaard) saaledes 
Mergelvognen. Det kneb lidt, for der var saa 
mange »Bakker« (Bjørnbakker), men saa kom 
Christoffer (Christoffer Baagø) og skød bag paa, 
og saa gik det«. — »Jeg husker ikke«, sluttede 
Johannes Jørgensen, »hvad de andre Højskole
forstandere talte om, men denne Tale har præ
get sig saaledes i min Erindring, at jeg aldrig 
glemmer den«.

Martin Kristensen var paa en Maa- 
de en Modsætning til Bojsen. Hans Viden var 
baade omfattende og solid, men medens Bojsen 
var Øboen med den livlige Fantasi, var Martin 
Kristensen den udprægede Jyde, der vel ogsaa 
nok var en god Fortæller, men aldrig fortalte 
andet for sine Elever, end hvad de kunde gaa 
til Eksamen paa med det samme. Det hændte 
vist for Bojsen, at han kom til at nævne et for
kert Aarstal ell. lign. Sligt skete aldrig for Martin Kristensen, og Bojsen kaldte 
ham derfor ogsaa for Professoren. Martin Kristensens Timer faldt mçst paa 
Seminariet. I Højskolen fortalte han Danmarks- og Literaturhistorie, og jeg 
tør nok sige, at had kunde faa os til at høre efter. — Et lille Træk skal her 
meddeles om, hvordan Vigtigheden skjæres ned, og hvordan Martin Kristen
sen løser en botanisk Gaade. En Seminarist var noget pralende med sin bo
taniske Viden, og Kammeraterne besluttede derfor at give ham en Dukkert. 
Nogle af Gavtyvene fik da en Kurveblomst anbragt i et Stængelstykke af en 
Skjærmplante og viste saa »Videnskabsmanden« Fænomenet. Den kunde han 
ikke tyde, og han udtalte Formodning om, at Martin Kristensen heller ikke 
kjendte den sjeldne Plante. Det blev saa aftalt, at Botanikeren skulde vise 
M. K. Planten, og dette skete i Klassens næste Time. M. K. ser lidt paa Plan
ten, fatter med to Fingre om Blomsten og to om Stængelen og trækker lem
pelig de sammenbragte Dele fra hinanden, idet han med et skraa Blik hen 
paa Overbringeren siger: »Ja, ser De, det er af den Slags, man henregner til 
Humbugsfamilien«. En Meddeler tilføjer, at den store Botaniker maaske fik 
fik en Følelse af, at al hans botaniske Storhed ogsaa var Humbug, og hele 
Klassen fik sig en hjertelig Latter.

Stor Betydning saavel for Højskolen som Seminariet havde Bojsens ud
mærkede Hustru Fru Ingeborg. Hun var en stor Mester i Sang og Musik, 
og de Sangaftner vi havde inde i Bojsens Dagligstue, mens hun sad ved Kla
veret og ledede Sangen, glemmes ikke. — St. Blicher har nok kaldt Musiken
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for »Sjælens Vin«. Baade Højskolens og Seminariets Elever blev ofte kvæget 
af den Vin, der blev dem skjænket igennem Fru Bojsens Sang og Musik, den 
bragte høj og ren Luft og sikkert Vederkvægelse til mangen syg Sjæl.

Af yngre Lærere paa Skolen var Vinteren 1876—77 J e n s e n-L y n g b y 
og H. Hansen (Fejø). Den førstes Timer faldt mest paa Seminariet, medens 
Hansen saa godt som udelukkende havde sin Gjerning paa Højskolen. Han 
var en udmærket Dansklærer, og jeg maa den Dag i Dag prise ham for det 
Indblik, jeg gjennem hans Danskundervisning fik i Grammatikkens Løngange.

Sprogmanden P. K. Thorsen, der var gammel Elev fra Gjedved, har 
en Gang værdsat Skolelivet dér saaledes: »... Men Betydning har det faaet 
for os, som har gaaet der i vor grønne Ungdom. Der kan være meget at sige 
baade om os, der gik der, og dem, der ledede Maskineriet — hvad staar hæ
vet over al Kritik i denne lumpne Verden — men en Ting har vi lært, og 
det er godt. Vi har fattet Afsky for Forstillelse, Skaberi, Pedanteri, Luse- 
pusteri og alt andet Dødbideri. Vi er ikke blevet skruet ind i en Udvikling, 
der har haft til Følge, at vi i vort senere Liv har været dømt til at stemples 
som uciviliserede, uforstaaende Mennesker, hver Gang vi kom i Berøring med 
Folk, der havde faaet disse Egenskaher som medfødt Gave. Det er mere værd, 
end hvad vi lærte og beholdt af Videnskaberne«. Et andet Sted karakterise
rer han Undervisningen i Gjedved med et Citat af en gammel Vismand: »Ikke 
for Skolen, men for Livet lære vi«.

Efter Højskoletiden kom jeg en Del til Gjedved til Møder. De store Ef- 
teraarsmøder, hvor kjendte Mænd kom og talte, deltog jeg i, naar Arbejderne i 
Hjemmet gjorde det muligt. Fra disse Efteraarsmøder mindes jeg bedst Boj
sens Fader, gamle Bojsen eller Budstikke Bojsen, som ban kaldtes. Det var 
altid en Oplevelse, naar han talte, og det var jo i det Hele taget en stor Op
levelse at være sammen med disse mange kjære Mennesker, hvor Tale, Sang, 
Musik og undertiden Forhandling fik Tiden til at svinde, saa man ikke anede, 
hvor den blev af. — De første Vintre efter 1877 gik jeg ogsaa til Gjedved til 
de maanedlige Foredragsmøder. En Del unge fra Taaning gjorde mig gjerne 
Følgeskab, og da Møderne var lagt paa de maanelyse Aftener, var de fem 
Fjerdingvej jo nærmest en Fornøjelsestur, naar da ellers Vejret var godt. — 
Talerne ved disse Maanedsmøder var foruden Skolens Lærere ofte tilrejsende 
Talere, saaledes Præsterne T e i 1 m a n n, Bering, Holger Køste r, Østbirk, 
Niels Lindberg og senere Poul Boisen, Kjerteminde, o. fl. Jeg min
des ogsaa en Gang at have hørt Pastor Konradsen. Hvirring, tale, men 
det var vist ved et Søndagsmøde, af hvilke der holdtes nogle, medens Karl 
Poulsen var Kapellan i Gjedved og Lærer ved Seminariet.

Og saa en lille Episode fra en saadan Aftentur til Gjedved. En klar, 
maanelys Aften marcherede vi 4—5 Unge i Kjæde frem ad Landevejen fra 
Tebstrup til Gjedved. Sangen tonede kraftigt fra vore Læber. Det var en rig
tig Kampsang: »Foran os ganger Thor, den stærke Gud i Nord«. I det samme 
kommer en lille Mand os i Møde. Han gjør ikke Mine til at vige uden om, 
og da han er os lige inde paa Livet, hæver han sin Knortekjæp op over vore 
Hoveder. Saa forsvandt baade Thor og alle de andre gamle Guder, Kjæden 
delte sig øjeblikkelig, og Manden blev ved lige ud. Siden fik vi at vide, at 
den lille Mand, der saa modigt havde brudt vor Kjæde, hed Ussel-Jens, og 
var fra Tebstrup.

I de følgende Aar passede jeg min Dont i Hjemmet og søgte paa for
skjellig Vis Samvær med ligesindede Kammerater. Helligdagene blev tidt be
nyttede til Udflugter, til Deltagelse i Møder o. 1. Særlig Grundlovsfesterne 
paa Himmelbjerget var jeg en ret stadig Deltager i. Tidt gik jeg til Yding for
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at overvære Holger Køsters Gudstjenester, og ofte tog jeg og en god Ven til 
Bering til Gudstjeneste i Valgmenighedskirken. Vi kunde saa ofte efter en 
Formiddagsgudstjeneste i Bering naa at faa et af Testrup Højskoles Sommer
møder med om Eftermiddagen. Man regnede ikke saa nøje med Gaature den 
Gang, og der blev jo en Del Gaaen ud af det, naar man havde en saadan 
Udflugt. Vi benyttede Banen fra Skanderborg til Hørning, men naar vi naa- 
ede vort Hjem om Aftenen, havde vi dog nok tilbagelagt 4—5 Mil paa Apost
lenes Heste. En Gang gik jeg til pplitisk Møde i Javngyde for at høre Bjørn
bak og Søren Kjær. Det er den eneste Gang, jeg har hørt og set disse to 
Politikere.

Sognepræst Deichmann Branth
Præsti Ousted-Taaning 1880-1905.

Omraader — det var mest

Den senere Valgmenighedspræst i Balle, Vilhelm Hansen, der havde 
været Lærer i Gjedved, kom en kort Tid til Ousted-Taaning for at bistaa Provst 
Bülow, inden denne fik sin Afsked. V. H. var en overmaade rat og god Mand 
og en oprigtig Christen. Han var dog saa kort 
Tid i Pastoratet, at hans Indflydelse næppe blev 
kjendelig. Derimod havde jeg megen Glæde af 
denne livlige unge Præst og beklagede kun, at 
hans Ophold hos os blev saa kort.

Den ny Præst, som kom efter Provst Bü
low i 1880, hed Deichmann Branth. Han 
kom fra Elling ved Frederikshavn. Han var, 
sagde han selv, Pietist, men han var ogsaa Vi
denskabsmand, og han delte villigt ud af sin 
Viden til alle, der vilde høste GaVn af den. Sær
lig Botaniken vor hans Speciale, og vi var en 
lille Flok Unge, der en Sommer kom i Præste- 
gaarden og botaniserede under hans Vejledning. 
Da jeg siden blev gift med hans Plejedatter, 
kom jeg vel nok lidt mere i Præstegaarden end 
de fleste, og jeg har Grund til at være ham tak
nemlig baade for hans Fordomsfrihed paa mange 
paa det religiøse, at han var intolerant — og for alt, hvad jeg ved Samvær med 
ham fik Besked paa. Men jeg lærte ogsaa at skatte ham for hans oprigtige, 
varme Christentro, som han desværre ikke havde Evne til at meddele andre.

I 1883 blev jeg Soldat i Fredericia. Jeg synes ikke, at jeg nogensinde 
har oplevet en Tid, der er faldet mig saa lang som de første 8 Dage af min 
Soldatertid. Dette Dag og Dag ind at gaa eller løbe rundt i en Kreds, forlæns, 
baglæns, sidelæns og høre paa Befalingsmændenes Raaben var ikke opløf
tende. De nybagte Underkorporaler skulde rigtig vise deres Dygtighed i at 
kommandere, og saa raabte de op over de 8 Mand, der stod under dem, som 
var det et helt Kompagni. Tiden sled sig dog hen, men jeg var ikke glad ved 
Soldaterlivet, om end det ogsaa havde sine oplivende Øjeblikke. Mest var det 
dog vist Tanken om mit Hjem og den hjemlige Bedrift, der foruroligede mig. 
Mine Forældre var gamle og svagelige, og de trængte haardt til min Hjælp 
derhjemme. Det var derfor ogsaa et rent Ulykkesbudskab, da jeg fik Med
delelse om, at jeg var udtaget til Underkorporal. Hvis dette ikke var til at 
ændre, betød det en Forlængelse af min Soldatertid paa 12 Maaneder, først 
6 Maaneder paa Skolen og derefter andre 6 Maaneder som Tropslærer. Jeg 
gik da til Kaptajnen og bad om at blive fri for det ærefulde Hverv, der var 
mig tiltænkt, samt forelagde ham de Grunde, der talte for mit Andragende. Der 
var dog intet at gjøre, og det havde næppe hjulpet, om jeg som Jçns Jensen 
i »E Bindstouw« havde forsøgt at bestikke Kaptajnen med alskens Fødevarer.
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Mit Nummer, da jeg kom ind som Soldat blev 70 og jeg og 69 (en Ba
ger) blev indkvarteret ved 3. Kompagnis Marketenderi i Sjællandsgade, hvor 
vi fik et rigtigt pænt Værelse og Morgenkaffe til en billig Pris. Manden og 
Konen udfyldte paa en praktisk Maade hinanden. Naar Manden sagde et en
kelt Ord, sagde Konen Resten. Manden havde den Opgave at staa først op om 
Morgenen, tænde op og koge Kaffe. Siden kom Konen og Kritiken. Hun havde 
ikke altid Strømper paa, naar hun inspicerede, men var Paaklædningen man
gelfuld, var hendes kritiske Sans i Orden. Man kan imidlertid træde en Kat

Randløv Niels
Fire Kammerater fra Korporalskolen 1 Fredericia Vinteren 1883—84.

paa Halen saa længe, til den vender Kløerne imod. En Dag tog Manden til 
Genmæle og kaldte de højere Magter til Vidne paa, at Kaffen var, som Kaffe 
bør være.

Det var ikke med glade Følelser, jeg i Begyndelsen af Oktober saa 
Venner og Kammerater rejse hjem, medens jeg skulde blive for at gjennem- 
gaa Korporalskolen.

Der var et Par Stykker, der meldte sig frivillig til den fremtidige 
Værdighed som Underkorporal, idet de tænkte at gaa ind som Underofficerer 
i Hæren og paa denne Maade skabe sig en Fremtidsstilling. Men de øvrige 
10—11 Mand blev udpeget af Kbmpagniets Befalingsmænd. Forinden Skolen 
begyndte, blev vi sammen med dem, der var udtaget fra Bataillonens andre 
tre Kompagnier, underkastet en teoretisk Prøve og sorteret efter denne Prø-
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ves Udfald til Skolens tre Afdelinger. 4 skulde gaa paa Officers-Afdelingen, 
vistnok dog ogsaa fordi de selv havde bedt derom. Til Korporalskolen kom, 
saavidt jeg husker, 28, og blandt dem var jeg. Resten, en Snes Stykker, kom 
paa Underkorporalskolen. Vi, der skulde paa Skolen, fik dog Lov til at trække 
lig Kompagniets forrige Mandskab, da der ved Sommertjenestens Afslutning 
var Lodtrækning om, hvem der skulde hjemsendes, og hvem der skulde ligge 
til fortsat Vintertjeneste. Var vi saa heldige at faa et Frilad, kunde dette jo 
altid sælges og give en lille Ekstraskilling til den sparsomme Soldaterlønning.
For at være mere sikker paa 
at faa Del i eventuelle Frilod- 
der, var vi 11, der før Træk
ningen gjorde fælles Sag til 
Deling af den Gevinst, Frilod- 
derne bød. Et Par af Kam
meraterne vilde ikke være 
med. De vilde selv have hele 
Fordelen, om der blev nogen. 
Vi 11 vare ret heldige, idet 
vi trak seks Frilodder. De 
bleve solgte for ca. 50 Kr. 
Stykket, og vi fik hver 27—28 
Kr. til vor Part. Vi holdt saa 
et lille Gilde for de Ører, 
der blev over 27 Kr. Saa vidt 
jeg husker, var Traktementet 
Hveder og en Mjøddram. — 

»Skuelen wa slem«, som 
Blicher siger. Vi blev trænede 
temmelig alvorligt, men be
fandt os forøvrigt rigtig godt, 
naar Strabadserne var over- 
staaede. Ældste Løjtnant var 
en noget svær Herre, og hans

De samme fire 40 Aar senere (1923).
Staaende : Gross. Chr. Iversen, København, R. P. Randløv. 
Siddende: Niels Rosengren, Vorbasse, Partikulier Holger 

Hansen, Brørup.

Trusel om at »more« os, naar vi rykkede ud til Felttjeneste, virkede ikke sær
lig stærk da vi alle var klar over, at vi kunde løbe stærkere end ham. Til Teori 
vilde han gjerne have Bøgerne citerede ordret. Naar man kunde haspe Bogens 
Læresætninger op uden Fejl, saa blev han andægtig som i en Kirke.

Vi var fire Kammerater, Niels, Holger, Christian og jeg, som blev ind
kvarterede i Kirkestræde hos Sadelmager Thygesen. Vi kom til at bo paa 1. 
Sal, et Loftsværelse, medens en Lokomotivfører Poulsen med Familie boede 
i Stuen. Værelset, vi havde, var baade Arbejdsværelse (Pudsearbejde), Stu*- 
dereværelse, Dagligstue, Sovekammer, Spisestue og Kjøkken. Sovekammeret 
fandtes langs Væggene, medens et stort Bord med en lang Bænk langs Siderne 
var anbragt midt i Stuen. Vi havde et Kogeapparat (Primus), og vi skiftedes 
til at »gaa i Kjøkkenet«, d.v.s. Koge The eller Kaffe, speile Æg, stege Flæsk, 
kort sagt gjøre vore Færdigheder i Husvæsen frugtbringende til Bedste for 
os selv og vore Kammerater. Vort Kjøkkenudstyr var ret enkel: en Pande og 
en Kedel samt nogle faa Kopper og Gafler. I Kedlen kogtes der skiftevis 
Kaffe og The. Medens en »havde Uge« i Kjøkkenet, var en andep Stuepige 
og en tredie Økonoma, idet han forptog Indkjøb af The, Kaffe, Sukker o. 1. 
Den fjerde indtog en mere overordnet Stilling som Kammerformand og fik 
derigennem Begreb om at herske over Masserne. Han skulde kommandere
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»Ret«, naar en Befalingsmand var entret op ad Hønsestigen og uventet viste 
sig paa vore Enemærker. Han skulde samtidig overvaage Kammerordenen, 
paase at alle Udrustningsgjenstandene hængte paa Plads, at Sengene vare 
ordentlig redte, og at Gulvet var fejet. Endelig skulde han ogsaa paase, at 
Døren blev laaset, naar vi forlod Kvarteret.

Naar vi havde vel Ende paa Dagens Besværligheder, havde faaet Varme 
paa Værelset og dækket op med »hvad Huset formaaede«, kunde vi nok sætte 
et forsvarligt Tal af Rundtenommer under Vesten. Jeg mindes syv saadanne 
som Maksimum. Efter Maaltidet skulde vi ofte prøve Kræfter eller lave for
skjellige gymnastiske Øvelser, gaa bag over og tage en Toøre op fra Gulvet 
med Munden, gaa dobbelt igjennem et Tøndebaand o. 1. Her var den tidligere 
omtalte Langbæk os til megen Ulejlighed, idet den væltede med et Brag ved 
mindste Berøring. Det var, som var det en af Fæstningens Kanoner, der blev 
skudt af. Efter en saadan Katastrofe kom Stuens Beboer, Hr. Poulsen, jævn
lig og meddelte, at »nu revnede Gibsdækket« eller et Skilderi faldt ned og 
andre Jobsposter. En Gang i det mindste forklagede han os til Husværten, 
og denne kom og bad os være lidt mere forsigtige med den famøse Bænk. 
Vi var saaledes stærkt hæmmet i vor Ytrings- og Bevægelsesfrihed, men ellers 
havde vi det rigtig hyggeligt og stred os iøvrigt Vinteren igjennem og fik vor 
»Eksamen« hen i Marts samt en Snor paa Ærmet. Mulig gav dette ydre Tegn 
paa vor Værdighed os en vis Selvfølelse, men ellers var Stillingen ikke mis
undelsesværdig. Vi var nærmest de andre Befalingsmænds Løbedrenge, me
dens Mandskabet ikke regnede os for stort og tidt ikke udførte vore Paalæg. 
Særlig slemt blev det, da vi ved Kantonoementsøvelserne fik Mandskab i vore 
Korporalskaber, som ikke alene var af vor egen Aargang, men endog ældre 
i Tjenesten. Alle de Ting, som vi skulde faa Mandskabet til at udføre, regnede 
de ikke stort. Jeg forsøgte at forklare dem, at vi alle for at undgaa Ubehage
ligheder gjorde bedst i al udføre, hvad der blev os paalagt. En gammel Fyr 
bemærkede hertil, at »der var egentlig Ræson i det, han sagde«. »Ræsonen« 
virkede dog ikke længere, end det passede Vedkommende selv. Da vi i 1888 
havde Kantonnementsøvelser i Randersegnen og en Dag skulde grave Skytte
grave, viste det sig, at der ved 3. Deling var en — siger og skriver en — 
Fodfolksspade, medens der normalt skulde være 151 Selvfølgelig blev Under
korporalerne kaldt hen til Kaptajn W i 11 r u p, der lod os vide, at naar vi 
ikke kunde passe »saadan et skidt Korporalskab«, saa var vi ikke meget værd. 
Naar Mandskabet ikke opfyldte sine Pligter, skulde vi jo melde det, men 
det krympede vi os ved. Vi fik dog alligevel gravet Skyttegrave den nævnte 
Dag. Fra et lille Boelssted i Nærheden laante vi nogle Redskaber, Greb, Skovl, 
Spade, og fik lavet saa meget Hul i Jorden, at vi kunde falde ned deri og 
blive dygtig beskidte. Det var nemlig Lerjord, vi arbejdede i, og det regnede. 
• Alle disse Gjenvordigheder kom vi imidlertid over. Gjennem Strabads
erne blev vi trænede, og var Øvelserne strænge, saa var der ingen, der havde 
lovet os det bedre. Første Dag, vi mødte i 1883, sagde Kaptain Wittrup os, 
at de kunde ikke »pakke os i Bomuld«, saa vore Forventninger til den dag
lige Komfort var jo ikke blevet næret fra den Kant. Samme Kaptain havde 
for Resten antydet, da jeg bad mig fritaget for Befalingsmandsværdigheden, 
at dette, at gaa paa Korporalskolen, var lige saa godt som at komme paa 
Højskole. Nogen større Lighed mellem de to Skoler fandt jeg dog ikke. Men 
Korporalskolen gav en god legemlig Træning, og hvis jeg skal fremhæve noget 
af den teoretiske Undervisning, vil jeg nævne Skjønskrivning og Tegning. — 
Underofficererne var dygtige i disse Fag, og de, der var Lærere paa Skolen, 
var det i ganske særlig Grad.
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Sommeren 1884 gjorde jeg som Underkorporal Tjeneste ved 27. Bataillon. 
Jeg var da ofte fri for Øvelserne i Marken, idet jeg dels var sysselsat med 
skrive Katalog over Soldaterhjemmets Bogsamling og dels bistod Stabsser* 
genten med skriftlige Arbejder. Sommerens Militærtjeneste afsluttedes med 
en Efteraarsmanøvre ned gennem Jylland. Den endte med Øvelser omkring 
Ejer Bavnehøj og Kongerevy ved Gram. Min militære Karriere var dermed 
foreløbig forbi, men 1888 maatte jeg igjen i Trøjen, denne Gang til Efteraars* 
manøvre i Randersegnen. Vejret var for det meste regnfuldt og slemt, og 
særlig ^hindes jeg en Natmanøvre i Øsregn og Bælgmørke. Jeg var netop 
denne Nat kommen i Seng i Gaarden, hvor jeg var indkvarteret. Det var i 
Landsbyen Selling. Kl. 1 om Natten blev vi purret ud, og da kunde vi høre, 
hvordan Regnen piskede paa Ruderne. Kompagniet blev samlet ved Skæret 
af nogle Haandlygter, som Befalingsmændene gik med. Men da vi afmarche* 
rede, laa Vejene i fuldstændig Mørke, og Vandet plaskede op om os, naar vi 
traadte i de mer end rigelige Vandsamlinger i den hullede Bivej. Manøvren 
endte med Kongerevy paa Skeiby Mark, og det var saaledes anden Gang, jeg 
var til Revy for vor gamle Konge.

40 Aar efter Rekruttiden, den 3. April 1923, samledes vi gamle Soldater
kammerater til Fest i Fredericia sammen med en Del af Befalingsmændene 
fra den Tid. Af Bataillonens 5—600 Mand var dog kun mødt ca. 70, og vi 
havde ofte ondt ved at kjende hinanden efter saa mange Aars Forløb. Som 
et ret sjældent Tilfælde maa det nok anføres, at vi fire, der havde fælles 
Husvæsen den Vinter, vi gik paa Korporalskolen, alle vare mødte, og vi vare 
meget naturlig glade for Gjensynet. For at have et synligt Minde om Begi
venheden lod vi os at fotografere sammen, og vi fulgtes derefter ad om i 
Kirkestræde for at se, om vi kunde finde vort gamle Kvarter. Det gik let. 
Hverken Gaden eller Gaarden, hvor vi boede, var forandret kjendelig. Selv 
den gamle, skrøbelige Trætrappe, ad hvilken vi entrede op til vort Paulun, 
stod endnu, som da vi sidst kravlede ned ad den. Om den uheldsvangre 
Bænk ogsaa eksisterede, fik vi ikke undersøgt, men medens vi stod og be
tragtede de kjendte gamle Omgivelser, kom en gammel Mand ud af Huset, 
og vi gjenkjendte straks vor gamle Husvært. Vi gik naturligvis ben og hilste 
paa ham, men han kunde selvfølgelig ikke huske os mellem alle dem, der 
siden den Tid havde boet paa hans Værelse. Han var nu 85 Aar.

Efter min Hjemkomst fra Militærtjenesten, blev der talt en Del om at 
faa oprettet en Skyttekreds i Taaning. Det var især Lærer Hovgaard, der 
førte Sagen paa Tale, og han mente, at jeg nu efter min militære Uddannelse 
kunde lede en saadan Forening og give Vejledning i Skydning og Gymnastik. 
Foreningen traadte saa i Virksomhed i 1886, og vi arbejdede i mange Aar 
under meget primitive Former. Skydetelt havde vi selvfølgelig ikke, og Sky
debane maatte vi flytte med næsten hvert Aar. Gymnastiken øvede vi i Som
mertiden under aaben Himmel og om Vinteren i en Kørelade, hvor vi kunde 
faa Lov til at være. Men ogsaa med Gymnastiken maatte vi tidt flytte.

Efter nogle Aars Virksomhed blev jeg indvalgt i Bestyrelsen for Aar
hus Amts Skytteforening, og i 1916 skrev jeg en Del af denne Forenings Jubi
læumsskrift, efter at denne havde arbejdet i 50 Aar. Det Afsnit jeg behandlede 
var de sidste 25 Aar 1891—1915.

Medens jeg var Soldat i Fredericia, blev Folkemindesamfundet dannet. 
Som et af Samfundets første Resultater lidkom Tidsskriftet »Skattegraveren« 
med Evald Tang Kristensen som Redaktør. Jeg havde altid med Lyst lyttet 
til de Gamles Fortællinger, og jeg var derfor ogsaa interesseret i at faa de 
gamle Ting skrevet op og trykt. Derfor meldte jeg mig straks ind i Folke-
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Taaning Gymnaster, ca. 1888.
Billedet, der er taget med Ballegaardens Ladeport som Baggrund, forestiller staaende fra ven
stre Johan Poulsen, Taaning, Marius Jensen, Horndrup, Marius Hansen, Horndrup, og 
Severin Rasmussen, Taaning. De to smaa i Forgrunden er Niels H o u g a a r d, Taaning, og 
Poul Nielsen, Ballegaard. Midt i Billedet ses Gymnastikforeningens første Fmd. R. P. R an al ø v.

mindesåmfundet, fik nogle Smaating skrevet op og sendte dem til »Skatte
graveren«. Det var med stor Spænding og Forventning, jeg derefter modtog 
Bladet, og det var mig en særlig Tilfredsstillelse at se nogle af de indsendte 
Optegnelser og mit eget Navn paa Tryk. Siden kom jeg i nærmere Forbin
delse med Evald Tang Kristensen, der nogle Gange gjæstede mig i Taaning. 
Jeg var da med ham paa Tur til de Steder, hvor jeg mente, der var noget at 
hente. Efterhaanden fandt han selv de bedste Fortællere og havde hos nogle 
af disse et særdeles godt Udbytte. Han havde jo en ganske egen Evne til at 
faa Folk lukket op til Trods for, at hans noget mutte Væsen ikke just syntes 
skikket til at faa dem paa Gled. Naar jeg var med ham, søgte jeg at opmun
tre de gamle Folk, vi besøgte, til at fortælle. En Gang havde vi med noget 
Besvær faaet en gammel Kone til at fortælle lidt. Da hun var færdig, sagde 
E.T.: »Naa, ved De saa ikke mere? Dette her var der ikke meget ved«. — 
Da vi gik derfra, bebrejdede jeg ham denne Udtalelse. En saadan Ytring var 
da den sikre Vej til at lukke de gamles Mund i Baglaas. Men Evald Tang 
gjorde gældende, at det ikke var nemt at holde sig i Humør, naar man Dag 
ud og Dag ind maatte høre saa meget værdiløst, som det ikke var værd at 
skrive ned.

Saa vidt jeg erindrer, var det ogsaa ved min Forbindelse med E. T. og 
»Skattegraveren«, at jeg kom til at brevveksle med Feilberg, der undertiden 
spurgte om et og andet i Tidsskriftet. De faa Ting, jeg den Gang sendte ham 
til Ordbogen, var dog kun spredt Fægtning og uden nogen bestemt Plan. — 
En Sommerdag, da vi var ved at høste Rug, kom den gamle Præst vandrende 
ud i Marken til os. Det var vel en Ferie- eller Forskerlur han foretog herop 
i Østjylland, og han benyttede da Lejligheden til at gjæste dem, han havde
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Randlev og hans Forlovede.

Forbindelse med, og samle ind, hvor der kunde bjerges noget til Ordbogen, 
eller hvad han ellers syslede med af Folkeminder. Han var straks inde paa 
alle de forskellige Udtryk og Talemaader, som der brugtes om Høstarbejdet, 
og han viste os, hvordan man kunde se, naar Rugen var tjenlig at høste. 
Han havde i det hele en saa jævn og tiltalende Maade at tale med Høst
folkene paa, at han let fik listet ud, det han søgte Oplysning om. — Efter at 
han havde spist »Onden« hos os og faaet sig en lille Middagslur, fortsatte 
han sin Vandring til Sneptrup, hvor han vilde besøge Pastor Deichmann 
Branth. De havde i Studieaarene samtidig været Regensianere sammen med 
flere, der siden fik et kjendt Navn, saaledes Otto Møller i Gylling. — Nogle 
Dage efter talte Feilberg paa Seminariet i Gjedved. En Tilhører har meddelt 
mig, at han begyndte sit Foredrag med Rimet:

»A tegge te mi fatte Fruu,
gi mæ let i mi laajjen Luu«.

De mange unge Mennesker paa Seminariet fra alle Egne af Jylland har sik
kert kunnet yde adskillige Dialektord til den jydske Ordbog. —

Østjydske Folkeminder.

Tyskepladsen og Galgehøjen ved Stilling.
Der er mange Stednavne som den nulevende Slægt ikke bruger og maa

ske slet ikke kender, Navne, der i min Barndom var almindeligt kendt og 
brugt. Det er en Skam, at disse Navne helt skulde gaa tabt, jeg vil derfor 
nævne et Par af disse.

I Skoven, der danner Skellet mellem Mjesing og Stilling, tæt ved den 
gamle Randersvej, var der den Gang en stor, aaben Plads mellem nogle store 
Bøge, med en vid Udsigt mod Øst og Syd. Pladsen kaldtes altid Tyske
pladsen. Navnet stammede fra Krigen 1848. Tyskerne havde den Gang en 
stor Vagtpost der, de store Bøge var indgraveret med tyske Navne, der endnu 
i Slutningen af 1860’ne var læselige.

Lidt Øst for Skoven er en Mose. Denne Mose kaldtes Galgemosen. 
Navnet har den efter en Høj i dens Nærhed, Galgehøjen. Denne Høj har 
sikkert været brugt som Rettersted, thi da Ejeren af den — C. J. Holm, Stil- 
linggaard — sidst i 1860’ne kørte en stor Del af den bort for at fylde et stort 
Mosehul i Højens Nærhed, fandtes der midt i Højen én stor, tyk Egestolpe, 
formodentlig en Rest af Galgen, ligesom der i Højen fandtes nogle Menne
skeben og nogle Hovedskaller hvori Tænderne endnu sad. Disse Sager blev 
kørt i Mosehullet og dækket med Jord fra Højen. S.
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&lf c£ <>7. Andersen.

I 1908 offentliggjorde Poul Harder sit omhyggelige Standardværk 
om den østjydske Israndslinie, som han havde fulgt fra Egnen Nord forVejle 
Fjord til Grenaa i Djursland. Denne Israndslinie er den bedst udviklede og 
tydeligste af samtlige her i Landet paaviste eller paastaaede Israndslinier, 
og det har da heller ikke været muligt at ændre noget ved dens Forløb eller 
den Tolkning, som Harder giver af dens Fænomener. Heller ikke en deta
illeret, geologisk Kortlægning, som jeg under mit Arbejde i Danmarks Geolo
giske Undersøgelses Tjeneste har foretaget i Egnen Vest for Horsens og lej
lighedsvis privat i Egnen Vest og Nord for Aarhus, har kunnet rokke ved 
dem. At det har været muligt at forøge Iagttagelserne og komplettere dem, 
kan ikke tolkes som nogen Kritik af H a r d e r’s store, fortjenstfulde Arbejde, 
som hu maa betragtes som klassisk inden for dansk Geologi.

Det kan heller ikke forringe dette Arbejdes Værdi, at denne Israndslinie 
er den bedst udviklede af de i Østjylland forekommende. Dette Forhold kan 
imidlertid i nogen Grad forklare, hvorfor de Forsøg, der er gjort paa at paa
vise Israndslinier, saavel længere vestpaa som især østpaa, hidtil har givet et 
magert Resultat, og hvad der kan siges herom med Sikkerhed er — de hæder
lige Forsøg til Trods — endnu meget mangelfuldt. N. V. Ussing, Har- 
d e r’s Læremester, har antydet visse Israndslinier i Midtjylland i sit ligeledes 
fortræffelige Arbejde fra 1904 om Floddale og Randmoræner i Jylland. Egnen 
nærmest Kattegatskysten er med Ihærdighed blevet studeret af Mathias 
Møller, som har fremdraget visse interessante Forhold i denne Egn, uden 
at disse dog er helt afklarede. Og endelig har Statsgeolog Dr. V. Nord
mann i Tilslutning til sit Arbejde i Fredericia—Vejle Egnen angivet visse 
Israndslinier, som dog heller ikke kan siges at være uomtvistelig konstateret 
eller sammenknyttede.

Den H a rd er’s ke eller østjydske Israndslinie omfatter i Djursland de 
vældige Randmorænebuer omkring Æbeltoft Vig og Kalø Vig, kulminerende 
i de prægtige Mols Bjerge, som dog ligesom Rester af Buerne ligger inden 
for Israndslinien. Herfra kan den følges sydpaa i nogle faa Kilometermils 
Afstand fra Kysten, svingende vestpaa, naar den krydser en af de store øst
jydske Dalsænkninger, idet Isen har skudt Tunger frem igennem alle større
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Dalstrøg. Helt ned til Engum ved Daugaard St., Nord for Vejle Fjord, fulgte 
Harder sin Linie, men saa heller ikke længere. Dette skyldes sikkert, at 
han her fandt det sydligste Tilløb til Gudenaa, — nu en idyllisk, adstadig Aa 
mellem brede, frodige Enge, Lyngbakker og skovklædte Bakkehæld, — den 
Gang en rivende, snavset Smeltevandsflod, der gravede sig en bred Dal ned 
i det nøgne Landskab. Langs Gudenaa findes den gamle Flodbund som san
dede Terrasser, alle i samme Plan. Det er derfor muligt at se, hvor Isranden 
laa den Gang, idet Terrasserne kan følges østpaa ind gennem Sidedalene, 
indtil de pludselig hører op, netop ved den østjydske Israndslinie. Saa langt 
sydpaa som Gudenaas Istidsterrasse har kunnet følges, har det ogsaa været 
forholdsvis let at paavise Israndens samtidige Stilling; længere sydpaa mang
ler man den Lettelse, og Vanskelighederne begynder. Men derom senere.
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Enkelte Steder kan man fristes til at tro, at den østjydske Israndslinie 
danner Grænsen mellem det frodige Østjylland og det sandede Vestjylland. 
Paa det geologiske Kortblad Bække har V. M i 11 h e r s fremhævet, at Gad- 
bjerg Israndslinien danner Grænsen mellem Øst- og Vestjylland, og Følgen 
er, at V. M i 11 h e r s og med ham V. Nordmann har anset de to Isrands
linier for samtidig, og de har derfor kombineret dem med et højst ejendom
meligt Resultat. Den østjydske Israndslinie danner imidlertid ikke nogep Vest
grænse for Østjylland, den er, som Navnet angiver, udpræget østjydsk. Men 
hvor skal da Grænsen for Østjylland trækkes?

Gnugrav 1 Randmoræne Vest tor Hvirring Kirke ved Horsens.

Mens man i Sønderjylland kun kan skelne mellem Øst- og Vestjylland, 
maa man længere nordpaa udskille et Midtjylland, karakteristisk ved sin 
overvejende sandede Jordbund, hvorved det ligner Vestjylland, mens det er 
stærkt bakket som Østjylland. Egnen omkring Bryrup og Silkeborg er typisk 
Midtjylland. Grænsen mellem Øst- og Vestjylland maa saaledes søges mellem 
Bryrup—Silkeborg og den østjydske Israndslinie.

Den Israndslinie, som danner den landskabelige Grænse mellem Midt
og Østjylland, har jeg benævnt Gribstrup Linien efter en By Sydøst 
for Nørre Snede, hvor den er veludviklet, og hvor jeg første Gang konsta
terede den. Endnu er den ikke fulgt i hele sin Længde, men den er dog paa
vist og fulgt over lange Strækninger, saa den er god nok. Sydpaa løber den 
sammen med ældre Israndslinier, men nordpaa skiller den sig tydelig ud fra 
dem, og hvor den ikke er kendt i Enkeltheder, røber den sig som den efter
søgte Vestgrænse. Mellem Tørring og Give følger den Oksevejen fra Givskud- 
lund over Kollemorten og gennem Nr. Tinnet; den passererlangs Vandskellet 
mellem Skernaa og Gudenaa’s Kilder, fortsætter østen om Hundshoved (Syd 
for Nr. Snede) til Gribstrup ved Klovborg og i en Bue norden om Brædstrup, 
mere nøjagtigt over Grædstrup, Slagballe og Addithede, med Retning mod
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Vestenden af Mossø. Paa denne Strækning passerer den tværs over tre paral
lele Tunneldalstrøg, som i store Træk er ens, og i alle tre Tunneldale et 
Stykke Syd for et karakteristisk Knæk, Nordvest for hvilket der optræder 
Langsøer. Dette gælder ogsaa Salten Langsø Dalen, om man betragter Gudenaa 
Dalen Syd herfor til Vestbirk som denne Dals Fortsættelse.

Vest for, eller egentlig Nordvest for Gribstrup Linien, er Landet meget 
sandet, og som karakteristisk Træk maa nævnes, at Bakkerne er gennemforet

Fra'Nordsiden af Rørbæk Sø, Syd for Nørre Snede. Midtjydsk Landskab.

af Dale, der gaar jævnt over i Dalsiderne og har Fald vestpaa til Hedeslet
terne; i enkelte Tilfælde skærer de endog tværs igennem Bakkeknuderne. 
De er i de fleste Tilfælde tydelig nok udskaaret af smaa Bække, der er kom
met frem fra Isranden, eller maaske rettere fra Isens Overflade. Ind imellem 
findes brede Smeltevandsflodsletter, som kan ende blindt østpaa eller fort
sætte i en Mængde fingerformet arrangerede Dale af ovennævnte Type, som 
ender ved en tidligere Israndsstilling. Landet foran denne Linie er saaledes 
i udpræget Grad formet ved Smeltevandets Virksomhed.

Langs Gribstrup-Linien kan man stedvis finde Morænegrus og store 
Stenblokke, men Mængderne er aldrig saa store som langs den østjydske 
Israndslinie, og Gruset danner heller ikke en sammenhængende Randmoræne 
som denne. Men den landskabelige Forskel paa de to Sider — og strækkende 
sig milevidt paa begge Sider af den — er langt mere fremtrædende her; den 
danner ikke en Terrængrænse, som man skal være mere eller mindre 
Geolog for at kunne se, — den danner en Grænse mellem to vidt forskellige 
Landsdele: Granhegnenes Land og Løvtræhegnenes Land.

Øst og Sydøst for Linien er Landskabet helt anderledes, store og smaa
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Bakker af Moræneler dominerer, og kun i Dalsænkningerne træder Smelte
vandets Virksomhed tydelig frem i Form af Terrasser, der fortsætter vestpaa 
ud igennem Gribstrup-Liniens Bakkerække. Ogsaa her optræder stenfrit Ler 
og fint Søsand i Bakkedragene som utydelige Fladbakker, der rager op i Ter
rænet og højere op end Israndsdannelserne, og de danner mange af de højeste 
Partier i Landskabet. Det er især Tilfældet sydligst omkring Hvejsel, Ilved 
og Vonge, hvor dette stenfrie Ler paa Bakketoppene er uhyre almindeligt.

Adskillige af dem, der har set paa Terrænet i denne Egn, og ikke mindst 
Geologer, vil maaske ikke give mig Ret i at drage denne Skillelinie saa skarpt.

Udsigt fra Himmelbjerget vestpaa mod Silkeborg. Midtjydsk Landskab.

Netop i den nævnte Egn dominerer Moræneleret jo ingenlunde. Sandet bre
der sig ogsaa her i meget store Mængder, og Hegnene bestaar af Gran. Hertil 
er der at sige^at dette Sand er næsten udelukkende Flyvesand. Endnu mens 
det nyfødte Land laa nøgent eller næsten nøgent hen, har Sandet »knøget« 
fra Vest-Nordvest ind over Egnen, — ja, det gør det endog den Dag i Dag

9 

da selv de bedste og tætteste Granhegn ikke kan forhindre det, men det er 
kun Smaating i Modsætning til før, hvor det drejede sig om mægtige Sand
storme fra de øde Sandflader i Vest. Denne stærke Sandflugt indtraf, endnu 
medens Isranden naaede frem til den østjydske Israndslinie, ja det synes 
endog, at Sandet er føget op paa selve Isranden f. Eks. ved Hvirring, Vest 
for Horsens. Flyvesandet optræder her i store Mængder og over en bred 
Front helt ind til Israndslinien og lidt op paa dens Randmoræne, men 
mangler indenfor denne.

Gribstrup Liniens Betydning er ret indlysende, da den danner den egent
lige landskabelige Grænse mellem Midt- og Østjylland. Man bør derfor til
lægge den en lignende Betydning som U s s i n g s midtjydske (baltiske) og 
Harders østjydske Israndslinie. Vi vil derfor endnu en Gang se paa dem, 
men blot paa et andet Sted.

Vi følger Landevejen fra Aarhus til Silkeborg, hvilket sikkert de fleste
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af os har gjort paa Cykle, i Bus eller Bil. Et Par km Vest for Korsvejen ved 
Framlev passerer vi over den østjydske Israndslinie, fortsætter gennem Gal
ten og Laasby, Flensted og Mollerup, uden at vi dog tør paastaa, at vi har 
forladt Østjylland. Vi passerer Linaa, kører eller trækker op ad Bakken før 
Halved, som vi nu har Lyst til, o$ saa fortsætter vi mod Haarup. Nu har 
Landskabet skiftet Karakter. Vi er i Midtjylland, og Grænsen ser vi tydeligt 
laa ved Bakken. Og gaar man Terrænet igennem med geologisk Vejledning, 
vil vi blive præsenteret for Kendetegnene for en Israndslinie: Smeltevands
dalen foran Isranden, (Landevejen følger Nordsiden af den vestpaa gennem

Udsigt fru Himmelbjerget mod Laven, Østjydsk Landskab.

Haarup), selve Israndslinien med Partier af Morænegrus, ja endog med en 
enkelt lav, slingrende Morænevold (i det østlige af Linaa Vesterskov) og det 
højereliggende, smaabakkede Bagland med det stenfri Issøler paa Bakketop
pene (sml. Figuren Side 79).

Hvis vi var drejet til højre fra Landevejen i Mollerup vilde vi være i 
Linaaens Dal. Ørnkol Bakken Nord for Dalen bestaar af Grus med store Sten, 
aflejret ved Isranden, da den laa her. Linaa Dalen er overmaade interessant 
og fortjener et nærmere Studium ved Lejlighed. Inden vi ser hvorfor, skal 
jeg nævne en Ejendommelighed, som synes at være ganske enestaaende. Fra 
Mollerup fører Linaa Dalen nordpaa og vi vil følge Markvejen over en Grus
terrasse nede langs Dalens Østside. Idet Dalen svinger vestpaa, fortsætter 
Markvejen nordpaa op over Dalsiden og tilhøjre for Vejen ses i Dalsiden en 
Grusgrav med vældige store Blokke Det ejendommelige er, at det drejer sig 
saa godt som udelukkende om store ensartede, graalige Flintblokke, kun et 
Par enkelte Sten af anden Slags kan opdages. I næsten alle danske Grusgrave 
er de store Granitsten i Flertal, hvor man da ikke netop befinder sig i Om- 
raader, hvor Undergrundens Kalk og Flint kommer tæt op til Jordoverfladen, 
og derfor virker det ejendommeligt at finde alle disse Flintestene her, og
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store Kolosser er det. De nærmeste kendte Forekomster af Kalk findes ved 
Randers og Viborg, saa maaske kommer Kalken ogsaa nær op til Jordover
fladen et eller andet Sted Øst herfor. De Undersøgelser, som man har foretaget 
efter »geofysiske« Metoder Øst herfor viser da ogsaa, at det er noget usædvanligt 
her ved Laasby; Fremtiden vil antagelig fortælle, hvad det er, og hvor det er.

Efter dette Sidespring vender vi atter Opmærksomheden mod Linaa 
Dalen. I en Bue drejer den vestpaa hen imod Linaa By. I Inderkurven er 
der opstablet store Mængder af storstenet Grus — ogsaa med megen Flint. 
Gruset danner Begyndelsen, — den øverste Ende ved Isranden - af en Ter-

Falborg Dalen, Syd for Ans, set mod Grønnebæk.

rasse, der kan følges videre nedad til Gudenaa Dalen, og nordpaa gennem 
denne. Ussing har i sin Tid fulgt denne Terrasse og vist, at den fortsætter 
fra Tange mod Nordvest op gennem Faldborg Dalen (Fig. S. 73) forbi Viborg 
til Limfjorden. Det ser med andre Ord, — uden at der dog her skal gøres 
nærmere Rede for Enkelthederne, — ud til, at Isranden har staaet her ved 
Linaa-Mollerup, da Afløbet skiftede fra at gaa vestpaa ud forbi Silkeborg til 
at gaa nordpaa gennem en Del af Gudenaa Dalen og derefter forbi Viborg. 
Det er Falborg Dal Stadiet, men udelukket er det ikke, at det ogsaa drejer 
sig om det efterfølgende Skalsaa Stadium.

Mellem denne Gribstrup-Linaa Linie, som man kan kalde den, og den 
østjydske Israndslinie synes der ikke at være udviklet fremtrædende Mærker, 
der viser, at Isens Rand har ligget her gennem længere Tid. Vi kan derfor 
skynde os videre til den østjydske Israndslinie. Der er allerede sagt noget 
om den ovenfor, og der skal kun tilføjes lidt her, da der ikke er meget at 
tilføje eller ændre ved den, saaledes som den kendes gennem H a rd e r’s 
Afhandling.
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Den østjydske Israndslinie repræsenterer en Grænse, hvortil Isen ryk
kede frem, efter at den var smeltet betydeligt tilbage, ja maaske var endog 
hele Jylland blevet isfrit, inden denne nye Fremrykning fandt Sted. Kun i de 
dybeste Partier af Tunneldalene med Nutidens Langsøer har der hele Tiden 
ligget store Isklumper, som forhindrede, at Søbassinerne blev udfyldte. Nord
øst for Trige er der under Israndens Morænegrus fundet Tundradannelser, 
som synes at stamme fra Tiden, umiddelbart før Isranden atter rykkede frem.

Den østjydske Israndslinie er normalt udviklet. Selve Isranden kende
tegnes ved et flere Meter tykt Lag Morænegrus, som udadtil, gennem en 
Skraaflade af udskyllet Materiale gaar gradvis over i Terrassen langs Gudenaa. 
Inden for Israndslinien optræder dybe Mosehuller, men ellers hæver Terrænet 
sig normalt indefter, saaledets at dets Toppe naar højere end Israndsliniens

lave Grustoppe og Grusrygge, og Toppene udgøres sædvanligvis af Fladbak
ker, Issøler og Issøsand, aflejret i Issøer, der har været beliggende ganske 
nær inden for Isranden, og ofte kun fjernet en 100 m fra denne. Inde bag 
dette smaakuperede Bælte med højtliggende Fladbakker følger saa det rolige 
Morænelerlandskab.

Der er et Par Enkeltheder ved Isranden, som det kunde være fristende 
at nævne, da de maaske er almengyldige for den. Hvor en Istunge har skudt 
sig frem gennem en Dal, vil man kunne finde det storstenede Morænegrus i 
to Bakker lidt inden for Israndslinien og paa hver sin Side af Dalen. Det er 
i hvert Fald Tilfældet ved Søften, Nordvest for Aarhus, og ved Lillering og 
Edslev Knude, Vest før Aarhus. Mellem to Istunger findes der oftest et Høj
departi, f. Eks. Tamdrup Bavnehøj, Vest for Horsens, og Bakken Vest for 
Mundelstrup Station, Nordvest for Aarhus, og paa begge disse Steder findes 
der en udpræget »Voldgrav« langs Foden af Bakkens Østside. Hvorledes den 
er opstaaet, er endnu en Gaade, men den synes at være et karakteristisk Træk.

Om Isafsmeltningens videre Forløb hersker der endnu en hel Del Uklar
hed, og det er derfor sikrest at gaa hurtigt forbi dette Spørgsmaal. Der er 
er dog en hel Del Enkeltheder, som, kan bidrage til Forstaaelsen af Afsmelt
ningens Forløb i en Egn, men de brudstykker af Israndslinien, som er blevet 
angivet, er endnu ikke føjet sammen til et overbevisende Hele, og i visse Til
fælde maa Israndslinierne betragtes som meget problematiske. En saadan er 
den Israndslinie, der angives ved Kolden Bakke Nordøst for Urlev i Bjerge 
Herred. Den angives af V. N o r d m a n n at være dannet langs Randen af
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Isen, som laa Øst for Bakken i Tagkjær Mose, og fra hvilken en Smeltevands
dal nu fører sydpaa langs Ørum Aa til Vejle Fjord. Denne Smeltevandsdals 
Grusmasser er imidlertid aflejret af Smeltevand, der er løbet fra en Isrand 
ved Aarup Mølle ved Vejle Fjord n o r d p a a mod Urlev, altsaa i modsat Retning 
(se Fig. 73); det fremgaar af selve Grusets Lagdeling.
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^bansk 3Kjemstavns kultur.
ZRf kRegnav SKnudsen.

Der er ingen Tvivl om, at man nu kan tale om en Hjemstavnsbevæ
gelse herhjemme. Da den har groet sin stille Vækst i mindst et Aarhundrede, 
er der Haab om, at den vil undgaa den Afslappelse, der følger med saa 
mange andre aandelige Bevægelser.

Bevægelsen er jo fremkaldt og bæres af en naturlig Følelse, der dog 
ikke er medfødt, Kærlighed til Hjemstavnen, men denne Følelse maa som 
enhver anden holdes frisk og ikke faa Lov til at »slaa ind« og blive til Føleri, 
men støttes af grundig Viden og retledes af Tænkning, men navnlig omsæt
tes i Vilje og Virke.

Nogle synes at tro, at Hjemstavnskærlighed kan erstatte Fædrelands
kærlighed, og fra en enkelt Side har man ligefrem foreslaaet at lade Hjem
stavnshistorie erstatte Fædrelandshistorie. Man maa bestemt advare mod en 
saadan Betragtning; udvides Hjemstavnskærlighed ikke til at omfatte Land 
og Folk og efterhaanden andre Lande og Folk, betyder den en Indsnævring 
og kan let blive en Fare for menneskelig Samfølelse og Samvirke, der altid 
vil være et højt moralsk Ideal — trods alle Verdenskrige eller maaske netop 
paa Grund af dem.

Derfor er det vigtigt, særlig med Henblik paa den stadig voksende 
Hjemstavnslitteratur at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt og gøre sig 
klart, hvad det gælder om: Sagen selv, dens Maal og Midler.

Lad os da først klare os, hvad omfatter Ordet »Hjemstavn«? Hjem
stavnen er vore Omgivelser, Stedet, Egnen, det lokale som Forudsætning 
for det nationale. I Arbejdet for Hjemstavnskultur faar »Hjemstavn« en 
følelsesbetonet Betydning udvidet fra Stedet og Egnen til Landet, »hvor jeg 
har hjemme, hvor jeg har Rod, hvorfra min Verden gaar«.

Viden om Hjemstavnen naas ved »Hjemstavnsforskning«. Her
ved förstaas en saa vidt muligt førstehaands Undersøgelse af Hjemstavnens 
ejendommelige Natur og Kultur for at faa et Overblik over dens Udvikling 
fra Fortid til Nutid med Retningslinier for dens Fremtid.

Endelig er Hjemstavnskultur et Kulturarbejde for Hjemstavnens 
Værdier i Natur og Folkeliv, for dens Trivsel og Vækst og for Opdragelse til 
Samfundsfølelse i Folkefællesskabet. Hjemstavnskultur er saaledes »Hjem
stavnsrøgt« (sv. hembygdsvård) af »Fortids Arv til Nutids og Fremtids Tarv« ; 
det gælder om ikke blot at bevare Værdier og at undgaa Kulturtab, men og
saa om at skabe nye Værdier.

Hjemstavnsforskning fører naturligt, næsten naturnødvendigt, til Hjem
stavnskultur; de forholder sig egentlig til hinanden som Teori til Praksis, 
Lære til Liv, og hvis Kultur kan betegnes som Skabelse af Livsformer og 
Livsværdier paa Grundlag af Slægters Erfaringer, har Hjemstavnskultur den 
levende og aktive (dynamiske) Karakter, der gør den til en saa vigtig Løfte
stang for Folkeliv og Folkefællesskab; det gælder om at give Hjemstavns
følelse og Fædrelandskærlighed naturligt Indhold og Dybde, og fremfor alt 
Liv og Handling, give den Rodfæstethed, der er et sundere og sandere Grund-
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lag for Fædrelandskærlighed end nok saa mange og nok saa levende Ord 
— hvis Værdi ikke skal underkendes — og Grundlag for et Virke i denne 
Virkelighedens Verden.

Det nye i disse Synspunkter skulde da være, at baade Forskning og 
Kultur begynder med det mindre Omraade, hvor det er muligt at naa til et 
Overblik og en Helhedsopfattelse af Samspillet mellem Kultur og Natur, mens 
Videnskaben paa Grund af sit Arbejdsdelingsprincip ofte maa opløse den 
naturlige Sammenhæng og hvor det er muligt at give Opdragelsen den Kraft, 
der ligger i det nære og kære, saa at vi føler og oplever, at »denne Bostavn 
er vor, og vi elsker den for, hvad den er, hvad den var, hvad den bliver 
igen«. Dette er ikke Sentimentalitet, men Realitet; det drejer sig heller ikke 
om Liebhaverier eller Snurrepiberier for Særlinge, men om almenmenneske
lige Livsværdier.

Det 1. danske Hjemstavnsstævne i 1923, der var et Hjemstavnskursus, 
var det første Forsøg paa at samle de spredte Kræfter paa dette Omraade, 
de forskellige Sider af dette omfattende Emne, for med sagkyndige som Vej
ledere at give en Kreds af interesserede, særlig Lærere, et Indtryk af Sagens 
Stof og Metode anvendt paa Kaløvig-Egnen, saa at disse atter kunde vejlede 
andre. — De senere aarlige Hjemstavnsstævner har haft en nogen anden 
Karakter. Vi har herhjemme Hjemstavnsstævner, hvor Hovedsagen er at give 
Deltagerne et Indtryk af en Egns Natur og Kulturudvikling ved Foredrag og 
Selvsyn, og Hjemstavnskursus, der mere gaar ud paa selve Sagen, dens Emne 
og Maal i Folkeoplysning og Undervisning.

Opgaven for Hjemstavnsstævner og Hjemstavnsskildringer bliver da at 
give et levende Billede af Hjemstavnens Udvikling, at oprulle dens »Drama«, 
og for de særligt interesserede at deltage i et Kulturarbejde, der faar Betyd
ning for Videnskaben ved i Samarbejde mellem lærd og læg at tilvejebringe 
Materiale til videnskabelig Undersøgelse og Kontrol, for Folkeoplysningen 
ved at give selvstændigt aandeligt Arbejde til videre Kredse og for Folkeop- 
dragelsen ved at knytte Børn, unge og voksne bevidst til deres naturlige 
Omgivelser og derved til Land og Folk.

Heraf vil det fremgaa, at Hjemstavnsforskning ikke er en detaljeret 
Undersøgelse af alt, hvad Hjemstavnen indeholder, uanset dets Betydning for 
Helhedsopfattelsen, eller en fantasiløs Iagttagelse kun af, hvad der kan ses.

Hjemstavnskultur er ikke Forherligelse af Hjemstavn og Hjemland, 
som den giver sig Udtryk i Lokalpatriotisme, Provinsialisme eller National
isme, der kan være Former for Snæversyn og Snæversind, og den anlægger 
ikke et »Sognesyn« paa større Forhold, f. Eks. andre Egne og Lande, der 
dog altid förstaas bedst ud fra Hjemstavnsforskningens Princip: Sammen
spillet mellem Natur og Kultur inden for et naturligt begrænset Omraade. 
Kendskab til andre Lande og Kulturer er særlig ønskeligt for Hjemstavns
forskeren; Vanen sløver os for vore Omgivelser, der stadig maa ses med nye 
og friske Øjne som ved Hjemkomsten fra en Udenlandsrejse; Evnen hertil 
styrkes af den aandelige Rigdom, som Fortrolighed med Hjemstavnens Kul
tur giver, og Tanken paa, hvad den engang bliver.

Ikke mindre ønskelig er personlig Kultur, der ytrer sig som Hensyns
fuldhed og Finhed i Væren og Virke paa Grundlag af selvstændigt tilegnede 
Kundskaber og selvstændigt tænkte Tanker; dens naturlige Voksested er Hjem
stavnen, Hjemlandet, omend Ophold i Udlandet og Kendskab til fremmed Kultur 
kan styrke den, naar den bunder i Kærlighed til disse. Dansk Hjemstavns
kultur maa da gøre Front mod hjemlige og fremmede Indflydelser, der kun 
er Moderetninger og derfor snarere Ukùltur; den maa forstaa Værdien af nyt
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i Almindelighed og det nyes Værdi i Særdeleshed og kan godt foretrække 
det »moderne«, men aldrig blot fordi det er moderne; den kan f. Eks. ikke 
ønske at se en Byggeskik, der kun passer under andre Himmelstrøg, brede 
sig paa de danske Sletter, eller Niggermusik eller Niggerdans indført i dansk 
Folkeliv, lige saa lidt som at Storbyens amerikansk prægede lavere Forly
stelsesliv brøles ind i de 1000 Hjem. Men heller ikke alt gammelt har Krav 
paa at blive bevaret, blot fordi det er gammelt. Visens »Det gamle Træ, o 
lad det staa« — kan ikke gælde absolut; et ungt Træ, hvis Vækst vi kan følge 
og glædes over, har ogsaa sin Berettigelse, ialfald Livets Ret.

For at vi kan hævde os kulturelt blandt Nationerne, der først og frem
mest vil spørge efter vor ejendommelige Kulturindsats, maa vi lægge Vægt 
paa at opbygge og udvikle vort eget, og dansk Kultur vil altid i væsentlig 
Grad være en Hjemstavnskultur, en hjemstavnspræget folkelig Kultur. Denne 
Begrænsning er vel en Styrke, men kan blive en Svaghed, hvis den fører til 
Indsnævring eller Isolering. Der har imidlertid aldrig været Fare for, at vi 
skulde isolere os; der har derimod altid været Fare for, at vi som et god
modigt og imødekommende Folk paa Alfarvej, skulde optage for meget af 
det fremmede med Tab af vort eget; vort Sprog og vor Sydgrænses Historie 
vidner derom.

Hjemstavnskultur er ikke udelukkende Almuekultur eller folkelig Kul
tur, men omfatter andre Former for Kultur som Bykultur, Herregaardskul- 
tur og andre Former for en mere forfinet Kultur. Naar den lægger særlig 
Vægt paa den folkelige Kultur, er det fordi den har størst Betydning for 
Folket selv, en Betydning, der ofte har været underkendt i vor Historie; 
hvad har dette ikke kostet os, særlig i Enevældens Dage, ved Svækkelse af 
Folkets Initiativ og Selvbevidsthed som Folk og dermed følgende Tab af 
dansk Folkeliv og Folkegrund ved vor historiske Sydgrænse, som det i sin 
Tid fremgik af et Sprogkort med de manende Overskrifter: »Dansk truet, 
Dansk underlegent, Dansk vigende, Dansk døende«.

Hjem, Hjemstavn, Hjemland eller Fædreland skal fastholdes i denne 
Rækkefølge som de naturlige Voksesteder og Virkefelter for personlig og 
folkelig Kultur.

Hjemstavnskultur er ikke den overfladiske Romantik, der ofte faar By
mennesker til at forherlige Landliv og primitivt Liv; den ønsker ikke at er
statte Nutids Liv med Fortids eller andre Former for Primitivisme. Den til
sigter ingen anden Mennesketype end den bevidst danske; selvom den ikke 
er Romantik, vedkender den sig sit nære Slægtskab med den nyskabende 
Romantik i dansk Aandsliv. Ethvert Folk og særlig et lille Folk, der vil holde 
sit Træs Krone frisk, maa i sit Kulturarbejde stadig søge til dets Rødder.

Og Hjemstavnskultur er ikke udelukkende Fortidsdyrkelse, et Liv imel
lem Grave — tværtimod. Dansk Hjemstavnskultur vil forbinde Interesse for 
Fortid og Tradition med et praktisk Arbejde for Nutid og Fremtid, at bygge 
paa lokalt Initiativ og skabe en sund Borgerfølelse ved at give denne virke
ligt Indhold og derved vække en sund og naturlig Fædrelandskærlighed ; det 
var denne Forbindelse, Grundtvig lærte i England, og som han vilde virke
liggøre herhjemme ved at rejse en folkelig Dannelse paa hjemligt Grundlag. 
Kun ved at se vor snævrere eller videre Hjemstavn i Historiens eller Udvik
lingens Lys faar vi den dybere Forstaaelse af Livets Sammenhæng i Hjem
stavn og Fædreland. Ved at se dem med nye, friske Øjne, føle dem som en 
Rigdom og stadig Kilde til Glæde og arbejde for den udvikles en rigere Op
fattelse af »den gode Borger«, der var svundne Tiders Ideal, og som i denne 
Opfattelse bør være et Ideal for alle virkeligt socialt interesserede i vor Tid,
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hvor den maa forbindes med Deltagelse i et nordisk og mellemfolkeligt Sam
arbejde.

Vi skal jo ogsaa være Verdensborgere; men dette kan vi overlade til 
Presse, Radio og Trafik; vi skal snarere passe paa ikke at miste os selv, vor 
Sjæls Indhold i meningsløst Jag og Tørst efter Sensation; thi Sjælelivet næ
rer og næres af Omgivelserne: Hjem, Hjemstavn og Fædreland.

Naar Hjemstavnskultur dyrker det særdanske, er det for det fælles
danskes Skyld; thi her er Forskelligheder som stedprægede Ejendommelig
heder en Rigdom, medens Udjævning og Ensretning fører til Fattigdom; og 
dansk Kulturarbejde i denne Opfattelse bliver da Udtryk for den samlede 
nationale Energi, der ogsaa gør sin Indsats uden for Landet. Dansk 
Hjemstavnskultur søger Forbindelse med Danske i Udlandet for at knytte 
dem til Hjemlandet, thi dansk Kulturliv skal ikke blot plejes, dyrkes og nydes, 
men ogsaa værnes og hævdes; thi hævdes det ikke, hvor det er truet inde
fra eller udefra, stagnerer det, og faar det Lov til at stagnere, dør det.

Det er saaledes ikke gjort med, at Danske søger tilbage til »det gamle 
Land« som Turister; det er »det gamle Land«, der først og fremmest skal 
søge til dem og styrke deres Danskhed i det fremmede, hvad der særdeles 
godt lader sig forene med deres nye Tilhørsforhold, selvom Livets alminde
lige Tragik kan medføre Konflikter.

Ingen Kulturbevægelse i nyere Tid har vist sig saa frisk og levedygtig 
som Hjemstavnsbevægelsen, saa forskellig den er i de forskellige Lande, 
ikke mindst i vore Dages Tyskland; den maa som saadan sikkert opfattes 
som en Reaktion imod en ensidig materiel Civilisation; i Hjemstavnen har 
man fundet en Kilde til Forfriskelse og Fornyelse, som ikke mindst vore 
Digtere har øst af og som aldrig synes at kunne miste sin Kraft, hvis 
den rigtig udnyttes. Men hertil er Samarbejde nødvendigt, et Samar
bejde af alle Kredse og Personer, der direkte eller indirekte har med Sagen 
at gøre og som vort Folkelivs Trivsel ligger paa Sinde. Er man ikke histo
risk interesseret, er man maaske naturinteresseret eller offentlig interesseret, 
maaske Medlem af Kommunestyret og derfor særlig forpligtet. Selvom Hjem
stavnskultur ikke er f. Eks. »Turisme«, kan og skal den samarbejde med 
Turistforeninger, fordi disse efterhaanden er blevet Udtryk for lokalt Initia
tiv til Fremme af Stedets og Egnens Værdier og Muligheder, ogsaa de kul
turelle. Men navnlig maa den samarbejde med Skolen efter Sagens Natur, 
særlig Folkeskolen, og andre Kredse for Opdragelse og Oplysning; det gæl
der om at opbygge Agtelsen for og Kærligheden til det lokale og nationale 
hos den yngre Slægt, saa at Ringeagt, Overlegenhed eller Blaserthed herover
for ophører med at være Tegn paa Intelligens og videre Horisont. Derfor er 
det nødvendigt at have Ungdommen med.

Samarbejdet maa bæres af dansk og nordisk Syn paa Aandsfrihed, per
sonlig og borgerlig Frihed ; kun i den kan nordisk Hjemstavnskultur trives, 
og kun ved dyb Indlevelse i vor folkelige, danske og fællesnordiske Kultur 
naar vi den rodfaste Fællesfølelse og Fællesvilje, der kan gøre Norden til en 
aandelig Enhed for Frihed og Fred — naar de engang vender tilbage.

Det gælder da om ikke blot at forstaa, men at føle og opleve, at man 
selv har Rod i og levende Sammenhæng med Folkets Jord og Folkets Liv 
og Del i dets Arv, ikke blot paa anden Haand gennem Historie og Litteratur, 
men paa første Haand i Samfølelse og Samvirke med levende Mennesker, og 
saa føle sig forpligtet til at tjene dette Folk og deltage i Opbygningsarbejdet 
og tænke paa at gøre sin Pligt i Stedet for at kræve sin Ret i mere eller 
mindre hensynsløs Selvudfoldelse.
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Udsigt over Nørre Vissing. Foto Kelstrup, Venge.

cNørre ^Vissing.

Af Sognets og Byens Historie.
&lf Skottet.

Nørre Vissing, der nu hører under Venge Sogn, Hjelmslev Herred 
var i ældre Tid et selvstændigt Sogn og nævnes som saadant 1340. Det hørte 
længe, og i hvert Fald saa sent som 1573, under Gjern Herred. Det hører 
naturligst til dette Herred og ikke til Hjelmslev Herred, hvorfra det er skilt 
ved Vandskel og dybe Sænkninger. Det er vel ogsaa disse naturlige Skel, der 
faar M a n s a til — saa sent som 1846 — at begaa den Fejl at henregne Nørre 
Vissing til Gjern Herred.

Navn og første Bebyggelse.
Det er fristende at slutte, at Navnet kommer af Vi, Vé (Helligdom), og 

man kunde tænke sig en Tilknytning til det ikke fjernt liggende Sønder Vis
sing, hvor der er fundet en Runesten fra Kong Harald Gormsens Tid. Sand
synligere kommer Navnet af Vés — suopet Sted, Vadested — ; ingen af Hy- 
potheserne giver imidlertid noget sikk*t Vink om første Oprindelse. Spørger 
man Jord og Grund, faar man heller ikke straks noget Svar, for saa vidt som 
der ikke kendes Bopladser eller Fund af Betydning fra Stenalder eller Bronze
alder.

Saa snart man imidlertid kommer et Stykke ind i ældre Jernalder og 
nærmer sig Tiden omkring Christi Fødsel, er der overvældende Vidnesbyrd 
om en endda betydelig Bebyggelse.

Der har været flere Høje, der skønnes at have indeholdt Begravelser 
fra den Tid; et Par — noget beskadigede — findes endnu paa Matr. Nr. 3a. 
I en nu sløjfet Høj, der har ligget ca. 300 m Nord for Østergaard, gjordes i 
1881 et betydeligt Fund.
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Der fandtes: Adskillige Lerkar, deriblandt et smukt Kar i Bægerform. 
En glat, hamret Guldring.
Brudstykke af en Bøjlenaal.
En Jernskjoldbule med Bronce-Randbeslag. 
Nøgler med hule, halvkugledannede Hoveder. 
Brudstykker af to Jernsværd.

do. » to Jernspyd. 
En Jernøkse med Levninger af Skaft. 
Brudstykker af en svær og massiv drejet Broncekasserolle 
med Spor af Forsiringer.

Fundet, der nu findes i Nationalmuseet, kan med Sikkerhed henføres 
til »ældre romersk Jærnalder« (0—200 eft. Chr.). Selv har jeg i den østlige 
Del af Nr. Vissing By undersøgt et Affaldslag, der indeholdt i Massevis af 
Skaarstumper fra samme Tidsperiode.

I Moser og Enge findes Mængder af gammelt Træ, og Smaaskove, Skov
hoveder og Krat taler deres tydelige Sprog.

Jordens Levn fortæller os da, at Nr. Vissing i Størstedelen af Oldtiden 
og indtil omkring Christi Fødsel var skovklædt og uden faste Beboere, men 
at Rydning og Bebyggelse henimod 1. og 2. Aarh. tager stærk Fart.

Middelalder, Klosterbønder, Kirke.
Middelalderen synes for os Nutidsmennesker en Mørketid, fordi vi i 

Virkeligheden kun ved saa lidt om Menneskene, og hvorledes Livet levedes, 
og fordi de faa og magre Kilder spotter de fleste Anstrengelser for blot at 
løfte en lille Flig af Forhænget.

Byen og Sognet nævnes nu og da i magre Dokumenter, men det er ikke 
stort, der siges os.

1327 skøder Johannes Slet af Breum en Gaard i Wiszingh og 3 Boel til 
Øm Kloster. I 1330 boer Niels Little (tilhørende en ældgammel dansk Adels
slægt) i Vissing, og til ham skøder Ridder Ebbe Galt al sin Ejendom i Laas- 
by Sogn. Der er forskellige andre Dokumenter om Salg og Pantsætning, sær
lig vedrørende Tord Naffuel (Navel) og Familien Kalf eller Kalv. Ligeledes 
bør maaske nævnes — fordi man blandt Marknavne finder »K a n i k-Knolden« 
— at Jens Mogensen, Kannik i Aarhus, ved Breve af 1418 og 1441 erhver
ver Gods i Vissing. Et Par lokale Navne nævnes: »Sillkjær« (1497) og »Tor- 
teboell« (1502), men disse Lokaliteter kan ikke nu findes.

Ikke saa langt borte fra Nr. Vissing, i Naboherredet Tyrsting, laa det 
store Øm Kloster, der var stærkt jordsamlende. Man ser, at det stadigt er* 
hverver sig Gods og Ejendom i Nr. Vissing ved Køb, Arv og Gave (Testa
mente, Sjælemesser), og omkring Aar 1500 kan man med nogenlunde Sikker
hed sige, at Øm Kloster ejede det meste af Sognet.

Det vil saa sige, at Beboerne — Bønderne — var under Klosterets 
Myndighed og Forsvar og skattede & skyldte til dette og deltes og dømtes 
under Klostrets Jurisdiktion (Rye bK).

Beboerne var Klosterbønder, men de fromme Mænds Herredøm
me var mildt, og det regnedes for godt at være under Krumstaven.

Nørre Vissing havde sin egen Kirke. Man kunde synes, at dette var 
ufornødent, da Kirken i Venge ligger saa nær, men man maa her mærke sig, 
dels at Nr. Vissing stadigt var et eget Sogn, der maatte have sin egen Kirke, 
og dels at Venge Kirke særlig var en Klosterkirke (Benediktinere og Cister- 
ciensere), der først og fremmest var for Munkene selv og deres direkte un
dergivne. Man kan undres over, hvorledes det lille og ret tyndt beboede Sogn 
har formaaet at bekoste og opføre en Kirkebygning, men fælles Villie og fæl
les Trang kan orke meget, og maaske har Aarhus Bispestol hjulpet til.
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Vinduesoverligger fra Nr. Vissing Kirke. 
Fot. v. Pastor Kelstrup, Venge.

Hvor Jaa den? Der, hvor den skulde ligge, nemlig hvor Vejene kryd- 
sedes, lige i Gaflen ved Aarhus—Jaungyde—Ry Vejen. Hvorledes den har set 
ud vides ikke, men den har vel været en lille romansk Kirke med Vægge af 
Granit og har lignet andre smaa østjydske Granitkirker, f. Ex. Alling Kirke. 
I en Gaard i Nr. Vissing (før tilhørende Jens Chr. Laursen) fandtes for et 
Par Aar siden en tilhuggen Gra
nitsten med en halvrund Ind- 
huling, der øjensynlig er en 
Vinduesoverligger, og den stam
mer efter alt at dømme fra en 
Kirke og mest sandsynlig fra 
Nr. Vissing Kirke.

Gaardejer Johannes Rol- 
skovs Gaard — der da ogsaa 
hedder »Kirkegaard« — og Have 
ligger paa den gamle Kirke
gaard, og man har der flere 
Gange truffet paa Rester af Egekister og Skeletterne af forlængst hensovede 
Vissingere. — Hvornaar Kirken er nedlagt og nedbrudt vides ikke, men det 
har formentlig været kort efter Reformationens Indførelse (1534), da Præste
skabet indskrænkes, og saa mange Kirker nedbrydes. Alene i Aarhus Stift er 
mindst £5 Kirker nedlagte og nedbrudte omkring og kort efter Reformations
tiden.

Kronbønder, Rytterbønder.
Efter 1534 inddroges Klostergodserne under Kronen. Øm Kloster blev 

nedrevet 1568, og dets vældige Gods lagdes ind under Skanderborg Len, der 
styredes af Lensmanden paa Skanderborg Slot. — De Vissing Mænd blev 
Kronbønder, forrettede Ægt og Arbejde for Slottet og betalte deres Skat
ter og Afgifter i Korn, Smør, Æg, Høns og Gæs dér, og de blev dømte og 
delte ved Hjelmslev Herredsthing og senere Ryttergodsets Ting — Skander
borg Birks Ting.

Det kom vel nok til at gaa striksere til end under Klosterherredømmet, 
men alligevel betød det at være af »Kongens Bønder« en baade sikrere, 
tryggere og mindre af Vilkaarlighed præget Tilværelse end at være almindelig 
Hovbonde. Fra Aaret 1619 kendes Navn paa to Vissing-Gaardmænd, nemlig 
Peder Thomsen og Søren Dinesen. Deres Gaarde var brændte uforvarende 
ved Nattetid, og Kongen bevilgede dem derfor som Lettelse i deres ulykke
lige Tilstand Fritagelse for Landgilde, Ægt og Arbejde i et Aar.

Nr. Vissing var dengang ikke nogen stor By. Endnu i 1651 bestod Byen 
— selv om der kan have boet enkelte paa Udmarkerne — kun af 4 Helgaarde 
og 4 Halvgaarde.

1670 oprettede Kong Christian V sin nationale Rytterhær. Bestemte 
Dele af Landet skulde tjene til Underhold for et Rytterregiment, hvoraf Skan
derborg Len dannede et. Bønderne skulde som Afgift af deres Gaarde — efter 
Størrelse og Hartkorn — deltage i en Rytters Underhold med Forplejning, 
Mundering m. v. Han kunde imidlertid ogsaa selv (eller ved en Slægtning) 
tage Militærtjenesten og saaledes tjene Udgifterne selv. I Skanderborg-Distrik- 
tet var det meget almindeligt, at Bonden selv »red for Gaarden«, og det har 
de Vissing Bønder ogsaa gjort, og nu blev de »R y 11 e r b ø n d e r«.

Tjenesten kunde være haard nok, men en »Rytterbonde« var nu ikke 
nogen helt almindelig Knoldesparker, og flot saa han ud, naar han i højt 
Solskin red til Stillingspladsen ved Tulstrup Kirke: Filthat med Jærnpotte
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udvendig, rød Kappe, gul Læderkøllert (Frakke) og derover et blinkende 
Staalkyrads, lange Støvler med store Sporer, Pistoler og en vældig, glinsende 
Pallask.

Ryttergodset sælges, Landboreformernes Tid, Selveje.
Tanken med Rytterregimenterne var, at de skulde danne Kernen i en 

national — ikke lejet og fremmed — Hær, og bag det hele laa H^abet om, 
at med denne skulde tilbageerobres de i 1660 saa sørgeligt tabte skaanske 
Provinser. Det blodige Slag ved Lund 2. Decbr. 1676, hvor saa mangen gæv, 
jydsk Rytterbonde segnede i den blodmættede Sne, og senere Kampe med 
Sverige udslukte dette Haab. Militærudviklingen gik andre Veje, og de nati
onale Rytterregimenter nedlagdes 1767.

De store Ryttergodser solgtes og de tilhørende Slotte ogsaa, derunder 
Slottet i .Skanderborg, der — bortset fra den endnu staaende Kirkefløj — 
rent solgtes til Nedbrydning.

Det egentlige Jordegods udskiltes i visse Parter, der solgtes hver for 
sig, og visse Dele, samlede om en større Gaard, solgtes som Hovedgaarde 
med Bøndergods, Kirker, Tiender og Herligheder.

Wengegaard — nuværende Sophiendal —, der baade i Lensmands
tid og senere havde været beboet af Folk, der var tilknyttet den civile og 
den militære Administration, blev lavet til en Hovedgaard med »frie Hoved- 
gaards Taxt«, der solgtes ved Auktion. Til denne Hovedgaard hørte

1. Wenge Kirke med »Inventarium og Ornamenter« samt Kirketiende 
17 Tdr. 6 Skp.

2. Wengegaard, Hartkorn 17 Tdr. 2 Alb. foruden Skovskyld og Konge
tiende 13 Tdr. 4 Skp.

3. Bøndergods, Ager og Eng, Hartkorn 310 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. D/i Alb. 
og Skovskyld 6 Tdr. 3 Fdk. 0®/4 Alb.

Dette Bøndergods bestod af: Wenge By, Haarby, Nørre Wissing (men 
mærkelig nok ikke Søballe), Wrold By (i Skanderup Sogn, 11 Gaarde, 34 
Huse*), Jaungyde By (10 Gaarde, 1 Hus), Alling (13 Gaarde) og Høver By 
(Framlev Herred, 8 Gaarde).

Det var altsaa et meget stort Gods, og Købesummen 34.808 Rdl. 55Vs 
Skilling var heller ikke lille, selv om den ikke klinger af meget i vore Dage. 
Køberen var Adelsmanden, Fr. Ludvig von Woyda, Amtmand i Skanderborg 
Amt og hidtil boende paa Skanderborg Slot. Han fik Skøde underskrevet af 
Kong Chr. VII (paa dennes store Udenlandsrejse), dateret London 8% 1768.

De Vissing Mænd havde i Aarhundredernes Løb været Klosterbønder, 
Kronbønder og Rytterbønder, men nu blev de almindelige Herremandsbøn
der (Hovbønder). Det sidste var nu ikke alle Steder saa slemt, som det er 
blevet gjort til i Agitationens Tjeneste, og særlig betød det ingen Forandring 
til det værre under Sædegaarden Wengegaard.

Geheimeraad von Woyda (født 1697, død 11. Marts 1778, begravet i Venge 
Kirke) var Amtmand i Skanderborg Amt i 48 Aar (1730—1778), og fra hans 
Embedsvirksomhed har man et godt Indtryk af Manden selv. Hans Indberet
ninger og Afgørelser viser praktisk Dygtighed, Indsigt og Retsindighed, og der 
er intet, der tyder paa, at hans Overtagelse af Godset har betydet nogen Over
gang til det værre, kendt som han jo ogsaa gennem sin lange, stedlige Em
bedsvirksomhed var med baade Forhold og Personer.

*) Naar der er saa mange jordløse Huse i Vrold, hidrører det fra, at her 
boede Skanderborg Slots Arbejdsfolk.
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Hans Herredømme har sikkert været mildt, og at han har undt sine Bøn
der gode Kaar, kan man slutte deraf, at flere af dem faa Aar efter Aukti
onen er saa velsituerede, at de formaar at erhverve Gaardene til Selveje.

Efter von Woydas Død overgik Godset og Wengegaard, som han havde 
omdøbt til Sophiendal, til Hustruen Fredericia Sophie født von Adeler, der 
hensad som Enke paa Godset til sin Død 1805, 
(begravet Venge Kirke).

Da v. Woyda 1767 købte Nr. Vissing, 
var der 11 Gaarde, og saa vidt kan ses af Hart
kornet, var der 7 Helgaarde og 4 Halvgaarde — 
en enkelt Halvgaard synes at have været brugt af 
flere af Bymændene i fælles Fæste, og for flere 
Gaarde anføres to Bisiddere, maaske Brødre 
eller Svogre. t

Efter v. Woydas Skøde er Gaardene og 
Fæsterne følgende: Nr. 1. Anders Sørensen og 
Søren Nielsen (Hartkorn 5 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 
1 Alb.), 2. Niels Sørensen (5—1—1—0), 3. Mads 
Laursen (3—6—2—2), 4. Jørgen Jensen (2—1—3 
—2), 5. Niels Madsen og Peder Madsen (6—3—0 
—2), 6. Jens Pedersen og Niels Jensen (5—7—3 
—2), 7. Jens Pedersen, Niels Jensen, Joen Jen
sen, Peder Rasmussen, Jens Andersen (2—3—1 
—2), 8. Joen Jensen (5—6—1—2), 9. Christen 
Mortensen (3—7—3—2), 10. Peder Rasmussen, 
Jens Andersen (5—1—1—2), 11. Morten Jensen 
og Jens Madsen (6—1—3—2) *).

Man levede i Jordfællesskabets — Drifts
fællesskabets — Tid, der havde mange snæren
de Baand. Gaardene laa tæt sammenklistrede ved 
en lille Toft, som den enkelte kunde gøre og raade med, som ban vilde, men 
uden om laa Marken, delt ud Ager om Ager til hver Gaard og udenfor igen 
Overdrev og Fælled og Forte. — Møgagning, Pløjning, Saaning og Høst maatte 
foregaa paa en Gang for alle Gaardes Vedkommende, og der var for lidt Mu
lighed for den enkelte til at udvise særlig Initiativ og Foretagsomhed. Selv 
om Herskabet var nok saa mildt, og selv om man glædeligvis ustandseligt 
ser, at Slægt følger Slægt paa Fæstegaardene, saa stod det dog i Godsejerens 
Magt — om ikke før saa i Tilfælde af Dødsfald — at give Fæstegaarden, til 
hvem han vilde, og derved forspilde Fæsterens Slid for dennes Efterkom
mere. Nye Tanker spirede, og nye Forhaabninger og Ønsker rejste Hovedet. 
— Der var to Ting, enhver Fæster, der ikke var sløvet, ønskede, og det var 
at komme ud af Jordfællesskabet og dernæst at blive Selvejer eller dog at 
faa saadanne Kaar, at han var sikker paa, at hans Slid og Dygtighed kunde 
komme ham eller hans Afkom — og ikke en tilfældig fremmed — til Gode. 
Det er Landboreformernes Tid, og Stavnsbaandets Løsning var nær.

Ret faa Aar efter Auktionen er der enkelte af Gaardmændene, der er i 
Stand til at købe sin Fæstegaard og blive Selvejer, men Udviklingen tager 
først for Alvor fat, da Nørre Vissing i Slutningen af 1780’erne bliver udstyk-

Amtmand Woyda og hans 
Navnetræk.

med som Indmark

•) Besidderrækken for Gaardene kan forfølges for hver enkelt Gaard fra 
1768 til Dato og i enkelte Tilfælde helt tilbage til 1683 og mulig 1651, 
men det vil føre for vidt her.
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Udsnit af Kort over Nr. Vissing 1817. (Nogle Gaarde er allerede udflyttede).

ket, og hver Gaard faar sit eget samlede Jordtilliggende, som Brugeren kan 
behandle og dyrke som han vil og hvornaar han vil uden at hæmmes af 
Hundrede Hensyn til andre.

Udstykningskortet, der er udfærdiget i 1789, opbevares endnu af de 
Vissing Bymænd*), og fra det kan mange interessante Oplysninger om 
Byens og de daværende Gaardes Beliggenhed og Form hentes. Der ses de 
gamle Hovedveje og Markveje, derunder Fortevejen, Gadejord, Gadekær 
m. m. — At der er blevet ryddet og arbejdet i de forløbne ca. 20 Aar ses bl. a. 
deraf, at der nu er 14 Gaarde mod de 11 i 1767.

Saa indeholder Kortet en Mængde af gamle og karakteristiske Mark
navne, hvoraf iøvrigt enkelte kendes fra den første Matrikulering i 1683, og 
hvoraf skal nævnes:

Kanik-Knolden (ligger — efter Kortet — nær ved Høymose, vest for 
Laasby Vej og tæt ved Lasses Torn), Kirkesti og Nordre Kirkesti (kommer 
fra Nord ned mod Byen), Tingblokker (omtrent øst for Laasbyvej), Høymose 
Fald og Høymose-Falds-Blokker, Ørkansknold, Steensigblokker, Lasses Torn, 
Skansager, Byllebaksagre, Sodnersdam, Kalris-Fald, Kalrisbakket, Sveidal (ell. 
Svejldal)-Blokker, Smedeblokker. — Langs hele den gamle Vej — Nord for 
Byen — ligger et stort Areal med Betegnelsen »Fælles Fæedrift«. — Lang- 
galthens-agre og Stakket-galthens-agre, Maasengbakket, Bredkiersblokker, 
Bjørnholtvang, 4 Lispunds-blokker, Rugaards Agre, Abildblokker, Skielhøj- 
agre, Hjord-blokker, Tyr-Eng (Syd—Sydvest for Landevejen), Byefaldet (lige 
Øst for Byen), Birkesig, Skolelod, Storkredagre (o: Storkeredeagre) og Stork
bakket, Høymadet, Hestedalsbakket, Hugormsfald, Jens’s Hauge, Wieblokker, 
Hylt (en Ejendom, der er den Dag i Dag), Roballeskov, Overballeskov. Ne- 
derballeskov, Vellumskov, Ellemandskier, Elmandsbierg. — Der er nu kun et 
Par Gravhøje tilbage i Nr. Vissing, Guldhøj, Bavnehøj, men der har været 
adskillig flere, hvad ogsaa Kort og Marknavne viser; saaledes Opshøj (tæt 
ved Vandtaarnet), Overviehøy, Skielhøy, Bregenhøy o. a.

*) Dette gamle Kort, som det desværre ikke har været muligt at repro
ducere til denne Afhandling, giver en langt bedre Forestilling om den 
gamle Landsby end det ovenfor gengivne Kort fra 1817. — Udstyknings
kortet, der ligger 21 Aar efter Amtmand v. Woydas Skøde, har følgende Ejer
række: Nr. 1. Jens Michelsen, 2. Peder Mortensen, 3. Jens Rasmussen 
Vissing, 4. og 5. Jens Rasmussen, 6. Peder Christiansen, 7. Joen Jensen, 
8. Søren Nielsen, 9. Jens Nielsen, 10. unge Laurs Jensen, 11. Stephen 
Pedersen, 12. Jens Sørensen, 13. gi. Laurs Jensen, 14. Niels Bengaard.
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Efter Udskiftningen, Fællesanliggender, Bytyr, Byhyrde, Bysmed.
Da Udskiftningen var sket, tog det Fart med at blive Selvejer, og i 

Løbet af en halv Snes Aar havde de fleste af de Vissing Mænd købt sig deres 
Gaarde, omend dog et Par enkelte ventede til 1816 og 1820.

Selv om Selvejet var blevet det almindelige og Jordfællesskabet med 
dets Ager om Ager — der endda kunde gaa paa Skift — var ophørt, saa var 
Bymændene alligevel paa mange Maader nødte til at gaa i Spænd sammen 
og have en Del Fællesanliggender.

Man havde en fælles B y h y r d e, der hver Morgen drev samtlige Byens 
Køer ud ad Fortevejen paa Overdrev og Fælled (jfr. Bykortets »Fælles Fæe- 
drift« og Forte vej).

Man ejede i Fællesskab B y s m e d i e n, og til Smedeembedet var hen
lagt en Del af den langstrakte Eng, der ligger Syd—Sydvest for nuværende 
Landevej til Nr. Vissing (Smedeengen). — Resten af Engen kaldes' den Dag i 
Dag i Tyreengen, og Græsning heraf tilfaldt den Bymand, der paa Skift (et 
Aar ad Gangen) holdt By ty ren. Foruden Indtægten af Engen havde Tyre 
holderen Ret til at oppebære en mindre Pengekendelse pr. besøgende Ko, 
men saa skulde han til Gengæld give et lille Gilde, Tyregildet. Man havde 
ikke stort flere Morskaber end dem, man selv lavede sig, og saa greb man 
Lejligheden, selv om den var lille. — Tyregildet holdtes Mortensdag — efter 
Kreaturernes Indbinding — og var kun for Mænd. Trakteringen var beske
den: Ost, Smør, Brød, 01 og Dramme. — Medens der tales om Tyr, kan op
friskes en Begivenhed — fra ca. 1880 —, der passende kan kaldes

Nørre Vissing i Belejringstilstand.
Den bekendte Rigsdagsmand Niels Jensen, Toustrup, havde solgt en 

meget stor Tyr til Slagter Simonsen, Skanderborg, der lod Dyret hente af 
Kreaturtrækkeren Christen Glavind fra Skanderborg, der i Parantes bemær
ket indehavde den pragtfuldeste blaa Brændevinsnæse, jeg nogensinde har 
set. Tyren blev »nikket«, og den og Glavind hinkede og luntede fredeligt ad 
Skanderborg til. Ankommen til Nr. Vissing følte Glavind Trang til en For
friskning. Han bandt Tyren til et Landevejstræ og fik i Kroen en da meget 
almindelig Nydelse, nemlig en Kop Kaffe og et mindre, flækket Franskbrød 
med Smør, og saa gled der vel ogsaa en »gewesen« eller flere ned bagefter. 
Kommen ud fra Kroen i veltilpas Stemning, fandt Glavind, at det gik for 
langsomt at trække Tyren med »Halden« paa, og da han var kommen ud i 
Nærheden af »Sandgraven«, (der ejedes af Grd. Jens Rasmussen, Bakgaarden), 
tog han »Halden« af Dyret og begyndte saa forresten at forrette et privat 
Ærinde. Tyren fandt af en eller anden Grund Mishag heri og gik løs paa 
Glavind og væltede ham, saa han faldt paa sine Gerninger, og den begyndte der
efter med sine stærke Horn en saa kraftig Undersøgelse af hans Person, at 
Klæderne paa et Øjeblik var flaaet af ham. Situationen var alt andet end gun
stig for den uforsigtige Trækker, men heldigvis kom i det samme kørende 
forbi Laurs Andreasen fra Jaungyde, der havde sin Karl med sig og Skræd
deren fra Jaungyde som Passager. Sidstnævnte indtog øjeblikkelig en neutral 
Stilling oppe i et Landevejstræ, men Laurs A. beordrede Karlen til at køre 
til Nr. Vissing, alt hvad Remmer og Tøj kunde holde, efter Hjælp, og selv 
gik han løs paa Tyren med »Agebrædtet«. Denne rettede øjeblikkelig Offen
siven mod den nye Modstander, der gav den Agebrædtet for Panden, hver 
Gang den forsøgte et Fremstød. Under Kampen kom Tyren til at staa 
med Bagpartiet lige paa Kanten af den 5 a 6 Alen dybe Sandgrav, og 
denne Situation udnyttede Laurs A. til at give Tyren et saa velanbragt Stød, 
at den tumlede ned i Sandgraven, hvoraf den ikke var i Stand til at kravle 
op. Samtidigt kom Folk ilende til bevæbnede med Grebe, Forke og navnlig 
Egeslagler, hvoraf Kro- og Købmanden Andreas Laursen lige havde købt et 
Parti hjem fra »Jens Peter i Kælderen« i Skanderborg. Der var nu indtraadt 
en Pavse i Slaget, og Skrædderen kravlede ned fra Træet, men Tyren stod 
jo stadig fnysende og vred i Graven, og man skulde haveden bundet og have 
den op. — En ældre Mand — Anders Kjærsgaard fra Nr. Vissing, — men
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Thyboe af Fødsel — vidste Raad. Nu laver vi af godt stærkt Reb en Rende- 
løkke, saa tager vi den lille Stige der ligger her, »saagaar æ ned til æ Tyr; æ ska 
Fanden vælt’me nok faa ham til at hør’ wos te’«. Som sagt saa gjort, men 
før Anders Kjærsgaard var helt nede, var Tyren der med et Horn i Ansigtet 
paa ham, hvad der kostede 4 Tænder og en flækket Læbe. Heldigvis fik et 
Par raske, stærke Mænd, P. Gust og Mikkel Kaae*), fat i ham og fik ham 
trukket op, før han led yderligere MQlest. — Nu var man lige vidt, men et 
andet godt Hovede fandt ud, at man skulde grave en skraa Rende ned i Gra
ven, og naar saa Tyren kneb sig op gennem Renden, skulde en Mand fra 
hver Side kaste en Rebløkke over Hornene. Forsøget paabegyndtes, men da 
Grøften var omtrent gravet, sprang Tyren med et Brøl saa hurtigt op, at 
Tricket med Rebløkkerne mislykkedes, og frank og fri galopperede den ad 
Vissing til med en hel Sværm bevæbnede efter sig. — Slagter Simonsen var 
imidlertid kommen til, og han udbad sig fire Mand med Forke, Økser og 
Slagler, »saa skal vi nok ta’e Bæstet«. Tyren gik nu lidt forbi Nr. Vissing 
(mod Øst) inde paa en Mark, og der kørte man ind efter den. Pludselig drej
ede den imidlertid om og gik angrebsvis til Værks mod den lette Vogn, der 
væltede, og alle flygtede. — To Offensiver var mislykkede og med Tab for 
Angriberne, og da Tyren stadig stillede sig afvisende overfor enhver Freds
forhandling og bestemt nægtede at kapitulere, blev det besluttet, at nu maatte 
Ildvaabnene have Ordet. Nogle af Byens bedste Skytter — deriblandt Jens 
Rasmussen, Bakgaarden — blev sat paa Post inden for Skydehullerne i By
ens Citadel, nemlig Vinduerne i Kroens Sal, og saa forsøgte man ved Klap
pere at drive Tyren forbi Fæstningen, saa den kunde faa »det glatte Lag«. 
Det lykkedes ogsaa — tildels —. Tyren kom i fuldt Drøn øst fra. —

Fra Vinduerne knalded’ det Pif i Paf.
Man vilde dræbe Udyret, 
Men Huden var tyk, hvor Haglene traf, 
Og vildere rasede Dyret.

Den rystede bare paa Hovedet og fo’r videre. Ved Smedien drejede den fra 
og videre gennem Byen. En gammel Kone, »Lærerenke Maren«, der havde 
en — selv for den Tid — usædvanlig Kropsværelse, vilde over Gaden hen til 
Jens Munk. Tyren saa hende og udstødte et Brøl, saa hun i Forskrækkelse 
trimlede om midt paa Gaden, men saa fo’r den forresten videre, uden yder
ligere at forulempe hende, og ud ad Laasbysiden til. — Ingen Tyran undgaar 
imidlertid sin Skæbne, og det gjorde Tyren heller ikke. Lidt til venstre forbi 
Byen ved »Kjeldtruget«, er der en Eng med Vældgunger (»Savladet« kaldes 
det vistnok), og der gik den saa fast »i Bløde«, at den var leveret, og Dagen 
efter lod den sit Liv paa Slagter Simonsens Rettersted i Skanderborg. — 
Belejringstilstanden var hævet, og i de sene Aftentimer — og Nattetimer med 
— fejredes ved fyldte Glas paa Kroen den vundne Sejr og hyldedes Dagens 
Mand — Laurs Andreasen.

Træk af Dagligliv, Gadestævne, Byhorn.
»Ingen har Fred længere end ens Nabo vil«, er et gammelt Ord, hvis 

bittre Mening mangen en Beboer i en tæt sammenbygget Landsby har maattet 
sande. Retsprotokollerne fortæller sit om, at det nu og da har knebet lidt 
i Nr. Vissing med at komme til Enighed, saa om en Brønd, en Vandrende, 
et Skel eller andet, men trods lidt Gnaveri en Gang imellem, levede man til 
daglig som gode Venner og Naboer, tog sig nogle Skaale 01 og nogle af og 
til ikke helt smaa Dramme med hinanden og kom sammen til Livets Begi
venheder: Begravelse, Bryllup og Barsel.

Naar et Barn kom til Verden, gav det i Nr. Vissing Anledning til et 
lille Gilde, som jeg ikke har truffet tilsvarende andet Steds, nemlig det saa- 
kaldte Baaentog (o: Barnetog), der maa karakteriseres som Mandenes 
Barselvisit.**) Nogle Dage efter Fødslen kom Byens gifte Mænd og lykønskede

•) Mikkel Kaae var Fader til den stærke Stenkløver »Jern-Hendrik«, der 
boede ved Ry St.

**) Ellers kender man nok Barnetog, men som Regel af Kvinderne,
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den lykkelige Fader, der saa maatte bolde et lille Gilde. Saadan hændte det 
ogsaa, at. Jens Nielsen eller »Jens i Stovhuset« var bleven lykkelig Fader, og 
»Baaentoget« gik for sig, som det hør og bør, og med rigelig Indtagelse af 
vaade Varer. Dagen efter traf han paa Gaden Bydemanden (Bedemanden), 
den vittige og mundrappe Jens Jacobsen, og til ham beklagede han sig lidt 
over Gildet. »Det var pinnede for galt i Gaar, vi drak 27 Potter Brænde
vin«, hvorpaa Bydemanden klappede ham paa Skulderen og trøstende sagde: 
»Tak Gud, Jens, vi to fik vores Part«. —

Oldermand og Bystævne* 
plads ses der ikke Efterret
ninger om, selv om man for
mentlig nok har haft det, men 
Gadestævner havde man, 
og Snefoged og Brandfoged 
kaldte til Samlinger til Sne
kastning eller Brand ved at 
tude i By hornet. »Det gav 
et vældigt Hyl fra sig, og 
kunde høres langt«, siger min
Meddeler. — For nogle Aar siden fandt man ved Oprensning af Branddam
men det sidste Byhorn, om end i noget defekt Stand, og min Meddeler, der 
nu er en gammel Mand, genkendte det. Det er tyndt udboret (drejet) i Bøge
træ, ca. 3 Kvarter langt, med Mundkeddel, og med en enkelt Forsiring eller 
Staffering.

Kro, Skole og Mølle.
I Venge har ligget en Kro, hvorom man dog intet ved efter 1732. Nørre 

Vissing Kro synes — i hvert Fald ikke officielt — at have eksisteret før 1801. 
Den var oprindelig en Gaard og laa ved Siden af og sammenbygget med 
Johs. Rolskovs Gaard — Kirkegaard — ved Vejgaflen til Jaungyde-Vejen. Den 
sidste Kromand paa det gamle Sted var Jens Nielsen, hvis Svigersøn, Jens 
Andersen, byggede den ny — nuværende — Kro. Siden havde Andreas Laur
sen den i en Aarrække. Senere Ejere: Friis, Jørgen Sørensen, Plambech, 
L. Jørgensen, Mikkelsen, Woer, Jacobsen, Niels Thomsen.

Oprindelig fik Nørre Vissing Ungdom sin Oplæring i Rytterskolen i 
Venge (opført i 1720), der staar endnu, men er i privat Eje. Paa Kortet fra 
1789 staar Skolelod, hvad kunde tyde tyde paa, at der allerede da har været 
en Skole i Nr. Vissing. Sikker Underretning haves dog ikke før 1834.

Lærere: Jens Nielsen (1834—-60), Peder Jensen 1864—1903), S. P. J. 
Hummeluhr (1903—19), Andreas Viggo Jensen (1919).

Oprindelig maatte man langt bort for at komme til Mølle. Der var 
Smaamøller her og der, men skulde det have ordentlig Art, maatte man til 
Ry, Fuldbro eller de store Møller ved Skanderborg Sø. Noget ind i forrige 
Aarhundrede havde Sophiendal en stor Vindmølle (paa Møllemarken), der 
ogsaa søgtes af Vissingerne.

I sidste Halvdel af forrige Aarhundrede var der en Nr. Vissing Mølle, 
der laa paa Bakken lidt ovenfor, hvor Tyren gik fast. Den ejedes af Kro
mand Andreas Laursen og senere af hans Søn Rasmus Andreasen, der ned
brød den i Slutningen af 1880’érne og derpaa byggede en ny stor Vindmølle 
med Savskæreri og Bageri ved Landevejen tæt ved Opshøj omtrent midtvejs 
mellem Nr. Vissing og Laasby Korsvej.

Som saa mange andre Møller gik den ned for ca. en Snes Aar siden.
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Pottemageri og Dyrlæge.
Om end Nr. Vissing ikke kunde staa ved Siden af Pottemagerbyen Sor- 

ring, dreves der i sin Tid og for ikke stort mere end en Menneskealder siden 
en ret betydelig Lerkarindustri. I den Gaard, der senere tilhørte Jens Chr. 
Laursen, lavedes der Lertøj. Der var Jørgen Pottemager (Jørgen Lillering) 
og flere andre, hvoraf en boede ude ved Hylt.

Bødker Mortensen, der havde været Bødker paa en Herregaard, fus
kede i Dyrlægekunsten. Han levede i det væsentligste af denne sin Praksis og 
havde Ord for at være dygtig, naar han ikke havde faaet for mange vaade 
Varer.

Sagn og Beretninger om Overtro
er det tyndt med. — Der skal have ligget en uhyre stor Sten ude i Svejldal- 
Her spøgede en hovedløs Præst, men hvorfor er glemt.

Et Par gamle Fortællinger er optegnede af Evald Tang Kristensen.
I et Hus i Byen boede et Par gamle Folk. Nogle unge Folk, der gik 

paa Gaden om Natten, fik fat i et graat Faar, der var død og kylt ud, og det 
lod de gaa ned gjennem Skorstenen til de gamle. Skorstenen, der var aaben 
forneden, vendte ud til Forstuen, og da hu Manden midt om Natten skulde 
ud et nødvendigt, lille Ærinde, saa falder han over dette her Faar i Forstu
en. Da nu det laadne rørte ved hans Ben, sagde han: »Aah, hjate Fanden, 
ta mæ it, saa skal a aldrig slaa Kjæsten mier«.

En Plattenslager bildte Folk ind, at der i G u 1 d h øj Vest for Byen var 
Guld, og det skulde graves ud. Han skulde have et Sæt nye Klæder for at 
besværge Djævlen eller Dragen, som rugede over Guldet. Han stod op paa 
Højen ved Nattetid og læste en Besværgelse, og saa drev han Djævlen ud til 
det døde Vad, og der skreg den saadan, da den blev dreven derned, og Folk 
stod inde i Byen og hørte den Skrigen. De maatte dog ikke komme derud 
den Nat for ikke at forstyrre Nedmaningen. — Men næste Morgen var Be
sværgeren forsvunden med de nye Klæder.

„Skyttehøj“ ved Nr. Vissing Skel. 
Fot. Pastor Kelstrup, Venge.

Kilder: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1881, p. 169. Ældste 
danske Archivregistraturer. Kancelliets Brevbøger. Sigurd Elkjær: 
Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt (Hist. Samf. Aarbøger 1918). Chr. 
Heilskov: Venge Sogn (Hist. Samf. Aarb. 1937). Palle Rosenkrantz: 
»Amtmandsbogen« 1938. Evald Tang Kristensen: DetjydskeAlmueliv 
VI, 254, 391. Skøde og Panteprotokoller. Kort og andre Archivalia. 
Mundtlige Meddelelser.
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Raaes Gaard, Nørreport 20, Aarhus.

dKans ZRaaes £jaard.
£Jens Clausen.

Aarhusianske Gaarde fra før 1800 er saa godt som alle i Bindings
værk, de ældste af dem prydet med udskaarne Mønstre — som Borgmester- 
gaarden i »Den gamle By« — og de yngre med Træværket glat — som Den 
gamle Toldbod ved »Den gamle By«s Aa. Før 1800 begyndte velhavende Køb
mænd dog at opføre Gaarde i Grundmur. Hans Raaes Gaard, nu Nørreport 
20, forhen Studsgade 70, har er grundmuret Hovedbygning af særlig fin Slags 
og Udlænger af glat Bindingsværk; den viser Byggeskik fra baade det 18. og 
det 19. Aarhundrede.

Baggrunden for dens Opførelse er baade gode Tider og dygtige Mænds 
Virksomhed. De gode Tider var det 18. Aarhundredes sidste Aartier, der gik 
over i »den florissante Periode«, som endte i 1807. Gaarden er opført i selve 
»Danmarks brillanteste Handelsaar«1) 1798 af Købmand Hans Raae. Den var 
Datidens fineste Købmandsgaard i Byen og vidnede om god Smag og grund
muret Rigdom. Flere fremtrædende Medlemmer af Familien Raae var dyg
tige Mænd. Den første af dem i Aarhus var Friderich Raae, der kom hertil 
fra Øster Børsting ved Skive og grundede den Forretning, der gav Slægten 
Rigdom.

Friderich Jessen Raae (1722—83) fog Borgerskab 1751 2), men boede før 
den Tid i en Gaard i Mejlgade. I 1750 kaldtes han Monseigneur. Deraf tør 
sluttes, at han var en agtet Mand, skønt han endnu ikke havde Borgerskab. 
Han havde den Sommer 4 Køer græssende paa Bymarken. Det var saa mange, 
at saa godt som alle Borgere havde færre, og kun ganske enkelte havde lige 
saa mange eller flere8). Da han 29 Aar gammel tog Borgerskab, var det som 
Købmand med Ret til at forhandle Alenkram, Specerier og grove Varer samt 
Tømmer og Jern4). Forretningen gik godt, og Kundekredsen var god. Vel-
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ædle Madame Spliid købte spansk Salt, Topsukker, Peber, Amdam, Ingefær, 
Aalspeis, Kommen, Alun med mere hos Friderich Raae6)» og hun vidste meget 
vel, hvor det bedste var at faa«)* Snart blev han Storkøbmand, Negotiant, 
med eget Skib paa Søen. Det var Byens trediestørste Skib, Galeasen »Cicillia«, 
der bar hans Hustrus Navn og førtes af en af hans Slægtninge Jens Raae. 
Bemandet med Skipperen og 3 Gemene samt 1 Skibsdreng løb Galeasen 
mindst et Par Gange om Aaret til det søndenfjeldske Norge med Korn og 
Fedevarer og vendte tilbage med Stykgods, Tømmer og Jern 7). Som Land
mand og Købmand og Skibsreder havde Fride
rich Raae meget at tage Vare. Men han over
kom mere end det. Forskellige offentlige Hverv 8) 
blev ham overdraget. I 1762 var han Kæmner. 
En hel Række Skatteligningskommissioner var 
han Medlem af. En Tid havde han den æreful
de Overformynderstilling, og fra 1773 var han 
en af »de seks Mænd«, en Forsamling, der sva
rede til Byraadet nu om Stunder0). Til sidst 
blev han begravet i Domkirken, hvad kun de 
fornemste Borgere opnaaede. Han havde en Søn, 
Hans Fr. Raae (1756—1843), der tog Borgerskab 
i November 178210) og da overtog Faderens For
retning, som han drev yderligere op i de gode 
Tider og førte heldigt gennem de mange Krise- 
aar, der fulgte af Krigen med England. Som 
Udtryk for hans Velstand stod hans fornemme, 
stilfulde Gaard. — Anders Kruuse fra Horsens var Hovedbygningens Arkitekt. 
Han var Elev af Harsdorff. Heldigt og med god Smag har han ombygget 
mange ældre Bygninger i Horsens og rejst nye paa forskellige Steder. Hans 
Raaes Gaard i Aarhus er maaske hans bedste Arbejde blandt Købstadbygnin
ger11). Opgaven at opføre en Patricierbygning paa det givne Areal med lang 
Facade langs Gadelinien er løst med Held. Af Hensyn til Svingeplads for 
Vogne paa Gaardspladsen var det godt at have Indkørsel i det ene Hjørne. 
Derfor anbragtes Porten i Hovedbygningens ene Ende, og Facaden inddeltes 
under Hensyntagen dertil. Portfaget afgrænsedes fra Bygningens øvrige Del 
ved en Halvsøjle, og paa lignende Maade afgrænsedes et Felt ved den mod
satte Ende. Derved opnaaedes, at Huset ikke kom til at virke for langt i 
Forhold til dets øvrige Dimensioner. Delvis af de samme Grunde fremhæve
des Dørpartiet som midtsamlende. De to horisontale Baand mellem de to 
Vinduesrækker er af heldig Linearvirkning og bidrager sammen med Dør
partiet til at fremme det Indtryk, at det vigtigste er Midthuset mellem de to 
særlige Yderfag. Det er tydeligt, at Arkitekten har været klar over Virkningen 
af alle Bygningens enkelte Dele. Huset er velformet og velgennemtænkt. Sober 
og ren i Stilen stod det som en nyklassicistisk Patricierbolig. Nu skæmmes 
det en Smule af Reklameskilte og »Forbedring« af Skorstene, men det hæv
der sig trods alt som en baade fornem og særpræget Bygning med meget faa 
Konkurrenter i samme fine Stil.

At Huset var Bolig for en stor Købmand, blev antydet med stolt og 
stilfærdig Reklame i Datidens Aand. Over Døren er gengivet et Anker flan
keret af Handelens og Søfartens Symboler: Merkurstav og Neptunfork for
uden Tønder og Vareballer. Jo, Købmanden her maatte have en stor Forret
ning og Skib paa Søen. At han ogsaa drev Landbrug var en Selvfølge. Hans 
Raae ejede i Byens tre Vange, Møllevang, Skovvang og Vorregaardsvang, ialt
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Dørparti fra Raaes Gaard. Tegn, af J. Ølsgaard.

50 Lodder, der udgjorde næsten nøjagtigt 100 Tønder Land. Han var Byens 
største Lodsejer rø). Ved Udskiftningen af Bymarken 1843 bevarede hans Søn 
55 Tønder Land i Vorrevang og Møllevang. Visse Smaaarealer deriblandt 
havde særlige Navne saasom Lammehullet, 1 Td. Land, Raaes Toft østen for 
Knudrups Bakke, 5 Tdr. Land, Trøiborg, der var en Toft paa 3 Tdr. Land, 
og Lergravsfaldet ved Saltkornbæk. Paa sine Jorder avlede han Korn, og i 
Staldene i Gaarden stod Vinteren igennem hans Heste og Køeri Næsten alle 
de fineste Borgere holdt dengang Køer18), dog ikke i stort Tal. Hans Raae 
lod i 1811 5 Køer »indbrænde«, d. v. s. mærke, til Græsning paa Bymarken 

under Opsigt af Byhyrden, der 
hver Morgen gik gennem Ga
derne og tudede i et Kohorn, 

• til Tegn paa, at nu skulde Kø
erne møde og gaa med i hans 
firbenede Flok14). Husdyrhol
det gav Gaarden en Duft som 
andre Gaarde. Mødding paa 
Gaardspladsen hørte med til 
Bedriften 1B), saa Fluebestan
den var stor.

Husdyr og landlig Duft 
gjorde Gaarden hjemlig for de 
Bønder, der kom paa Besøg. 
Dens Bindingsværksbygninger 
kunde minde om deres egne, 
selv om den østlige og vestlige 
var noget højere. Beliggenhe
den lige ved Studsgades Port 
skaffede Søgning især fra de 
Landboere, der kom ad Ran
ders Landevej, og det var ikke 
de ringeste i Aarhus Opland. 
Af dem har Hans Raae købt 
Mængder af Korn i Aarenes 
Løb. Molboerne, der var klo
gere, end det hed sig, kom 

med Kornbaade til Stranden uden for Mejlgades Port1®). De har da haft Af
sætning af Kornet i den Kant af Byen, og Hans Raae har haft let ved at faa 
det anbragt paa sine Lofter. Grenaavejens Bønder, der kom ad Mejlgades 
Port, har sikkert vist sig i hans Gaard. Der har været Besøg nok af en bro
get Skare. Der var bogstavelig mere Farve paa Folk dengang end senere. 
Egaa-Mænd kom med rød Tophue, kort Trøje og gullige Knæbukser17). An
dre har været lige saa gammeldags klædte.

Baade Korn og andre Varer leveredes af Bønderne til Købmanden. Til 
Gengæld betragtedes dét som en Selvfølge, at de købte en Del Ting hos ham. 
I Hans Raaes Pakhuse rummedes mange Slags Varer18), der kom med Bud 
fra de forskelligste Egne og endte i de forskellige Husholdninger og Bedrif
ter. Her laa Hør og Hamp, Tros og Blaar, her hentede Kunderne Salt fra 
Spanien og Liverpool, Tjære fra Finland og Kalmar, Stenkul fra England. 
Madamer og Koner kom i Butikken efter Kongo The, Kaffe, Kandis, Raffinade, 
Korender, Ingefær, Peber, Kanel, Bergenfisk, Spegesild og hel eller stødt Bliant. 
Naar hjemmespundet Garn skulde farves før Vævningen, gik Husmoderen til Hans
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Raae efter Alun, Gurkemeie, Victril, Galæbler, Krap, Indigo eller andre Far
vestoffer. Bonde og Borger tog her Forsyning af Tobak, Søm, Staaltraad, 
tyske og danske Skæreknive, scmalkalder Egstaal. Hans Raae leverede Tøm
mer fra Drammen til Snedkere og Tømrere og hvem, der skulde bygge. An
dre Byggematerialer som Sten og Lægter var at faa hos ham. Jerngenstande 
solgtes fra hans Butik, og Jern fra hans Lager gik til Smede rundt omkring; 
efter at han i 1798 havde udvidet sin Virksomhed med en Jern- og Staalfor- 
retning19), der efterhaanden blev mere og mere omfattende. Hans veltjente 
Skude og hans veltjente Skipper førte som i Friderich Raaes Dage Korn og 
Fedevarer til Norge, hvor Skuden lastedes med Stykgods, Tømmer og Jern 2°). 
I hans omfattende Forretning havde hans Folk nok at gøre.

Gaardskarlen, der var en ældre Svend, skulde gerne være Reklame for 
Forretningen. Baade Bønder og Byfolk skulde han tage paa den rigtige Maade, 
naar de viste sig i Gaarden i deres gavnlige Ærinde at sælge eller købe. I 
Almindelighed havde han et Par Daglejere til Hjælp. Den ene af dem var 
gerne en Soldat, der gjorde sig nyttig i sin Fritid. En Del af Aaret fungerede 
en hjemmeværende Skibsdreng som Bydreng. I Butikken stod Købmands
karlen og udleverede Varer mod kontant Betaling eller paa Regning. Ikke altid 
var der Brug for Penge ved en Handel. Den Bonde, der havde leveret Korn paa 
Loftet, kunde i Butikken faa Varer til Gengæld. Fik han for mere end Kor
nets Værdi, kunde han senere levere flere Ting fra sin Bedrift for at komme 
paa Højde med Situationen. Varebytning var meget anvendt. I Hans Raaes 
Kontor fandtes Bogen, hvor Folk stod skrevet for Gæld eller Tilgodehavende. 
Hans Raae vidste Besked med hver enkelts Stilling til hans Forretning. Ud
viklingen var saaledes, at han kunde være tilfreds. Og han boede trygt i sit 
fornemme Hus med sin Hustru Ellen Marie Asmussen og deres Børn, 4 Døtre 
og 1 Søn21). Hans Raae var en tilbageholdende, men venlig og rolig Mand. 
Efter hans Død kaldte »Aarhuus Stiftstidende« ham »den høitagtede og hæ
derværdige Kjøbmand« 22). Det har sikkert været betragtet som rigtigt, for i 
Tidens Løb havde han beklædt mange Tillidshverv, en lang Aarrække var 
han Byraadsmedlem, eligeret Borger, som det hed 28).

Før sin Død overlod han Forretningen til sin Søn Peter Christian Raae 
(1790—1849), der gik i Faderens Spor baade som Menneske, som Borger og 
som Forretningsmand. Ærlig, brav og bramfri, venlig, hjælpsom, trofast, er 
Ord, der brugtes om ham 24), og han regnedes blandt de »højest agtede Med
borgere« 25). Som sin Far og Bedstefar fik han en Række kommunale Tillids
hverv. Han var eligeret Borger, og ved Gennemførelsen af Købstadanordnin
gen af 1837 blev han valgt som Borgerrepræsentant26). Efter Oprettelsen af 
Stænderforsamlingen i Viborg blev han sammen med Agent Røgind Supple
ant for Byens 2 Stænderforsamlingsmedlemmer 27). Raaes Gaard var stadig i 
gode Hænder. Af dens senere Ejere nævnes Anton Wistoft, M. S. Vestergaard 
og M. Seest. Men dens Historie skal ikke her føres ned til vor Tid. Opgaven har 
blot været at give en kort Skildring af Gaarden, som den var i Hans Raaes Dage. 
Henvisninger: 1) M. L. Nathanson : Danmarks Handel, Skibsfart, Penge- og Finansvæsen. II. 
S. 228. 2) A.b. 72, S. 11. Aa. B. A. (Aarhus Bys Arkiv). 3) Pakken D. b. 7. Aa.B.A. 4) A.b. 72, S. 
11, Aa.B.A. Dannemarks Speil. 1768. Sp. 528, 1769. Sp 538. 5) A.b. 53, Aa.B.A. 6) Aarhus gennem 
Tiderne II, S. 30 f. 7) Mindesten i Aarhus Domkirkes nordre Tværskib. A.a.284, 1775 17. Jan.. 
31. Jan., Aa.B.A. 8) A.b. 72, S. 11. 9) Aarhus gennem Tiderne I. S. 416 og 427. Aarhus Stiftamts 
Kopibog 1740. 19. Dec., Viborg Landsarkiv. 10) A.b. 72, S. 65. Aa.B.A 1T) Aarhus Stifts Aarbø- 
ger 1938, S. 102—04. 12) D.b. 9, Vangbog 1801, Aa.B.A. Berelning og Betænkning fra den i An
ledning af et Forslag til en friere Afbenyttelse af Aarhuus Kjøbstads Fællesjorder nedsatte 
Comitfee. 1838, fl. Steder. 13) F. Eks- Kæmnerregnskabet 1801, Litra D., Aa.B.A. 14) D.b. 7. 
1811. Jfr. Rasmus Nielsen: Aarhus i Fyrrerne, fl. Steder. 15) Anf. Værk, S. 12. 16) do. S. 15, 
17) Anf Sted. 18) Ab.70, Aa.BA. 19) Krak: Danmarks ældste Forretninger. 1915. S. 327. 20)A.b. 
72, S. 38. A,a. 284, 1775, 17. Jan., 31. Jan. Aa.B.A., Aarh. St Aarbøger 1914, S. 112- 21) Folketæl
lingslister 1787, 1801. 1834, 1810. Rasmus Nielsen Anf.V., fl. St. 22) Aarh. Stiftstid. 1843 12. Juli, 
14. Juli. 13) A.b. 72, S. 65. De eligerede Borgeres Deliberationsprotokol, fl. St. Aa.BA. 24) Aarh. 
St iftstid, 1849 26. Nov. 25) do. 26) Aarh. Stiftstid. 1838 20. Marts, 1840 19. og 23. Decbr. Jfr. Delibera- 
tionsprot., fl. St. 27) Aarh- Stiftstid. 1838 21. Maj. Jyske Saml. 5. I, S. 494.
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£ars og SKaren.
Fra Livet i et Haandværker- og Husmandshjem i Borum.

' £ aur it s 3C £avsen.

Det Haandværker- og Husmandshjem jeg vil skildre, er mine Bedste
forældres, det maa dog ikke derfor opfattes som en Lovprisning, men skal være 
en ganske nøgtern Fremstilling af Forholdene i hin Tid netop i det Hjem, 
der blev mit Barndomshjem. Ud fra Selvsyn og mine Bedsteforældres For
tælling mener jeg at være i Stand til et give en sandfærdig Omtale af to Men
nesker, der ved fælles Flid naaede Resultater ud over det almindelige.

Karen kom til Verden d. 9. Oktbr. 1820 i Aarslev ved Aarhus. Faderen 
var Landsbysmed. Den Tids Haandværkere var som Regel fattige Folk, der 
hutlede sig gennem Livet fra Dag til Dag, og Smeden i Aarslev dannede ingen 
Undtagelse. Karen var den ældste af Børneflokken, som efterhaanden naaede 
op paa et helt Dusin, og da hendes Moder var ret svagelig, maatte hun tidlig 
hjælpe til med at passe de yngre Søskende og lappe og stoppe og hvad der 
ellers hører med til en Husmoders mange Bestillinger. Efter Tidens Skik 
hørte der en Jordlod med til Smedieboligen, og den gav ogsaa Arbejde, saa 
Karens Tid var fuldt optaget. Naar andre Børn i Byen kunde hengive sig til 
deres Leg, maatte Karen passe hjemme. Maaske dette var Aarsag til, at hun 
ikke alene blev en dygtig og solid Arbejderske, men ogsaa en alvorlig og 
tænkende Kvinde, der gik op i sin Gerning med en ukuelig Vilje og Energi, 
som ikke slappedes, før Alderen omsider gjorde sig gældende.

Efter sin Konfirmation kom Karen ud at tjene, men da hendes Moder 
kort efter døde efter det 12. Barns Fødsel, tog Faderen hende hjem igen, og 
hun maatte saa at sige gaa i Moderens Sted, indtil Faderen efter et Par Aars 
Forløb atter giftede sig. Mon ikke hun har'følt det som en Lettelse paany at 
kunne tage Plads hos fremmede?

Af hendes endnu bevarede Skudsmaalsbog ses, at Karen var en baade 
vellidt og dygtig Pige, som forstod at udfylde sin Plads til alles Tilfredshed. 
24 Aar gi. tog hun Plads som Husbestyrerinde hos Ejeren af Borum Kro, 
Knud Højris, hvor hun tjente i 5 Aar. Her oplevede hun de tyske Soldaters 
Indtog under Treaarskrigen, og det var ikke lysteligt. — En skønne Dag kom 
Byens Skrædder løbende gennem Byen, idet han raabte: »Tyskerne kommer! 
Tyskerne kommer!« Beboerne ilede op paa den højtliggende Kirkegaard, 
hvorfra der var Udsigt til alle Sider, og samtidig væltede Fjenden ind i Huse 
og Gaarde og hjemsøgte Spisekamre og Fadebure, gjorde lyst mellem Fjer
kræet og drog med Potter og Pander og Gryder op paa Kirkegaarden, hvor 
Baalene snart blussede lystigt mellem Gravene, medens Høns og Ænder og 
Gæs slagtedes. Der blev kogt og braset af de bjergede Fødevarer.

Karen havde nylig bagt Rug- og Sigtebrød og hun naaede kun at redde 
et eneste. Derimod var en Del Flæsk og enkelte Høns blevet overset For om 
muligt at redde de sidste Smuler, fandt Kromanden paa en List, idet han gik 
til Sengs og uden paa Sovekammerdøren skrev med store Kridtbogstaver: 
»Sygdom. Smitte«. Det var noget Tyskerne havde'Respekt for. Saa snart de 
fik Betydningen at vide, gik de langt uden om det farlige Sted; men inde i 
Sengen laa den fiffige Kromand ovenpaa sit Saltkar med de reddede Levninger.

Da Tyskerne en skønne Dag trak sig tilbage, kunde Beboerne hente deres 
Remedier paa Kirkegaarden.
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Senere paa Aaret 1849 opgav Karen sin Plads i Kroen og lejede en lille 
Stue, hvor hun tog fat paa Syning af Kyser, Kapper, Hatte og Børnetøj, og 
da hun var baade ferm og fingernem, fik hun snart alt det at bestille, hun 
kunde overkomme.

Jeg vender nu tilbage i Tiden for at omtale den anden Person i Stykket. 
Lars blev født d. 20. Februar 1823 i et lille Husmandshjem paa Taastrup 

Mark i Harlev Sogn. Ogsaa der var Børneflokken stor og Kaarene smaa. I 
Syvaarsalderen maatte Lars ud at tjene; han var en kvik og velbegavet Dreng, 
der tilegnede sig ikke saa faa Kundskaber efter hin Tids Forhold. Hans øv
rige Søskende var ogsaa lærenemme og opvakte Børn, der arbejdede sig frem 
til saadanne Livsstillinger, at de ikke alene naaede at skabe sig gode og vel
funderede Hjem, men tillige var i Stand til at lade deres Børn faa en Ud
dannelse, der paa denne Tid ikke var helt almindelig. Lars tjente, indtil han 
18 Aar gi. kom i Drejerlære, og efter 4 Aars Læretid blev han taget til Soldat.

Inden den Tid havde han lært den nævnte Karen at kende, og de havde 
sagtens saa smaat talt om Fremtidsplaner og Giftermaal, men da Krigen ud
brød 1848, maatte Lars straks melde sig og alle Planer lægges til Side. Inden 
han drog i Felten, overlod han Karen 30 Daler, som han havde sammenspa
ret, tillige med sin Trækuffert og øvrige Ejendele paa den Betingelse, at det 
hele skulde tilhøre hende, saafremt han blev derude. Derpaa rejste Lars fra 
sin sørgende Karen og gjorde hele Felttoget med som menig ved I Jægerkorps.

Der var dengang langt mellem Breve og Efterretninger, men desto 
større var Glæden, naar der en enkelt Gang, med Maaneders Mellemrum, 
kom eller afsendtes et lille Brev. To Gange var der for Alvor Bud efter Lars. 
Den ene Gang var det hans store, solide Sølvuhr, der stoppede en tysk Ge
værkugle, hvorved det paadrog sig en slem Bule, som dog ikke formaaede at 
standse dets Gang. Næste Gang gik Kuglen gennem hans Tornyster og hans 
deri værende Undertøj; det tog Farten af den, saa den standsede ved Torny
strens indre Læderside. Kuglerne var runde og ca. Va Tomme i Diameter; 
Lars fremviste dem senere i Livet med en vis Stolthed.

Om Vinteren i Vaabentilstandstiden arbejdede Lars ved sit Haandværk 
hos en Drejemester i København, og sendte trolig Fortjenesten hjem til Karen.

Med Mod og Tapperhed deltog Lars i mange store og blodige Træf
ninger, saasom ved Isted, Dybbøl, Mysunde og Fredericia, og han dekorere
des med Tapperhedsmedaillen, men i 1850 toges han til Fange og sad som 
saadan i Glûksborg fra Mikkelsdag til Kyndelmisse 1851.

Saa slog Befrielsens Time. Krigen var afsluttet, og Lars vendte hjem 
til sin Karen, det sikkert har modtaget ham med aabne Arme.

Straks efter Hjemkomsten købte Lars en lille Jordlod i Borum paa 
smaa 4 Tdr. Land og gik i Gang med at opføre et solidt Beboelseshus af Ege
bindingsværk. Huset staar den Dag i Dag og bærer Vidne om Soliditet og 
godt udført Arbejde, et Kendemærke, der stadig præger hans senere Virke. 
Samme Aar giftede Lars og Karen sig og tog deres nye Hjem i Besiddelse, 
det Hjem, hvor de levede og virkede sammen i 37 Aar.

Lars havde efterhaanden forskaffet sig det mest paakrævede Værktøj, 
saa han kunde komme i Gang med sit Haandværk, der vel nok til syvende 
og sidst var det, der gav det største økonomiske Udbytte. Men der maatte 
ogsaa anskaffes Besætning, ligesom Jorden, der var i en noget kummerlig 
Forfatning, maatte kultiveres og forbedres snarest mulig. Lars delte Tiden 
mellem Drejeladet og Jorden, der blev kulegravet fra Ende til anden, endda 
hele to Gange, og saaledes ret snart blev i Stand til at bære gode Afgrøder. 
Den første Ko blev til to, ligesom et Par Grise voksede til, den ene til Salg, 
den anden til Sulekarret. Ogsaa en Snes Høns og en Del Bistader fremskaffedes.

Levemaaden var sparsom, men nærende. — Den bestod af Kartofler og 
Flæsk, Mælk og Mælkemad, Brød af egen Bagning med Fedt og Honning som 
Paalæg. Tidligt og sent var Parret paa Færde, og Arbejdsdagen var om Som
meren fra før Solopgang til langt ud paa Aftenen. Der var jo nok at se efter, 
nok at beskæftige sig med, naar det ene skulde passes og det andet ikke for
sømmes. De første Aaringer var det smaat med Møblementet, det kom i anden 
Række. Udover en Seng med solide Sengeklæder, som Karen havde frem- 
fremskaffet i sine Ungpigedage, en Standkiste og det allernødvendigste Køk
ken- og Bryggersinventar, var Resten snart gjort op. Naar de spiste, løftedes 
Slibestenen af sit Stativ, et Brædt lagdes paa, en Stol og Lars’ Drejesæde og 
hele Anretningen var i Orden.
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Medens Lars om Vinteren lavede Rokke, der for deres gode Udførelse 
snart vandt Ry viden om, fortsatte Karen sin Syning, som hun altid havde 
nok af, og paa den Maade hjalp de troligt hinanden og lagde Skilling paa 
Skilling og Daler til Daler. Men Karen havde andre Ting at passe end netop 
sit Sytøj. 3 Gange daglig skulde Køerne malkes og Mælken sættes hen til 
Skumning og senere Kærning af Smør. Brød skulde bages, Kartofler koges 
til Høns og Grise, rent skulde der holdes med hvidskurede, sandstrentede 
Gulve, ligesom Køkken og Bryggers naturligvis ogsaa skulde holdes rene. 
Der skulde støbes Lys og Praase, naar Efteraarsfaaret var slagtet, og somme
tider trængte Lars til en Haandsrækning i Værkstedet, og Sommerens Mark
arbejde maatte naturligvis ikke forsømmes. Jo, der var mere end nok at 
tage Vare paa, og endnu mere, da Storken efter et Par Aars Forløb indfandt 
sig med det første Barn, der senere fulgtes af tre til. Men den lille, vævre 
Karen kom om ved det hele. Selv om Sommeren, naar Lars sommetider var 
ude paa Brøndgravning flere Dage i Træk, var alt i Stil og Styr, naar han 
omsider kom hjem med Daglønnen i blanke Dalere.

Sommetider gik han ned i gamle, indtil 80 Alen dybe Brønde, som 
ingen anden turde gaa i Kast med, og mere end een Gang var han i over
hængende Livsfare, men slap dog stadig derfra med Livet, omend ikke altid 
uden Saar og Skrammer. Ogsaa Pumper lavede han i ret stor Stil. De lange 
og svære Granstammer udborede han ved egen Haandkraft, og skarrede dem 
sammen med Træbøsninger, hvis de skulde være særlig lange, ja, selv Vand
ledninger i Gaardene fra det ene Hus til det andet var han Mester for, og 
det er kun ganske faa Aar siden, en saadan Ledning endnu eksisterede og 
virkede upaaklageligt.

Paa sine Drejebænke kunde han dreje saavel Træ som Horn, Ben, Ala
bast og Metaller, og kunde frembringe de mest kunstfærdige og fint forarbej
dede Genstande, som han enten leverede paa Bestilling eller solgte til For
handling i Byerne, mest Aarhus, hvor han var en sikker Gæst de fleste Lør
dage Aaret rundt. — De to Mil til Byen toges altid til Fods, aldrig med Tog 
eller Dagvogn; men da han var kendt vidt og bredt, kom han som Regel op 
at køre med en eller anden Bonde. Dengang var det nemlig Skik og Brug, 
at Bønderne skulde til Aarhus om Lørdagen med deres Smør, Æg, Korn og 
desk, saa der var altid god Lejlighed til at age med.

Ogsaa Lars havde baade Smør, Æg og undertiden Drejerarbejde med. 
Som Regel var Produkterne første Klasses Kram, der betaltes med Toppriser. 
Karen forstod nok, hvorledes Smørret skulde behandles for at holde sin 
Standard, selv om den genstridige Fløde stundom kunde volde Kvaler ved 
Haandkærningen.

Lars havde sin Madpakke i Lommen og gav ikke unødige Penge ud. 
Snarere skulde der sættes nogle Dalere ind paa Bogen, vistnok i Landbo
sparekassen. Naar Lars havde udrettet sine Ærinder, og gjort de sædvanlige 
Indkøb dels af Værktøj, dels af Materialer og Husholdningsartikler af forskellig 
Slags, gik Turen atter hjemad. Ved Hjemkomsten havde Karen altid varm 
Mad parat, saasom Grønkaal, Hvidkaal, Kartofler med Flæsk ell. lign. — Lars 
fortalte om Turens Forløb, Prisernes Fald eller Stigning, Bestillinger paa 
Arbejde og andet særlig interessant, mens Karen til Gengæld gennemgik, 
hvad hun havde oplevet, hvor mange Æg Hønsene havde lagt, og Snese af 
andre Ting i og udenfor Bedriften. Ved 10-Tiden var det Sengetid, efter at 
Lars havde studeret sin Avis, »Aarhus Amtstidende«, grundigt. Var der Stof, 
som han mente havde Karens Interesse, læste han dette højt, mens hun lod 
Karterne gaa eller Rokkehjulet snurre.

Lars var udpræget Venstremand og Bjørnbakker, og da den folkelige 
Forsamlingsbygning i Aarhus 1875 blev indviet, havde han som Aktionær ydet 
et efter sin Stand ret betydeligt Bidrag.

Ligeledes var han Medlem af Aarhus Landboforening og fik flere Gange 
Præmie og Diplom for Dyrkning af sin Jordlod; men han var ogsaa en efter 
den Tids Forhold dygtig Landmand og Kvægholder, der indtil de mindste 
Detailler søgte at udnytte hver Tomme Jord og at passe Husdyrene med den 
pinligste Omhu.

Han var blandt de første, der dyrkede Turnips og Gulerødder, saa de 
to brogede Køer hele Vinteren igennem kunde faa deres Portion af disse til
lige med Foderkager, Klid og Grutning, og derved var i Stand til ogsaa om 
Vinteren at give en god Taar Mælk, hvad ellers ikke altid var almindeligt,
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Lars Jacobsen i Borum opnaaede flere Gange Præmie for sit Husmandsbrug, 
en Gang 1. Præmie.

Desuden bjergede han om Sommeren baade Vejgræs og Hø fra nogle Mose* 
skifter, som Ejerne ikke selv mente kunde betale sig at bjerge; mange Gange 
maatte Høet bæres op paa tørt Land, saa smed Lars baade Hoser og Træ
sko og vadede ud paa Tuer og gyngende Dyndbund, og han bjergede paa 
den Maade en Del Fyldfoder sammen. Det kostede som Regel kun Arbejdet, 
og det gik Lars jo aldrig af Vejen for. Rapskagerne var nogle aflange, riflede 
Plader, haarde som Sten. Dem knuste Lars med en Hammer, hvorpaa de 
sattes i Støb, saa de i Nattens Løb opløstes til en fedtet Masse, der opblan- 
dedes med rene Havreavner, Klid, Grutning, Affald fra Kartofler eller Kaal, 
inden de i Trækopper serveredes for Køerne, der nøje vidste Besked med, 
hvad der forestod, og utaalmodigt rumsterede i Baasen, indtil Lækkerbidske- 
nen kom. Ogsaa den velnærede Gris fik sit sammensatte Foder, der ligeledes 
Dagen før var opblandet og dermed hurtigere fordøjet. Lars’ Grise opnaaede 
aldrig at fylde Aar.

At ogsaa den lille Hønseflok fik sin Passelse er egentlig overflødigt at 
omtale. — Om Sommeren, naar Køerne var paa Græs, skulde de helst have 
Vommen saa fuld, at de maatte trykke sig gennem Stalddørens Karm. Rent og 
ryddeligt var der baade ude og inde, og Strigle og Børste hørte med til den 
daglige Pleje i Kostalden. Naar Vinterens Storme og Kulde meldte sig, tæt
nedes Vinduer og Døre omhyggeligt, for at Rummet kunde være saa lunt 
som muligt, og Gud naade den formastelige, der vovede at gaa derind uden 
Lars var med. — En nysgerrig Dreng, der en Vinterdag tillod sig denne 
Frækhed, blev grebet paa fersk Gerning. Han fik et Par Lussinger, saa det sang.

Som Aarene gik, og Daler lagdes paa Daler, udvidedes Bedriftens Om
fang, saa Lars maatte bygge et Udhus, der senere udvidedes for at skaffe den 
nødvendige Plads til Fæ og Korn. For det meste tærskede han selv Kornet, 
kastede Kærnerne fra Avnerne med Kasteskovl og rensede det yderligere 
med Haandsold. At han selv med Le høstede Kornet, og Karen bandt det op, 
er en Selvfølge; ingen anden betroedes til et saadant Arbejde, saa lidt som
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at trække Roer og Gulerødder op om Efteraaret, køre dem hjem, skære Top
pen af dem og kule dem med en Omhyggelighed, der i vore Dage er aldeles 
ukendt. Hvad der kunde fodres op af Toppen blev benyttet, hvorfor Optag
ningen som Regel strakte sig over længere Tid for at faa det mest mulige 
udnyttet. Alle visne og urene Blade pilledes af, inden Køerne fik dem serveret.

De før saa fattigt prægede Stuer møbleredes, efterhaanden som Kaarene 
bedredes. Det meste af Indboet lavede Lars selv, og det var solidt Kram, han 
fremstillede, uden at det derfor kunde kaldes klodset; Bejtse, Lak, Politur 
og andet Dækmateriale var han en Mester i at bruge, saa det smukke Natur
træ med Aarer og Knaster altid var til Syne, og da en Malers Kunst ikke saa 
let kan forskønne de naturlige Egenskaber, der findes i de forskellige Træ
sorter, kunde Lars og Karen nok være deres Stuer bekendte for hvem som helst.

Det er muligt, at mine Optegnelser synes noget spredte. Selv synes jeg, 
at de faar den samme blandede Sammensætning som Dagene med Hensyn til 
Arbejdet fik i det lille, driftige Hjem, hvor der var saa mange forskellige 
Ting, der skulde passes fra Dag til Dag, og som det synes mig passedes saa
ledes, at intet forsømtes, og intet spildtes eller ødtes.

Efterhaanden som Børnene voksede til og begyndte deres Skolegang, 
kom der nye Pligter til. Karen sørgede naturligvis for, at Børnene mødte 
rene og pæne i Tøjet, som hun selv syede og strikkede, ja endog selv 
anskaffede for de Penge, hun tjente ved sit Arbejde for andre. Vel forberedt 
mødte Børnene i Skolen ; inden Sengetid var Lars den strenge Overhører, der 
ikke tillod noget at smutte udenom. Alt skulde være lært paa Fingrene som 
man siger, og som var den Tids Skoleskik, ikke mindst hvor der fandtes en 
dygtig Skolelærer; men selv om Overhøringen gik nok saa flydende, skulde 
der dog om Morgenen inden Skoletidens Begyndelse foretages en ekstra Gen
nemgang af Dagens Opgaver. Derfor kunde alle Børnene ogsaa udgaa af Sko
len med de højeste Karakterer. — Lars og Karen havde Forstaaelsen af, at 
Kundskab er Magt, og ønskede, at Børnene skulde hæves op i et højere Plan 
end Forældrene, og disse Ønsker naaede de ogsaa at se virkeliggjort.

Det ældste Barn, en Søn, forberedtes til Lærereksamen paa Bjørnbaks 
Skole i Viby, og tog Eksamen, da han var 22 Aar, med rent Ug i saa godt 
som alle Fag, og samme Aar kaldtes han til Skolelærer og Kirkesanger i Stjær. 
Det var et haardt Slag for hans Forældre, da saavel han som hans Hustru 
og en Datter 10 Aar senere døde i hurtig Rækkefølge efter hinanden. — Den 
ældste Datter fik Uddannelse som Lærerinde, og virkede som saadan en Aar- 
række, inden hun giftede sig. Den næste Datter kom til Mejerivæsenet; efter 
udstaaet Læretid hos Hofjægermester Friis paa Lyngbygaard, var hun en Tid 
paa Sjælland som Mejerske, men rejste senere paa Hofjægermesterens Opfor
dring tilbage til sin Læreplads som Første-Mejerske, indtil ogsaa hun giftede 
sig og fik Landejendom, og den yngste Datter uddannedes som Jordemoder. 
— At give sine fire Børn en saadan Uddannelse, og bagefter sætte enhver af 
dem godt i Vej, kostede selvsagt Penge og mange Penge. Det løb op til ad
skillig fiere Tusinde Kroner, end man egentlig vilde tænke sig. Alle disse Penge 
havde Lars og Karen gennem Aars Slid og Sparsommelighed samlet sammen, 
uden at nogen med Rette kunde sige om dem, at absolut Nærighed eller Ger
righed prægede deres daglige Livsførelse. Skulde der ydes Hjælp til en eller 
anden, stod de ikke tilbage, naar de kunde skønne, at Hjælpen var vel an
bragt, og den Dag, de fejrede deres 25 Aars Bryllupsdag, gik Lars om Mor
genen rundt til alle Smaafolkene i Borum og gav dem en kontant Pengegave. 
Ogsaa de skulde føle, at der var Gilde i Byen. — Man kunde ogsaa laane 
Penge hos ham, kun forlangte han, at Laanene tilbagebetaltes netop til den 
bestemte Tid, der var lovet. Skete dette ikke, var det ikke saa helt let at 
komme igen. I Pengesager som i alt andet var han punktlig og redelig som 
faa, og forlangte derfor det samme praktiseret af andre.

Offentlige Hverv ønskede han ikke, dertil var hans Tid ikke. Dog und
gik han ikke at faa Sæde i Sogneraadet i en Aarrække, ligesom han ogsaa 
var Fattigforstander gennem fiere Aar. Desuden var han i mange Aar Vur
deringsmand i Wistofts Brandkasse.

Omgangskredsen var ikke særlig stor. Udover enkelte jævnaldrende 
Familier, der kom sammen om Vinteren, som Regel Lørdag Aften, ved en 
Taar Kaffe og et Par »smaa Sorte«, og debatterede Tidens Rørelser, var der 
ikke noget, der havde med Selskabelighed at gøre. Naturligvis kom der mange, 
der skulde bestille, afhente eller betale Arbejder fra Værkstedet, men Lars
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havde sjældent Tid til megen Snak. Arbejdet skulde passes. Den, der kom 
oftest, var daværende Pastor Jens Severin Jensen, Faderen til den nok
som kendte Præst Harboøre-Jensen. Pastor Jensen, der var en aldeles ene- 
staaende Prædikant, som Søndag efter Søndag kunde se ud over en tætfyldt 
Kirke, tiltrods for at han saa langt fra leflede for sin Menighed, søgte tit og 
ofte over Toften til Lars, for sammen med ham at drøfte de mest forskellige 
Emner. Saa maatte Lars smide Skødeskindet for en Stund og gaa med Præ
sten ind. — Hvad deres Samtaler væsentligt gik ud paa, var jeg dengang for 
ung til at fatte, men jeg kan dog tydeligt huske, at Bølgerne stundom gik højt. 
Lars havde altid sin Mening om Tingene, og et taget Standpunkt løb han 
ikke fra, selv om ogsaa Præsten kunde have et andet. — Jeg husker med al 
Tydelighed en bestemt Episode, som jeg ganske kort skal fortælle.

Mit Ophold hos Lars og Karen, der som før nævnt i Artiklen var mine 
Bedsteforældre, skyldtes den Omstændighed, at de havde taget mig hjem til 
Borum, da mine Forældre, der var de omtalte Lærerfolk i Stjær, var døde. 
Men da Lars og Karen paa dette Tidspunkt — 1885- — allerede var ældre 
Folk, syntes Præsten, at de var for gamle til at skulle opdrage en Purk som 
mig, og henviste til, at jeg kunde anbringes paa Vajsenhuset. Men da slog min 
Bedstefader Næven i Bordet for Præsten, saa det rungede i Stuen, og bandte 
en ramsaltet Ed paa, at saa længe han havde Næsen over Jorden, skulde han 
nok selv bestemme, hvor jeg skulde være. Præsten tav og har sikkert ikke 
siden berørt denne Sag. Men bagefter var Præsten og Lars lige gode Venner.

Guds Hus gæstede Parret ret flittigt, ligesom den obligate Altergang 
Foraar og Efteraar nøje overholdtes. Paa Altergangsdagene var der ligesom 
en egen Højtid over dem begge, og de gik altid fastende til Herrens Bord. 
Ellers kan det ikke siges, at alle Helligdage var Fridage. Var der noget sær
ligt presserende i Værksted, Mark eller Have, toges Søndagen tit og ofte til 
Hjælp til stor Fortrydelse for Præsten, der i den Retning, som* saa mange 
andre, var en yderst nidkær Mand, og da han i 1890 holdt Begravelsestalen 
over min Bedstefader, og holdt den som en stærkt personligt præget Tak
ketale over sin gamle Ven, kom der tillige en lille Finte om dette Søndags
arbejde, idet han sagde: »Han arbejdede tidlig og silde, Søgnt og Helligt, 
hvilket sidste jeg ikke yndede«.

Sine Børn glemte han ikke, efter at de ved hans Hjælp havde sat Bo. 
Paa Fødselsdage o. 1. vankede der gode Gaver — en Kælveko, en Hundred
kroneseddel eller en Kaabe var ikke noget uhørt, ligesom de naturligvis og
saa kunde laane ret betydelige Pengebeløb eller blive hjulpne paa anden 
Maade. Var det til Gengæld ham eller Karen, der fik en Gave fra Børnene, mod
toges denne med stor Glæde og omgikkes med stor Varsomhed. Da Lars f. 
Eks. engang af en Datter blev foræret et Par Morgensko med Saaler, der var 
dyppede i Tjære og Sand for at være saa stærke som muligt, nænnede han 
aldeles ikke at bruge dem, men satte dem til Pynt paa — Klaveret.

Selv om Nutidens Mennesker vil trække paa Smilebaandet, er der dog 
forhaabentlig saa megen Forstaaelse til Stede endnu, at man samtidig maa 
beundre Fortidens flittige og nøjsomme Slidere, der gjorde, hvad de kunde, 
for at hævde deres Stand og sørge for deres Børns Fremtid, ikke mindst naar 
dette skete under fuld Redelighed og ærlig Stræben og uden at gaa andre for 
nær. — Da Lars ganske pludselig døde, 67 Aar gi., kunde han gaa i Graven 
som en fuldtud hæderlig Mand, der havde nyttet den kostbare Tid og gjort 
sin Pligt som en god Mand, Fader og Samfundsborger. Karen levede 17 Aar 
længere, men inden jeg slutter, fristes jeg til at give et lille Billede af hendes 
Paapassenhed selv i de allermindste Anliggender.

Et Par Gange om Aaret kom en Kludekræmmer med sin Kludesæk og 
sit Træskrin, der indeholdt forskellige Smaating, saasom Naale, Traad, Hæg
ter, Maller, Bændler, Lidser, Snørebaand, Knapper o. 1. For Datidens Børn, 
for 50 Aar siden, havde dette Vidunderskrin en ubeskrivelig Tiltrækningskraft. 
Da glemte man aldeles baade Forbud og Advarsler og entrede op paa Bordet, 
for saa vidt muligt at skue ned i Herlighederne, ligesom man var spændt til 
det yderste, indtil man fik Vished for, at der kom en Handel i Stand. Skete 
dette, vankede der Glansbilleder eller Billeder af drabelige Soldater, helst 
Dragoner, der med lidt Færdighed kunde klistres paa Pap og Træfod, saa de 
kunde staa alene; men kom der ingen Handel i Stand — altsaa Tuskhandel, 
og den kunde godt strande paa 2 Øre, beholdt Karen sine Klude og Kræm
meren sine Varer, og hvad værre var — ogsaa sine Billeder.
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Sommetider kom der endelig langt om længe Forlig i Stand, enten ved 
at den ene gav sig, eller man delte Differencen, og saa var Situationen red
det. — Den Tids Børn var ikke forvænte, men maaske derfor betydelig mere 
taknemlige end Tilfældet er nu. Hvad mon* Barnet af i Dag siger til 2 Øre 
paa Eksamensdagen eller 10 a 15 Øre den Dag, der var Skoleudflugt?

Da jeg engang skulde med paa en saadan Udflugt, men tjente 3 Mil fra 
min Bedstemors Hjem, maatte jeg naturligvis til Fods gaa de 3 Mil hen og 3 
Mil tilbage efter mit pæne Tøj, som absolut skulde bero hos hende, for at 
jeg ikke skulde kunne bruge det, naar det passede mig. Snarest muligt efter 
Udflugten skulde det bringes tilbage, saa vidt muligt i uskadt Stand. 12 dan
ske Mil til Fods for at komme med paa Udflugten! — Dengang var der Fod
gængere til, og baade Lars og Karen var ikke blandt de daarligste. Selv da 
Karen var omkring de 80, tog hun sine 3 Mil til Fods, naar hun gæstede den 
af Døtrene, der boede længst borte.

Jeg slutter som jeg begyndte: Skildringen maa ikke förstaas som en 
familiær Ros til de to hæderlige Slidere, men som et Bidrag til at bevare 
Mindet om Forhold og Kaar, der i meget adskiller sig fra den nuværende 
Slægt og Tid. Og lad os saa være enige om, at: Alt Nyt er ikke godt og alt 
Gammelt er ikke daarligt.

Endnu lidt om Niels Remmer,
I »Østjydsk Hjemstavn« for 1938 nævntes det i Afhandlingen om den 

fremragende Bonde Niels Sørensen Remmer, at han var født 1772, 
men at man ikke vidste hvor, og at man om hans Ungdomstid heller intet 
vidste. Ved nye Undersøgelser i Landsarkivet i Viborg er det imidlertid lyk
kedes at finde Spor, som i nogen Grad opklarer, paa hvilken Maade denne 
jævne Bondemand havde erhvervet sig den Lærdom og de Kundskaber, der 
satte ham i Stand til at fremtræde som Foregangsmand i Landbruget og som 
Skribent i Landbrugsskrifterne paa en Maade, der vakte Samtidens Opmærk
somhed.

Niels Sørensen Remmer var født i Skivholme By 1772 som Søn af 
Fæstegaardmand Søren Nielsen Remmer og Hustru Maren Jensdatter. Fade
ren besad en almindelig Bondegaard af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk., som 
ogsaa havde været beboet af Farfaderen Niels Pedersen Remmer og sandsyn
ligvis før af dennes Fader. Slægten var altsaa gammel i Byen, men ingen af 
Forfædrene synes at have hævet sig over det almindelige. I Hjemmet i Skiv
holme var der 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre. Allerede som Dreng kom Niels 
Remmer i Huset hos den derværende Præst Niels Andresen Krogstrup, og 
der kan ikke være Tvivl om, at det er her i Præstegaarden, at det velbega
vede unge Menneske ved Præstens Hjælp har faaet lagt Grunden til den 
Kundskabsfylde, der gjorde ham til den fremragende Bonde, han senere blev. 
Pastor Krogstrups Død i 1789 har vel ikke været uden Betydning for Niels 
Remmers Liv; thi havde Præsten levet, var den 17-aarige Niels næppe igen 
kommen tilbage til Bondegerningen, men var utvivlsomt bleven hjulpen frem 
til højere Maal. Efter Præstens Død vendte Niels Remmer tilbage til Hjem
met, hvor han hjalp til med Bedriften, indtil han 21 Aar gi., i 1793, indkaldtes 
som Land-Rekrut ved det slesvigske Rytter-Regiment. Tjenestetiden var 8 Aar, 
men ikke saaledes at forstaa, at han i hele denne Tid laa i Garnisonen; efter 
en kort Uddannelse hos Regimentet blev Soldaterne hjemsendt, men mødte 
derefter hvert Aar til Øvelse, i Reglen ca. 4 Uger. Det synes saaledes ikke at 
have været nogen særlig slem Soldatertid, Niels Remmer har haft.

Som nævnt blev N. R. i 1797 gift med Gmd. Michel Nielsens Datter Gjer
trud Michelsdatter i Skivholme Terp og fik Aaret efter Svigerfaderens Gaard 
i Fæste. Fædrenegaarden i Skivholme overgik i 1798 i Fæste til Niels Niel
sen Balle fra Sandby, der havde ægtet Niels Remmers Søster Elisabeth Sørens
datter, hvis Efterkommere besad Gaården indtil Nutiden. Povl R. Povlsen,
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Stens6alle og Siïorsens i Tredserne 
og SKalvfjerdserne.

garnie Pfänder, fortalt af IM. Clemmensen.

Dlandt de mange kønne Steder i Horsens umiddelbare Omegn er der 
særlig et, som i Fortiden har været skattet og søgt, og det er Stensballe. — 
Herregaarden, dens Skove og Landsbyen har haft en dragende Magt over 
Indbyggerne i Horsens, og ligger som en Idyl i en dejlig og frugtbar Egn 
inde paa Nordsiden af Horsens Fjord, og deres Jorder er kun adskilte fra 
Horsens Grunde ved det smalle Stensballesund, der fører fra Horsens Fjord, 
ind mod Nord til Nørrestrand. Stensballerne er ikke alene blevet roste for 
deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle Dage forhen haft det Lov paa 
sig, at de var rare og flinke Folk at have til Naboer, for ikke blot har de 
sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men 
det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at 
lide af Tørst, saa længe han var paa Stensballe Jord og Grund, og netop af 
denne Grund var der altid et Rend paa Morgentur og andre Ture fra Hor
sens til Stensballe.

For de henfarne Horsensslægter har Stensballe staaet som et sandt 
Paradis, og der var kun en halv Mils Vej, en passende Spadseretur dertil! 
Saadan omtrent ligger midtvejs Grænseskellet, Stensballesund, mellem de to 
Kommuner, og i de rigtig gamle Dage, der dog ikke ligger saa forskrækkeligt 
langt tilbage i Tiden, var der ingen Bro over Sundet, men et regulært Færge
sted med alt Tilbehør: Færgebaad, Færgemand og i Sundhuset paa Stens
ballesiden Krohold eller Beværtning, hvor de Vejfarende oven paa den fem 
Minutter lange Baadfart kunde faa sig en Hjertestyrkning. Længere inde mod 
Nørrestrand skal der i de Dage have været et Vadested, der kunde befares med 
Heste og Vogn, naar man passede Ebbe og Flodtid. Fremskridt og Udvikling 
kom ogsaa til Horsens og Stensballe: Færgen og Færgemanden blev for 
gammeldags. Man tog fat, der blev fyldt Dæmning fra begge Sider og 
bygget Bro, og Færgeriet holdt op, men i Sundhuset blev Beværteriet ved at 
bestaa. Først efter det tyvende Aarhundredes Begyndelse holdt man her op 
med at vederkvæge de vejfarende. — Omkring 1870 byggede man ogsaa ved 
Sundet, paa Horsenssiden, en Saftstation »Sølyst« med flottere Lokaler og an
dre finere Dikkedarer, end dem man kunde byde paa i Sundhuset; ogsaa denne 
Beværtning blev lukket kort efter Aarhundredskiftet.

At der over Stensballesund har været megen Brobyggeri er baade sik
kert og vist. For selv om alle Stensballepigerne ikke har været Engle og 
Aabenbaringer. saa har de dog alle Dage været gode Brobyggere, og hørt til 
den gode Slags, som var groet paa den selvsamme Jord, hvor de prægtige 
Gulerødder, og de gode Kartofler var avlet, og mangen en Horsensmand har 
hentet sin Viv der ovre fra.

Den faste Bros Bygning maa have hjulpet godt, for galt var det, førend 
Færgeriet kom i Gang, og galt var det ofte med Færgefarten ved Vintertid, 
naar Isen hverken kunde bære eller briste. Naar Færgemanden ikke kunde 
sejle over og Isen ikke bære, saa var der Nød paa Færde, og enhver med
følende Sjæl kan jo forstaa, at der skulde en stærk Kærlighed til for i Vin
tertid at trave fra Horsens ad Landevejen om ad Nørrestrand til Stensballe, 
frem og tilbage to Mil, for at faa et Kærestekys. Dette har været for meget, 
og dette har Broens Fædre i Amtsraad, Byraad og Sogneraad ogsaa nok for- 
staaet, deres Medfølelse har ikke mindst været medvirkende Aarsag til, at de 
gik i Gang med at bygge Sundbroen.

Denne Bro har ikke blot lettet Samkvemmet mellem Horsens og Stens
balle, men med den var den halve Mil lange Sundvej, med den dejlige Ud
sigt over Fjorden, over Boller Skov og en Del af Bjerreherred paa Fjordens
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Stensballegaards Hovedbygning i Midten af forrige 
Aarhundrede.

Sydside først rigtig kommen til sin Ret! At gaa en Tur til Stensballe eller 
ned til Sundet, var en Nydelse, som var attraaet af de allerfleste.

I Tred ser ne og Halvfjerdserne var der om Søndagen Kaperkørsel. En 
Mark pr. Tur var Prisen, og Vognene havde som Regel i godt Vejr god Søg
ning. Mange kørte kun den ene Vej, og tog saa hen eller hjem til Fods. Var 
der smukt, set fra Vejen til Stensballe, saa var det det ogsaa, naar man kom 
derover. Der var noget højtideligt ved at komme ind gennem Porten til den 
gamle Herregaard, ved at se de gamle, straatækte Længer med Stald og Lade 
og Slotsbygningen i Baggrunden op mod Parken. Se de to store, gule Lænke
hunde, der var placerede paa Gaardspladsen et Stykke nedenfor, eller rettere 
borte fra Trappen.

Jeg har engang hørt en gammel Historie fortælle om en Tildragelse, 
der er passeret i dis
se gamle Stalde mel
lem Baron Krag og en 
Slagter fra Horsens. 
— Det er nu mange, 
mange Aar siden, der 
en Dag i Begyndelsen 
af det 19. Aarhundre
de kom en Slagterme
ster kørende ind i 
Gaarden, hvor han 
gjorde Holdt uden for 
Kostalden og straks 
gik løs paa en gam
mel Mand, der stod 
ved Stalddøren. »Har 
I noget, der skal sæl
ges?« — »Jo, der er 
vist et Par Stykker, 
der staar der henne«. 
Slagteren saa Køerne 
efter og befølte dem 
baade for og bag, og 
han snakkede løs om, 
hvad de var værd og 
om hvad han vilde 
prøve paa at faa dem 
tor, naar han Kom lil 
at snakke med Baro
nen. Da Eftersynet 
var forbi, sagde han: »Hør, Gamle, kan du ikke tage en Visk Halm og gnide 
Møget af mine Støvler, inden jeg gaar op og snakker med det gamle Pibe
hoved?« Da dette var besørget, vilde han give Manden fire Skilling for Tje
nesten, men denne var stædig og undslog sig for at modtage Drikkepenge for 
saa lidt, det var jo da kun en ringe Tjeneste. Da den gode Slagter blev luk
ket ind til Baronen, tabte ban baade Mund og Mæle, foran ham stod den 
gamle Mand, der havde visket Møget af hans Støvler. Baronen gik straks løs 
paa Handelen. »Jeg ved jo, at du vil have de Køer, og hvad de er værd, det 
ved vi jo ogsaa, saa den Handel kommer vi nok nemt over!« Uden Prutten 
og Tingen gik det i Orden. Om det var Køber eller Sælger, der gjorde den 
bedste Handel og lo bagefter, derom tror jeg ikke Historien meldte noget. — 
Hü Var man kommen igennem Gaardene, saa laa Parken tilvenstre bag 
Slottet, og Indgangen stod i Tredserne og Halvfjerdserne aaben for enhver, 
og ingen, der en Gang havde set den gennem Parken og op i Skoven førende 
lange Gang, vil glemme, hvor køn den var. Fin og velplejet stod den altid. 
Højt op i Træernes Kroner var den tilklippet saa snorlige, at man kunde se 
gennem den fra Ende til anden. Var man kommen den lange Gang, saa havde 
man Kragehøj foran sig. Fra denne af høje Bøge omkransede Top kunde man 
i klart Vejr se en Del af Nordfyn. I Skoven var der dejlige, af Bøge over
dækkede Veje ned til Kilden, ned til Stranden, hvor Øerne Vorsø og Vorsø- 
kalv ligger saa nær Strandbredden, at man kunne vade over til dem. De mere 
rapfodede kunde naa ud til Brakøen, et Parti længere ude ved Fjorden.
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En hel Del af de Besøgende gjorde kun et Kig og et Ophold i Parken 
og vendte saa Næsen mod Beværtningerne i Stensballe; af disse var derom
kring 1870 tre. Madam Jensens — eller fra 1867—68 Gruners — Ostergaards 
og Marianes; hvad hun hed til Efternavn, ved jeg ikke, man hørte det aldrig. 
I Ostergaards og Marianes Hybler har jeg kun været enkelte Gange, men i 
Madam Jensens — aah, hvor der var dejligt, der blev jeg, kan jeg godt sige, 
Stamgæst i Sommeren 1857. Gamle Tante Jensen var min Faders Moster, dog 
husker jeg intet fra dette Aar, men jeg ved fra paalidelig Kilde, at jeg havde 
eget Køretøj denne Sommer. Fra en noget senere Tid husker jeg dette mit 
første og eneste Køretøj ret tydeligt, fra den Tid, da det var overtaget af mine 
Søskende. Det var en flot og reel Vogn i et og alt, dejlig letløbende, med to 
Hjul, en Kasse med Forlæder og en Stang, der pegede fremefter og ligesom 
kunde vise Vej, naar Fader eller Moder eller de store i Flokken trak løs.

Tante Jensen var Enke, førend jeg kom til Verden og fik lært hende at 
kende. Hun havde i sine unge Dage tjent hos Herskabet oppe paa Gaarden. 
Ved sit Giftermaal fik hendes Mand, der var Broder til den kendte Horsens- 
mand Vinhandler Kjeldsens Hustru, Huset med Beværtning i Fæste; det var 
saa vidt jeg ved i Aarene 1829 eller 30. Jensen drev Snedkeri i den sydlige 
Ende af Huset. Efter Jensens Død havde Grüner Snedkerværkstedet og fik 
ogsaa Beværtningen sidst i Tredserne. Huset ophørte da at være Fæste og 
blev købt af ham.

Jeg husker endnu, hvordan alt saa ud baade inde i Huset og ude i 
Haven i gamle Tantes Tid. Vi kom derover nogle Gange hver Sommer. Smaat 
og knebent var der indendørs. Gæstestuen, en almindelig Stue med nogle 
Borde og Stole. Lige indenfor et Døren et Skab med en Klap, der kunde luk
kes ned i udstaaende Plan. Naar Klappen var slaaet ned, saa fik man Øje paa 
en Herlighed af Flasker og Glas. I den modsatte Ende af Stuen stod en gam
meldags Sofa, jeg tror, den var betrukket med Hestehaarsbetræk, og ved In- 
dervæggen et gammelt Chatol og saa nogle faa Billeder paa Væggene, det var 
alt. De andre Lokaler var smaa, bitte Stuer, der vendte ud til Haven. Den 
største af disse Stuer havde Tante til Sove- og Dagligstue, og det mindste 
havde Pigen. Var der trangt med Plads inden Døre, saa var det noget ander
ledes ude i den dejlige, gammeldags Have; der var der Plads og Albuerum. 
Den var fyldt med Frugttræer, og ipd mellem disse var der anbragt lange, 
faststaaende Borde og Bænke. Nogle faa Skridt tilhøjre for Indkørselsporten 
til Herregaarden var der en Indgang til Haven, og denne blev i Sommertiden 
allermest benyttet af Gæsterne.

Mellem Værtinde og Gæsterne inde i Skænkestuen var der et vistnok 
enestaaende og ejendommeligt Forhold. De fleste Gæster tog selv fra Skabet, 
hvad de vilde have af Flaskerne, og Kaffe og andet, der skulde komme fra 
Køkkenet, raabte man bare efter. Ved Opgør, naar Betalingen skulde erlæg
ges, var det næsten altid Værtinden, der spurgte og skulde retledes om, hvad 
Gæsterne havde faaet, Denne Maade at holde Regnskab paa, gik helt storar
tet, den var baseret paa et Tillidsforhold, som vist aldrig, eller næsten aldrig, 
blev misbrugt. — Ude i Haven gik det næsten paa samme Maade. Var der 
mange Gæster, saa hentede man ofte selv det, man vilde have, ved Køkken
døren, og Opgøret kom saa bagefter.

Vistnok 1868 afstod Madam Jensen Huset og Beværtningen til Grüner 
og flyttede til Horsens. Fra da er det blevet forandret flere Gange. Først tog 
man Snedkerværkstedet ind til Beværteriet, saa blev der tilbygget. Haven blev 
lagt om og moderniseret, og en Træpavillon (Krokodillen kaldet, fordi Træ
værket var pyntet med udhævede Hoveder af disse Uhyrer). Haven fik et mere 
restaurationsmæssigt Præg, men al den gammeldags Hyggelighed, der forhen 
var til Huse her, var forsvundet. Tiderne skifter. Smag og Behag ogsaa, selv 
i en Beværtning paa Landet skulde der være Komfort, med Dug paa Bordene 
og springende Opvartere, der hopper efter ethvert Vink.

Til venstre for Herregaardens Indkørselsport laa Stensballes gamle 
Skole, en lav enetages Bydning, set ude fra lignede den slet ikke en Skole, 
men allermest en Bygning med Landarbejderboliger. Hvordan den saa ud 
indvendig, det har jeg ingen Anelse om, men den gamle Skole havde en Del 
Aar en Lærer A., som jeg endda ikke kendte saa lidt til. Han havde sin egen, 
vistnok selvopfundne, aparte Maade at overhøre Børnene paa, en Metode som 
jeg af egen ringe Erfaring havde en Smule Kendskab til. Læreren og jeg var
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gamle Bekendte fra Horsens Friskole, som han forlod i Aarene omkring 1870 
for at drage til Stensballe.

I Friskolen havde vi ham blandt andet som Geografilærer, og her var 
det, at han praktiserede sin egen Overhøringsmetode. Ved Timens Begyndelse 
spurgte han Klassens Børn (der var 50—52 Børn i hver Klasse), om der var 
nogen af dem, som ikke havde faaet lært deres Sager, om de saa vilde række 
Haanden i Vejret. De, der gjorde dette, fik saa Paalæg om at lære det for
sømte til næste Time, og de kunde da være sikre paa, at de blev overhørte, 
Lærer A. glemte ingen af dem. — Ved den almindelige Overhøring slog han 
ned her og der, ingen i Klassen kunde være sikre paa, at de ikke blev ramt, 
og maatte op med, hvad de kunde, og saa Gud naade dem, der ikke kunde 
deres Sager, de stod da som opdagede Snydere, der ikke havde rakt Haan
den op, og saa var der til dem med Spanskrøret. Men det allerværste var 
dog, at han til disse Syndere havde oprettet et Dovneregiment, som i Geo
grafitimen havde sin Plads paa nederste Bænk nærmest ved Katedret, og den 
her samlede Garde var de første, som i de følgende Timer blev overhørte. 
Hele den Maaned, man var i, hørte man til Dovneregimentet, og selv om 
man i denne Tid kunde sine Sager aldrig saa godt, saa vankede der dog ved 
Maanedens Slutning kun Nul i Karakter. — Det var slet ikke morsomt med 
dette Dovneregiment, jeg ved det af Erfaring, for jeg har selv været deri et 
Par Gange. løvrigt holdt vi allesammen meget af denne Lærer, han var rar 
og flink mod os, men opdagede han, at vi vilde snyde, ja, saa vankede der, 
saa var han hvas og haard. Men en god Lærer til at lære os noget, det var 
han, den Ros har han vist faaet af alle, og den fortjente han.

Meget af det gamle i Stensballe er forsvundet og borte. Tidens Tand 
har taget haardt, og Tiden kræver. Herregaardens gamle Stald- og Ladebyg
ninger, Gravene eller Andedammene inde paa Gaardspladsen er borte. Borte 
er den gamle Skole og Gadekærret eller Dammen med det kaffebrune Vand. 
Det ny afløser det gamle.

Østjydske Ordsprog.
Optegnelser ved R. P. Randløv.

Karlen.
De æ en sæile Kål, dæ komme græjen te Bøj.
Braw Kål hytte sæ sjel.
De wa en ree Sag å væ Kål, nær en sku it skjæ Brø.
En pæen Kål maa sæ strået håll, en reen Skjoot hwæ Motensawten å siin 

væen en.
De ær it så gåt får en jænle Kål å go po et Lowt å stavvild Af.

Pigen.
En pæn Piig maa sæ strået håll, en ren Særk hwæ Ywlawten, å siin wææn en. 
Blank Møe æ di skien Søe.
»Da wa et å Lawet«, såå Pigen, hun sku åp å Dåens.
Værrm Pigge frys it.
Skit hwa de kåste, blot Tøsen more sæ.
En ska si en Piig i et Dejtrow å it i en Springdåns.
»Såen hår et sat«, sejje Piggeren, næ di slå nued i Støkki.
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Østjydsk ^Hjemstavnsforening.
Virksomheden i Øhavet fra 7. Oktoôer 1939 til 30. September 1940,

I Begyndelsen af November Maaned 1939 udsendtes fjerde Aargang af 
Østjydsk Hjemstavn, og den 28. Novbr. afholdtes aarlig Generalforsamling og 
Aarsmøde paa Forsamlingsbygningen i Skanderborg.

Formanden, fhv. Landstingsmand Rasmus Nielsen, Lillering, bød 
Velkommen, og udtalte, at det forløbne Aar havde været et roligt Aar med 
jævn Fremgang, og han bragte en Tak til de mange, som havde ydet For
eningen Støtte. Han oplyste, at der nylig fra Undervisningsministeriet var 
indløbet Meddelelse om, at der efter Andragende var bevilget Foreningen et 
Statstilskud paa Kr. 155,00. Det var en Anerkendelse, som Foreningen var 
meget glad for. Foreningen havde ladet optage en moderne Lysbilledserie fra 
Østjylland i Farvefilm ved Kommunelærer Agerschou, Aarhus, og den vilde 
kunne forevises i Ungdomsforeninger og Foredragsforeninger.

Kasseren, Gdr. Viggo Leth, Blegind, oplæste det reviderede Regn
skab, der udviste en Kassebeholdning paa Kr. 65.00, og godkendtes enst.

Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes fhv. Landstingsmand R s. 
Nielsen, Lillering, Sparekassedirektør A. B a 11 i s a g e r, Stensballe, Sogne
foged A. Bang, Bendstrup, Kommunelærer Sigfred Knudsen, Aarhus, 
Mølleejer Hagbart Hansen, Aarslev, Skolebestyrer Thv. Madsen, Od
der, Overlærer Steffen Rasmussen, Skanderborg, og Redaktør N. P. 
Østergaard, Brabrand. I Stedet for Landbrugskandidat B. Bertelsen, 
Vestbirk, valgtes Sognefoged Aase Jensen, Østbirk. Til Revisor genvalg
tes Lærer A. J e n s b y, Trige.

Efter Generalforsamlingen holdt Professor P. Skautrup, Aarhus, et 
interessant Foredrag om Dialekter, og omtalte herunder den Indsats, som 
fhv. Gdr. R. P. Randløv, Taaning, havde gjort for Bevarelse af østjydske 
Ord og Vendinger ved at optegne og indsende over 20,000 saadanne.

Efter Foredraget meddelte Formanden, at Bestyrelsen i Erkendelse af 
R. P. Randløvs store og fortjenstfulde Arbejde for Bevarelsen af jydsk Folke- 
maal og Folkeminder havde besluttet at udnævne ham til Æresmedlem af 
Foreningen, og uhder stort Bifald fra Mødedeltagernes Side overrakte han 
ham Æresmedlems-Brevet indbundet i Mappe.

Randløv takkede bevæget for den Ære, der vistes ham.
Derefter var der fælles Kaffebord, og der herskede en udmærket Stem

ning. Talerne faldt Slag i Slag. Blandt Talerne kan nævnes R. P. Randløv, 
Sognefoged Vinther Jensen, Taaning, Rs. Nielsen, Lillering, Overlærer St. Ras
mussen, Skanderborg, Gdr. Viggo Leth, Blegind, pens. Førstelærer J. P. Kri
stensen, Skanderborg, og Redaktør N. P. Østergaard.

Af Hensyn til Foreningens Medlemmer i Aarhus og Aarhusegnen af
holdtes Foredragsmøde paa Østergades Forsamlingsbygning i Aarhus Lørdag 
den 2. December. Museumsdirektør Peter Holm holdt Foredrag med Lys
billeder. Der var god Tilslutning.

I Løbet af Vinteren tilendebragtes Trykningen af Læsebogen »A ar
husegnens Hjemstavnsbog«, og i Begyndelsen af April blev den ud
sendt til de Skoler, der havde indgivet Bestilling. — Der var forudbestilt ca. 
3000 Expl., og der er nu kun et lille Restoplag tilbage. Bogen, der blev noget 
større end oprindelig paaregnet, leveres til Skolerne til en Pris af Kr. 3.50 
pr. indb. Expl.

Efter Danmarks Besættelse af fremmede Tropper d. 9. April 1940 ind- 
traadte der en Standsning i Tilgangen af Medlemmer, men i Juli Maaned 
begyndte Indmeldelserne igen at tage Fart, og Foreningen har siden kunnet 
glæde sig ved jævn og stadig Tilgang.

Da vi ikke i Aar paa Grund af de indskrænkede Trafikforhold kunde 
afholde vore sædvanlige Exkursioner og Sommerudflugter, maatte vi i Stedet 
for gaa over til at afholde en enkelt Sammenkomst, der fandt Sted i Aarhus 
Søndag den 25, August. — Vi samledes paa Torvet i »Den gamle By«, hvor 
Museumsdirektør Peter Holm holdt et orienterende Foredrag om Museets 
Historie og Samlinger, og derpaa besaas Borgmestergaarden, de historiske
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Samlinger i den Klingenbergske Gaard, Textilmuseet og Museet i den gamle 
Toldbod. Der var henved 200 Deltagere. — Efter Besøget i »Den gamle By« 
samledes man til fælles Kaffebord i Østergades Forsamlingsbygning, hvor 
Taler og Sang vekslede, og hvor der herskede en ypperlig Stemning. Under 
stor Opmærksomhed fremviste Formanden Foreningens Farvefilm, der vakte 
livligt Bifald.

Bestyrelsen har i Aar ment at burde skride til Opfyldelse af det Løfte, 
der er givet i Foreningens Program om Udsendelse af Skrifter udover Aar- 
bogen, og vi har derfor aabnet en Bogserie, hvis første Publikation udsendes 
sammen med nærværende Aarsskrift. Værket, der bærer Titlen »Fra Jule
stue tilValborgblus«, er udarbejdet af Folkemindeforskeren Aug. F. 
Schmidt. For første Gang gives en samlet Fremstilling af de ejendomme
lige Folkeskikke, der knytter sig til Valborgaftenens Festligheder, en Slags 
Ungdomsorganisation, der nu er forsvunden, men som ældre Folk vil mindes 
i Forbindelse med Benævnelserne Gadebasse og Gadelam. Endnu i sidste 
Halvdel af forrige Aarhundrede spillede disse Skikke en betydelig Rolle i 
Ungdommens Liv ude omkring i østjydske Landsogne. Da disse Skikke for
trinsvis er knyttede til Aarhus og Randers Amter samt den østlige Del af 
Viborg Amt laa det jo nær for Østjydsk Hjemstavnsforening at paatage sig 
Udgivelsen af dette Værk.

Det er Tanken, at den nye Skriftserie hovedsagelig skal omfatte større 
Skrifter af kulturhistorisk, personalhistorisk og folkloristisk Indhold i Til
knytning til Østjylland. Den vil udkomme ved Tid og Lejlighed, antagelig med 
Aars Mellemrum, og udsendes gratis til Foreningens Medlemmer.

Det tør haabes, at denne Udvidelse af Virksomheden maa anspore vore 
Medlemmer til energisk at virke for ny Tilgang af Medlemmer. Vi er endnu 
for faa til, at vi med fornøden Kraft kan tage de mange Opgaver op, der 
venter paa deres Løsning til Gavn for vor østjydske Hjemstavn.

Foreningen har haft den Glæde at modtage Tilskud fra Amtsraadene i 
Aarhus og Skanderborg Amter, 50 Kr. fra hver. — For disse Tilskud bringer 
Foreningen sin bedste Tak, ligesom den takker de Pengeinstitutter, der har 
støttet dens Arbejde ved at avertere i Aarsskriftet,

Ved Redaktionens Slutning indløb Meddelelse om, at Aarbogens æld
ste Medarbejder, fhv. Proprietær CarlAmmitzbøll, i ,de sidste Dage af 
Oktober efter længere Tids Svagelighed er afgaaet ved Døden, knap 84 Aar 
gi. Vore Læsere vil huske hans interessante Skildring i Aarbogen i Fjor om 
Livet i Klaks Mølle i gamle Dage, og i nærværende Aargang giver han en 
smuk Beskrivelse af Bisgaard i Kammerherre Reedtz’ Tid. I sine efterladte 
Erindringer, som ventes paabegyndt i næste Aargang af Østjydsk Hjemstavn, 
fortæller han om sin egen Slægt og sin egen Tid. Ammitzbøll, der var Land
brugskandidat og fra 1879 til 1903 Ejer af Gaarden »Marienborg« i Kjørup 
Sogn Vest for Horsens, var til det sidste i Besiddelse af en sjælden Hukom
melse og god Fremstillingsevne; han varderved i Stand til paa sine gamle Dage 
at bringe Bud fra svundne Tider og bar ved sin vederheftige Pen bidraget 
til at bevare meget værdifuldt, som ellers vilde være gaaet tabt for Efter
slægten. Det skylder vi ham Tak for.

Sognearkiverne bør bringes i Orden,
Ved Anordningen af 13. August 1841 oprettedes de første Sogneforstan- 

derskaber i Landkommunerne — senere blev de til Sogneraad — og vi nær
mer os saaledes Hundredaaret for det kommunale Selvstyres Indførelse. De 
gamle Protokoller, hvori Sogneforstanderskaberne nedskrev deres Forhand
linger og Beslutninger vedrørende Skolevæsen, Fattigvæsen, Vejvæsen m.m., 
hvorledes er det gaaet med dem? Dem maa vi i Gang med at redde, hvor 
det er muligt. En Række Steder har man faaet Kommunearkivet bragt i Or
den, saa de gamle Protokoller er kommen til Ære og Værdighed, men i alt 
for mange Sogne venter denne Opgave sin Løsning. Det er ikke en Sag, der 
kræver store Bekostninger, men meget mere god Vilje og Interesse for Sog
nets Historie. I Løbet af 1941 skulde vi gerne se at faa den Sag bragt i Or
den overalt i Landkommunerne, ikke? R. N.
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