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EN ÅRHUSIANSK ADJUNKTS OPLEVELSER 
FOR HUNDREDE ÅR SIDENAF KNUD FABRICIUS

I efteråret 1848 blev en ung theologisk kandidat ansat som adjunkt ved Aarhus 
kathedralskole. Det var den vej, som unge theologer ofte slog ind på, fordi 

de først efter nogle års forløb kunne gøre sig håb om at opnå præstekald. I dette 
tilfælde kom lærergerningen til at medføre et forfatterskab, der gjorde adjunk
tens navn kendt i vide kredse i landet.

Adam Fabricius var 26 år gammel og en præstesøn fra det historisk berømte 
Sjørring i Thy. Han havde året i forvejen taget sin eksamen med et godt resultat 
efter et kun femårigt studium, men endda fået tid til at deltage i sin samtids 
bevægede liv. Han var således grebet af det sønderjyske røre og havde deltaget 
i Skamlingsbankcmødet 1845; han var en ikke mindre ivrig deltager i den skan
dinaviske bevægelse, havde i februar 1845 sammen med en kammerat gået 
over isen til Skåne for at drikke »brorskål« med studenterne i Lund; havde 
24. juni samme år med begejstring lyttet til Orla Lehmanns berømte ridehustale 
(»En tale som Lehmanns har jeg aldrig hørt«); og han havde efter sin eksamen 
i sommeren 1847 foretaget en rejse til fods gennem Sverige, vistnok den første 
akademiker, der på denne måde realiserede sine nordiske idealer. Men Fabricius’ 
hovedinteresse i studenterårene havde dog været historien, som han dyrkede ved 
siden af sit fagstudium. Han opsøgte de historiske professorer og vakte deres op
mærksomhed, så at han blev en regelmæssig gæst i deres hjem, navnlig hos Fyn
boen N. M. Petersen, der nærede samme begejstring som han selv for Nordens 
oldtid. At Fabricius var en lovende ung forsker, beviste han over for dem ved 
sin i 1846 optagne afhandling i »Antiquarisk Tidsskrift« om »Sjørring Volde«. 
Hjemstavnens historiske minder: voldstedcrne, »bispegraven« på Sjørring kirke
gård, og »ringen« i kirkedøren, det var åbenbart grundlæggende momenter for 
den historiske sans, der udvikledes til Adam Fabricius’ livsgerning og livs
indhold.

Efter sin ankomst til Århus i begyndelsen af november 1848 aflagde Fabri
cius straks visit hos skolens 61-årige rektor, H. H. Blache. Han var ikke blot en 
kyndig og dygtig skolemand, der ledede sin skole efter moderne, humane princip
per — legemlig revselse af disciplene var således ukendt hos ham — men han 
var også i besiddelse af vidtspændende kulturelle interesser. Fabricius, der efter 
den første visit noterede i sin dagbog: »En meget enkel og jævn mand«, skulle 
i sin chef finde en forstående vejleder, og rektoren havde på sin side udbytte 
af den åndslivlige unge lærer. Blache havde forstået at præge sit lærerkorps i 
sin ånd, så den nye lærer fandt som regel hos sine kolleger imødekommenhed 
og sympati.
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Få dage efter sin ankomst til Århus begyndte Adam Fabricius sin undervis
ning i kalhedralskolcn. Skolen havde den gang kun 68 disciple, et tal, der oven 
i købet sank i de følgende år. De fleste elever var sønner af embedsmænd, offi
cerer, velstående købmænd eller proprietærer; kun 2 var bondesønner. Fabricius 
fik historieundervisningen i næsten alle klasser samt fransk og geografi i et 
par klasser. En adjunkt i datiden havde en undervisningspligt på 24 ugentlige 
limer, hvilket må kaldes meget moderat. Men det krævede til gengæld i begyn
delsen meget ekstraarbejde at gøre afgangsklassen eksamensmoden, da den viste 
sig at være meget forsømt undervisningsmæssigt. Fabricius lagde imidlertid 
manken til, og det lykkedes ham at opflamme disciplene til stordåd, så studenter
eksamen blev en succes. Han kom forøvrigt hurtigt i et godt forhold til dem, 
da de var klare over, — som en af dem (Rasmus Nielsen) har sagt, — at han 
var »en begavet og åndfuld lærer«. Hos rektor Blache vakte det gode eksamens
resultat en tillid til hans nye lærer, som han altid bevarede.

Personlig siger Fabricius om sin virksomhed: »Selv den dygtigste Læ
rer udretter kun lidet, naar han ikke forstaar og formaar at holde Orden 
og Disciplin .... Dette opnaaede jeg, dels ved at gøre Undervisningen saa 
interessant, som det var mig muligt, f. E. ved at oplæse kortere historiske 
Skildringer og Fortællinger, dels ved strængt at revse Uorden og Optøjer 
under Timerne, saaledes ved Anmærkninger i Protokollen; for større [For
seelser] ved Sætten i Skammekrogen til Spot for de andre; for de største 
ved Ud jagen paa Gangen, hvor Synderne ogsaa faldt i Hænderne paa Læ
rerne og maatte skrifte. Som andre Lærere blev jeg i Begyndelsen prøvet, 
men der gik ikke mange Timer, inden jeg havde den fuldstændigste Or
den. Naturligvis blev jeg straks udskregen for stræng, men jeg stod snart 
i det allerbedste Forhold til mine Elever, og jeg har aldrig behøvet at 
lægge Haand paa nogen af Disciplene. Der var det venligste Forhold mel
lem os, baade ved Skovturene og ved Skoleballerne, og Fastelavns Mandag 
Morgen var Adgangen fri for de smaa, der morede sig kostelig ved at 
komme listende og piske mig op med Riset, en Fornøjelse, der endnu for- 
øgedes ved, at enhver fik en Firskilling til en Bolle af en Skaal, der i denne 
Hensigt stod velforsynet paa en Stol ved min Seng.«

At Adam Fabricius var en initiativrig lærer, fremgår også af den række sko
lebøger, som udgik fra hans hånd i disse år. Hans »Kongerækker og Tabeller« 
nåede endogså at komme i 9 oplag; hans »Danmarks, Norges og Sveriges Histo
rie til Brug for den højere Undervisning« var den første lærebog i Nordens 
historie; hertil kom ydermere et historisk atlas og — en fransk grammatik. Men 
hans energi var ikke udtømt hermed. Han underviste også i et pigeinstituts højere 
klasser, og i vinterhalvåret samlede han byens borgere om sine historiske fore
læsninger i kathedralskolcns festsal, så at man må have fået det indtryk, at det 
var en virksom ny borger, der var kommet til Århus.

Århus havde den gang kun 7000 indbyggere, men det ville være ganske 
misvisende at drage slutninger om byens betydning af, hvad dette beskedne 
tal nu ville sige. Århus var et bispesæde, og indehaveren af bispestolen, G. P. 
Braminer (1801 — 1884), en mand i sin bedste alder og tilhænger af den Myn
sterske retning, er et af de store navne i Århus bisperække. Med ham kom 
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Adam Fabricius straks i forbindelse, og Braminer åbnede — ligesom Blache — 
sit hjem for den unge theologiske kandidat, der altid fandt forståelse og venskab 
her, så længe han gjorde tjeneste i byen.

Men Århus havde også et velstående borgerskab, hvis garde navnlig samle
de sig om Store- og Lilletorv; det havde åndelige interesser og åbnede sig gerne 
for latinskolens lærere. En fætter af Adam Fabricius’ fader var desuden kas
serer ved Nationalbankens lokalafdeling, til sidst med titel af etatsråd. Et særligt 
mødested havde denne kreds i klubben »Polyhymnia« med dens kortspil, mu- 
sikaftener og gode bibliotek. Her traf Adam Fabricius ofte sammen med oberst 
J. Høegh-Guldberg (1779 — 1861), en søn af den berømte statsminister, »Ind- 
fødsretten«s fader. Obersten var en ældre mand, der havde gjort sig fortjent af

Adjunkt, senere sognepræst 
Adam Fabricius (1822—1902).

byen ved sine indsatser på forskellige kulturområder; han var sjælen i klubben, 
en stor rhombrespiller og i besiddelse af et sarkastisk lune, hvorom der endnu 
fortælles. Han syntes godt om den vordende historiker og forærede ham til min
de om sig mønter fra Knud den helliges tid.

Det var i en bevæget tid, Adam Fabricius kom til Århus. I foråret 1848 var 
den første slesvigske krig brudt ud, og i maj havde preussiske tropper aflagt 
deres første, men meget kortvarige besøg i Århus. Anderledes blev det det føl
gende forår, da Fabricius allerede havde levet sig ind i byens forhold og delte 
dens interesser og skæbne. Det var i 1849, at general Olaf Rye foretog sit be
rømte tilbagetog op gennem Nørrejylland, hvorved han trak de rigstyske tropper 
efter sig og gjorde sejren ved Fredericia over Slcsvigholstencrne (den 6. juli) 
mulig. Fabricius oplevede Preussernes besættelse af Århus i maj-juni på nær
meste hold, som det fremgår af hans nedenfor gengivne dagbog. Forinden skal 
der mindes om, at dengang lå Århus overvejende nord for åen, der fra Bra
brand sø i vest løber mod øst ud i havnen ved »Mindet« (d.v. s. mundingen). 
Over åen førte kun fire broer, nemlig regnede fra øst: Mindebroen, Fiskerbroen, 
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Frederiksbroen og — længst mod vest — Møllebrocn. Syd for åen løb Fisker
gade mellem de tre førstnævnte broer.

Adam Fabricius’ øjen vidne-skildring lyder som følger:

»Efter min Tilbagekomst [fra København] har jeg levet meget roligt, 
da det er Krigstid ....

I Tirsdag Morges (29. Maj) Kl. 8 hed det endelig, at Fjenden nærmede 
sig, og de sidste Dragoner fjernede sig. Vi ventede i Spænding, hvad der 
vilde skee. Barrikaderne vare lukkede, og en Gravens Stilhed herskede. 
Snart sprængte 3 å 4 preussiske Husarer fra Mindet af i susende Karriere 
og med spændte Karabiner i højre Haand opad Gaden. Da de kom til Barri
kaden over Mindebroen, standsede de og vendte om, men kom øjeblikke
lig tilbage med en heel Del andre, og sværmede med dem ned gjennem 
Fiskergade til Barrikaden ved Fredriksbro. Her holdt endnu 3 af vore 
Dragoner. Preusserne fyrede efter dem, og et Karabinskud ramte i Meu- 
lengraths Gaard ligeoverfor et Vindue, hvor en hvid Prik endnu betegner 
Stedet. Vore toge naturligvis afsted, og Preusserne begyndte at rydde 
Barrikaderne. Dette skete under frygtelig Larm og Skraal; de Omboende 
blev tvungne til at hjælpe til, og der vankede Sabeldask, naar det ikke 
gik rask nok. Snart vare de ryddede, og det meste af dem styrtet i Aacn, 
og efter Cavalleriet drog Infanteriet frem og besatte Torvet og Byen; Por
tene og Posterne besattes strax med Kavalleri. Det var morsomt under 
Barrikaderydningen at see en preussisk Husar springe over Barrikaden 
og med dragen Sabel angribe en stor Mængde nysgjerrig gabende Til
skuere, som forskrækkede begave sig i vildeste Flugt opad Skolegaden 
og øjeblikkelig forsvandt. Børnene bjælede, og Hundene kvælede. Endelig 
kom han tilbage med en Ulykkelig, der maatte arbejde med de andre Sla
ver under visse ubehagelige Opmuntringer af Sabelklingen. Snart kom 
preussisk Infanteri, og Barrikaden forsvandt hurtigt. Alt havde jeg, lyk- 
kcligviis i behørig Afstand, været Øjenvidne til i min Nabo Hertz’s Lyst
hus ved Aaen.

Udmattede og sultne begyndte Preusserne strax at fouragere. Vore 
Bagere og Kjøbmænd fik det at føle. Brødet hos Bager Lindberg blev strax 
opspist, og derpaa drak de Bagerens raa Æg; til Erindring om denne 
Bedrift bedækkede længe en Masse Æggeskaller Mindegades Brosten i Man
gel af andre Bautasten. Om Betaling var der slet ikke Tale, skjøndt Offi
cererne havde befalet det, og paa et saadant Forlangende (Lcverkhusen) 
svaredes: »Der Konig bezahlt«, og spurgte man: »Wclcher Konig? Fried
rich Wilhelm?« svaredes: »Nein, Friedrich der Siebente von Danemark!« 
Vi betragtede os nu som indlemmede i »Das grosse Vaterland«, da den 
commanderende Oberst Schlegel [erklærede], at der inden Aften vilde 
rykke 5 å 6000 Mand ind. Senere reduceredes de til 2000, og omtrent Kl. 3 
tog Pokker ved alle dem, vi havde, igjen Syd ud af Byen, deriblandt min 
griine Jager von Elbcrfeld, ein wohlgebildcter deutscher Jiingling, med 
hvem jeg havde talt endel ved Fredriksbro.
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Det var altsaa kun en lille fransk Foriniddagsvisit, for at »fro- 
kostere«.

Næppe var Fjenden ude af Byen, før enkelte af vore fynske Dragoner 
saaes i Gaderne; en preussisk 19 Aars Trompeter blev fangen af en af dem 
etter en morsom Jagt. Fyren havde nok drukket for megen gratis Madeira, 
og af den gode Grund taget Fejl af Vejen, saa at han reed ud af Studs- 
gades Port ad Randerschaussee lige mod vore Dragoner. Pludselig, da 
han blev dem var, satte han i Kariére tilbage, Gade [op] og Gade ned 
kryds og tværs gennem Byen, men blev nappet af en forfølgende Dragon. 
Snart kom en Afdeling preuss. Husarer tilbage til Frederiksport, som for
drede ham udleveret, da de troede ham fanget af Byens Folk, og det blev 
meget vanskeligt at bringe dem paa andre Tanker. Vore Dragoner under 
Lieutnant Rosing, som holdt ved Mindeporten, kunde maaske have taget 
hele denne Afdeling, dersom man havde været vel underrettet. Fjenden 
trak sig V2 Mil tilbage.

Ved Afskeden sagde nogle Preussere: »auf Wiedersehen! morgen oder 
iibermorgen!« Imidlertid hengik næste Dag i Rolighed.

7'orsdag d. 31. May Morgen rykkede Preuss. frem imod Byen. En le
vende Ild begyndte, saavcl fra Dampskibet Hecla [skal være Hcrtha] 
(Capt. Sommer) og de 2 Kanonbaade (Holst, Skuespilleren, og Wulff) 
mod de gennem Marselisborg Skov fremrykkende, som højere oppe fra 7. 
Bataillons Kæde og et Par Kanoner, som stodc ved Magdalene Vejrmølle, 
1 Fjerdingvej Syd for Byen ved Chausséen til Skanderborg. Vi forlod vor 
Kaffe i Mallings Lysthus, hvor vi havde arbejdet i Haven om Morgenen, 
og ilede ned til Mindet, hvor vi fra Lodshuset og siden fra Mallings Altan 
ret godt kunde oversce Affæren. Efter et vistnok ikke ubetydeligt Tab 
trængte Fjenden ind mod Byen, hvorigennem vore skyndsomt trak sig 
tilbage, og Barrikaderne lukkedes. Nogle enkelte af vore blev fangne, nogle 
Infanterister, som kom efter Barrikade Lukningen, maatte ved privat 
Hjælp (Wagtmann) skaffes gennem Husene og vade over Aaen, som ved 
Fredcriksgade ikke en synderlig dyb. Fjenden rykkede dennegang paa 
Grund af Kanonbaadene med Hovedstyrken ind ad Fredcriksporten. Der 
blev da igen stor Alarm med at rydde Barrikaderne, og Folk hentedes ud 
af Husene. Jeg befandt mig da igen i Lysthuset ved Aaen hos min Nabo 
og tømte i Mag en Flaske Portviin, beskuendc Andres (Schandorff) Virk
somhed ved Barrikaderne, da der kom Bud til mig, at Fructimmerne ikke 
kunde komme ud af det med de indstrømmende Tyskere, som forlangte 
Viin. Jeg maatte da som eneste Chevalier opgive Barrikadefrygten og fik 
dem da ogsaa lykkelig fjernet. En Fyr med Briller paa kom ind og 
spurgte: Gicbts hier nichts zu trinken als Wasser? Vi svarede nej! og 
Mad. Grønsund junior raabte: Wir sind nur Frauensleute, til liden Smig- 
relsc for mig, som var tilstede. Jeg gjorde opmærksom paa, at her boede 
en Enke, og med Et »cntschuldigen Sie!« trak han sig tilbage. Ved Udgan
gen saa han paa mit Navn paa Døren, læste det og sagde hos sig selv: »Ja, 
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hier giebts wohl auch nichts?«, hvilket jeg naturligvis bekræftede. Det var 
udentvivl en Læge, som vidste, hvad en Adjunkt var, og skaanede sin 
Kollega. Barrikaden var nu ryddet, og Styrken trak sig op i Byen. Jeg 
saae fra Aaen, hvor Mutter i Sjappen maatte holde for; tilsidst viste 
hun dem den tomme Dunk, en Grund til ikke at give mere, mere vel
talende end al mulig Ræsonnemang.

Ved Frcdriksbros Barrikade tildrog sig en morsom Begivenhed. En 
halvgammel Jøde, Wilnau, som Preusserne vilde tvinge til Barrikaden, 
svarede med en vis Geschaftighed: »Meinc Herren! ich bin Arzt und auf 
Visiten zu mcinen Patienter! im Namen der Menschlichkeit schoncn Sie 
mir!« Det vilde været inhumant at blive ubevægelig. Naar vide Jøderne 
ikke at hjælpe sig! Forresten har Fyren en fortræffelig Lighed med en 
gammel jødisk Zahnarzt, som jeg mindes at have set paa en tysk Carri- 
catur.

Tyskerne, som vare hede af Morgentræfningen, begyndte at rekvirere 
dygtigt Drikkevarer; de spiste bra, men drak endnu langt bedre. Jeg 
kom op paa Torvet, hvor Massen stod eller laa paa Brostenene. En fangen 
Infanterist af 7. Bataillon laa imellem dem, som formedelst Sygdom ikke 
kunde følge de andre; han græd bitterlig, maaske af de Smerter, han havde. 
Tyskerne forsøgte at trøste ham med, at han skulde faa det godt, og øn
skede, at de selv havde det saaledes, som han vilde faa det. Jeg ønskede 
at hjælpe min stakkels Landsmand med nogle Penge, men da jeg forsøgte 
at nærme mig, hed det: hinweg, marsch, hvilken Bajonetopfordring jeg 
ikke tog i Betænkning at adlyde. Jeg talte med nogle af Tyskerne, som 
fremkom med mærkeligt Ytringer: de havde slet ikke ventet, at de Dan
ske vilde have skudt paa dem; de havde slet ikke haft i sinde at skyde 
paa de Danske; imorges vare de imod Forventning blcvne modtagne tem
melig haardt etc. Jeg bemærkede da, at naar de vare saa venskabelige, 
behøvede de slet ikke at komme med Vaabcn, hvilke Venner aldeles ingen 
Brug have for. Men hvorfor var de egentlig komne? Det vidste de ikke. 
— Det er dog af Vigtighed at vide, om den Sag, hvorfor man kæmper, er 
retfærdig eller uretfærdig. Kunde de slet ingen Besked give? »Wir wissen 
es nicht, und als wir unsern Major fragten, antwortete er: Er wusste es 
auch nicht.« Imidlertid reddede jeg ved denne Manøvre Biskoppen, hos 
hvem de var ifærd med at bryde ind; »die Pfaffcn mussen liefern«, sagde 
en Soldat blandt dem. »Haben Sie hier Bischofc, so sind sie hier katho- 
lisch?« Jeg søgte at bevise ham, at vi vare gode Lutheranere (ak!) og at 
Navnene Superintendent og Biskop kun havde Navneforskjel. — Hos 
Stiftsprovstens, Rektorens og min Fætter Bogholderen vare de nærgaaen- 
dc nok, dog lodc de sig nøje med Branntwcin.

Paa Torvet gjorde Oberst Schlegel Magistraten det Forslag, at han 
vilde holde sig Syd for Aarhus, naar de Danske fra deres Side ikke vilde 
besætte Byen, og Kanonbaadene vilde fjerne sig; thi »die will ich nicht 
sehen«. Herpaa kunde Magistraten som civil Autoritet ikke indlade sig, 
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men maattc henvise Sagen til General Rye. I den Anledning har der siden 
været nogle Underhandlinger. Ogsaa taltes om Trompeteren, og der kla- 
gedes over en Borger Schandorfs Huns ved Fredriksport, hvorfra der 
skulde være skudt paa Tyskerne. Rimeligvis har de antaget Dampen gien- 
nem Tuden paa Brænderiet for Krudtrøg. Da man betvivlede Factum, 
traadtc 3 a 4 Mand frem og erklærede: »Wir bezeugen es.« Hans Gaard 
blev saa gennemboret af Kugler, at der meppe var et heelt Vindue tilbage.

Herr Obersten truede Magistraten, at hvis de ikke opfyldte hans For
dringer, skulde »die Stadt morgen lodernd auf allcn Eckcn stehen. »Saa-

ae////.://'' ///// /MV, 

//wn/u/ /Yf/i/a. tf Sa/m Str/m Msu tørtAV/w/yr.

Efter et samtidigt skillingstryk.

danne tomme Trusler og Bramarbaseri synes temmelig uhæderlig for en 
saa høj Officer. Den samme Mand sagde, da Øvrigheden yttrede sin Glæde 
over, at der ingen »Schlcswig-Holstencrc« var med: »Wir wollcn auf die 
Schleswig-Holsteiner anknallen als auf die Danen.«

Imidlertid kom der Uro i Lejren. Det preussiske Kavalleri, som stod 
op mod Riis Skov, angreb en lille Afdeling af Aarhus Dragoner under 
Lieutnant Cetti, som trak sig længere op ad Vejen. Fjenden fulgte efter, 
men angrebes pludselig af to smaa fynske andre Afdelinger, som frygte
ligt tilrakkede de langt talrigere preussiske, for det meste ganske unge 
Mennesker, hvis Sabelhug nær ikke har den Kraft som vore Dragoners. 
En Løjtnant [Bardeleben?] fik Hovedet næsten afhugget af en fynsk 
Dragon, hvem han i samme Øjeblik saarede dødeligt. Begge Modstandere, 
i Døden forenede, kørtes bort i samme Vogn med en lille fangen Trom
peter paa 16 Aar, der idelig græd og jamrede sig: »Mein Herr ist todt, und 
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ich bin verloren.« Paa Officerens Bryst fandtes en lille fiin hvid Handske, 
fuld af Guldmønt, desuden et Gulduhr og andre Kostbarheder, som nøiag- 
tig optegnedes og forvaredes. Omtrent en Snes Stykker toges til Fange 
[overstreget: 14 Husarer og 9 Infanterister; erstattet med: og 15 Heste] 
thi en Afdeling Infanterister var med for at hjælpe dem, men efter at have 
løsnet Skud, flygtede de i største Uorden tilbage til Byen. Blandt de Fang
ne en ung Prinds, Adalbcrt af Salm-Salm, der havde faact et frygteligt 
Sabelhug over Armen, og et i Nakken. Det var et frygteligt Syn at scc de 
stakkels saarede unge Husarer komme ind i Byen. Nogle kom uden Heste, 
andre med Bidslet i Haanden. Heste kom med Sadlerne fulde af Blod. 
Frygteligt blødende Pandesaar havde flere, hvoraf Nogle døde øjeblik
keligt. Gud give os dog snart en god Ende paa det afskyelige Myrderi, som 
bliver dobbelt sørgeligt, da vi og de stakkels Polakker [og] Rhinpreussere 
ikke have den mindste Grund til at hade hinanden. Havde det været Sles- 
vig-Holstenerne! Dersom vore Dragoner havde været flere, vilde uden Tvivl 
hele den fjendtlige Forpost være blevcn taget, men de fleste undløb fra 
dem, da de ikke kunde tage saa mange tilfange.

Efterretningen om den Affære foraarsagedc stor Uro for de komman
derende. »Was wolltcn wir hier?« skal den Ene have sagt, som formodent
lig havde været imod at rykke ind i Aarhus; — »sagte ich nicht, dass zwei 
preussische Cavalicriste[n] gehen auf cinen danischcn.« — »Pst!« raabte 
den Anden med Fingeren paa Munden. Tyskerne gjøre sig al mulig Umage 
for at skjule deres Uheld. Saaledes hed det sig, at de kun havde tabt 2 
Mand under Kanonaden i Marselisborg Skov!!!

Der kom tillige Rapport om, at Ryc gjorde en omgaaende Bevægelse, 
og man hørte stærk Skydcn i Vesten. Tropperne blev da skyndsomst sam
lede paa Torvet, men det holdt haardt; thi ikke faa vare berusede, og de 
Andre maatte hjælpe dem op fra Brostenene og ind i Geledderne, som 
igrunden ikke existerede, saaledes gik det ind og ud. Havde Officererne 
ikke passet paa og purret dem ud af Husene, havde vi faact mange Fanger, 
thi mange vilde gjerne lade sig tage, saa kede vare de af Sagen. Da de vare 
opstillede, skjøndt ingenlunde i god Orden, holdt Obersten en Tale til 
dem, som just ikke var noget trøsteligt Vidnesbyrd om Stemningen i 
Korpset. Fra Vinduet i den Stue, hvor jeg spiser til Middag, kunde jeg 
opfatte endeel deraf: »Thut curc Schuldigkcit; ich soli die meinige thun; 
und sehe ich jemand, der scine Pflicht nicht thut, den soli ich mit meiner 
cigcnen Klinge niederstossen.« Tilsidst endte han med, at hvis de ikke op
førte sig saaledes, »soli der Tcufel cuch holen«. De marcherede nu bort. 
Ordenen var ikke den bedste, Geledderne bestode af 1, 2, 3, 4, 5. Synet af 
de Saarede, hvilket man havde søgt at unddrage Byens Folk ved at drive 
dem ind i Husene, havde forbitret mange af dem, og nu kom Berusnin- 
gen, saa det var godt for Byen, at der nu skete Afmarch. Paa nogle Steder 
sattes Pistoler for Brystet af Folk, hvilket som bekjendt slet ikke er saa 
farligt, som det lader, naar den blot ikke faar det Indfald at gaa af i 
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samme Moment. Saalcdes hos Raa, hvor den Gamle tilsidst overlod dem 
Nøglerne til Alt.

Man lorsikkrcr ogsaa, at paa Frederi ksgade hos Madam Skovgaard 
blev en Bajonet stukket ind efter et lille Barn; — er det skedt, var det 
vistnok tilfældigt.

Glade vare vi, da Fjenden var ude, og Dragoner igjen herinde, som 
toge nogle Infanterister, der aabenbart slentrede frem og tilbage for at 
lade sig tage. Ogsaa kom det Halve af første Jægcrcorps, der blev mod
taget paa det kærligste og beværtet ud af Husene med Smørrebrød, Ka
ger og Hvedebrød, Kaffe, 01, Mælk, ja, endog Punch. Det var en For- 
nøielse at see de fyldte Kurve og Fade forsvinde i Sccunder, det sikreste 
Bevis paa, at der endnu er Liv i vore Folk. Da jeg ikke kunde præstere 
slige Sager, uddelte jeg en Deel Tobak og Cigarer blandt dem, som mod
toge det med megen Taknemmelighcd.

Fjenden trak sig imidlertid kun tilbage til Skoven og besatte Skand- 
sen lige Syd for Byen. Endel af Indvaanernc frygtede, at han skulde op
fylde sin Trusel og stikke Byen i Brand; derfor flygtede endnu om Afte
nen endeel Familier nordpaa. Hele Fredag For [middag] holdt Preusserne 
sig rolige i samme Position, og vore ligesaa. Cancelliraad Ingerslev paa 
Marsclisborg havde i denne Tid en stærk Indkvartering; under Kanona
den Torsdag Morgen var hans Gaard meget i Fare for Granaterne, hvoraf 
Nogle skulle være faldne i Gaarden.

Lørdag Morgen hørte vi til vor glædelige Overraskelse, at Fjenden 
ikke var at see i Miles Afstand. Det er vel endnu ikke afgjort, om vi blive 
fri for dem. De sagde selv, at de gik hen for at hente Bayrerne og Sachscr- 
ne, der skulde afløse dem som Avantgarde. Skolen har naturligvis stand
set i disse Dage efter Pintsefcriens Slutning, men skal begynde i morgen 
(Mandag). Min Tour til Himmelbjerget, Skanderborg og Sønder Vissing 
gik i Luften.

Tertia vice | d. v. s. tredje Gang] blev det Alvor. Efter at vi hveranden 
dag havde ventet de kære Gæster, arriverede de uformodentlig den 21. 
Juni om Morgenen, Torsdag, netop efter 3 Ugers Forløb. Ingen Modstand 
blev gjort, da de ikke fulgte Kysten; maaske som en Følge deraf vare de 
saa galante ikke at forlange Hjælp fra Borgerne til Barrikaderne. Snart 
var hele Byen fuld af 6000 Md. Preussere. Indkvarteringen skete ingen
lunde i god orden t. cks. de Røgindske lidelser. Snart vænner man sig til 
en saadan Besætning og forundres over, at ikke flere mærkværdige ting 
passere. Preusserne opføre sig i det hele ordentligt; Bayrerne og Kur- 
hesserne have ikke saa godt lov. Slemme crc imidlertid Preusserne til at 
prale (»3000 Danen« i Dag hos Mad. Schlawitz; Lieutnant Jung zu Mittag 
bey Christensens, ogsaa ved en »Baal«); Freyherr Sonzfelt, Doktor Pau- 
lowsky, Quartiermcister Lehmann).

Mandag 8. Juli. Tropper afmarcherede herfra Sydpaa, hvorhen Pritt- 
witz allerede har forlagt sit quarter. Rygter gaa om et hedt slag ved Frede 
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ritz, hvor vi skulle have sejret, men Rye være falden. 800 danske mod 
2000 faldne Schl.-Holst. og 2000 fangne. Gud give, at Sejren var sand, men 
Ryes Fald usandt!

11. Juli. Desværre er Ryes Fald alt for sandt, men Sejren vis. For 
Rye havde Dampskibet fyret Salutskud i Torsdags. Han og alle de andre 
begravedes da i Fr| edericia |. Humaniteten ej saa farlig stor; »Jetzt ist es 
Zeit zu schlafen, dumme Kerls, die herumlaufen«, fik jeg og Røgind at 
høre. Det »donnernde Ziirick« overraskede ofte ubehageligt; saaledes for
leden emeritus Stilling og Madame Fausbøl. »Hier sind wir Herren, und 
ihr Knechte« (ved Hahns’ Udbrud af ædel germanisk promachos | for- 
kæmperj. Idelige Fredsrygter krydse hinanden, men Resultatet udebliver.

I Gaar overraskedes vi ved Dampskibet »Hertha«s salutering, som op
løstes i et Galanteric for Frøken Møllers Geburtsdag.

24. Juli. Le matin du départ des Prussiens était tres piuvial; une 
grande foule les suivait jusqu’a la porte Frederic«. [Den morgen, da 
preusserne drog bort, regnede det stan’kt; en stor mængde fulgte dem lige 
til Frederiksport].

Fabricius’ skildring af Preussernes besøg 29. og 31. maj 1849 er et stykke god 
journalistik, skrevet af en vågen og interesseret reporter. Derimod gør han 
meget lidt ud af det tredje besøg, der kom til at strække sig over en måned og 
var det mest betydningsfulde. Hvad nu grunden dertil er, er det så heldigt, 
al vi har to samtidige fremstillinger af denne besættelse, nemlig af M. Wilnau 
— er det den side 10 nævnte »tandlæge«? — og af F. Hertz, begge trykte 1849. 
Desuden har politimesterens søn, Rasmus Nielsen, i sine erindringer fra århun
dredets slutning omtalt Preussernes besættelse af Århus udførligt. Alle de tre 
forfattere giver dog et lysere billede af de tyske troppers optræden over for 
civilbefolkningen end Fabricius, selv om de ikke skjuler, at Bayrerne og Kur- 
hesserne i omegnen af Århus udplyndrede befolkningen. Nu er det ganske vist 
rigtigt, at en civilbefolkning under krig for 100 år siden som regel var genstand 
for en betydelig humanere behandling af militæret, end nu til dags. Men dyret 
i mennesket kunne også dengang vise sit fjæs. Da Fabricius efter den tyske be
sættelses ophør i juli 1849 var på fodtur igennem Jylland, fortæller han i sin 
dagbog, at han på Skanderup kirkegård ved Skanderborg så, at grave var åbnede, 
og ben og skeletter lå spredte omkring på jorden. Del var en bedrift af bayerske 
soldater, som havde gravet kisterne op i den tro, at de skulle finde ringe og an
dre smykker på ligene. »Et skrækkeligt syn«, noterer Fabricius.

Fodturen rummede dog også mere muntre episoder. En aften kom Fabricius 
til Sønder Vissing, hvor præsien var gift med hans søster. De lo søskende havde 
imidlertid ikke set hinanden i lyve år, hvad der finder sin forklaring i, at deres 
fader ialt havde 17 børn, og at der var 12 års aldersforskel mellem Adam og 
hans søster. Den unge adjunkt besluttede nu at spille hende et puds, præsente
rede sig i præstegården som theologisk kandidat Bentsen fra København, der 
var på fodtur i Jylland og havde forvildet sig. Han havde regnet med den be
kendte jyske gæstfrihed og blev ikke skuffet, spillede sin rolic så godt, at 
hverken svogeren eller søsteren fattede mistanke, og først den næste dag gav 
han sig til kende til stor glæde for sin familie. Dette studentikose lune er et træk, 
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der ikke blot belyser sin ophavsmand, men også datidens familieforhold. Det 
var en tid, da man endnu kunne opleve »Eventyr paa Fodreisen«.

Preussernes besættelse af Århus 1849 var den sidste under treårskrigen, og 
efter dens ophør faldt forholdene i byen hurtigt i det gamle, rolige leje. Fabricius 
benyttede i sine første år skoleferierne til udflugter rundt om i Jylland, der

Domkirkepladsen i Århus i 1850erne. Til venstre bispegården, til højre 
domkirken. Fire la*rere ses på vej til kathedralskolen: P. Schalde- 
mose, Cl. Funch, O. A. Hovgaard og lamgst til højre A. Fabricius.

Efter akvarel af Fr. Visby i Den gamle By.

til sin tid skulle resultere i historisk-arkæologiske afhandlinger om Dynæs ved 
Himmelbjerget, Hald, Kalø, Bjørnsholm og flere mindeværdige steder. Men han 
foretog også hyppigt små rejser til hovedstaden, hvor N. M. Petersens hjem 
stadig stod ham åbent med lejlighed til at træffe historikere som Allen og Secher, 
og hvor han supplerede sit bibliotek ved indkøb af historiske værker. Hans 
historiske interesse og kundskaber udvidedes og fordybedes. Del var på delte 
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tidspunkt af hans liv, 1852, da han var 30 år gammel, at hans hovedopgave 
pludselig blev stillet ham.

Det hedder i hans selvbiografi: »Jeg blev meget overrasket ved, at en 
Mand mødte hos mig, der fremstillede sig som Xylograf Aagaard af Eta
blissementet Kittendorf og Aagaard og opfordrede mig til at udarbejde 
Teksten til en større »Illustreret Danmarkshistorie for Folket«. Firmaet 
havde nylig udgivet »Felttogene 1848, 1849 og 1850«, illustreret, med 
Tekst af Vilhelm Holst, der havde vundet meget stor Udbredelse, og der
for tænkt paa Udgivelsen af dette ny Værk. Efter at have raadført sig med 
Wegener, Worsaae og Alten henvendte de sig til mig. Jeg følte fuldt ud 
Vanskeligheden ved min Fraværelse fra København og de mangfoldige 
Hjælpemidler, Hovedstaden frembød. Men det var jo et meget fristende 
Tilbud, thi det er jo meget usædvanligt, at en yngre Forfatter opfordres 
til et større Arbejde. Jeg udførte det da i de næste tre Aar, saa godt jeg 
kunde. Ofte har jeg, efter at have arbejdet indtil Kl. 3 om Natten, vandret 
ned i Aarhus’ Havn og over Landgangsbroen i Bælmørke over paa Post- 
dampskibet for at stikke Manuskript og Korrektur i Postkassen, thi 
Dampskibet afgik KL 5 Morgen til Korsør. Vandringen var ikke uden 
Fare, thi der var ingen levende Sjæl vaagen om Bord, dersom jeg i Mørket 
ved Uheld var falden i Vandet.«

Bogen er udkommet i tre større Oplag. Det er senere blevet mig fortalt, 
at Digteren Johan Ludvig Heiberg havde subskriberet paa et større Antal 
Eksemplarer — saa vidt mindes: 20 — og uddelt dem blandt sine be- 
kj endte.«

Så vidt forfatterens egne ord. Om værkets succes er deringen tvivl. Fabricius’ 
Danmarkshistorie blev den kilde, hvoraf store dele af vor befolkning øste deres 
viden om fædrelandets skæbne gennem tiderne. Endnu henimod århundredets 
slutning kunne politikeren Harald Holm, da man i finansudvalget drøftede Fa- 
bricius’ indstilling til et årligt forfalterhonorar, anbefale dette med de ord: »Det 
er af ham, vi har lært den historie, vi kan«.

Danmarkshistorien var den første, der vendte sig til alle stænder og klasser, 
i hvert fald den første bog siden Holbergs tid. Man spørger sig selv om, hvor
ledes en ung adjunkt i en provinsby kunne gennemføre dette med held. Svaret 
må blive, at forfatteren var så heldig at leve i en tid, da der, tak være »de gode 
lider« og en liberal og national vækkelse, var en stærk grøde i dansk historie
forskning. I 30erne og 40erne udkom Allens og Dahlmanns Danmarkshistorier, 
den sidste på Tysk; endvidere Worsaaes »Danmarks Oldtid, oplyst ved Oldsager 
og Gravhøie«; N. M. Petersens »Danmarks Historie i Hedenold«; Fr. Hammc- 
richs »Danmark i Valdcmarernes Tid«; Velschows Saxo-udgavc, for ikke at 
tale om en mængde monografier fra Wegeners »Carl den Danske« til Paludan- 
Miillers disputats om Kalmarunioncn. Som man ser, er emnerne for disse skrifter 
overvejende hentede fra middelalderen, der var datidens mest yndede forsk
ningsområde; inden for denne var ganske vist kirkens historie endnu ikke så 
intensivt studeret.

For første gang i el historisk værk har arkæologien i denne Danmarkshistorie 
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fået en hædersplads som hjælpevidenskab, og Oldnordisk Museum (som det den 
gang hed) åbner læseren adgang til sine rige skatte. Worsaae er den kyndige 
fører inden for denne nye videnskab, og på ham bygger værkets indledning. 
For oldtidshistorien er ellers N. M. Petersen den store vejleder, både når det 
drejer sig om gudelære, heltesagn og den indre tilstand. Men fra den historiske 
tids begyndelse har forfatteren fulgt Allens »Haandbog i Fædrelandets Historie«; 
dog således, at »fortællingerne« udvides meget stærkt ved lån fra originalkilder
ne og fra hele den moderne historiske forskning. De mange spredte kulturhisto
riske afsnit hos Allen samles til større enheder hos Fabricius, hvorved man får 
et samlet indtryk af hele folkets tilstand. Saxos begivenhedsskildringer og folke
viserne, t. cks. om Dronning Dagmar, Marsk Stig og Niels Ebbesen, samt billeder 
og kort af Sjørring, Kalø, Hald, Gurre og Kalundborg; det var altsammen popu
lært stof, der passede godt ind i den folkelige ramme.

Fra og med Kalmarunionens grundlæggelse begynder et nyt kildestof at gøre 
sig gældende, nemlig det svenske, som Fabricius havde lært at kende under sin 
vandring gennem Sverige 1847. Hovedmanden er her Anders Fryxell, hvis 
»Beråttelser ur Fåderneslandets Historia« gennem et århundrede i sit hjemland 
var den populæreste fremstilling. Hvor Danmarks historie faldt sammen med 
Sveriges, påvirkede den også Fabricius stærkt, lige fra Engelbrekt og Gustav 
Vasa til Karl Gustavs tog over isen og hans belejring af København.

Men i de øvrige dele af bogen vedblev Allen at være forfatterens ledestjerne, 
og dennes nye og velvillige syn på Ghristiern II har heller ikke undgået at på
virke Fabricius. Men hans skildring af Grevefejden bygger tydeligt nok på 
Paludan-Miiller; skildringerne af Christian IV’s ungdom og af Corfitz Ulfeld 
på Molbechs afhandlinger i Historisk Tidsskrift, og Københavns belejring (for
uden på Fryxell) på Basmus Nyerups »Efterretninger om Kong Frederik den 
Tredje«. Ja, selv en gammel klassisker fra det 18. århundrede som Mallings 
»Store og gode Handlinger« tages flittigt i brug for herfra at hente gode historier 
om vore helte som Niels Juel, Hvitfcld og Tordenskjold. Også Tyge Brahe, Grif- 
fenfeld og Holberg får deres levnedsløb fortalte.

Så meget om de sten, hvoraf Fabricius rejste sin bygning. Men hvorledes gik 
han frem som bygmester? Hans opgave var at levere et populært, ikke et viden
skabeligt værk, og lige fra Herodots og Saxos dage har den form, en populær 
forfatter måtte vælge, været fortællingens. Fortællingens hovedemne er begiven
heder og menneskeskæbner, ikke tilstandsskildringer. At nedskrive de historiske 
fortællinger lå da endelig ikke så fjernt fra den gerning, forfatteren hidtil havde 
øvet, at foredrage historien på en levende måde for en videbegærlig ungdom.

Fabricius havde lykken med sig i sit foretagende. Det viste sig, at han kunne 
fortælle så fængslende, at han rev læserne med sig; han oplivede beretningerne 
med skildringer af de steder, hvor begivenhederne foregik, og ved stednavnenes 
vidnesbyrd; han skrev et friskt og ukunstlet sprog; endelig fældede han rolige 
og velafvejede domme over de handlende personligheder. Kritisk og samvittig
hedsfuldt brugtc han det stof, hans forgængere bød ham. Selv om den politiske 
historie for ham, som for datidens historikere, var hovedsagen, viste han også 
kulturhistorien opmærksomhed, navnlig i dens ældre dele.

Til værkets popularitet bidrog i ikke ringe grad det for sin tid pragtfulde ud
styr, som forlaget havde ofret. Navnlig havde kunstneren Lorens Frølich tegnet 
en række billeder af sagntidens helte: Skjold med bjørnen, Rolf Krake sprin- 
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gcnde over ilden i Adils’ hal, Hagbard og Signe, Regnar Lodbrog o. fl.; de kom 
straks til at indtage en førsteplads indenfor dansk kunst og har bevaret deres 
folkeyndest til sene tider. For mange er Fabricius’ Danmarkshistorie nu kun 
kendt som det sted, hvor disse tegninger første gang så lyset.

Værket har endelig den særlige interesse at være den første Danmarkshisto
rie, hvori et skandinavisk helhedssyn er lagt til grund. Den første del behandler 
rigets opgangstid, der kulminerer med Kalmarunionen 1397; den anden ned
gangstiden. Svenske konger, som Gustav Vasa og Gustav Adolf, behandles med 
samme sympati som danske. Noget lignende gælder om norske som Olav Tryg- 
vason og hans Kamp ved Svold. Dette skandinaviske syn forbinder sig med el 
liberalt, det bygger bro over kløften mellem Danmarks opgang og dets tilbage
gang, som man ser det af forordet:

»Det er ikke vidtudstrakte Erobringer eller glimrende Herredømme, 
der gjør et Rige mægtigt og et Folk stærkt. Desuden er forfængelig Giands 
det, der mindst passer for det jævne danske Sind. Det trives bedst i Fre
dens Sysler og finder sin Tilfredsstillelse i en stille, fordringsløs Virk
somhed.«

Endelig lyder den nationale tone i værkets slutningsord:

»Vi have levet i en skjøn Tid [Treårskrigen], fuld af opoffrende 
Fædrelandskærlighed .... Slesvig blev desværre ej vundet heclt og 
holdent, skjønt haarde Kampe ere kæmpede; Kampe staae tilbage, men de 
skulle — det haabe vi — finde os, ligesom Forfædrene, stedse beredte, 
naar vi ere besjælede af Fædrelandskærlighed og sammenknyttede ved 
Enighed s stærke Baand.«

Den »lykkefølelse«, som ifølge A. D. Jørgensen præger datidens åndelige 
liv, møder man således også i Fabricius’ Danmarkshistorie.

Under udarbejdelsen af et populært værk vil forfatteren ofte gribes af en 
trang til at komme i lag med et selvstændigt arbejde, hvor han ikke skal bygge 
på andres viden, men søge helt ned til kildestoffet i ubearbejdet skikkelse. To 
impulser i denne retning havde mødt Adam Fabricius, mens han skrev på Dan
markshistorien; den ene var hans ven N. M. Petersens oversættelse af franskman
den Deppings bog om »Normannernes Søtog til Frankrig«, den anden Worsaaes 
»Minder om de Danske og Normændcne i England, Skotland og Irland.« Der 
vågnede hos Fabricius en stærk lyst til at gøre et lignende arbejde som Worsaaes, 
men på fransk grund. Men sporene af de danskes færden i vikingetiden i Syd- 
vesteuropa måtte søges på selve skuepladsen, thi kun dér kunne man vente at 
finde levende minder og dokumenter, som viste stednavnene og sproget.

Uden større vanskelighed opnåede Fabricius tjenestclcdighcd fra Århus’ 
skole i to år fra sommeren 1855 at regne, men han måtte foretage dette studie
ophold i udlandet på egen regning. Honoraret for Danmarkshistorien kom ham 
her meget vel til pas, men strøg også med til sidste skilling. De længste ophold 
under rejsen foretoges i Frankrig og Spanien, det første sted navnlig i Paris, 
hvor Fabricius stiftede venskab med den berømte forsker Leopold Delisle, der 
atter indførte ham hos den gamle historiker Augusle le Prévol. På dennes herre
gård i Normandiet var Fabricius ga\st i længere lid og indsamlede et stort brev
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stof, navnlig fra de såkaldte klostcrkartularier (klosterb revbøger). Desuden gen- 
nemstrcjfede han dette nordfranske landskab på kryds og tværs og hjembragte 
en rig høst af minder om Danskerne, både de materielle og de åndelige, hvad 
enten det blandt de sidste drejede sig om sprog, stednavne eller traditioner. 
Tilsvarende tilbragte han vinteren 1856 — 57 i Spanien, hvor han navnlig i Ma
drid studerede vikingernes tog og kampe med Spaniens mauriske herrer og deres 
efterkommeres pilgrimsfærder til det kristne Spanien. Denne flerårige rejse blev 
af stor betydning for Fabricius, ikke blot ved at udvide hans sprogkundskaber, 
men også ved at give ham en videre horisont og større modenhed og skarphed. 
Han havde desuden indsamlet et stort og mangeartet historisk stof, så at han i 
mange år ikke behøvede at frygte for arbejdsløshed. Det er karakteristisk,

Adjunkterne J. F. A. M. Carøe og A. Fabricius vender hjem til Århus 
kathedralskole efter studierejser i udlandet. Til højre ses den øvrige 
lærerstab kørende i en vogn o: skolen sal pA hjul. Satirisk tegning af 
Emmerik Høegh-Guldberg. Her efter »Aarhus gennem Tiderne«, bd.3.

at hans hovedværk først fremkom, da han var pensioneret og for længst havde 
passeret »støvets år«: »Danske Minder i Normandict« (1897).

I eftersommeren 1857 var Fabricius atter hjemme og genoptog undervisnin
gen ved kathcdralskolen. Hans stilling i Århus var godt befæstet, og han glæ
dede sig ved sin virksomhed. Men økonomiske vanskeligheder begyndte at 
gøre sig gældende. Lønningsforholdenc var så ringe, at det ikke var muligt for 
en adjunkt at leve af sin gage alene, han være så velanset som helst. Allerede før 
hans afrejse til udlandet havde en så bekendt mand som D. G. Monrad, der da 
var overskolcdircktør, sin opmærksomhed vendt mod Fabricius, og det havde 
været hans mening, at han skulle overtage en post som seminarieforstander. På 
grund af det omflakkende liv i udlandet blev dette først til alvor i 1859, da Ra- 
nuin Seminarium, der var forbundet med to præsteembeder, i Bjørnsholm og 
Malle, blev ledigt. Biskop Braminer og rektor Blachc anbefalede ansøgeren varmt, 
så at han uden vanskelighed opnåede udnævnelse. Hermed var efter 10 års for
løb hans virksomhed i Århus til ende, men hermed endte også et af de lykke
ligste afsnit af hans liv.
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STREJFTOG BLANDT ØSTJYSKE BØNDER 
I DET 18. ÅRHUNDREDEAF FRIDLEV SKRUBBELTRANG

Besøger man fjerne Lider, må man være forberedt på overraskelser, ganske 
som når man ser ukendte egne og mennesker i vor egen tid. Man møder må

ske med bestemte forventninger, en vis forhåndsviden, men det »vedtagne« bil
lede stemmer ikke altid med, hvad man selv iagttager, og i alle tilfælde er det 
morsomt at se et og andet, som man ikke i forvejen har regnet med.

Det interessante ved »rejsen« til en forgangen tid kan naturligvis bero på, at 
det herved bliver muligt at få et meget sikkert grundlag for en vurdering af 
forhold, der var fremtrædende dengang og afgørende for, hvorledes den tids 
mennesker levede. Enhver historiker håber vel at kunne præstere noget i den 
retning. Måske burde erfaringerne i en ganske vist mere kompliceret nutid be
lære os om, at vi i de fleste henseender ikke kan nå videre end til begrundede 
formodninger om, hvordan det oftest forholdt sig. Til gengæld er der mange 
overraskelser, de pludselige indtryk af, at mennesker og forhold artede sig an
derledes, end man var indstillet på, hvad der vistnok i mange tilfælde vil sige, 
at de lignede nutiden mere end ventet.

De følgende strejftog gælder det østjyske landbosamfund i det 18. århun
drede eller lidt derudover. Østjylland er her regnet fra Himmerland ned til egne 
omkring Vejle Fjord, med en temmelig ujævn vestgrænse. Ruten ligger ikke fast, 
men går i zig-zag mellem en snes østjyske godser, hvis godsarkiver og ganske 
særligt de bevarede fæsteprotokoller ofte taler deres tydelige sprog gennem frem
stillingen. Lidt for moderniseret, vil en og anden måske mene, og det giver an
ledning til at minde om, hvad det egentlig er, der sker, når gamle tekster gen
gives bogstavret, til glæde for filologerne. Der sker desværre det, at man får 
et misvisende indtryk af en tung og knudret udtryksmåde, som de skrivende i 
hvert fald ikke har haft når de talte, og egentlig heller ikke når de skrev, hvis 
man blot har en smule øre for tidens stil og naturlige vendinger og med blid 
hånd stryger hen over det slave-besvær, som det 18. årh. selv gjorde meget for 
at overvinde. Med undren har jeg bemærket, at man let kan finde skrivelser fra 
o. 1700, der m. h. t. bostaveringen adskiller sig mere fra tilsvarende »aktstykker« 
henimod slutningen af århundredet, end disse sidste afviger fra nutidens skrive
måde.

Mere uforanderlige var samfundsformerne, skønt også de tilsidst var ved at 
give efter, i den store reformperiode. Godssystem og fæstevæsen holdt i det læng
ste sammen på det hele. Indtil 1760erne var et overvældende flertal af østjyske 
bønder fæstere, endda der i visse egne af Østjylland, især på rytterdisirikicr, 
var forholdsvis mange, der med meget forskellig motivering kaldte sig selvejere
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- i godsejers eller ridefogeds mund blev det ofte til »såkaldte selvejere«, alle
rede heri lå der en vis tvivl om, at benævnelsen kunne bruges med rette. I reg
len blev også selvejerne med deres i hvert fald lidt lempeligere godstilknytning 
bogført i fæsteprotokollerne på den hovedgård, som havde »herlighedsretten« 
(hvis reelle indhold var så varierende, at selv rigets bedste jurister næppe kom 
til bunds i sagen).

Krige og besættelsesår var op i det 18. årh. kommet på så stor afstand, at 
en »herreløs« gård næppe var tænkelig, men et hus kunne en sjælden gang 
slippe uden om godssystemet. Så sent som i 1770erne måtte man ransage gamle 
tingsvidner og dokumenter for at finde ud af, at Hølhuset »beliggende ved stran
den imellem Nebbegård og Gårslev« (senere Hølhuse fiskerleje) tilhørte Nebbc- 
gårds ejer, men navnlig som følge af »den svenske fejde 1659« var kommet i 
sådan »vildfarelse«, hed det, at ingen havde tilegnet sig det. 1660 blev iøvrigt 
Nebbegård af Frederik III skænket til en mand, der forstod sig på svensk fejde, 
nemlig en af Bornholms befriere, Jens Lauridsen Risom. Men Hølhuset holdt 
sig fri af befrieren og hans slægt, og først dennes efterfølger, Lauritz Bolvig, fik 
ved krongodssalget en »fuldkommen ejendomsret« til huset, som han endda 
måtte søge bekræftet ved dom på Elbo, Brusk og Holmans herreders ting i 
1774 og ved fornyelsesdom 1780.

Af fæstebrevenes indhold.
At mere end 95 % af østjyske bønder længe før 1770 var fæstere, betød 

ikke, at alle disse bønder havde »brev« på deres gårde. I 1719 blev det påbudt, 
at ikke blot skulle godsejer og bonde hver have et eksempar af den sidstes fæste
brev, men alle fæstebreve skulle indføres i protokoller, som godset havde ansva
ret for. Det viste sig da, kan man se af bevarede fæsteprotokoller, at vel havde 
mange bønder i forvejen fæstebreve, men andre havde aldrig haft det, eller bre
vene var så ufuldstændige, at de nu blev fornyet på mere end con måde. Uheldig
vis kostede det noget at få fæstebreve udstedt på »behørigt stemplet papir«, 
og en del af de bønder, der havde døjet soldaterudskrivning og krigsskatter 
gennem 10 år, ønskede åbenbart at spare på skillingen.

Forsømmelserne kunne også skyldes ridefogden. På Overgård tæt syd for 
Mariager Fjords udløb blev i 1720erne kun få fæstebreve ført til protokols, men 
ved en »indførselsforretning« i november 1733 i Udbyneder meddeler den nye 
fuldmægtig (ridefoged) Peder Krag, at »mændene her i byen og andre i lige 
måder besværer sig over, at de alle har leveret til forrige foged penge til fæste
brevene, men at bemeldte Laurs Brocholt lovede vel de skulle få fæstebreve, men 
[de] fingc dem ikke«. Den sag skulle nu bringes i orden.

De ældste fæstebreve er ofte meget kortfattede. Når ikke særlige forhold 
krævede nærmere omtale, var det nok at anføre, af hvem og til hvem gården 
var »stæd og fæst« på livstid og indskærpe vedkommende fæster, at han i rette 
tid skulle svare skat (»kongelige kontributioner«) og landgilde, gøre ægt og ar
bejde, iøvrigt holde gården i god stand, dyrke og drive dens jord samt være god
sets ejer og hans stedfortrædere hørig og lydig. Flcrtallct af fæstebreve fra 
stavnsbåndstiden og senere var dog mere udførlige. Efter 1750 møder man ofte 
en opstilling i punkter, f. eks. 1. gårdens overdragelse til N.N. med hartkorn, 
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bygning og besætning (undertiden med henvisning til en specifikation, der var 
vedhæftet fæstebrevet), mens 2.-4. pålægger fæsteren al yde henholdsvis skat
ter, landgilde og hoveri, 5.-6. indskærper hans forpligtelse til at holde gård og 
besætning ved lige og dyrke jorden forsvarligt, og de følgende punkter indehol
der særlige aftaler, der kan vedrøre forgængerens restancer, aftægtsydelser eller 
den hjælp, herskabet på sin side lovede den nye fæster, navnlig hvis gården var 
forfalden og dens forråd mindre end de skulle være: nogle tønder fødekorn og 
sædekorn, et par heste eller andre kreaturer, gavntømmer til bygninger og red
skaber etc. Endelig blev det som regel anført, om fæsteren skulle betale indfæst- 
ning, i de fleste tilfælde også hvor meget.

Det hændte, at herskabet til den almindelige indskærpelse af hørighed og 
lydighed føjede et par formanende ord. Sophia Amalia Ranlzau på Rodstenseje 
påmindede sine fæstebønder ikke blot om at holde gård og besætning ved magt, 
at dyrke jorden forsvarligt og ikke bortlcjc noget af den, ligesom de skulle for
rette hoveriet »troligen og vel« — de skulle også holde god fred og forligelsc både 
med naboer og inden egne døre, leve et ædrueligt, uforargeligl og upåklageligt 
liv og levned etc.

Vistnok kun få bønder var i stand til at læse deres fæstebreve, men antagelig 
blev de mundtligt gennemgået punkt for punkt og indholdet læst op for fæste
ren, som del fremgår af flere meddelelser. Gik det ordentligt til, underskrev 
desuden lo mænd »til vitterlighed«, men i fæsleprotokollernc savnes vitterlig
hedsvidnerne meget ofte. — Hvem var vitterlighedsvidner? På Lerkenfeld i 
Vcsthimmerland, hvor fæstebrevene i 1719 blev fornyet »rigtig ord for ord«, 
synes to bønder at have underskrevet efter fæsterens anmodning, men ofte stod 
det ene, om ikke begge vitterlighedsvidner åbenbart i godsets tjeneste. Læse- og 
navnlig skrivefærdigheden var i de fleste egne meget lidt udbredt; gennem en 
længere periode møder man oftest kun nogle få bondchænder som underskrivere. 
De allerfleste fæstere satte kun deres forbogstaver under den mere eller mindre 
højtidelige forsikring om, al de ville efterleve det modtagne fæstebrev.

Som vi skal se i det følgende, kunne fæstebrevet have den allerstørste ind
flydelse på fæsterens og hans families eller forgængers timelige vel, mens det 
hørte til undtagelserne, at det direkte berørte åndelige anliggender. Det kunne 
dog forekomme. I Tastum sydøst for Skive tilsagdc Stårupgårds herskab i 1740 
den gamle Mads Mikkelsen og hustru aftægt og standsmæssig begravelse på 
efterfølgerens bekostning, men med den meget alvorlige tilføjelse: ». . . skulle 
Mads Mikkelsen, siden Gud har været så nådig, at han haver sin fuldkommen 
forstand, ikke efterdags ville lade sig af sin sjælesørger med Guds ord og det 
højværdige alterens sakramentes brug omvende på saligheds veje, med kende
lige frugter til bedring, men fremdeles bliver fremturende i sit udsigende og 
tanker, al han ikke kan erlange saligheden, men tilhører djævelen og skal til 
helvede, da skal jeg som husbond, der nu sørger som oven er meldt for hans 
skrøbelige legemes ophold i gården, se hannem ved øvrighedens assistance der
fra udryddet [dvs. fjernet] og hensat på det sled, hvor legemet bør pines til 
sjælens befrielse, eftersom sådan ugudelig menneske ikke bør lides [dvs. tåles] 
enten på mil gods eller i nogen kristen menighed, Satan til del og andre at give 
forargelse«.

Om tugthusstraf og fæstningsarbejde, eller hvad herskabet nu havde i tan
ken, var et virksomt middel mod religiøse anfægtelser, må stå hen.
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De relativt trygge kår.
Af to væsentlige grunde tør man mene, at østjyske gårdbrugeres materielle 

tilværelse gennemgående var mere belrygget end deres standsfællers i de fleste 
andre egne af landet. Kun på Fyn har fæstebønderne utvivlsomt været mere vel
stående.

For det første var forholdet det, at mere end halvdelen af de fæstcledige 
gårde i tiden efter 1720 »blev i familien«, overlaget af en søn eller svigersøn af 
den tidligere fæster eller — om han. døde ung — af enkens nye mand. Vel kunne 
der være et tvangsmoment med i sagen, fordi bønderkarlene gennem det meste 
af perioden var stavnsbundne, men undersøgelser viser, at i de relativt gode 
tider fra o. 1750 var antallet af familieoverdragclscr stigende, i dårlige år da
lende, og med reformtiden gik de stærkt i vejret.

En tilsvarende bevægelse, men i modsat retning, kan dernæst iagttages, 
hvad angår »gårdforsiddelser« (fæstcafståelser i utide). Kun hver syvende af 
de østjyske fæstere måtte gå fra gården på grund af fattigdom, der som regel 
medførte voksende restancer, ellers egentlige misligheder, og rømning forekom 
ret sjældent. Men visse år, særlig efter misvækst, steg gårdforsiddernes tal, for i 
reformliden omkring 1800 at blive reduceret lil næsten ingenting. Der var dog 
megen forskel fra gods til gods, og man kan ikke se bort fra, at enkelte herre- 
mænd eller deres ridefogder gennem godsadministrationen har ledel udviklingen 
i en bestemt retning, uafhængigt af tendensen i tiden.

Tryghed betød mere end velstand, men naturligvis var der en forbindelse 
mellem de to ting.

For fæstebonden har opnåelsen af tåleligt gode kår i reglen ikke været et 
spørgsmål om 'formueerhvervelse. Det var tilstrækkeligt, at gården normalt gav 
ham og hans familie underhold, og at den til sin tid kunne overtages af en nær 
slægtning, der var i stand til at yde en aftægt af passende størrelse. Stødte 
uheld til i form af ringe høst, kvægsygdom, svigtende helbred eller andet ufor
skyldt tilbageslag, var der rimeligt håb om, at herskabet ville yde den nødvendige 
hjælp, indtil fæsteren atter kom på fode. Restancer var ingen ulykke, når de 
ikke nåede en sådan højde, at bonden umuligt ville kunne betale dem — og selv 
i så fald var det ofte beroligende at vide, at en stor del af godsets bønder var i 
ganske samme situation. Vel kunne herskabet statuere et eksempel og sætte 
nogle gældbundne bønder fra gårdene, men ingen godsejer kunne være inter
esseret i at udskifte mange gårdfæsterc på en gang; mangelen på kvalificerede 
fæster-emner var for stor.

Hertil kom, at en velstand, som herskabet havde let ved at få øje på, kunne 
rumme den fare, at indfæstningen blev skruet højt op, når en søn eller svigersøn 
skulle overtage fæstegården, og hvem måtte så i realiteten betale? Blev der holdt 
skifte, var de lave vurderinger af korn, kvæg, bohave m. v. for så vidt ingen 
ulykke, som de kunne bidrage til, at herskabets fordringer blev af samme stør
relse. Var efterfølgeren en søn, undgik han da, at udbetaling til andre arvinger 
forringede boet; sine private forpligtelser måtte han klare efterhånden. Derimod 
var de sædvanemæssigt lave ansættelser af effekter tilhørende fæstebonden natur
ligvis medvirkende til, at en forsømmelig gårdbruger uden større vanskelighed 
kunne sættes fra gården, når godsejeren ønskede at konstatere hans insolvens 
(se nedenfor om gårdforsiddere).
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Som regel var godsejer og fæstebonde begge interesseret i, at fæslegårdens 
drift blev videreført, uden at gården mistede værdier af betydning. Det kunne 
bedst ske, når en søn eller anden nær slægtning af den afdøde eller fratrådte 
fæster overtog gården. Under sådanne forhold faldt det også mest naturligt at 
yde aftægt, så meget mere som den gamle fæster (eller hans enke) ofte vedblev 
al arbejde på gården efter evne. Ikke sjældent forpligtede han sig i efterfølgerens 
fæstebrev til at stå ham bi med råd og dåd mod underhold på gården for sig og 
hustru, så længe de levede, og det var almindeligt, at den nye fæster arvede de 
gamles ejendele efter at have givet også den længstlevende en »standsmæssig« 
begravelse. Ofte sikrede en fratrædende fæster sig, at aftægten forblev uændret, 
selv om søn døde før fader og gården blev overtaget af en fremmed.

Var fæstegården i nogenunde god stand, kunne en aldrende, men ikke aflægs 
beboer opnå adskilligt, som en fattig og arbejdsudygtig fæster ikke turde gøre 
regning på. I Østjylland var det ganske vist mindre sædvanligt end f. cks. på 
Fyn, at den gamle fæster længst muligt beholdt halvdelen af gården i fæste eller 
ligefrem betingede sig ret til at bestemme, hvornår den unges fæstebrev skulle 
træde i kraft. Enkelte fæstebreve viser dog den gamle fæsters stærke, næsten 
enerådende vilje. Da Jørgen Mikkelsen i 1774 fæstede sin stedfaders gård i Od
der (Rodstenseje gods), hed det, at »de gamle selv bliver ved, så længe de kan 
og vil, at styre og råde som sædvanlig med sønnens hjælp«. Den unge måtte 
ikke gifte sig, før det var afgjort, hvad hans to søstre skulle arve, og når de gamle 
havde givet (sted)sønnen fri rådighed over gården, var han forpligtet til »strik
te« at opfylde den indgåede aftægtskontrakt. I Haldrup på Stensballcgård gods 
sikrede den gamle fæster sig i 1762 tilsvarende rådighed, og fæstebrevet ind
skærpede, at de unge (datter og svigersøn) ville blive »tiltalt og straffet efter 
loven«, såfremt de begik noget usømmeligt overfor de gamle. I mange tilfælde 
betingede de gamle sig ret til egen husholdning eller eget hus, ja, endog til at 
flytte andetsteds hen, hvis de ikke kunne enes med de unge. Her satte godsejerne 
— f. eks. Brask’crne på Kellcrup — dog en grænse: aftægtsydelserne skulle op
høre, hvis de(n) gamle flyttede til et fremmed gods. (I »Jyske Samlinger« V, 
1961, anfører jeg i afhandlingen »Fæstegården som forsørger« en række eksemp
ler på østjyske aftægtsforhold).

En familiefader, der som gårdfæster havde klaret sine forpligtelser nogen
lunde, kunne som regel også vide sin alderdom betrygget. Det hører derimod til 
undtagelserne, at en ung fæster ved sin tiltræden i selve fæstebrevet søgte at 
sikre også sine efterkommere gården på gunstige vilkår.

Peder Basse i Rodskov.
Hvis nogen tror, at jyske fæstebønder og bønderkarlc følte sig bundet 

og kuet under stavnsbånd og herremandsvælde, bør vedkommende kende Peder 
Basse i Rodskov under Rosenholm og vide, hvor vidtgående indrømmelser hans 
herskab gav ham, da han i 1761 overtog en fæstegård, som forgængeren havde 
måttet forlade på grund af af restancer og »slet husholdning«.

Peder Basse var en gårdmandssøn fra Balle, hvor hans fader af samme navn 
i 1736 havde fæstet en halvgård og selv måttet sørge for besætning, idet den 
tidligere beboer fæstede en større gård i Balskov og tog besætning og løsøre 
med sig fra stedet i Balle. Faderen beholdt gården i Balle til sin død henved 30 
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år senere, og da Peder Pedersen Basse tjente hjemme, indtil han blev gårdfæster 
i Rodskov, er det troligt, at han fik gode råd af den gamle, før det ret omstæn
delige fæstebrev af 4. sept. 1761 blev »sat op« og underskrevet, midt i Peder 
Colstrups lange ridefogedperiode (1747 — 71) på Rosenholm.

Meget smukt hedder det: »For at forøge Peder Basses lyst til at stræbe og 
formere hans sikkerhed, således at han kan være forvisset om, at hans arbejde 
og vindskibelighed kan komme hans børn til nytte, tilstås ham . . .«, og så følger 
i 6 punkter de »friheder«, der indrømmes den unge fæster, såfremt han »ingen 
restancer trækker på sig, men holder sin gård i mark og by udi god stand, samt 
i alle måder viser flittighed og vindskibelighed«, nemlig:

1. Peder Basse måtte selv bestemme, hvem af sine eventuelle børn, søn eller 
datter, han ville unde sin gård, »som i så fald herskabet vil give den til, uden 
deraf at kræve nogen indfæstning, i hvor god formue han end kunne have.«
2. Hvis P.B. ingen børn fik, skulle han frit kunne udpege en mand, som han ville 
unde den efter sin død eller afstå den til.
3. P.B. fik løfte på, at den søn, som han ønskede skulle beholde gården, aldrig 
måtte forflyttes til et andet sted, selv om han kun havde den ene søn, og der var 
brug for fæstere til andre gårde på godset.
4. Hvis Peder Basses »sidste« søn alligevel fæstede en anden gård i faderens 
levetid, og denne ikke ville lade en datter få fødegården, »da tilstedes ham at give 
sin gård til hvem han vil«, og delte skulle stå ved magt, så længe den nye beboer 
opfyldte sine forpligtelser efter fæstebrevet.
5. P.B. skulle selv fastsætte, »hvad han vil, at hans [eventuelle] enke efter hans 
formue skal nyde eller og som enke forholdes med efter loven«, hvilket vel 
vil sige, at han kunne bestemme, hvor stor en aftægt enken skulle have, eller om 
hun skulle beholde gården efter hans død.
6. Hvis P.B. efterlod sig en umyndig søn, stod det ham frit for at udvælge, »hvem 
han tænker bedst at kunne holde gården og avlingen, med hvad deraf depcndc- 
rer, i stand til hans søns bedste«. Herskabet ville da betro vedkommende gården, 
indtil sønnen var gammel nok til selv at træde til, og ikke afsætte ham, »med
mindre han lovligen overbevist vorder, at hans husholdning er den umyndige 
til skade, og i den henseende skal rigtig optegnelse udleveres til forvalteren, på 
hvad som helst eftcrladenskaben beløber sig til, og denne mand være forbunden 
at aflægge årlig regnskab til forvalteren«, der skulle være berettiget til at under
søge bestyrerens økonomiske forhold, så ofte han måtte finde det nødvendigt.

Alle disse indgående bestemmelser, der skulle sikre Peder Basse, at gården 
i Rodskov efter hans død eller fratræden kom i betroede hænder, ville dog — 
fremhæves det til sidst — blive afhængig af, om han selv drev gården godt og 
svarede, hvad han skulle. — Sandsynligvis opnåede han ikke, hvad han havde 
håbet, idet han døde knapt 20 år senere, og Peder Pedersen Basses efterfølger 
som fæster var efter navnet at dømme en fremmed.

Gårdforsiddere og deres »eflermænd«.
I ældre lid stod mange fæslegårde øde og ubesatte. En del af dem blev lagt 

ind under hovedgårde eller udstykket mellem flere gårde i en landsby. Men så 
galt gik det sjældent i det 18. århundrede. På østjyske godser var der i reglen 
ikke flere, end at ejeren med god vilje kunne få dem på fode igen, selv om byg
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ningerne var forfaldne, besætningen ringe og markerne delvis ude af drift. En 
ny fæster måtte »overtales« til at tage en sådan gård, og selv om tvangsmidler 
ikke var ukendt - f. eks. truslen om, at ellers måtte vedkommende springe sol
dat — er der grund til at tro, at de fleste overtalelsesmidler var af godartet na
tur. Den omtalte Peder Basse havde jo netop kunnet skaffe sig gode vilkår, fordi 
forgængeren i Rodskov var gårdforsidder.

Den unge Oluf Jensen, der havde været landsoldat og nu tjente i Lystrup på 
Boller gods, overtog i februar 1731 »den øde gård« i samme landsby. Sidst havde 
Rasmus Pedersen beboet den i nogen tid og derefter forladt den »i armod«. Går
den var stor, godt 10 tdr. hartkorn, men besætningen ringe: 4 gamle heste og 2 
unge plage, 2 gamle køer, 2 kalve, 8 får og et par svinepoltc. Der fandtes kun 
ringe bohave, men dog vogn og plovredskab på gården. Værre var det, at der 
kun var »lidet korn«, hvorfor den nye fæster fik løfte på en del sædekorn: 3 tdr. 
byg og 10 tdr. havre, »havren forhjælpes hannem i jorden« (hestene var jo ikke 
meget værd). Helt galt var det med bygningerne, et hus var »rent nedfalden«, 
men fra Boller fik han tilsagn om, at der skulle »opsættes 9 binding hus, som 
han nem skaffes læglct og tækt med lyng«, og til den øvrige »bygfæld« (mangler 
på bygningerne) skulle han have, hvad der var strengt nødvendigt af savet tøm
mer. Når hertil kom, at Oluf Jensen fik gården uden indfæstning, blev fri for 
at betale skatter indtil mikkelsdag og for at yde landgilde og hoveri et helt år, 
regnet fra påsken 1731, skulle der være håb om at få gården istandsat, og at han 
fremtidig kunne svare den årlige landgilde, som kun var 1 rigsdaler af hver 
tønde hartkorn. Gårdens drift og hoveriet ville han dog ikke kunne klare uden 
større hestehold.

Fæsteprotokollcn viser, at fæsteren klarede opgaven. Først 36 år efter blev 
gården overtaget af en ny fæster, en ung karl fra Palsgård gods, der giftede sig 
med datteren på stedet og betalte en høj indfæstning, 50 rdlr. Den gamle fæster 
fik »ophold og husværelse« (aftægt) i gården, der åbenbart nu hørte til de 
bedste. — Kort forinden var også nabogården blevet overtaget af en svigersøn. 
Den tidligere fæster, Hans Holst, var død, men også han havde afgørende for
bedret gårdens situation siden foråret 1751, da han måtte overtage den efter en 
morbror, som »formedelst sin egen og hustrus drik og fylderi« ikke kunne be
holde fæstet; trods disse skrøbeligheder fik ægteparret underhold på gården.

Anderledes var forholdene på Hcvringholm, ubetinget et af de dårligste øst
jyske godser. Over en trediedel af fæsteforandringerne skyldtes, at fæstere gik 
fra gården i utide. Povl Jensen fra Brunmosc fik i juni 1770 fæstebrev på en 
gård i Ørslev, som den gamle Frands Rasmussen måtte forlade med store restan
cer, hvoraf den nye fæster betalte 20 rdlr. Men da gården allerede i december 
påny blev bortfæstet, siges det om Povl Jensen, at han som følge af stedets ringe 
og slette omstændigheder straks havde forladt det »i desperation og vildelse«. — 
Slette var omstændighederne også på Baltrupholt, der havde et par tønder hart
korn hovedgårdsjord, som Peter Hollænder og hans søn Lars måtte overtage i 
1758. I fæstebrevet hedder det, at faderen overtog stedet »for derved at se sine 
sønner forsynet«, og at han derfor måtte flytte tilbage til sit tidligere sted, når 
bygningerne på Baltrupholt var forbedret.

På fæstegods og navnlig i landsbyer, hvor gårdforsiddelscr forekom ret ofte, 
fik godsejeren nu og da husmænd med voksne eller halvvoksne sønner til at 
overtage forsømte gårde. En husmand havde jo i reglen en ko og måske flere 
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kreaturer samt en del bohave, der kunne »forbedre« stedet, og hans erfaringer 
ved landbruget var ofte større end tjenestekarlens. Som regel kunne han over
tage en forsiddergård uden at betale indfæstning, og en ikke længere ung hus
mand kunne gøre sig håb om på denne måde at se en søn »forsynet« langt ud i 
fremtiden, samtidig med at han selv ville få en tryggere alderdom. I Veggers lev 
på Benzon (Sostrup) gods i Djursland fæstede husmand Hans Hansen Gaden i 
foråret 1753 Mikkel Holdgaards forsiddergård, idet han foruden fødekorn mod
tog 8^ td. byg og 6^ td. havre til vårsæden, desuden 16 rdlr. til køb af to heste 
samt hjælp til opførelse af 3 fags hus. Endvidere fik han løfte på, at hans ældste 
søn skulle fæste gården efter ham. Dette skete allerede 9 år senere, da faderen 
med alderdom som motivering afstod gården til sin søn Søren. Den gamle fik 
fortsat sit underhold, men mod at arbejde på gården efter evne.

Det patriarkalske forhold mellem godsejer og bønder kom også til udtryk i 
fremgangsmåden overfor fæstere med store restancer. I dårlige tider, hvor måske 
kun et mindretal af bønderne kunne svare deres afgifter, fik mange gårdmænd 
lov at sidde længe ved gård trods voksende gæld, indtil alderen gjorde sig gæl
dende, og de fik da ofte en human behandling, efter tidens forhold. Anders Sø
rensen og hans hustru Margrete Graversdatter blev i 1735 fradømt en gård på 
Lerkenfeld gods, hvor han havde været fæster siden 1703 og i den lid pådraget 
sig en gæld på godt 107 rdlr. Ejeren Chr. Lerche overlod dog »af medlidenhed« 
de meget gamle folk, der intet ejede (»hvilket er [cn]hvcr bekendt«) et hus med 
lidt jord i Svingelbjerg, »fri for al slags afgift og hoveri«, gav dem en ko, nogle 
får »og ellers adskilligt boskab«, men på det udtrykkelige vilkår, at det, når de 
begge var døde, skulle stå husbonden frit at give hele arven til et eller flere af 
deres børn og arvinger eller til dem alle.

Blev en fæster sat fra gård, hedder det undertiden i hans eftermands fæste
brev, at »stedets totale ruin og det høje herskabs største skade« ville være blevet 
følgen, om man havde ladet ham beholde gården. Det er forhold, som man kan 
finde omtalt udførligere i andre kilder end fæstebrevene, og som uden tvivl var 
værst på herregårde, der ofte skiftede ejer. Hvanstrupgård i Vesthimmcrland 
havde således været i handelen 1717, 1719, 1732, 1735, 1742, 1755, 1758, 1762 og 
alter 1768. Major H. V. Kaalund var altså en ret ny besidder, da han 1770 i for
bindelse med et hoverireglement for godset udtalte sig med stor bitterhed om 
fæstebønders hensynsløshed mod deres herskab ». . . falder det en bonde ind 
formedelst dovenskab, liderlighed eller af et skarnagligl gemyt ej at vil [le] blive 
ved sin gård, sælgcr han i forvejen af gården korn, heste, høvder etc., og dels 
udflyer udi forvaring hos andre bønder (som i slige tilfælde er mere end nok
som villige til at tage det i gemme) både vogne, plov og boskab, og dels forbytter 
del gode for ringe og slette [ting] imod at få penge til bytte«. Herskabet fik da 
en øde gård, som det måtte skaffe besætning til på egen bekostning, eftersom del 
i reglen ikke var muligt at få de bortkomne effekter tilbage, »da bønderne i slige 
begivenheder er enige og hverandre fuldkommen behjælpelige«.

Forhold af denne natur møder man også i tidens landbolitteratur, men de 
var ikke typiske for Østjylland. Det var heller ikke alle fæstere, der stod magtes
løse, når en godsejer sagsøgte dem for gårdforsiddelse. Rasmus Brask til Kolle
rup indleder i 1776 et fæstebrev med ordenc: »Som den langvarige proces imel
lem mig og min bonde Søren Jensen Knud om hans gårds forsiddelse nu er 
kommet til ende ved forlig, således at jeg som husbond bliver selv gården rå
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dig . . .« En anden fæster fik gården, og den afsatte bonde fandt måske forliget 
magert, men han opnåede dog en aftægt: »husværelsc« (altså fri bolig), 1 td. rug 
og 1 td. byg om året, ret til en kos græsning samt 4 læs skodtørv (mosetørv).

Indfæstning, landgilde og hoveri.
Ved overtagelse af forsømte gårde fik fæsterne så godt som altid gods

ejerens løfte om hjælp til genrejsning af forfaldne eller helt »øde« bygninger, 
til supplering af heste- og kvægbestanden samt forsyning med det nødvendige 
»æde- og sædekorn«. De fleste fæsteforandringer fandt sted i årets første halvdel, 
og ofte var det nødvendigt at sørge for det meste af vårsæden og så megen rug 
og byg, som den nye fæsters familie og tjenestefolk kunne fortære indtil næste 
høst. Var en gård i slet stand, hvilket også kunne skyldes, at fæsteren var gam
mel og ude af stand til at drive gården som før, kom den nye fæster som regel 
ikke til at betale indfæstning i penge. Hans arbejdsindsats for at få bygninger 
istandsat og gården i god drift var naturligvis også af værdi, men kunne van
skeligt måles i penge.

Noget anderledes forholdt det sig, når en fæster ved overdragelsen forplig
tede sig til at betale forgængerens restancer, helt eller delvis, da et sådant beløb 
faktisk gik i stedet for indfæstning. Det samme gjaldt undertiden aftægtsydelser 
eller den forpligtelse, mangen fæster påtog sig: at forsørge en enkes små børn, 
når han giftede sig med moderen; der kunne også være tale om forældreløse 
børn, som en ny fæster måtte give føde og klæde, til de selv kunne tjene deres 
brød. Men børnene på gården kunne naturligvis gøre nytte, når de voksede til. 
og ofte gav de gamle med »råd og dåd« et ikke ringe vederlag for aftægten.

Disse forhold må tages i betragtning, når man ser på indfæstningens og de 
årlige afgifters størrelse. Man kan ganske vist med lidt varsomhed bruge ind- 
fæstningerne som konjunkturkurve og iagttage stigning eller fald fra tiår til tiår. 
Men man bør kun gøre det, hvis man kender de allerfleste indfæstninger på en 
række godser, og kun egentlige indfæstninger (i penge) kan sammelignes. Der 
rådede forskellig »tradition« på godserne. Indfæstningerne var gennemgående 
meget lave på ryttergodser, skønt andre forhold viser, at tilstandene på et stort 
østjysk rytterdistrikt som det skanderborgske snarest var en del bedre end på 
proprietærgodser i nærheden. Det lettede naturligvis familicoverdragclsen (næ
sten % af samtlige på dette ryttergods), at søn og svigersøn kunne få gården 
uden at skulle yde nogen stor engangsafgift. Der var andre godser, hvor ind
fæstningerne varierede stærkt fra landsby til landsby og vistnok uden forbin
delse med gårdbrugenes værdi, ja, på Rosenholm forekom praktisk talt ikke ind- 
fæslninger af betydning før omkring 1800.

Det ser ud til, at indfæstningerne fra 1720erne til 1760erne nåede den dob
belte højde eller mere, hvorefter der først var en betydelig opgang i reformtiden, 
da de formentlig lå 7 —8 gange højere end i begyndelsen af århundredet. Dette 
synes at gælde både i Jylland og på Sjælland, men Fyn kunne i alle tiår opvise 
langt de største indfæstninger. Sammenligner man stillingen på nogle østjyske 
godser, kan der iagttages en særlig kraftig stigning på Benzon (Sostrup), nemlig 
til det 12 —15-dobbelte, men en påfaldende lille opgang på Fussingø, hvor i 
øvrigt arvefæste indførtes i 1760erne; Boller og Møgclkærs store godsområde 
viste en »normal« jysk udvikling.
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Indfæstningcn steg gennemgående langt mere end produktpriserne og folke- 
lønnen. Det var vel ikke udelukket, at en karl kunne spare så meget op, at han 
blev i stand til at overtage en god fæstegård, men forsømte brug, som kunne 
overtages uden indfæstning, blev ofte bortfæstet til husmænd eller indsiddere. 
Gennem det meste af århundredet blev der kun betalt indfæstning ved 60-70 % 
af gårdovertagelserne, men på reformtiden af over 95 %, og beløbene var da i 
reglen så store, at antagelig kun gårdmandssønner kunne gøre sig håb om at 
komme i betragtning.

Den årlige afgift, landgilden, blev i ældre tid næsten overalt ydet i natura
lier, mest i korn. Gårdene i en landsby svarede oftest, men ikke altid, forholds
mæssig landgilde, men det er forbavsende at se, hvor varierende ydelserne på 
en egn kunne være. Der var naturligvis udprægede rug-egne, men i det hele og 
store var der vistnok i Østjylland nogenlunde ligevægt mellem rug-, byg- og 
havrelandgilden. Fæsterne ydede også animalske produkter. Som næsten overalt 
i landet indgik der i landgilden en del småredsel, f. eks. 1 lam, 1 gås, 2 høns, 
mens æg ikke forekom nær så ofte som i landgildeydelser på øerne. På Endelave, 
der hørte under Stensballegård, var der tale om får og kyllinger, ikke som ellers 
lam og høns. På en del godser svarede mange fæstere en fjerding eller en otting 
smør, fodrede et stykke kvæg for godsejeren (et »fødenød«) eller ydede et ol
denfedet skovsvin.

Det er vanskeligt at sammenligne de meget uensartede naturalydelser, men 
på østjyske godser blev de for en stor del afløst, endda ret tidligt. For andre ydel
ser end kornlandgildcn blev der gerne fastsat en bestemt pengeafløsning, mens 
det var forskelligt, hvad kornet blev takseret til i penge. Hvor der fra gammel 
tid ydedes arbejdspenge i stedet for naturalhoveri, var det nærliggende at træffe 
en ordning, således at hele den årlige ydelse blev en pengeafgift, ofte et vist be
løb pr. td. hartkorn. I Udbyover på Overgård gods svaredes i 1730erne land
gilde og arbejdspenge under et, nemlig 3 rdlr. pr. td. htk., det samme som fæstere 
i flere landsbyer på godset senere gik over til at yde, i Binderup betalte fæsterne 
dog fra 1750erne 3% rdlr. og ydede desuden et begrænset hoveri. På grevskabet 
Frijsenborg var kornlandgilden ofte afløst, ligesom der svaredes smørpengc, 
mens havre og småredsel endnu på reformtiden anførtes in natura.

Hvor hoveriet var helt eller delvis afløst, blev landgilde- og hoveripenge 
ofte opført som ét samlet beløb i jordebøger og fæstebreve. Anføres hver af
løsningssum for sig, får man ved landsbysammenligninger et meget afvekslende 
billede. Forholdsvis sjældent skulle der betales lige meget i landgilde- og hoveri
penge, som det i en periode var tilfældet på Marselisborg gods (se Poul Ras
mussen: Vibys Historie fra Enevældens Indførelse til de store Landboreformer, 
s. 94). Ofte var arbejdspengene fra gammel tid ret beskedne, højst 1 rdlr. pr. td. 
htk., mens landgilden varierede meget, endog indenfor samme godsområde, i 
landsbyer på Boller og Møgel kær således fra 3 — 4 mark til ca. 2 rdlr. pr. td. hart
korn. Det kan for en del skyldes, at hoveriet var af forskelligt omfang, hvor det 
endnu bestod, og ved hoveriafløsning o. 1800 var pengeydelserne pr. td. htk. da 
også stærkt varierende.

For bønderne blev det utvivlsomt en stor fordel, at afløsning ofte fandt sted 
under lavkonjunkturer. Fra 1740erne var kornpriserne stigende, og fæsterne fik 
da lettere ved at svare deres pengelandgildc. Selv om en tendens til afgiftsfor
højelser gjorde sig gældende, slog den kun langsomt igennem (fæstevilkårene 
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blev jo i reglen kun ændret, når en gård skulle bortfæstes). Landgilden blev 
først i reformtiden væsentlig forhøjet, og da havde udskiftningen medført en 
produktionsudvidelse, der længe blev begunstiget af højkonjunkturer.

Om hoveriet oplyser de fleste fæstebrev kun, at bonden skal forrette det 
sædvanlige, gøre ægt og arbejde som sine naboer o. 1., eller hoveriet angives som 
helgårds-, halvgårds-, fjerdingshoveri eller på anden måde forholdsmæssigt. Nær
mere oplysninger om hoveriets art og omfang gives som regel, når det er af 
særlig karakter og navnlig, når del er begrænset til ganske bestemte ydelser: et 
vist antal kørsler til købstad eller ladeplads, en engs høslet eller lignende. Ho- 
verireglemenler fra o. 1770 indeholder mange træk til belysning af hoverifor
hold, og man tør på dette grundlag fastslå, at knapt 60 % af fæstebønderne i 
Østjylland var fuldt hovgørende, mens ca. 25 % forrettede et mindre hoveri, 
og resten var praktisk talt hoverifri (se Fortid og Nutid XIV, s. 22). Derimod 
kan man ikke drage sikre slutninger ud fra det antal ugentlige køre- og gang
dage, der i skematisk form anføres. Tallene viser ikke, hvor meget hoveri bøn
derne faktisk udførte, de må snarere opfattes som et maksimalt krav, idet gods
ejerne var interesseret i at sikre sig så meget hoveri, at det selv i vanskelige år 
kunne dække hovedgårdenes behov for arbejdskraft.

Hoveriets organisation havde fæstebønderne selv nogen indflydelse på. Fra 
Bygholm meddeler L. Thygesen i 1770 bl. a.: »Korn- og høavlingen er imellem 
mine bønder og af dem selv fra gammel tid så aldeles lodskift [et] efter plovenes 
antal, at derved intet kan forbedres, enhver bonde véd sin ager her på hoved
gårdens mark og sin anpart af arbejdet så vist, at han ikke gør det mindste af, 
hvad naboen tilkommer, og når han er færdig med sin anpart, véd han, han er 
fri og kan benytte sig af den øvrige tid til sit eget arbejde, og jeg indser ikke, al 
der kan oplænkes nogen vissere og fordelagtigere måde enten for husbonden 
eller bonden al inddele den slags arbejde på«.

Del var godsejerens synspunkt, som ikke alle bønder kunne dele. En hyppig 
årsag til hoveristridigheder var forøvrigt, at en del »fribønder« fra ældre tid 
enten var helt frilaget eller havde krav på meget lempeligt hoveri, til de almin
delige hovbønders utilfredshed, navnlig hvis disses arbcjdsydelser i realiteten 
blev forøget. På Bygholm gods var 47 såkaldte selvejere i Løsning, Hedensted 
og Store Dalby sogne fri for avlingshoveri, men betalte fra 2 til 3 rigsdaler pr. 
td. hartkorn, sikkert for en væsentlig del hoveriafløsning. Desuden måtte de fore
tage 1 lang »rejse« (kørsel) årligt, i reglen til Skanderborg, samt fire korte rej
ser til Horsens ellcr Vejle. De 102 egentlige hovbøndcr udgjorde tilsammen 96 
»fulde plove«, hver med 5, 6 eller 7 plovbæstcr. En hovbonde måtte pløje, så, 
harve og senere høste til en årlig udsæd på 5 Id.: rug, byg, havre og boghvede, 
og den årlige høslæt i hovedgårdens enge blev anslået til 5 dages arbejde — sam
men med de mange andre arbcjdsydelser et ret betydeligt hoveri.

På Skerrildgård i Bjerge herred mente samtidig ejeren at kunne beregne det 
normale årlige avlingshoveri pr. fæstegård til ca. 40 køre- eller spanddage og ca. 
100 hånd- ellcr gangdage, udført af karl, pige eller dreng, men hertil kom korn- 
lærskning 2 dage om ugen, indtil der var »optorsken«; disse tærskedage kunne 
dog ventes afløst med 2 rdlr. 4 mark af hver hovbonde. Der hentydes til, at for
pagteren havde krav på en vis mængde hoveri, et forhold, der ofte vanskelig
gjorde en hove ri reform.

Frilaget for næsten alt hoveri var i reglen de bønder, der hjalp med at til

30



STREJFTOG BLANDT ØSTJYSKE BØNDER

rettelægge det daglige hoveri. Om Jens Rasmussen, der i marts 1733 overtog en 
gård i Voldby under Frijsenborg, hedder det i fæstebrevet, at han ligesom sine 
»formænd« (fæsterne på gården før ham) skal være »bojfoged« dér i byen og 
varelage dette hverv på en sådan måde, at ingen bonde tilsiges eller besværes 
mere end sine naboer, men »hoveriet sker . . . efter rigtig omgang« og med 
passende varsel. Han udførte i øvrigt også andre vigtige budtjenester, og ligesom 
andre budfogder på godset skulle han »udage« sædekornet, et betroet hverv. — 
Lempelser i hoveriet kunne opnås som vederlag for særlige tjenester. En fæster 
i Rands, der i 1787 påtog sig at gødske en ager på Ncbbcgårds mark »forsvarli- 
gen og vel«, fik godtgjort 3 ugers hoveriarbejde. Til lettelse for gårdmændene i 
høsttiden var det almindeligt, at husmænd i stort tal forrettede høst- eller lade- 
dage, hvor de tog mod hø og korn i ladegulvene; yngre husmænd kunne desuden 
have særlige arbejdsforpligtelser i pløjetiden eller under høslætten på engen. 
En husmand eller bolsmand kunne også gøre budfogedljeneste og til gengæld 
slippe for at svare landgilde og huspenge.

En af de mest ejendommelige hoveriordninger træffer man på Tvilumgård, 
der indtil 1767 hørte til ryttergodset. I juli 1770 underskrev syv bønder fra de 
omliggende landsbyer »på egne og vore medbrødres vegne« en erklæring om, at 
»anførte afgifter og arbejde er for hver mand tålelig og billig og efter alle vores 
samtykke«. Som vitterlighedsvidner underskrev to mænd. Forklaringen gives i 
de ord, hvormed den tidligere ejer An dr. Fischers enke afslutter hoverireglc- 
menlet: hun har fastsat og indrettet dette efter bøndernes eget forslag, »da jeg 
under visse vilkår har solgt gård og gods til bønderne selv, skønt de endnu ikke 
kan tiltræde samme«. De nye ejere havde da valgt at drive hovmarkerne som 
før og altså gøre hoveri til sig selv! Først i 1785 kom bøndernes køb i orden i 
henhold til kgl. bevilling.

L(indboerhveri),
Det var et særsyn, al bønder i slavnsbåndstiden købte og udstykkede herre

gårde. Men det var stort set forbi med de talrige udvidelser og nyoprettelser af 
hovedgårde, der gennem århundreder havde medført nedlæggelse af bøndergårde 
og hele landsbyer (se Gunnar Olsen: Stordriften i Østjylland, »Østjysk Hjem
stavn« 1959). Ved krongodssalgel 1767 blev der ganske vist oprettet flere nye 
herregårde, men der var også tendenser i modsat retning. Hagsholm hovedgårds
jord blev således i 1765 udstykket til 6 nye bøndergårde.

Det vigtigste for bønderne var foreløbig, at de i kraft af livsfæstet, der så 
ofte i praksis blev til arvefæste, holdt fast på deres gamle erhverv, der i ud
skiftningstiden fik nye, slørre muligheder. Den ældre tids »øde« jorder, som 
ofte blev borticjct på åremål til præster, degne eller andre udenfor bondestan
den, vendte som regel tilbage og blev fæstet af bønder på livstid. Vistnok kun 
på Århus Domkirkes gods er der eksempel på, at en præst (Erik Karlebyc i Ko
lind) fik lejekontrakt på en tidligere ødegård »på livstid, om han bliver så 
længe i kaldet«. Fæsteledige bøndergårde blev yderst sjældent overtaget af køb
stadboer, noget oftere hændte det, at ridefoged, ladefoged eller en anden i god
sets tjeneste fæstede gård — ikke altid en af de bedste, fæstet kan også have 
været en form for afstraffelse eller forvisning. Når en karl fra et andet gods »af
leverede fripas« og fæstede gård, skele det ofte på gunstige vilkår; giftede han 
sig, havde han tit på forhånd sikret sig, al eventuelle sønner var stavnsfrie.
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Spørger man om gårdbrugernes økonomiske forhold, kan der bedst gives 
svar m. h. t. udgifterne. De ovennævnte gårdfæstere ved Hagsholm måtte således 
af mindre end 7 tdr. hartkorn svare 70 rigsdaler, nemlig hvad skatter, landgilde, 
hoveri, tiende m. v. af en tilsvarende fæstegård på bøndergodset ville beløbe sig 
til. Med folkeløn, nødvendige indkøb og andre udgifter lagt til kom det op på 
mindst 15 rdlr. pr. td. htk. Så meget betalte kun få bønder i penge, idet såvel 
tienden som hoveriet for størstedelen blev ydet i naturalier, ofte tillige landgil
den og en del af folkelønnen, selv om »lønnesæd« var forbudt i loven. Alligevel 
er det svært at se, at datidens landbrug skulle kunne give overskud. Med en ud
sæd på mellem 20 og 30 tdr. korn fik en middelstor bondegård vel kun ca. 100 
tdr. i høstudbytte et normalt år. Og gennemgående var besætningen kun på 4, 
højst 5 malkekøer, et lignende antal ungkreaturer, men 15 — 20 får og et mere 
ubestemmeligt antal svin; hertil foruden føl og plage 6 — 8 heste. De mange heste 
var uundværlige for hovbønder.

Når det trods perioder med kvægpest gik nogenlunde for det 18. århundre
des østjyske bønder, må årsagen vistnok mest søges i, at udsæden og dermed og
så høstudbyttet blev forøget, da kornpriserne steg. Der lå som regel spredt i 
bymarkerne jordstykker, som med held kunne opdyrkes, og man har fra 1750- 
erne og senere eksempler på, at bønder af godsejere lærte fordelene ved hede
opdyrkning at kende. Nogle kendte dem vel af egen erfaring. På Rosenholm 
måtte en fæstebonde uden betaling lade Rodskov bønder hente lim (kalk) fra 
limgravenc ved Balskov. Havde landsbybønder ofte svært ved at opgive det gamle 
fællesskab, forstod dog mange af dem meget vel, at større samlede arealer i visse 
marker ville komme den enkelte til nytte. Af de tidligere udskiftninger på det 
bortsolgle skanderborgske rytterdistrikt (se Harald Nielsens oversigt i Jyske 
Samlinger III, 1954, s. 27 — 64) kunne bønder i mange østjyske landsbyer tage 
ved lære.

Den, der fæstede gård, savnede næppe daglig føde, så længe godsejeren var 
interesseret i hans forbliven. De gifte landarbejdere, der vel udgjorde mere end 
halvdelen af husmandsstanden, havde ikke samme sikkerhed. I en del landsbyer 
var der lige så mange husmænd som gårdmænd, men de færreste havde jord i 
bymarken. Græsningsretten til en ko, højst to, og nogle får var vel endnu mere 
værdifuld for en landarbejderfamilie end for et par aftægtsfolk, men uden nogle 
skæpper hartkorn eget landbrug, et håndværk eller nogenlunde fast arbejde hos 
en eller flere af gårdbrugerne ville en husmand vanskeligt kunne forsørge en fa
milie. — Fæsteren af nogle fag hus og en kålhave måtte betale huspenge eller gøre 
ugedag, ofte endda nogle ekstradagc i høstliden eller en »gående rejse« med 
breve eller andet ærinde til købstaden. Havde husfæsteren lidt hartkorn, eller han 
fik jord ved udskiftningen, kunne der også blive tale om landgilde i korn eller 
penge. Langt fra alle husmænd betalte indfæstning, men ofte var denne ydelse 
ret høj i forhold til gård-indfæstningerne.

Var det fattigdommen, der skabte den bolignød, som man får indtryk af, 
når to familier måtte bosætte sig i et hus på 6—8 fag eller mindre? Ofte var det 
forældre eller svigerforældre, der gav et ungt par mulighed for at få tag over 
hovedet, samtidig med at de gamle sikrede sig et værelse og en smule aftægt, 
måske også pleje i alderdommen. Men også andre måtte dele hus. Mikkel Niel
sen Smed, der i 1765 fæstede et hus med lidt jord i Hvirring sogn, under Rask 
hovedgård, skulle lade den aldrende forgænger beholde »del halve husveje, nem

32



STREJFTOG BLANDT ØSTJYiSKE BØNDER

lig en stue [i] det vester hus, 3 bindinger i det øster hus og logulvet at bruges 
tilfælles, således at den ene lemper sig efter den anden, det bedste ske kan«. Når 
boligforholdene var så vanskelige, kunne godsejeren med fordel kræve, at ingen 
husfæster uden hans tilladelse tog indsiddere til huse.

At håndværkere på landet antagelig var en del bedre stillet end landarbej- 
derhusmænd, hænger sammen med, at håndværkerne gennemgående havde niere 
jord og flere husdyr end de husfolk, der kun arbejdede ved landbruget. Det sam
me gjaldt forøvrigt skovfogder og andre, der havde opsyn med hovedgårdes ene
mærker. Smeden var der altid brug for i et bondesamfund; hans løn blev ofte 
betalt i korn, og han holdt forholdsvis mange kreaturer. Enkelte smede blev 
gårdbrugere, sikkert fordi de var ret velstillede. I 1748 indgik to brødre, der 
begge var smede på Skerrildgård gods, en højtidelig overenskomst, hvorved de 
delte kundekredsen. Jørgen Hansen, der fæstede gård i Breth, fik lov at opføre en 
smedie ved gården og smede for 8 navngivne mænd i Barrit sogn, men forplig
tede sig »i kraftigste måde« til aldrig at smede for andre, men overlade det til 
broderen Jens, som i mange år havde været smed i Breth og levede udelukkende 
af smedehåndværket, men nu forbandt sig til ikke at smede for de 8 mænd 
(»om de end forlangte aldrig så gerne mit arbejde«). Sammen med to vitterlig
hedsvidner skrev brødrene under på, at denne aftale skulle overholdes »efter 
vor husbonds vilje«. Husbonden var den senere som amtmand og historisk sam
ler velkendte Hans de Hofman.

Det var en alvorlig sag, når godsejeren stod som garant for en husmands 
erhverv eller for en fratrådt fæsters aftægt. Men herremand eller ridefoged har 
i visse tilfælde måttet gøre en fæster små indrømmelser, som det alligevel var 
svært at få respekteret i det daglige. Vej-ret (kørselsret) var og er et vanskeligt 
problem, og Morten Ottesen i Odder må have været tilfreds, da han i 1772 fik 
indsat i sit fæstebrev på faderens gård: »Den sædvanlige fart med heste og vogn 
etc. igennem naboen Niels Nielsen Hjorts gård op til den toft, som ligger neden 
for samme gård, hvorudi både N.N. og fæsteren haver del, akkorderes også fæ
sleren hermed efter begæring, dog således at fæsteren i behøvende tilfælde 
lemper sig efter naboen dermed, og på denne måde så meget muligt forekom
mer . . . disputer, [som] derom tilforn haver været, ligesom N.N. også er advaret 
om det samme på sin side«. Retsindige og velmente ord, men det blev nødven
digt med en tilføjelse, som måske samtidig afslører vejstridens egentlige årsag: 
»for resten er samme fart ikke akkorderet Morten Ottesen videre, end så vidt 
han til denne toft kan behøve den«.

En god herremand eller ridefoged målte være klog på mange ting.
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Mit barndomshjem i Østjylland var en gammel, stråtækt landsbyskole, så jeg 

havde en kort skolevej fra vore egne stuer gennem forstuen ind i selve 
skolen. 1 forstuen, hvor der var murstensgulv, skulle børnene sætte deres træsko 

fra sig og tage kludesko eller sivsko på. De måtte ikke slæbe vejpløre ind på 
skolestuens bræddegulv. Andre skoler havde murstensgulv som i vor forstue, og 
der gik det ikke så fint til, der skiftede børnene ikke fodtøj. Hos os fejede de 
store piger gulvet én gang, somme tider to gange om ugen, og de slog nogle 
spande vand på vinduerne udvendig. Det var hele rengøringen og naturligvis 
pigearbejde. Min far blev kaldt degnen, og børnene sagde »du« til ham, ligesom 
bønderne gjorde. Sådan var skik og brug der på egnen. Min far var godt tilfreds 
med et jysk »do«. Det lød fortroligt. Det gjorde ham til børnenes far i skoletiden.

Vi var delt i to klasser, »lille klasse« og »store klasse«. Om sommeren gik de 
små i skole fire dage om ugen, de store kun to halve dage. Om vinteren var det 
lige omvendt. Vi sad ved nogle lange, forhakkede borde med skuffer til bøger og 
madpakker, drengene for sig og pigerne for sig. Det kneb noget med at få plads. 
Et bord var beregnet til fire, men fem eller seks børn måtte tit knibe sig sam
men på de fire pladser. Et år var vi 50 børn i »store klasse«, 33 drenge og 17 
piger. En eller to drenge måtte derfor sidde på tørvekassen nede ved kakkelovnen. 
Der sad de varmt og godt. En dag gik kassens låg i stykker, og en dreng dum
pede ned på tørvene. Han strittede i vejret med arme og ben og gav et brøl fra 
sig. Det morede vi os over. Min far hentede nogle brædder og lavede et nyt låg 
til kassen. Det kunne han let gøre. Han havde været tømrer, før han blev lærer. 
Da præsten det år kom for at holde eksamen, sagde han: »Hvor skal dog alle 
de drenge få koner fra? 17 piger er ikke nok til 33 drenge«. — »Nej«, sagde min 
far. »De fleste drenge må finde sig en kone i et andet sogn og holde bryllup der, 
og så bliver vi to, præst og degn, snydt for vore offerpenge«. — Det lo præsten 
ad. Det var sådan dengang, at brudefolk med deres følge ofrede penge i kirken 
til præst og degn, en krone eller lo, ligesom de havde råd til. Det var noget af 
præstens og degnens løn.

Lad mig fortælle lidt om en almindelig skoledag. Degnen sad ved pulten, det 
man nu kalder et kateder. Derfra regerede han over den propfulde skolestue. 
Det var let at regere, for børnene holdt af min far. Jeg kan ikke huske, at nogen 
lavede uro eller på anden måde forstyrrede undervisningen. Det kunne ske, at en 
tjenestedreng faldt i søvn en times tid. Min far lod ham sove i fred. Det var ikke 
let at være tjenestedreng. Han skulle op af sengen klokken lire om sommeren, 
klokken fem om vinteren. Og så målte han arbejde hårdt nogle timer, før han 
gik i skole. Der gjorde en lille søvn ham godt, og når han Hk søvnen gnedet af 
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øjnene, kunne han tage fat på skolearbejdet. Min far skulle ellers nok bolde os 
vågne. Han sad ikke og røg på en lang pibe og læste sin avis, som nogle degne 
gjorde dengang. Han behøvede ikke at banke børnene i hovedet med en hård 
pibespids eller at bruge andet til at slå med. Det kunne ske i andre skoler, vid
ste jeg. Dermed vil jeg ikke sige, at min far udmærkede sig frem for de Heste 
landsbylærere på hans tid. Der var mange af hans slags, ved jeg.

Min far var især god til at fortælle. Han fortalte bibelhistorie, danmarks
historie, eller hvad det nu var, så levende, 
ikke Hk noget ud af det. Vi sad og slugte 
det hele, og jeg var ikke ene om at få 
vand i øjnene, når han fortalte de gode 
historier fra Det gamle Testamente, om 
Jakob og hans sønner, Josef i Ægypten, 
Jeftas datter, Davids sorg over Absalons 
død, og meget, meget mere. Danmarks
historien blev en broget billedbog for os. 
Da far en dag sad og fortalte om de dra
belige jomsvikinger, glemte han, at vi skulle 
have frikvarter. Vi var kommet et godt 
stykke ind i næste time, da far pludselig 
tog sit ur frem og sagde: »Hør, det er 
sandt! Vi skal jo holde frikvarter!« — »Åh 
nej, Elkjær!«, var der en, der sagde, »vil 
du ikke blive ved med at fortælle? Det er 
meget bedre«. — »Nej«, sagde min far, »I 
skal ud og tumle jer på legepladsen, ellers 
blive både I og jeg stivbenede af at sidde 
her«.

Til regning, diktat og genfortælling 
brugte vi en tavle og en griffel med kulørt 
papir om. Min far gik rundt og så på det 
og hjalp os til rette. Når en tavle var fuld 
af regnestykker og godkendt af min far, 
spyttede vi på den og tørrede tallene ud 
med vort trøjeærme. Det var ikke renligt 

at det skulle være en sær snegl, der

Lierer Søren Peder Elkjær, Honuin, og 
hustru Kirsten, f. Sørensen.

P. Madsen fot. o. 1910.

og vist usundt, men ingen af os blev
syge eller døde af den grund. I mine sidste skoleår ville far indføre den forbed
ring, at vi skulle have en våd klud til at tørre tavlen ren med. De pæne piger, 
der havde forstand på rengøring, viste os drenge et godt eksempel, men spytklat 
og trøjeærme gik ikke helt af brug mellem drengene, så vidt jeg husker. Kun til 
skønskrivning brugte vi pen, blæk og en skrivebog med billeder på omslaget.

Lærte vi så noget? Ja, en hel del. Vi havde ikke så mange fag, som børn har 
nu, men læsning, skrivning, regning, danmarkshistorie og geografi, også bibel
historie, lærte vi grundigt. Vi fik næsten ingen lektier for. Især drengene kunne 
dårlig få noget læst hjemme. De skulle passe kreaturer og gøre andet arbejde. 
»Det er også lige meget«, sagde min far, »når I passer jeres skolegang, hører godt 
efter og gør jer umage med regning og skrivning, så skal jeg nok lære jer, hvad 
I har brug for«. Det slog også til. Mange af min fars elever blev ansete mænd 
på egnen eller andetsteds. Nogle få blev lærere. Én, Kristen Bording, blev land
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brugsminister i flere år, end nogen anden har været det. Min far gjorde ham 
naturligvis ikke til minister, men gav ham sin datter, min søster, til kone.

Hver skoledag begyndte med en lille andagt og morgensang. Når dagen var forbi, 
sang vi en aftensang, og så gik børnene op til pulten og gav min far deres hånd 
til farvel. Det håndtryk var ikke blot en gammel skik, men også en tak for dagen. 
Sløjd og sport hørte ikke med til skolens daglige arbejde, men da min far var 
en god gymnastiklærer, tog han drengene, efterhånden også pigerne, med over i 
forsamlingshuset og underviste dem i gymnastik. En fodbold kendte vi ikke noget 
til dengang. Et par aftener om ugen i vintertiden underviste far også de drenge, 
der havde lyst til det, i husflid. Vi lærte at save, høvle og lave forskellige nyttige 
ting, også udskæring af pyntelige småting, noget man vist ikke lægger vægt på 
nu om dage.

Før jeg blev udskrevet af skolen, var der så mange børn, at en forskole til 
de mindre blev oprettet. De blev undervist af en lærerinde. De store drenge hos 
min far ville af og til drille den ny frøken. I et frikvarter fandt tre drenge på at 
bombardere frøkenens landlige w.c.-dør med snebolde, så hun ikke kunne slippe 
ud. Da min far kaldte sine børn ind ved at pibe i en trillefløjte, blev den stak
kels frøken endelig befriet. Hun var rød i hovedet af raseri og klagede til min 
far. Nu måtte han gøre noget for alvor, hentede en stok og stillede sig op ved pulten.

»Kom her hen, Peter!« sagde han. Alle vi uskyldige sad musestille. Nu ville 
der ske noget uhørt, tænkte vi. Nu greb degnen til våben! Peter luskede op til ham.

»Har du kastet snebolde på lærerindens vandhusdør?«
»Ja«, sagde Peter.
»Vil du love aldrig at gøre det mere?«
»Ja«, sagde Peter.
»Så skal du slippe for denne gang«, sagde far.
Derefter kom turen til Hans. Han fik de samme spørgsmål, gav de samme 

svar og fik samme straf, altså ingen. Den tredje hed Steffen, en ufortrøden krabat.
»Har du kastet snebolde på lærerindens vandhusdør?« spurgte far.
»Ja«, sagde Steffen.
»Vil du love aldrig at gøre det mere?«
»Nej«, sagde Steffen.
»Hvad siger du, dreng?« råbte far.
»Jeg siger nej, for jeg ved ikke, om jeg kan holde det«, sagde Steffen.
»Nå ja«, sagde far, »så skal du slippe for denne gang«.
Stokken kom ikke i brug, men havde gjort sin virkning alligevel. Jeg hørte 

aldrig siden, at nogen af de store drenge generede frøkenen.
Jeg husker en anden historie om den samme Steffen. Da var han en lille 

dreng, og præsten holdt eksamen hos os. Vi begyndte med bibelhistorien, og det 
gik, som det skulle, til præsten ville høre Steffen fortælle.

»Kender du en, der hedder Jakob?« spurgte præsten.
»Ja«, sagde Steffen, »ham kender jeg godt«.
»Fortæl så noget om ham!«
»Det kan jeg sagtens«, sagde Steffen. »Jakob har en vejrmølle, der kan trække 

en slibesten, og den mølle har han selv lavet. Han har også duer og perlehøns, 
og så har han en hjulbør, som han selv har lavet«.

Præsten så forundret på Steffen, og Steffen så nok så glad på præsten. Nu 
greb min far ind
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»Det er nok Jakob hos Anders Jensens, du snakker om, Steffen«.
»Ja«, sagde drengen. »Ham kender jeg bedst. Jeg er omme hos ham næsten 

hver dag«.
»Kender du ikke den Jakob, jeg har fortalt jer om i bibelhistorie, ham med 

de tolv sønner?«
»Nå, den Jakob«, sagde Steffen. »Jo, ham kender jeg også, men ikke nær så 

godt som Jakob hos Anders Jensens«.
»Lad os høre, hvad 

du ved om Jakob og 
Esau«, sagde far for at 
hjælpe Steffen på gled.

»Jo«, sagde drengen. 
»Esau var lådden, men 
det var Jakob ikke. Så 
tog Jakob nogle lådne 
muffediser på og gik 
ind til deres far, ham 
den blinde Isak, og der 
lik Jakob alt det, Esau 
skulle have haft, både 
velsignelser og kameler 
og kreaturer. Han var 
en klog rad, den Jakob, 
men lave en vejrmølle, 
der trækker en slibesten, 
det tror jeg ikke, han 
var klog nok til«.

Præsten og min far 
vidste han da.

Honum skole o. 1893. Til venstre lærer Soren Peder Elkjær 
og hustru. 2. række ydersi til højre Sigurd Elkjær. P. Madsen fol.

morede sig, og Steffen slap for videre tiltale. Noget

Hver lørdag brugte min far en time eller mere til oplæsning for os i skolen. Den
gang var der ingen egentlige drenge- og pigebøger. Far læste Ingemanns historiske 
romaner, Carit Etlars »Gøngehøvdingen« og flere bøger, der oprindelig var skrevet 
for voksne. Af og til forklarede han os noget, men det meste kunne vi forstå. Og 
så levede vi mellem konger og dronninger, prinser og prinsesser, riddere, gønger, 
tatere og smuglere. Det var spændende. Vi sukkede, når far lukkede bogen i, og 
glædede os til den næste lørdag, når historiebogen kom frem igen. Jeg var så 
heldig stillet, at jeg aldrig manglede bøger. Far havde nogle hylder fulde, og jeg 
læste på livet løs i de lange vinteraftener.

Det er svært at skrive om en far, som jeg så op til og følte mig inderlig 
knyttet til. Nej, ikke svært, men kan jeg gøre det uden at give ham mere, end 
der tilkommer ham? Jeg vil derfor lade en anden give sit besyv med. Den anden 
er min bedste ven fra drengeårene, et par år ældre end jeg. Han hedder Thor
vald Andersen og udvandrede til U.S.A. som ganske ung. Der har han været bo
sat i over halvtreds år uden anden dansk forbindelse end lidt brevveksling og et 
par korte besøg herhjemme. Da jeg for et års tid siden bad ham nedskrive nogle 
minder fra sin drengetid, lik jeg en udførlig beretning, der både giver et tidsbil
lede og viser, at min far ikke forgæves har lært ham at skrive med griffel på en 
tavle. Pennen lystrer ham ikke mindre godt nu, da han er 76 år gammel. Uden 
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overdrivelse kan jeg kalde ham et lyst hoved. Her følger beretningen med hans 
egen retskrivning. *

Sidst i 1880erne opstod der en bevægelse i Hvirring sogn, der blev kaldt fri
skolebevægelsen. I virkeligheden var det der på stedet en reaktionær bevægelse. 
Det virkelige formål var, at nogle få storbønder sluttede sig sammen, så de kunne 
få særlig undervisning for deres børn. For at det kunne se demokratisk ud, tog 
de nogle få fattigfolk med i bevægelsen, men delte forandrede ikke formålet. De 
oprettede så en privat skole i Honum, for det var særlig her, bevægelsen havde 
sit midtpunkt, men der kom også børn til denne skole både fra Hvirring og 
Flemming.

Min far Kristian Andersen på Rask Mark var ikke med i denne bevægelse, 
men til at begynde med var han dog heller ikke særlig imod den. Det var først 
senere, det gik op for ham, hvad det hele virkelig betød, og da var det, han blev 
en stærk modstander, uden tvivl den betydeligste i hele sognet.

Denne friskolebevægelse var skyld i, at der i lang tid var splid og uenighed 
om næsten alt muligt, særlig i Honum. Da tiden således var moden til oprettelse 
af et andelsmejeri, blev der et vældigt spektakel. Friskolefolkene ville ikke slutte 
sig til det mejeri, der blev oprettet i Rask Mølle, men foretrak at sende deres 
mælk til Flemming, vel sagtens fordi de vidste, at i Rask Mølle var deres indfly
delse ikke stort bevendt. Hele andelsbevægelsen var jo baseret på det demokra
tiske princip: Lige ret for alle. Og da friskolebevægelsen var skyld i megen 
uenighed eller næsten fjendskab i Honum og omegn, kan man let forestille sig, 
at ingen friskolefolk ville blive valgt ind i ledelsen af mejeriet. De foretrak altså 
at sende deres mælk til Flemming, hvor stemningen mod dem var knap så stærk. 
Og den dag i dag ser man det særsyn, at bønderne i den lille by Honum sender 
deres mælk til to forskellige mejerier.

Et andet eksempel på uenigheden i Honum: Når der var tid for høstgilde, 
en smuk gammel dansk sædvane, var det skik at holde den på samme dag i hele 
byen og omegnen, og om aftenen samledes alle i byens store forsamlingshus for 
at danse til langt ud på natten. Man kan vel ikke sige andet, end at det var en 
pæn og fornøjelig måde at fejre høstgilde på. Men så kom friskolefolkene i tanke 
om, at de ikke ville have de fattige bønder og husmænd fra Rask Mark med til 
deres gilde, og de blev så udelukkede. Dette var skyld i stor uvilje og vrede hos 
folk fra Rask Mark. De følte det, som om de blev anset for uværdige til at komme 
sammen med de Honum bønder, og deres svar var, at de holdt deres eget høst
gilde i fællesskab på Rask Mark.

Og således var det på mange måder. Der skulle oprettes en tyreavlsforening 
for Honum og omegn, men det kunne man heller ikke enes om, og resultatet 
blev to tyreavlsforeninger i stedet for én. Et år skulle der være sognerådsvalg. I 
stedet for at vælge dem, der var bedst egnede, eller i det mindste følge de almin
delige partilinier, højre, venstre eller socialister, lod man hele valget dreje sig om 
friskolebevægelsen. Friskolefolkene ville have pengetilskud fra kommunen til deres 
skole, mens andre hævdede, at hvis nogen ønskede at sende deres børn til pri
vate skoler, måtte de selv betale for det. Hver side havde sin liste af kandidater, 
og det blev en vældig kamp. Friskolefolkene tabte.

Læreren i kommuneskolen i Honum på denne tid hed Jørgen Hansen. Han 
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var en meget dygtig og afholdt lærer, men al den splid og uenighed blev omsider 
for meget for ham, han søgte et andet kald og flyttede kort efter til Gauershind 
syd for Vejle. Honum, der var et temmelig stort skoledistrikt, måtte søge ny lærer. 
Blandt de mange ansøgere kom Søren Peder Elkjær og en, der hed Sejr, til at 
stå først på listen.

Min far Kristian Andersen, der ved den tid var medlem af sognerådet såvel 
som af skolekommissionen, foretrak Sejr, mens mange andre helst ville have El
kjær som lærer. Min far gjorde alt, hvad han 
kunne, for at få Sejr ansat, men for en gangs 
skyld vandt han ikke den sag, han kæmpede for. 
Elkjær blev lærer i Honum. Da var det, min far 
begik en fejl, som han senere fortrød og søgte 
at gøre god igen. Han tog sine børn ud af den 
offentlige skole og sendte dem til friskolen. De 
store børn blev sendt til en malersvend, der hed 
Hans Laursen og holdt skole i husflidshuset ved 
siden af kommuneskolen, mens de mindre, der
iblandt jeg, gik til en Marie Langgaard og hen
des nære veninde Kirstine Hestbæk, og de holdt 
skole i et hus omtrent 200 m syd for kommune
skolen. De to var venlige nok, vist også dygtige, 
men alligevel kunne jeg ikke rigtig tilpasse mig. 
Børnene var allesammen pæne og velopdragne, 
og ingen gjorde mig fortræd. De havde en ejen
dommelig måde at lege på, som jeg hverken har 
set før eller siden, men som jeg kan fortælle om.

Lige ved siden af skolen var der en gammel 
lergrav, der ikke var ret dyb, men helt tør. Her 
havde de ældste af drengene udlagt jorden i 
»gårde«, det vil sige hver af drengene »ejede« et 

Thorvald Andersen. Foto fra o. 1940.

stykke af lergraven, hvor han
havde sin gård. På hvert stykke var en hel del håndstore sten, der kaldtes køer. En 
lidt mindre rund sten var en gris, og en endnu mindre var en høne. En sten 
med et hul i, hvor man kunne binde en snor, var en tyr med ring i næsen. 
Køerne blev fodret med afplukket græs som hø og med fint grus som kraftfoder.

Drengene handlede så med deres køer og svin akkurat ligesom deres fædre 
med rigtige kreaturer. Når en dreng havde fundet en rigtig pæn rund, lidt aflang 
sten, kunne han godt sælge den til en anden »gårdmand« for 1 eller 2 øre. De 
havde sikkert meget morskab ud af deres leg, men jeg passede ikke rigtig ind i 
den, for det traf sig således, at der ikke var mere land i lergraven, så jeg kunne 
ikke få en rigtig gård for mig selv. En venlig, lidt ældre dreng gav mig derfor stilling 
som »røgter« på hans store gård. Han havde ca. 30 køer, en tyr og utallige svin 
og høns. En anden dreng, der var søn af en fattig mand i byen, og som nærmest 
var tilladt i skolen som vinduespynt, kunne heller ingen gård få, men havde 
plads som »forkarl« på en af gårdene. Jeg kunne ikke lide den måde at lege 
herre og tjener på.

Imidlertid foregik undervisningen i skolen. Vi lærte de almindelige skolefag 
og hørte noget musik. Kirstine Hestbæk spillede på orgel for os i lange baner. 
Da hun en dag var færdig med sit spil, spurgte hun hver enkelt af os, hvad han 
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eller hun syntes om det. Alle de andre syntes, det var vidunderlig skønt, men da 
turen kom til mig, sagde jeg, at jeg ikke syntes om det, og så spurgte jeg hende, 
om hun ikke kunne spille på harmonika. Jeg sagde også du til hende, og det var 
måske medvirkende til, at jeg siden blev behandlet lidt køligt.

Lidt efter lidt udviklede det sig til, at jeg hadede at gå i skole. En sommer
morgen fik jeg den ide, at jeg kunne lægge mig i lyngen på en af de store 
kæmpehøje nord for byen og så ligge der, til skolen var forbi ved firetiden. Som 
tænkt så gjort. Jeg lagde mig på den nærmeste høj. Lyngen var omtrent en fod 
høj og skjulte mig fuldstændig. Jeg lå der i lang, lang tid, spiste min medbragte 
mad og ventede i lang, lang tid igen. Omsider blev jeg enig med mig selv om, at 
nu måtte det være ved den tid, jeg plejede at komme fra skole, og så gik jeg 
hjem. Klokken var halv tolv.

Min mor, der var ved at koge »onnen«, blev helt forskrækket ved at se mig 
på denne tid af dagen. Hun sagde: »Gud hjælpe dig, mit arme barn, hvis din far får 
at vide, du ikke er i skole, så får du klø. Skjul dig ude i bryggerset, så han ikke 
ser dig«. Det gjorde jeg, men det var ikke til at skjule sig en hel eftermiddag for 
min far. Jeg blev opdaget, fik klø og blev formanet til at gå i skole og ikke lægge 
mig på flere kæmpehøje og drive dagen bort. Jeg lagde mærke til, at kløene ikke 
var så hårde, og formaningerne ikke var så strenge, som jeg havde ventet.

Jeg gik så i skole den næste dag og i adskillige dage, men det gik ikke bedre 
end før. Jeg søgte at gøre min skolevej så lang som mulig, og kunne jeg komme 
til at tale med nogen, så gjorde jeg det. Hvis jeg kom for sent i skole, gjorde det 
ikke noget. Marie Langgaard syntes at være ligeglad. En morgenstund kom jeg 
forbi Westes gård. Der var en luge i nødsmuren, lige netop stor nok til at en 
dreng kunne kravle ind. Min far havde ganske vist sagt, at jeg ikke måtte lægge 
mig på en kæmpehøj, men han havde ikke sagt noget om et nøds. Jeg kravlede 
ind og lagde mig i en dynge halm. Westes dreng kom snart, og jeg hjalp ham 
med hans arbejde. Han kunne også fortælle mig, hvad klokken var, og hvornår 
det var den rette tid at komme fra skole, og så tænkte jeg, den hellige grav var 
vel forvaret.

Det gik godt den første dag, og kun min mor opdagede noget. Jeg havde 
halmstrå i alt mit tøj, og det får man ikke i skolen. Men hun sagde ikke noget. 
Den næste dag gik jeg atter til Westes nøds, og alt gik som dagen i forvejen. Da 
jeg kom hjem i rette tid, sad min far og ventede mig. Han havde fået besked. 
Min mor havde grædt, kunne jeg se. Jeg ventede mig jo en ordentlig dragt klø, 
men mærkelig nok fik jeg ingen. Det gik over min forstand. Jeg fik kun en for
maning om at gå i skole og ikke lægge mig på kæmpehøje, i nødser eller andre 
steder. Jeg sagde til mig selv: Skal jeg gå i den skole, så skal jeg, og der er ikke 
noget at gøre ved det, men jeg vil i hvert fald ikke gå og røgte de forbandede 
stenkøer for de andre drenge. Jeg ved, hvad jeg vil gøre, jeg vil lave mig en flits
bue og en pil, og når de andre drenge leger med deres sten, vil jeg gå på jagt. 
Når man er seks år gammel, er alting muligt. Måske jeg kunne skyde en hare 
eller et rådyr? Jeg gik ud i haven og skar mig en hasselkæp af passende stør
relse og lavede mig en bue. Pilen skar jeg af en af de underste tynde skud, der 
vokser på alle hasselbuske.

Den næste dag gik jeg i skole. Da middagstimen kom, spiste jeg min mad, 
og i stedet for at lege med de andre drenge i lergraven tog jeg min bue og pil 
og så mig om. Jagten forekom mig at være bedst nordpå, og derfor gik jeg hen
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Parti fra Honum o. 1900. Fra venstre forsamlingshuset, skolen, husflidshuset og den addstc skole. 
(Jfr. billederne i Østjysk Hjemstavn 1959 s. 37 og 43).

ad vejen mod kommuneskolen. Jeg så hverken harer eller agerhøns, men der sad to 
børn i vejgrøften og plukkede blomster, en dreng og en lille pige. Drengen var 
omtrent på min alder, mens pigen var mindre, og de så gode ud. Da jeg nærmede 
mig, rejste drengen sig og kom ud på vejen. — »Goddag«, sagde jeg. Han sagde 
også goddag. — »Det er godt vejr i dag«, sagde jeg. Man skal jo være forsigtig. 
— »Ja, det er det«, sagde han. Han havde sort, stridt hår, en meget hvid hud, 
blå bluse, grå knæbukser og sorte strømper på, og han gik i træsko. Jeg havde 
bare ben. — »Er det din bue?« spurgte han. — »Ja, det er det«, sagde jeg. »Har 
du lyst til at prøve den?« — Jo, det havde han da. Han tog buen, lagde pilen 
på strengen og skød hen over vejen. — »Det er en god bue«, sagde han. — »Det 
er også en god pil«, sagde jeg. — »Ja, det er det«, svarede han.

Sigurd Elkjær, som den ny dreng hed, havde dog ikke mere begreb om det 
hæderkronede skydevåben end jeg. Buen kunne være god nok, men pilen havde 
en fundamental fejl i sin konstruktion: den var lige tung i begge ender, hvilket 
bevirkede, at den efter at have forladt buestrengen slog en mere eller mindre 
vellykket kolbøtte i luften for straks efter at falde til jorden med spidsen i tilfældig 
retning uden at kunne gøre en kat fortræd.

Det viste sig, at Sigurd var fem år gammel, at hans far var den ny lærer, at 
han allerede var begyndt at gå i skole, og at han syntes vældig godt om det. 
Han havde før boet i Haurum. — »Der har jeg en moster, kender du Bodil 
Thors?« spurgte jeg. — Jo, hende kendte han og havde også smagt hendes små
kager. — »Har du også set Haurum Søsten?« spurgte jeg. — »Mange gange«, 
sagde han. »Ved du, hvordan den er kommen til at ligge der?« — Nej, det vidste 
jeg da ikke. — »Det var en troldkælling ovre fra Sindbjerg, hun var blevet gal 
på Tamdrup kirke og ville slå den om, og så tog hun den største sten, der var, 
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og svøbte sit ene hosebånd om den og smed stenen over efter Tamdrup«. — 
»Den kælling må have haft nogle ordentlige skanker, når hendes hosebånd var 
stort og stærkt nok til at smide med sådan en sten«. — »Ja«, sagde Sigurd. 
»Hendes ben var nok tykke, men hosebåndet gik jo i stykker, og derfor kom 
stenen ikke mere end halvvejs til Tamdrup, den faldt ned i Haurum Sø, hvor 
der nu er lyngmark. Hvis det hosebånd ikke var gået i stykker, havde stenen 
slået Tamdrup kirke om«.

Jeg havde sandt at sige hørt noget lignende, men havde ikke rigtig haft lidus 
til det. Det måtte altså være sandt alligevel. Sigurd Elkjær så ikke ud til at ville 
lyve. Den Haurum Søsten! Det var da en sten, der kunne vaske sig. De dumme 
stenkøer nede i lergraven begyndte at se ynkelige ud.

Nu lød friskolens klokke, og det var tid for mig at gå tilbage til skolen igen. 
Jeg sagde farvel til min ny ven og gik. Den lille pige havde fortsat med at plukke 
blomster i vejgrøften og havde nu begge hænder fulde. De to børn gik så hen 
mod kommuneskolen. Således indledtes et venskab mellem Sigurd Elkjær og mig, 
der har holdt sig siden. Forbindelsen mellem os har været afbrudt af og til af 
krig, depression, mere krig og andre genvordigheder, men venskabet har holdt sig.

Den aften på vej hjem fra skole fik jeg en god ide. Jeg havde lagt mærke til, 
at min fars bestemthed om, at jeg skulle gå til friskolen, havde formindsket sig 
betydeligt i den senere tid. Hvad om jeg i stedet for at gå i friskolen gik til 
Sigurds far i den anden skole? Jo mere jeg tænkte på det, jo bedre syntes ideen 
at være. Jeg besluttede at tale med min broder Therkel om det. Vi to holdt altid 
sammen, og jeg vidste, at ham kunne jeg stole på. — »Ved du hvad, Therkel«, 
sagde jeg. »Lad os gå hen til den ny lærer i morgen i stedet for at gå, hvor vi 
nu går«. — »Ja, lad os det«, sagde Therkel. Han var altid villig til at tage del i 
et eventyr, og desuden havde han også haft genvordigheder, der hvor han gik i 
skole hos malersvenden, uden at jeg vidste meget om enkelthederne.

Næste dag gik vi to drenge så ind i skolen, hvor Elkjær underviste. Da han 
så os, spurgte han: »Ved jeres far, at I er her?«. Han talte jysk, og det var noget, 
vi forstod. Vi to drenge var ikke særlig pæne og velopdragne, men vi var da 
heller ikke så dårlige, at vi gav os af med at lyve. Therkel var vor talsmand og 
sagde, at vores far ikke vidste noget om det. Elkjær syntes noget betænkelig og 
sagde: »I kommer nok til at bede jeres far om lov til at gå i skole her, jeg har 
ikke noget imod det«. Vi lovede at gøre, som han sagde, og fik så en plads anvist 
mellem de andre drenge. Børnene sad efter alder og ikke efter som læreren 
syntes om dem.

Samme aften fortalte vi så vor far, hvad vi havde gjort, og han sagde ikke 
andet, end at så var den ting i orden, vi kunne begge to gå til den ny lærer, 
hvis vi helst ville. Fra nu af gik vi i skole hos Elkjær, og der befandt vi os så 
godt, at vi aldrig tænkte på at skulke. Som før sagt underviste malersvenden 
Hans Laursen nogle børn i husflid^huset tæt ved den rigtige skole. Dem erklærede 
vi krig, og det gik tit voldsomt til. Der kunne vanke blodige næser, når Elkjær 
ikke så det og talte os til rette. De to lærere havde hver sin filosofi. Elkjær sagde: 
»Jeg vil ingen spektakler have. I skal lade de andre børn være i fred, de er lige 
så gode som I er«. — Hans Laursen sagde: »Lad børnene ordne deres egne for
hold med hverandre!« — Døm selv!

Da der var gået et halvt års tid eller så, trak Hans Laursen sig tilbage, og 
nu var der kun to skoler i Honum by. Friskolen med Marie Langgaard som 
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lærerinde fik en ny bygning opført ca. Vs km vest for kommuneskolen. Dermed 
hørte de daglige slagsmål op, men når vi mødte nogle af friskolebørnene på 
vejen, måtte de kønt gå til side for os, ellers fik de klø, for vi var både de fleste 
og de stærkeste.

I husflidshuset, der nu kun blev brugt nogle vinteraftener til dets egentlige 
formål, lå der oppe på loftet 12 gamle forladegeværer med lange bajonetter på. 
De havde været brugt i skytteforeningen til militære øvelser, da »Sønderjylland 
vundet, det er kampens 
mål«, som der stod på 
en fane i forsamlingshu
set. Man kunne ikke gøre 
fortræd med et sådant
gevær, for låsen var taget 
ud og bajonetten om
bøjet i spidsen. Da El
kjær en dag var til be
gravelse et par timer, 
opdagede vi, at døren til 
husflidshuset ikke var 
låset. Vi fandt da på at 
gå ind og hente gevæ
rerne, og tolv mand stærk 
under min broder Ther- 

Gravhøje ved »Fruens Vej« nord for Honum. Foto fra 1950.

kels kommando marcherede vi hen til friskolen, stillede os op på række, og 
Therkel kommanderede »præsenter gevær« og »fæld gevær«. Friskolebørnene stod 
i en klynge tæt op ad deres skolemur og sagde ikke et muk. Da vi havde truet 
lidt, marcherede vi tilbage, lagde geværerne på plads og gik nok så uskyldige ind 
i vor skolestue for at vente på Elkjær. Han sagde aldrig noget om vor bedrift, 
så ingen havde sladret, hvad vi ellers havde ventet.

Lærer Elkjær og min far blev siden meget gode venner. Min far var i mange 
år medlem af skolekommissionen, og det var hans pligt at overvære de halv
årlige eksaminer i Hvirring-Hornborg kommunes skoler, og han fandt, at Elkjærs 
undervisning stod fuldt ud på højde med undervisningen i de andre skoler.

Mens jeg gik i skole, var jeg sandelig ikke altid, hvad man kalder en artig 
dreng, men så stærk var Elkjærs indflydelse på mig, at han kunne styre mig 
uden en eneste gang at give mig legemlig straf, ikke så meget som en lussing. 
En dag på vej hjem fra skolen mødte jeg tre friskoledrenge og kom i slagsmål 
med dem. Ligesom salig Ib Abeisen i »Gøngehøvdingen« tog jeg dem alle på min 
samvittighed og gennemtærskede dem. Dette var at gå for vidt. Faderen til en af 
drengene gik til Elkjær og forklagede mig. Det må være sket samme aften, for 
næste dag i skolen måtte jeg give en udførlig forklaring om, hvad jeg havde 
bedrevet. Jeg blev formanet om, at jeg ikke måtte give friskolebørnene prygl, og 
så tilføjede Elkjær, at fra nu af blev det nødvendigt at følge mig uden for Honum 
by hver aften efter skoletid, så der ikke blev flere slagsmål. Det kunne han da 
så godt gøre for at holde fred.

Dette fik jeg lov til at tænke på hele dagen. Om aftenen måtte jeg vente, til 
alle de andre børn var gået. Elkjær gjorde sig nu rede til at følge mig på vej, 
som han havde sagt, da han lige som tilfældigt sagde: »Jeg kommer lige til at 
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tænke på, at der måske kunne være en anden måde at ordne det hele på. Hvis 
du vil love mig ikke at slås med friskolebørnene eller gøre dem fortræd, så er 
jeg villig til at lade dig slippe for denne gang«. Dette lovede jeg meget beredvil
ligt, da jeg på den måde kunne undgå den ydmygelse at have min lærer til at 
følge mig gennem byen, fordi jeg ikke kunne opføre mig ordentligt. Desuden var 
det muligt, at min egen far så ikke fik at vide, hvad jeg havde gjort, og han ville 
nok have taget hårdere fat end Elkjær. Efter den tid gav jeg mig ikke mere i 
slagsmål med friskolebørnene.

En anden gang fortjente jeg også straf. Når vi fik fri fra skolen om eftermid
dagen, fik de, der sad på drengenes øverste bænk, lov til at gå først og derefter 
nedad, til sidst pigerne. En dag var en kammerat og jeg blevet enige om at lave 
kunster med pigernes træsko. I forstuen var der en stor hylde med mange små 
skillerum, hvor hvert af børnene havde sin egen plads til sine træsko, pigerne 
øverst. Så snart vi to slemme drenge var kommet ud i forstuen efter at have 
sagt farvel til Elkjær, rev vi alle pigernes træsko ned af hylderne og rørte godt om 
i dem, da de alle lå i en dynge på gulvet, og så løb vi vor vej så hurtigt som muligt.

Det var med bankende hjerter, vi mødte op i skolen den næste dag, men 
Elkjær tog det ikke så alvorligt. Han fældede en dom, der ligesom i affæren med 
friskoledrengene var kong Salomon værdig. Da min kammerat og jeg ikke havde 
forstand til at opføre os ordentligt, så kom vi hver dag til at vente, til alle de 
andre havde forladt skolen. Denne ordning holdt sig måske en uges tid. Derefter 
lod Elkjær nåde gå for ret, og vi fik lov til at gå sammen med de andre, men 
vi skulle nok lade pigernes træsko være i fred for eftertiden.

Ikke alene i skolen, men også ved andre lejligheder var Elkjær god til at 
fortælle, og det gjorde et dybt indtryk på mig. Lad mig nævne en tildragelse, 
der forklarer, hvad jeg mener, og som viser, at jeg heller ikke var ligegyldig i hans 
øjne. Da jeg var en temmelig stor dreng, vistnok 13 år gammel, kom jeg en aften 
ind til Elkjærs i et ærinde for min far. Da gav Elkjær sig til at fortælle om gamle 
dage, om sæder og skikke og livet, som det formede sig for bønderne der på 
egnen i en svunden tid. Hans kone og to ældste børn, Sigurd og Helga, var for
uden mig tilhørere, de mindre børn var lagt i seng. Han blev ved at fortælle, og 
jeg var så interesseret, at jeg ikke havde sans til at sige godnat og gå min vej. 
Klokken blev elleve, før jeg kunne rive mig løs. Dengang blev klokken ni anset 
for at være den rette sengetid for fyre som mig. Jeg har tit tænkt på, at Elkjærs 
kone må have været en meget tålmodig kvinde. Jeg kan huske, at jeg bagefter 
skammede mig over, at jeg ikke gik noget tidligere.

Ja, Elkjær har haft stor indflydelse på mit liv. Han var en stærk karakter, 
var altid sikker på sig selv og vidste nøjagtigt, hvad der var ret. Min egen far 
kendte også straks forskel på ret og uret, også han havde dybe rødder i det 
danske folk. De to mænd får mig til at tænke på to mægtige træer, der står ved 
vandet. *

Sådan skriver min gamle ven om skoleforholdene på vor barndomsegn i 
1890erne. Han stiller sagen på spidsen. Jeg kender den endnu mere nøje, men 
vil på ingen måde frakende friskolebevægelsen ideelle hensigter. Den var mange 
steder et opgør med gammel slendrian i folkeskolen, betød nyt liv og friskhed i 
undervisningen. At min far blev indblandet i striden nogle år, skyldtes ikke hans 
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undervisning, der i høj grad var præget af Koids skoletanker og mindst lige så 
fri som i byens friskole. Lad mig gengive hans egne optegnelser om skolestriden. 
De viser ingen bitterhed mod de mænd, der i begyndelsen søgte at gøre ham 
livet surt. *

Da jeg søgte embedet i Honum, vidste jeg godt nok, der var en mindre fri
skole i byen, og at den var skyld i min forgænger Jørgen Hansens bortrejse. Jeg 
havde flere bekendte i Honum, også af de førende. De opfordrede mig til at søge 
det ledige embede, der var større og bedre lønnet end ved »biskolen« i Haurum, 
hvor jeg ganske vist befandt mig godt, men hvor lønnen knap kunne føde en 
familie. En lærer Sejr, der før havde været friskolelærer, blev min stærkeste 
medbejler. Skønt friskolefolkene hverken ville betro ham eller mig deres børn, 
stemte de sammen med andre på ham, så han opnåede at blive nummer to på 
beboernes liste til sognerådet. Jeg blev nummer et. Sejrs tilhængere var meget 
ihærdige. Den mest aggressive var Kristian Andersen på Rask Mark, et fremtræ
dende medlem af sognerådet. Han gik rundt og agiterede for Sejr. Han kom også 
til en af mine venner, Søren Jensen i Kokborg, og ville overtale ham, men det 
hjalp ikke. Han både truede med og bandede på, at Søren Jensen aldrig skulle 
få en tillidspost i kommunen, han skulle komme til at ligge i skidtet for de andres 
fødder. — »Vi er kommet vidt i mange retninger her i Honum, men i religiøsitet 
tror jeg, vi står noget tilbage endnu«, svarede Søren Jensen. Ved næste kommu
nevalg blev han valgt ind i sognerådet og var dets betydelige formand i mange 
år. Kristian Andersen blev derimod ikke valgt tiere. — Jeg hørte siden fortælle, 
at en ikke uintelligent, men fanatisk kone sagde: »Ja, nu er der ikke andet at 
gøre for os end at bede Gud om, at Elkjær må dø«. - Hendes bøn gik ikke i 
opfyldelse.

Trods bulder og brag fulgte sognerådet, hvis formand var min gode ven 
pastor Konradsen i Hvirring, flertallet af beboernes indstilling og satte mig øverst 
på den endelige liste med Sejr som nummer to. Begge »partier« sendte nu depu
tationer til skoledirektionens formand provst Høegh-Guldberg i Vær med deres 
krav. Provsten kendte mig fra sine visitatser i Haurum skole og fandt ingen 
grund til at vrage mig for listens nummer to’s skyld. Jeg blev altså kaldet til det 
eftertragtede embede. Sejr søgte og lik nu det ledige, mindre embede i Haurum.

Det var lidt før jul 1890, at jeg flyttede til Honum. Der kom jeg i en ret ejen
dommelig stilling lige straks. Sejrs tilhængere følte sig så krænkede, at de lejede 
husflidshuset, der lå næsten lige klods op ad min skole, og ansatte en maler, 
Hans Laursen, til at undervise deres børn. Jeg havde børn nok endda, men var 
ikke netop glad for at have en privatskole så at sige lige for næsen og en friskole 
lige i ryggen. Der var oven i købet fælles legeplads for malerens og mine børn, så 
det gik ikke af uden slagsmål mellem de to hold. Det var især i den fri middagstime, 
at slagsmålene brød løs. Jeg gik da ud til børnene for at holde styr på dem, ja, få 
dem til at lege med hinanden. Det gik meget godt, når jeg bare var der, men jeg 
skulle også have lidt madro og ville have maleren til at overtage opsynet hveran- 
den dag. Han sagde blot: »Skidt, lad børnene slås!«

Da den første vinter var gået, og der blev holdt forårseksamen, kom turen 
også til skolen i husflidshuset. Efter hvad jeg hørte sige, blev præsten og skole
kommissionen ikke imponerede åf malerens flid. Han var en berejst mand, havde 
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endog været et par år i Amerika og høstet erfaring, men da pastor Kon radsen 
bad ham tale med børnene om den tredje trosartikel, lød svaret: »Det er jeg ikke 
belavet på«. — »Til eksamen må man være belavet på alt, også i religion«, sagde 
Konradsen. De sad og så lidt på hinanden, og da maleren stadig tav, måtte præ
sten selv tage fat. Han forstod at tale med børnene. Han var også en god støtte 
for mig. Ved mange lejligheder havde han søgt at tale de genstridige beboere til 
rette, og efter den mislykkede eksamen opgav de skolen i husflidshuset og ind
meldte deres børn hos mig. Kun den ovennævnte Kristian Andersen kunne ikke 
overvinde sig til det. Hans to sønner tog da sagen i deres egen hånd. De ville 
ikke gå i friskolen, men kom til mig af sig selv. Jeg spurgte, om de havde fået 
lov af deres far. — »Ikke endnu«, sagde de, »men vi skal nok få det ordnet«. — 
Jeg ved ikke, hvordan de fik det ordnet med deres myndige far, men de blev hos 
mig. Det var et par raske og velbegavede krabater. Det varede heller ikke længe, 
før jeg kom på talefod med Kristian Andersen, og vi blev efterhånden gode ven
ner. Han var en stærk personlighed, ikke let at bides med, men trofast, når man 
først havde vundet hans tillid. Det kan nævnes, han var en af de bedste fortæl
lere om livet på egnen i ældre tider. Hos ham fik Evald Tang Kristensen mange 
interessante bidrag til sine folkemindesamlinger.

Selve friskolen bestod i en årrække, men svandt lidt efter lidt ind. Til sidst 
var der kun én standhaftig mand tilbage. Han sendte da sine børn til efter- og 
friskolen i Flemming. De andre var efterhånden gået over til mig. Manden var 
dog ikke mere standhaftig, end at han lod sine voksne sønner gå i aftenskole hos 
mig. Også ham kom jeg på god talefod med. Jeg respekterede hans syn på fri
skolen. At den ikke kunne trives i Honum, var mere beklageligt for ham end 
for mig.
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ERINDRINGER OM ANDERS NIELSEN 
OG HJEMMET PÅ SVEJSTRUP ØSTERGÅRDAF ESTRID TORKILD-HANSEN

Østjysk Hjemstavn har spurgt mig, om jeg kunne tænke mig at skrive en arti
kel om min fader Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, med særlig vægt 

på det personlige og det, der knytter sig til egnen. Da jeg naturligvis har mange 
erindringer om dagliglivet i mit barndomshjem, om mine forældres virke hjem
me og ude og om den ånd, der herskede i hjemmet, og som har dannet en så

Familiebillede fra o. 1870. Anders Nielsen står i midten mellem sin ældre broder Niels 
og sin stedfader Jens Frandsen. Pigerne er Anders Nielsens søstre Karen, Johanne, An« 

Kirstine og Lim*. Den lille dreng er halvbroderen Niels Jensen.

værdifuld baggrund også for min egen tilværelse, har jeg ikke ment at kunne 
afvise denne opfordring.

Min fader havde sit barndomshjem i Jægergården i GI. Rye, og hans hjem
slavnsfølelse overfor denne gamle historiske by og dens særprægede slægt af 
Rye-bønder bevarede han livet igennem. Han var, som det gælder de fleste, der 
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har oplevet barndommen i et landbohjem, fyldt med erindringer om de mange 
oplevelser, som knytter sig til landsmandslivet med den nære forbindelse med 
naturen, med dyrkningen af markerne og pasning af dyrene, han blev aldrig 
træt af at genopfriske disse erindringer.

Mørke skygger kastedes tidligt ind over min faders barndom, idet begge 
hans forældre døde, endnu mens han var barn, faderen, da han var 4 år gammel, 
og moderen, da han var 10 år gammel. Søskendeflokken var imidlertid stor, og 
ældre søstre, foruden de stedforældre, han senere fik, tog sig af den mindre 
brod er.

I Hemstok — cl par mils vej øst for GI. Rye — boede hans bedsteforældre, 
og her var han glad for at komme; turen dertil var dog så lang, at han nok 
kunne blive træt og ved vintertid forkommen af kulde, inden han nåede frem, 
men han blev modtaget med en kærlighed og omsorg, som han trængte til under 
savnet af de rigtige forældre, og som skabte et hengivenhedsforhold og en tak- 
nemmelighedsfølelse for livet.

GI. Rye og Hemstok var de udgangspunkter, hvorfra livet gik, og det var 
hertil, tankerne om barndomstiden søgte tilbage.

Min fader havde sans for Ryc-cgncns landskabelige skønhed med Himmel
bjerget med den vide udsigt og de skønne omgivelser. Markerne snoede sig — 
som de gør det i dag — ind mellem skovstrækningerne, hvor det var lunt at 
holde hvil under arbejdet i marken.

Navnlig Skovsbjerg i Rye Sønderskov med den skønne udsigt ned over Rye 
by med Galgebakken og videre ud i landskabet elskede min fader, også fordi 
han i sin drengetid ofte havde leget og haft dejlige oplevelser her.

Til egnens særpræg hørte de mange skovarbejdere og træskomænd, som i 
deres hyggelige småhuse i skovkanten forarbejdede træsko til egnens befolkning; 
til enkelte af dem bevarede min fader bekendtskabet fra barndommen, så han 
altid skulle høre, hvordan det stod til, når vi siden kom forbi. Nogle af disse 
træskomænd forarbejdede tillige de særlige håndskårne trævarer som stokke, 
æsker og meget andet til salg fra boderne på Himmelbjerget. Fra Blichers tid 
havde Himmelbjerget jo været samlingssted for de store folkemøder, men ved 
siden heraf udfoldede der sig her allerede tidligt en slags turistliv, omend af 
mere omegnspræget karakter end senere.

Fra min barndom husker jeg en årrække, hvor det var skik, at familierne 
fra GI. Rye samledes på Himmelbjerget 1. pinsedag, hvortil så også de noget 
yngre og fjernereboende af.slægten fra Svejstrup, Ry. St. og andre steder sluttede 
sig. Jeg bevarer endnu for mig billedet af dette selskab af velsituerede, men 
jævne bønder, alle både mænd og kvinder i stadstøjet, særligt husker jeg den 
kvindelige del af selskabet, klædt i fine ny uldmousselinskjoler med friske blom
sterfarver, pyntede hatte og fint fodtøj, nogle med parasoller. Man samledes ved 
tårnet og nød udsigten dér for senere at samles ved kaffebordet på hotellet. Alt 
dette bibragte mig indtryk af en tilværelse under lykkelige og harmoniske vilkår, 
uden økonomiske eller andre bekymringer og uden den utryghed, som de senere 
urolige tider, især den første verdenskrig, medførte, og som kom til at gribe så 
dybt ind i de hidtil så gode forhold for denne egns befolkning.

Sin skolegang havde min fader hovedsagelig i GI. Rye, en lid gik han dog sam
men med andre drenge fra GI. Rye til privat undervisning på gården Stensgård, 
som ejedes af en onkel. Min fader blev udskrevet af folkeskolen i oktober 1873,
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Anders Nielsens husstund foran stuehuset på Svejstrup Østergård o. 1894.
Bageste række nr. 2 og 3 fra venstre Anders Nielsen og hustru. I vognen til venstre forfatterinden. 
Ved siden af hende broderen, den senere læge Thorgny Nielsen. Siddende mellem forældrene søsteren 
Marie. Den lille pige til højre er søsteren Herdis. De ovrige er landvæsens- og husholdningselever.

og i den skudsmålsbog, som efter reglerne skulle gives børnene, når de gik ud 
af skolen, er opført en lang række karakterer fra ug til mg; også min faders 
konfirmation den 5. oktober 1873 er attesteret i skudsmålsbogen, med vedtegning 
af ug i kundskaber og mg i opførsel.

Der er i skudsmålsbogen ingen yderligere bevidnelser, hvoraf vel kan slut
tes, at min fader ikke har været i egentlig forstand ude at tjene. En tid efter 
konfirmationen hjalp han til med praktisk landbrugsarbejde hos en ældre broder, 
der ejede en lille og utvivlsomt besværlig gård beliggende midt i en hedeegn 
ved Koldkur, en gård, som vi på en af de køreture på heden, hvorom fortælles 
senere, aflagde besøg; trods gårdens særdeles fattige udseende var besøget dog 
til min faders glæde i erindring om den længst forsvundne tid, da han havde 
haft sit ophold her.

Iøvrigt har min fader vistnok de første år efter konfirmationen været be
skæftiget ved landbruget i sit hjem.

Tidligt må forbindelsen med de hjemlige forhold dog være blevet afbrudt, 
da min fader allerede i 1879 — 20 år gammel — tog eksamen som landbrugs
kandidat fra Landbohøjskolen og da formentlig på dette tidspunkt må have læst 
i København i et par år, hvor han boede under meget beskedne kår.

49



ESTRID T O R K I LD-HA NS E N

Udgifterne til denne uddannelse har utvivlsomt kunnet afholdes af de arvc- 
midler, der var indsat i Overformynderiet efter de rigtige forældre.

Efter sin eksamen — som han bestod med kun 2. karakter — havde min 
fader nogle års virksomhed som mejerikonsulent under professor Segelcke og 
derefter som lærer på Karise højskole, hvor han traf min moder. På dette tids
punkt modtog han tilbud om ansættelse ved en større industriel virksomhed og 
han har senere forklaret, at han selv var klar over, at han stod ved en skillevej, 
hvor det valg, han traf, ville blive bestemmende for hans fremtid; det blev land
bruget, hvorfra han havde sin oprindelse, der sejrede, og han fortrød aldrig sit 
valg.

Efter indgået ægteskab i 1882 vendte han tilbage til sin hjemegn. Med 
bistand af familien købte han med overtagelse pr. 1. april 1882 gården Svejstrup 
Østergård i Dover sogn, ca. 80 td. land, beliggende 1 mil vest for Skanderborg 
og 114 mil øst for GI. Rye.

Det var et ungt ægtepar, min fader 22 år og min moder 23 år, der her tog 
fat med mod på at klare en ikke let opgave, hvad angår de økonomiske betingel
ser netop i de vanskelige år, som 80erne var for det danske landbrug, men de 
tog fat med lyst og energi og med den dygtighed, som min fader havde erhvervet 
gennem deltagelse i det praktiske arbejde især hjemme i GI. Rye, men 
også hos broderen og navnlig gennem sin uddannelse på Landbohøjskolen, og 
som min moder medbragte fra sit barndomshjem på Kragsbjerggård i Havrebjerg 
ved Slagelse, hvor hun allerede som lille pige havde deltaget i det daglige ar
bejde også af landbrugsmæssig karakter, fra kursus i mejeribrug og fra kortere 
højskoleophold.

Den 2. april 1882, altså dagen efter overtagelsen af gården, giver min moder 
i et brev til sin moder — hvori hun først takker for de mange gode ting, de har 
fået med til hjemmet på Svejstrup Østergård, en rørende beskrivelse af et besøg 
på gården en time efter ankomsten dertil af de to familier Jens Frandscns fra GI. 
Rye, min faders stedfader, og Christen Andersen, Hemstok, min faders morbro
der, som begge »var rare imod dem og kom med gode gaver, en dejlig seng med 
tilbehør og gode forsyninger til husholdningen såsom et godt stykke flæsk, en stor 
ost, en halv kalv, 2 rullepølser og et fårelår«. Min moder skriver, »at møblerne 
fylder godt i stuerne, og at de medbragte ting er smukke og genstand for beun
dring.« Der er dog næppe tvivl om, at indboet kun har omfattet det allcrnødven- 
digstc, hvilket også bestyrkes dcraf, at fragten for alt det medbragte blev ialt 
37 kr. 75 øre, en oplysning, som min moder med sin aldrig svigtende interesse 
for nøjagtig regnskabsførelse udtrykkeligt anfører i brevet til sin moder.

Gården havde et smukt, nyopført stuehus, der efter tidens forhold var sær
deles velbygget, hvad erfaringen også har bevist, og en stor åben gårdsplads, 
fremkommet ved nedrivning af det gamle stuehus, efter at det ny var opført 
bagved delte, og en smuk have; af en række lindetræer foran det gamle stuehus 
var kun et bevaret, men med dets placering nogenlunde midt i gården var det 
med til i tidens løb at give gården det smukke og hyggelige udseende, som den 
efter min opfattelse frembød ved ankomsten dertil. Udhusene var gamle bin
dingsværkshuse med stråtag af ringe værdi; disse afløstes i årene fra 1900 til 
1910 af ny rummelige, røde murstensbygningcr og en stor letbygget trælade.

Fra gården er der en smuk udsigt mod syd nedover Mossø og over mod det 
smukke højdedrag på den anden side af søen med Tåning, Dørup, Voerladegård 
og Ejer med Ejer Bavnehøj, landets højeste punkt.
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Men Svejstrup Østergård er som så mange andre gårde på denne egn bygget 
med laden mod syd og stuehus og have mod nord — så det er kun uden for går
den, man har glæde af den skønne udsigt.

Der var i de første år et stort folkehold på gården af både karle og piger 
samt daglejere i de travle arbejdssæsoner; til pigeholdet bidrog naturligvis, at 
der efterhånden kom 4 børn i ægteskabet.

Jorden opdyrkedes til at give det bedst mulige udbytte og til at bære den 
størst mulige besætning. Min faders mejerifagkundskab udnyttedes i nogle år 
ved driften af eget mejeri, indrettet i stuehusets kælder og drevet ved hestetruk- 
ken centrifuge ved stuehusets østlige gavl. Smør og ost blev solgt hovedsagelig

Svejstrup Østergård set fra ost. Til venstre forsamlingshuset.

til private hjem i Skanderborg, og mine søskende, som kørte til skole her i et 
lille hestekøretøj, bragte en tid ost og smør, pakket i blå stenkrukker, rundt til 
disse familier.

I disse første år blev der arbejdet hårdt. Folkeholdet bestod i en række år 
af land væsens- og husholdningselever; det er min opfattelse, at der stilledes 
store krav, men at der var glæde ved og stod respekt om arbejdet; mange gav i 
alt fald gennem årene derefter udtryk for taknemmelighed for, hvad de havde 
lært.

Om aftenen efter spisetid samledes man til ophold og avislæsning i spise
stuen med petroleumslampen midt over spisebordet, undertiden til undervis
ning i dagbogs- og regnskabsføring ved en konsulent fra landboforeningen i 
Skanderborg, og undertiden til oplæsning ved min fader eller min moder, mens 
husholdningseleverne var beskæftiget med håndarbejde.

Af festligheder året igennem mindes jeg høstgildet, der senere blev til 
fællcshøstgilde i byens forsamlingshus, deltagelse i dyrskuet i Skanderborg og i 
en årrække udflugter i char å bane med min fader som kusk til Himmelbjerget; 
turen hertil blev som regel gennemført i godt vejr, og der var tid til megen mun
terhed under den ret lange køretur, der på strækningen Ry St. —Himmelbjerget 
foregik langs skovkanten ad en henrivende skovvej, som senere er lukket for of
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fentlig færdsel. Det var festligt, når vi under kørslen kunne plukke grene fra 
træerne og smykke vognen dermed. Som traktement medbragte vi chokolade i 
små transportspande, hjemmebagt franskbrød og andet bagværk.

Det varede ikke mange år, før de sværeste vanskeligheder for landbrugs
bedriften var overvundet, og min faders interesse også uden for de hjemlige for
hold gjorde sig gældende. Hans førstc tillidshverv blev formandsskabet i Skan
derborg Landboforening, og det blev — ejendommeligt nok måske og i alt fald 
afvigende fra den normale udvikling for folk med tillidshverv — hans eneste 
lokale tillidspost. Han beskæftigede sig aldrig med sognekommunale anliggender; 
det blev de landbrugsøkonomiske forhold, og i særdeleshed andelstankens ud
nyttelse i landbrugets og samfundets tjeneste, der tog hans interesse, lid og 
kræfter. Det bør dog i denne forbindelse nævnes, at min fader i nogle år virkede 
som lærer på den nærliggende Ry Folkehøjskole.

Efter sagens natur skete den praktiske gennemførelse af andelstanken gen
nem sammenslutning i lands- eller landsdelsorganisationer, hvilket i stadig sti
gende omfang krævede min faders deltagelse i møder udover landet, og fravæ
relserne fra hjemmet blev efterhånden stadig hyppigere.

Alene rejserne tog jo i årene før bilernes tid — der for os begyndte i 1914 
— megen lid; i almindelighed tog min fader med toget fra Skanderborg videre 
ud i landet, i mange år oftest til Århus, senere ofte derfra med damper til Kø
benhavn. Turen til Skanderborg via Bjedstrup ad landevejen fra Rye foregik med 
hestekøretøj og varede en timestid; først kørte min faderi gig med en lille hesl, 
islandsk eller russisk, senere i jumbe med en Frederiksborghcst. Turen til Skan
derborg med et sådant langsomtgående køretøj, som også gennem mange år var 
vor daglige skoletur, var en herlig start og afslutning på dagen; der var mange 
bakker op og ned, hvor der måtte køres så langsomt, at man fik tid til nøje at 
iagttage naturen. Man fik tid til at lærc hver plante, hvert træ og hvert vandløb, 
hvert hus og hver gård, alt som det tog sig ud på alle årets tider, og hvert men
neske, som havde sin daglige færden der, at kende.

Af glæden over disse køreture udsprang sikkert tanken om nogle uforglem
melige køreture, som min fader, min søster og jeg foretog i somrene 1911 — 13 
med min fader som kusk for vor ponyvogn, forspændt to Fredcriksborghcste, 
vor egen og en tilsvarende, som vi lånte hos vor dyrlæge i Skanderborg. Turene 
strakte sig over 3 — 4 dage og havde midtjyske egne som mål. Især den førstc 
tur var en rigtig hedetur, den gik over Rye, Silkeborg, Funder, Thorning, Frede
riks, Karup, Bording, Sdr. Vissing, Voerladegård; vi kørle på turen gennem 
hedestrækninger, hvorfra intet beboelseshus kunne ses; de senere ture gik hen
holdsvis nordpå ad Viborg til og sydpå ad Vejle og Jellingegnen til. Vi overnattede 
i primitive kroer og forsynede os derfra med mad og drikkevarer, så vi kunne 
køre dagen lang, blot med de nødvendige hvile- og spisepauser for såvel hestene 
som os. Det var nogle uforglemmelige dage, vi havde på disse ture, og hertil bi
drog i høj grad den stemning af glæde og velvære, som min fader gav udtryk 
for ved at mindes de forhold, han havde oplevet i sit barndoms- og ungdomshjem.

De hyppige fraværelser hjemmefra førte i øvrigt naturligt med sig, at ledel
sen af gårdens drift faktisk varetoges ganske selvstændigt af min moder. Be
driften simplificeredes fra omkring 1906 ved overgang til kvægløst landbrug, 
og udviklingen førte i det hele til en langt enklere driftsform med stærkt ind
skrænket folkehold i forhold til de første års.
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Med landsbyens og omegnens befolkning havde vi gennem alle årene nær 
forbindelse. De nærmeste naboer, en murer og en karetmager med små jordlod
der hørende til deres beboelseshuse, havde vi gennem mange år hyppige og altid 
hyggelige samvær med, de kom ofte om søndagen og på andre helligdage, hvor 
også min fader var hjemme, på besøg til morgenkaffen, hvor de hjemlige begi
venheder og dagens spørgsmål blev drøftet, så vi gennem disse naboer havde 
den nærmeste kontakt med befolkningen.

Svejstrup er en meget lille landsby med en halv snes huse spredt omkring 
bydammen, og en 7 — 8 mindre og mellemstore gårde beliggende udenom, heraf 
Svejstrup Præstegård og Svejstrup Østergård, beliggende hinanden ganske nær 
og ca. 1 km fra Dover kirke med beliggenhed ved landevejen mellem Skander
borg og GI. Rye.

Anders Nielsen som ældre i kontoret på Svejstrup Østergård.

I de første år havde mine forældre deres kirkegang i GI. Rye kirke, men 
da præsten her, pastor N. P. Bak, forflyttcdcs, tilsluttede de sig valgmenigheden 
i Boring, ca. 10 km nord for Skanderborg med pastor J. Tcilmann som præst; 
den lange afstand hertil, ca. 17 km, tilbagelagt med hestekøretøj, bevirkede dog, 
at deltagelsen i gudstjenesten her var mindre hyppig; senere sluttede mine for- 
ældre sig ganske til Dover kirke som sognekirke, hvor de meget ofte deltog i 
gudstjenesten, og hvorfra da også begge mine forældre er begravet.

I Svejstrup var der et gammelt forsamlingshus, som i 1906 blev afløst af et 
nyt, beliggende på et hjørne af Svejstrup Østergårds toft og opført af bygmester 
Benisen fra Vallekilde, som dengang var bygmester for mange af de ny forsam
lingshuse, som opførtes udover landet. I dette nye forsamlingshus samledes især 
i den første årrække efter opførelsen hele egnens befolkning hyppigt til møder 
med foredrag og til festligheder i det bredeste folkelige fællesskab; her spurgtes 
ikke om og tænktes ikke på stand eller stilling, men kun om de rent menneskelige 
egenskaber. Min moder var i en årrække formand for forsamlingshuset, og det 
lykkedes — nok i nogen grad med faders bistand — at få mange kendte og ud
mærkede mænd til at komme som foredragsholdere og oplæsere bl. a. til de 
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årlige efteråsmøder, der strakte sig over et par dage, men også jævnt hen igen
nem året, og ofte havde vi den glæde at have disse tilrejsende som gæster til 
aftenligt samvær og overnatning hjemme efter møderne.

Denne periode står for mig som en meget lykkelig periode for egnens be
folkning, idet der omkring samværet i forsamlingshuset udviklede sig et værdi
fuldt sammenhold og fællesskab mellem beboerne. Selv mindes jeg ikke nogen
sinde at have deltaget i sammenkomster i så høj grad præget af samhørighed og 
gensidig venskabsfølelse som dem, der her fandt sted.

I Svejstrup forsamlingshus fejrede mine forældre i 1907 deres sølvbryllup 
ved en større festlighed og under en opmærksomhed fra vide kredse i landet, 
som gjorde dybt indtryk på os børn. Der festedes i flere dage, men alt under 
jævne former og udelukkende med afholdsdrikke.

Mens foredrags- og mødevirksomheden var aftagende — i særdeleshed da 
bilerne udvidede mulighederne for deltagelse i arrangementer andetsteds — 
vedblev forsamlingshuset i mange år fremover at være forsamlingssted for eg
nens befolkning ved årets højtider og festligheder, og mine forældre deltog med 
stor glæde i disse sammenkomster, som bidrog til at vedligeholde bekendtskabet 
med alle på egnen.

I tidens løb ændrede også dette sig således, at man i højere grad samledes 
i mindre kredse i hjemmene. Ved alle højtider og i alle vore ferier besøgte nabo
familierne hinanden gensidigt til hyggeligt samvær omkring veldækkede kaffe
borde — selskabelighed med bespisning, som man har hørt om det fra gamle 
dage, kendtes bogstavelig talt ikke. Da alle gerne skulle besøge alle, kunne det 
alligevel blive til en ret hektisk selskabelighed. Selv om vor direkte forbindelse 
med befolkningen, efterhånden som min faders hovedvirke fortsat faldt uden for 
hjemmet, og efterhånden som alle vi børn var blevet voksne og havde fået virk
somhed borte fra hjemmet, i det væsentlige kun omfattede de ældre på egnen, 
så føltes dog tilknytningen til egnen og befolkningen som helhed'ikke mindre stærk.

Det’er jo efter den stillede opgave ikke hensigten, at der her skal gives nogen 
fremstilling af den indsats og den virksomhed, min fader udøvede på andels
væsenets og landbrugsvæsenets områder, hvilket jeg derfor ganske har forbigået. 
Ved de spredte træk og oplevelser, som jeg har fremdraget foran, har jeg der
imod forsøgt at give en vis belysning af, hvorledes de ydre hjemlige forhold 
formede sig som led i min faders tilværelse jævnsides med og som baggrund for 
hans udadvendte virksomhed. Jeg har bevidst lagt mest vægt på forholdene 
i de tidligere år, idet jeg betragter disse som de mest afgørende og karakteristi
ske for hans levnedsløb.

Hvad angår min faders rent personlige holdning midt i hans sammensatte 
tilværelse, da tør jeg herom sige, at min faders forhold til de opgaver, han søgte 
løst, og de mål, han satte sig, var bestemt af et klarsyn med hensyn til de frem
skridt og goder, der kunne og burde opnås gennem andclsvæsencts fællesskab, 
og af en ganske selvfølgelig pligtfølelse med hensyn til den indsats, han burde 
gøre. Der var i hjemmet ingen diskussion om disse spørgsmål. Det er min opfat
telse, at min faders rent personlige tro på og overbevisning om rigtigheden af 
de ideer, han kæmpede for, var så stærk, at tanken om hjemlig diskussion over
hovedet ikke opstod; det var udadtil, han skulle forfægte sine ideer og planer 
og skaffe tilslutning til deres gennemførelse. Denne holdning over for hjemmet 
betyder ikke, at han ikke alligevel havde hjemmet med sig; han fortalte jo nem-
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lig allid om sine oplevelser på møderne ude i landet, altid i de store træk og 
aldrig præget af nogen personlig smålighed; herigennem fulgte hjemmet med og 
kunne have reageret med modsigelse eller kritik, såfremt man havde følt trang 
dertil.

Om selve hjemmel på Svejstrup Østergård gennem alle de mange år, hvor 
organisationsarbejdet helt lagde beslag på min faders arbejdskraft, kan det 
i øvrigt siges, at hjemmet her under alle omskiftelserne og hændelserne var det 
selvfølgelige midtpunkt i tilværelsen, hvortil min fader ilede, så snart det lod 
sig gøre, og dvælede så længe som overhovedet m uligt,rog dette vedblev at gælde,

Svejstrup Østergårds stuehus i Anders Nielsens sidste år.

selv om han i de senere år indrettede sig i en lille lejlighed i tilslutning til først 
min søsters, senere min mands og min lejlighed — alene for at undgå de talrige 
hotelophold.

Min faders livsførelse forblev — som det gælder så mange andre gode land
borepræsentanter — præget af landmandens enklere livsførelse, med afholden
hed og mådehold over for livets forskelligartede nydelser. Forholdene førte med 
sig, at han — som skik er — i kraft af de tillidshverv, han beklædte, deltog i ret 
megen officiel selskabelighed; jeg tror, at han i og for sig gerne deltog i og 
kunne glæde sig over samværet ved disse lejligheder og tillagde det en vis vær
di — men hans mådehold viste sig også her, han var blandt de gæster, der først 
trak sig tilbage, og han deltog aldrig i nogen klikebetonet eftcr-selskabelighed.

Selv om min faders tilværelse ændrede sig under de sidste års modgang og 
aftagende virksomhed, som dog ikke nåede at sætte noget præg på hans person
lighed, så var han dog til det sidste ofte på rejse og borte fra hjemmet; det føl
tes derfor lykkeligt, at det forundtes ham at slutte sit livsløb ved en stille død, 
hvilende i sin seng i hjemmet på Svejstrup Østergård, just hjemvendt fra en 
rejse til København. Dette skete den 10. maj 1928 efter 46 års virke fra det sted, 
som han sammen med min moder havde gjort^til et smukt og elsket hjem for alle hans 
børn og børnebørn og tillige til et sted, der ofte havde draget opmærksomheden 
til sig i omtale af min faders virke.

Gården førtes efter min faders død videre af min moder, indtil hun i 1938,
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79 år gammel og efter 56 års virke på stedet, følte kræfterne svigte over for gårdens 
videreførelse i det hidtidige spor og derfor solgte den. Gården kom herefter 
atter i en ny slægts besiddelse.

Ved en smuk mindesten, rejst af de danske andelsfolk i et hjørne af gårdens 
mark ud til landevejen Skanderborg —Rye, er min faders virke hædret ved føl
gende verslinier, forfattet af digteren Hans Hartvig Seedorff:

Du gav som sæd til Danmarks jord 
Din ild, din tro 
Din varme røst 
Nu spirer kærnen 
i dit spor 
Med rige fold til 
Fremtids høst.

Mindesten over Anders Nielsen med portrætrelief af billedhuggeren 
Elias Ølsgaard, rejst på Svejstrup Østergårds mark 1929.
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Til hovedgården Rodstenseje hørte både Sandagers Mølle og Odder Nedermølle, 

og da hele den store landsby Odder med dens nærmeste opland — dog 
med undtagelse af Fillerup — også tilhørte Rodstenseje, er det forståeligt nok, at 

disse to vandmøller havde deres Heste kunder fra selve byen.
I »Håndbog for danske lokalhistorikere« meddeler dr. phil. Steen R. Bøcher 

om de danske vandmøller, at de har været kendt her i landet fra omkring år 400. 
De første var små og kaldtes senere for »skvatmøller«. Først i midten af 1100 
årene opstod de første større vandmøller i Danmark. »I konkurrencen med de 
store møller måtte »skvatmøllerne« bukke under, og de blev endelig forbudt ca. 
1580«. Videre siger Steen B. Bøcher, at det var kirkens og rigets stormænd, der 
byggede de første store møller.

Om møllerne ved Odder å fra først af har været »skvatmøller«, kan der vel 
næppe siges noget om, men man har fra 1683 en lille beskrivelse af de to oven
nævnte møller, og efter den har de været fattige og ringeJ)- Det hedder således 
om Odder Nedermølle:

»En liden mølle, kaldet Næder Mølle med en offuer faids quærn, stenene ere 
2Vs alen breede och wandhjulet er 3r7io alcn høj- Haffuer ingen mølledamb, ellers 
måler af den wildbech, som kommer ned aff schouffen, og når det er tørt om 
sommeren, kan ikkun måles halfdagen; tilmed haffuer undertiden kun lidet at 
måle formedelst, at der ligger femb møller på samme bech. Fornæfnte Næder 
Mølle skylder årlig 13 td. htk.«2).

Denne lille beskrivelse siger os ikke alene noget om møllens lidenhed (den har 
næppe været væsentlig større end de såkaldte »skvatmøller«), men den siger os 
også noget om dens beliggenhed. Den har ikke som nu været omsluttet af byg
ninger, men ligget frit, måske i udkanten af skoven, hvorfra »wildbechen« kom, 
den har ikke haft mølledam som de store møller, men er blevet drevet direkte 
af faldet fra bækken. At Odder NedermøHes brugere har været vanskelig stillet 
med hensyn til nødvendig drivkraft er sikkert nok. Der foreligger adskillige klager 
både over møllens forfaldne tilstand og over dens ringe vandtilførsel. Men når 
der var »femb møller« foran, som skulle bruge samme kraftkilde, kan man godt 
forstå møllerens klage.

Hvorledes disse fem møllere har kunnet enes om det vandforbrug, de nød
vendigvis skulle have som drivkraft, kan der ikke siges noget om, men det er 
sikkert ikke gået af uden gniderier, og dog får man et indtryk af, at der trods alt 
har været et godt forhold mellem de tæt beliggende møllerhjem. For øvrigt var 
det jo heller ikke fæsternes sag at ordne manglerne; det måtte blive ejernes, hvis 
da ikke fæstebrevet angav omfanget af møllens vedligeholdelse.

57



THORVALD MADSEN

I 1683 var altså forholdet dette, at Odder Nedermølle ingen mølledam havde, 
men dette må sikkert ret hurtigt være blevet afhjulpet, da admiral Jens Rodsten 
blev ejer af Odder bys bøndergods. Hvornår dammen blev en kendsgerning, kan 
ikke helt bestemt siges, men uden tvivl i 1690erne, måske i 1693, da møllen næv
nes med dam i forbindelse med en ny fæster.

I Christian V’s matrikel, markbogen3), opføres Niels Jensen som fæster ikke 
alene af Odder Nedermølle, men også af et øde møllested mellem Odder og Tven- 
strup. Ingen ved noget bestemt om dette gamle møllested. Heilskov siger i sine 
artikler om vandmøller i Århus amt (Årh. stifts årb. 1943, s. 12), at der forhen lå 
en øde mølle mellem disse to byer, og at den skal have tilhørt Rathlousdal, men 
er nu »gandske øde og ey anslagen«, desuden mener han, at den må have ligget 
ved Asbæk, der flyder ud i Odder Å ved Sander. Denne bæk dannede i sin tid 
grænsen mellem Odder og det gamle Tvenstrup sogn.

Efter Niels Jensens død nævnes i matrikelåret 16881) Jens Knudsen som 
fæster af Nedermøllen. Han var gift med Maren Sørensdatter, en søster til den 
hovedrige møller Søren Sørensen i Vads Mølle, der på nær 2 gårde tilkøbte 
sig hele Alrø.

Der var liere børn i Jens Knudsens og Maren Sørensdatters ægteskab, bl. a. Maren 
Jensdatter, født i Nedermøllen. Hun blev gift 2 gange, første gang med Morten 
Nielsen og efter hans død 1729 med den i Rodstensejes fæsteprotokol nævnte vel
ædle og ærlige Niels Hansen af Kysing3). Hvorfor han bliver kaldt så fint, siges 
der intet om, men han må vel have været særlig velanskrevet hos herskabet på 
Rodstenseje, måske også årsagen kan have været den, at de Kysing bønder var 
velhavende. De var nok fæstere, men gjorde intet hoveri, fordi deres herskab 
boede for fjernt til, at der kunne være tale om arbejdsydelse. Ofte var herskabet 
rige købmænd og møllere, der var bosat i købstæderne, og som egentlig ikke 
havde brug for bønders arbejde, men derimod nok for deres penge og naturalier, 
og de Kysing bønder kunne, når de da ville, betale for deres gårde i klingende 
mønt og naturalier.

Mærkeligt nok, ægteskaberne i Odder Nedermølle var tit kortvarige, og det 
var navnlig mændene, der døde tidligt.

Niels Hansen døde 1737°), hvorefter Knud Sørensen fra Randlev blev fæster af 
møllen. Hans hustru Lisbeth Rasmusdatter var sønnedatter af den før omtalte 
Jens Knudsen og Maren Sørensdatter. I 1739 lik de en søn, der i dåben fik navnet 
Søren Knudsen Bisgaard7). Hvorfra navnet Bisgaard stammer, vides ikke sikkert, 
men det kan tænkes, at det har forbindelse med Bisgård i Odder, hvilket navn 
så er gået videre i slægten. Ægteskabet var kort. Lisbeth døde 23. januar 17428). 
Men allerede inden årets udgang blev Knud Sørensen atter gift, og denne gang 
med Mette Pedersdatter9). Hun opnåede en efter tidsforholdene høj alder, idet 
hun først døde 1799, 80 år gammel. Altså må hun være født ca. 1719. Mette må 
have været en livskraftig kvinde, og efter hvad der berettes, var det hende, der 
regerede i Nedermøllen, formodentlig fordi både hendes første og anden mand 
var svagelige og døde tidligt.

Knud Sørensen døde i december 1752J0), men kort efter, i februar 1753, giftede 
enken sig igen med Jakob Olesen Winther. Også han døde efter et kortvarigt 
ægteskab i 1764n). Der var ingen børn i sidste ægteskab, men med sin første 
mand Knud Sørensen havde Mette sønnen Jørgen Knudsen Bisgaard, der fødtes 
i Nedermøllen 18. december 174312) og voksede op sammen med halvbroderen 
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Søren. De var nu ved moderens enkestand henholdsvis 21 og 25 år og kunne nok 
være hende til hjælp med mølleriet.

Uden at vide noget helt sikkert har man ligesom en anelse om, at forholdet 
mellem børnene og deres mor ikke just har været det bedste. Det havde været 
naturligt, om Søren som den ældste af Knud Sørensens børn havde fået fæste på 
Odder Nedermølle, men ham negligerede stedmoderen helt: skulle i det hele taget 
en træde i hendes sted, måtte det blive hendes egen søn Jørgen; men foreløbig 
ville hun selv drive møl
len, som hun efter sin 
sidste mands fæstebrev 
havde ret til. Hun var 
jo endnu kun 45 år og 
rask og rørig.

Søren rejste langt bort 
fra hjemmet, helt op til 
Ørsted i Rougsø herred, 
Randers amt, hvor han 
bosatte sig og ernærede 
sig som tømrer, og hvor 
han giftede sig med 
en jordemoder, Birgitte 
Olufsdatter13). Men Jør
gen har vel opholdt sig 
hjemme og været mode
ren behjælpelig med møl
lens drift. Han var ene
ste barn, og der var ingen 
ungdom i Nedermøllen. 
Det var der derimod i nabomøllen Thues Mølle, senere kaldet Sandagers Mølle. 
Her boede sognedegnen Lauritz Christensen Begtrup og hans hustru Maren Mo- 
gensdatter med deres 6 børn, hvoraf de 5 var døtre14). Man kan vel ikke undre 
sig over, at Jørgen Bisgaard søgte selskab hos disse jævnaldrende, muntre søskende, 
og man synes det helt naturligt, at han blev trolovet med en af dem, Mette Mar
grethe hed hun og var født 1742.

Nu havde det jo været rigtigt, synes man, om Jørgens moder havde opgivet 
sit møllefæste til fordel for sønnen og hans tilkommende hustru, men heller ikke 
nu kunne hun afse sin mølle. Imidlertid åbnede der sig udvej for de unge, og det 
er sikkert nok Søren, der har været sin halvbror behjælpelig. I nærheden af Ør

Sluscn ved Odder Nedermølle. Foto fra 1906.

sted lå Holbækgård med sin store vejrmølle, og da den i øjeblikket var fæsteledig, 
søgte Jørgen Bisgaard den og lik fæstebrev i 1772. Samme år holdt han bryllup 
med Mette Margrethe Begtrup15). De blev viet i Astrup kirke, hvor brudens bror 
Christen Begtrup var sognepræst. (Se om ham i »Østjysk Hjemstavn« 1946 og 1960).

I deres korte ægteskab fødtes i 1774 en lille pige, der i dåben lik navnet Marie 
Kirstine BisgaardJfi). Hun er hverken opkaldt efter sin farmor eller mormor, for
modentlig efter herskabsfruen på Holbækgård. Efter denne fødsel var Mette Mar
grethe ikke rask. Under sin sygdom opholdt hun sig i Astrup præstegård hos sin 
bror præsten. Her døde hun den 9. november 1775 og blev begravet på Tulstrup 
kirkegård. Den lille pige Marie Kirstine blev ikke opdraget hos sin farmor i Od
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der Nedermølle, men derimod i Thues Mølle hos mormoderen og mosteren Dor
thea Sophie, der blev gift 1779 med forvalter Niels Sandager, og som senere fik 
fæste på Thues Mølle. Her vedblev Marie Kirstine at bo, til hun sidst i halv
femserne blev skovriderfrue på Krænkerup på Lolland.

To år efter Mette Margrethes død blev Jørgen Bisgaard atter gift. Denne gang 
med møllerdatteren Dorthe Sophie Møller, født i Udbyneder. Med hende fik han 
sønnen Hans Peder Bisgaard, der blev født 178017).

Endnu sad den godt 60årige enkekone Mette Pedersdatter som fæster i Odder 
Nedermølle, livskraftig som forhen. Men i 1785 synes der at være sket en foran
dring med hende. Hun sørger for hos sit herskab på Rodstenseje, at sønnen Jør
gen kan få fæstebrev på Odder Nedermølle, dog på følgende konditioner, at »så 
snart Jørgen Bisgaards moder enten ved døden afgår eller forinden bliver til 
sinds at overlade møllen og derpå havende fæste til bemeldte hendes søn, der i 
sidste fald ene og alene skal dependere af hende og ingen anden, ligesom og på 
hvad måde overdragelsen skal ske, når han samme mølle som sit fødested 
overtager«J8).

Det hele ser jo lidt besynderligt ud. Jørgen Bisgaard fik nok fæstebrev på 
Nedermøllen, men det skulle ikke træde i kraft, før hans mor enten frasagde sig 
fæsteretten eller også afgik ved døden. Han blev i virkeligheden kun hendes be
styrer. Hvornår han er flyttet til Odder med sin familie, kan der ikke siges noget 
sikkert om. I folkelællingsåret 1787 nævnes han endnu ikke som boende i Odder, 
og man må vel derfor antage, at det stadig er hans mor, der står for styret af 
Odder Nedermølle, selv om hun lidt efter lidt overdrog ledelsen til sønnen, som 
formentlig er flyttet hjem først i halvfemserne.

Hvad årsagen kan have været til, at Jørgen Bisgaard allerede i 1798 sørgede 
for hos Rodstensejes herskab, enkefru Mette Sofie v. Weinigell, at få fæstebrev på 
Odder Nedermølle til sin søn, den unge 19-årige Hans Peder Bisgaard, står ikke 
helt klart, måske har grunden været den, at han selv følte sig svagelig, måske 
også, at han har næret ønske om at bevare møllen for slægten. Hvad grunden 
nu end kan have været, sikkert er det, at den unge Hans Peder Bisgaard den 
20. juli 1798 fik fæstebrev på Odder Nedermølle19). Men derved opstår der et 
endnu mere mærkeligt fæsteforhold end i 1785, idet både H. P. Bisgaards far og 
farmor endnu var levende og hver for sig havde fæste på møllen. Derfor hedder 
det således i den unge Hans Peders fæstebrev, at så længe Jørgen Bisgaards 
mor er levende og vil besidde møllen, forbeholder hun sig ret til ifølge hendes 
afdøde mands fæstebrev af 18. december 1737 at bo i møllen og lede den. Såfremt 
hun dør eller afstår sit fæste, tiltræder hendes søn Jørgen Bisgaard møllen ifølge 
hans fæstebrev af 3. september 1785, men så snart begge, både far og farmor, 
enten dør eller afstår deres fæsterettighed, må Hans Peder Bisgaard overtage 
Odder Nedermølle. — Det varede heller ikke længe. Allerede samme år, som det 
sidste fæstebrev blev udstedt, døde Jørgen Bisgaard den 6. november, kun 55 år 
gammel20), og knap 8 måneder efter, 5. juni 1799, døde den gamle farmor Mette 
Pedersdatter højt bedaget i sit 80. år21). Efter disse to dødsfald trådte Hans P. 
Bisgaards fæstebrev på Odder Nedermølle i kraft. Han var kun 19 år, i virkelig
heden alt for ung og uprøvet til at lede den møllevirksomhed, som hans farmor 
i mangfoldige år havde ledet med fast hånd.

Om de to møllere, far og søn med navnet Bisgaard, er der ikke meget at 
berette, de levede begge så kort, og skønt de levede i et tidsrum, hvor friheds-
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Dammen ved Odder Nedermølle. Til venstre bagsiden af Smedegade, til højre en af møllebygningerne. 
Efter maleri af K. Scbønemann fra 1890.

rørelserne var ved at slå igennem, så blev det dem ikke forundt at opleve de 
lysere tider som selvejere. F'ørst 11. januar 1805 blev Hans Peder Bisgaard gift 
med Maren Pedersdatter, født 14. maj 1786 i Balle som datter af husmand Peder 
Hansen samme sted. — Allerede 3 måneder efter brylluppet, 16. april 1805, fødte 
hun en datter, der i dåben lik navnet Dorthe Sophie Bisgaard, opkaldt efter sin 
farmor. Hun blev meget tidlig gift, 19. december 1822, med seminarist Rasmus 
Larsen, der som 23årig var »substitut« ved Odder skole22). Godt 2 år efter Dorthe 
Sophies fødsel døde Hans Peder Bisgaard 24. juni 180723), vistnok af tuberkulose, 
en sygdom, der var ret udbredt, og af hvilken flere af slægten var døde. Skiftet, 
der skulle være afholdt 3 uger efter dødsfaldet, blev udsal, fordi enken gik og 
ventede sit andel barn, der skulle fødes sidst i september.

Men i denne mellemtid skete der store forandringer for Odder Nedermølle. 
I tidsrummet fra 1802 til 1812 borlsolgte oberstløjtnanlinde fru Mette Sophie v. 
Weinigell til Rodstenseje omtrent hele sit store bøndergods, deriblandt også møl
lerne. Thues Mølle var en af de første ved Odder Å, der blev solgt til selveje, det 
skete i 1802, og den solgtes for 2500 rdl. Derefter blev Odder Nedermølle solgt 
29. august 1807 for 4500 rdl. til møllersvend Hans Sørensen i Skægs Mølle24).

I købekontrakten hedder det således om købsvilkårene:
»Den mølle, som Hans Sørensen, møllersvend i Skiægs Mølle, køber af Rod

stenseje er Odder nederste mølle og står for hartkorn agger og eng 1 td. og møl
leskyld 5 td., 2 skp., 1 fjdk., 1 alb. med ald den siden udskiftningen i brug havende 
ejendomme således som derover forfattede kort og udstykningsforretning udviser, 
den tilhørende besætning og inventarium, alt med de samme rettigheder og for
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pligteiser, som jeg oberstløjtnantinde de Weinigell den selv eiendes, sælger jeg 
herved til ovenmeldte Hans Sørensen for den summa af 4500 rigsdaler, siger fire 
tusinder og fem hundreder rigsdaler.

Efter den mellem kiøberen og enken, Maren Pedersdatter indgangne forening 
skal han ægte hende, når hun har overstået den hende forestående barselseng; 
skulle hun derimod bortdøe, inden de bliver ægteviede, påtager han sig som fader 
i alle deele at sørge for de børns opdragelse, hun måtte efterlade sig.

Den af nys afdøde fæster, Hans Peter Bisgaard med sin moder indgangne og 
af sælgeren approberede opholdskontrakt, forbinder kiøberen sig til i alle dele at 
efterkomme.

Kiøberen betaler den accorderede kiøbesumma, eller så meget deraf, som 
han kan, til snapsting 1808; dog underretter han sælgeren inden førstkommende 
oktober måneds udgang, om han kan betale ald kiøbesummen eller hvor meget 
deraf til ovennævnte termin.

For hvad som ikke bliver betalt meddeler kiøberen sælgeren panteforskriv
ning med 1. prioritet i den kiøble mølle med tilliggende ejendomme, besætning 
og inventarium, ind- og udboe og svare deraf årlig rente 4 pro cento, samt ud
betaler capitalen efter V-j års opsigelse, hvorefter kiøberen meddeles lovlig skiøde.

Rodstenseje, d. 29. aug. 1807.
Mette Sophie Sehested 

enke af Weinigell.
Som laugværge H. C. Møller.

Til vitterlighed: Jørgen la Cour.
Christopher Jensen Hans Sørensen.
Schiægs Mølle 

m. f. p.

Man skulle jo synes, det var hårde konditioner at købe en mølle på, men 
trods alt opfyldte Hans Sørensen betingelserne. Han giftede sig med enken Maren 
Pedersdatter 4. marts 180825), efter at hun havde født en lille pige 31. oktober 
1807, der i dåben blev opkaldt efter sin afdøde far med navnene Hansine Petrea 
Bisgaard.

Denne datter kom ikke til at bo i Nedermøllen. Da hun var blevet voksen og 
havde tjent forskellige steder, blev hun som 26årig gift med den 10 år ældre 
enkemand Ole Jensen Bisgaard, der var fætter til kancellirådinde fru Øllegaard 
Andersen i Morsholt, og som ejede Garvergården på hjørnet af Østergade og 
Bisgaardsvej. En senere ejer, den landskendte Niels Jacobsen, Hyttede gården ud 
på marken og gav den navnet »Ankjær«.

Dette ægtepar havde 3 børn2G):
1. Maren Olesdatter, f. 18. januar 1834, død 22. november 1925.
2. Sophie Olesdalter, f. 29. november 1835, død 21. februar 1935.
3. Hansine Olesdatter.

Maren blev gift med Christian Jacobsen, der ejede Maltheseje, og Sophie blev 
viet til Rasmus Jensen, der ejede Stampemøllen. — Om disse to søstre og deres 
mænd kunne der meddeles ikke så lidt, men det hører i og for sig ikke hjemme 
i en artikel om Odder Nedermølle. De fortjener en særskilt artikel, som jeg for
håbentlig får lejlighed til at skrive en anden gang.
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Tilbage til Nedermøllen.
Hans Sørensen skal have været en både dygtig og redelig mand, der sled 

hårdt i både land- og møllebruget, og hver termin kunne han betale både afdrag 
og renter. Hans kræfter har imidlertid været for små, han døde 13. juli 1816-7). 
Maren Pedersdatter sad nu enke anden gang, men drive både mølleriet og land
bruget samt passe hjem og børn, det magtede hun ikke. I ægteskabet med Hans 
Sørensen var der tre børn, Marie Hansdatter, døbt 15. april 1809, Søren Hansen, 
19. februar 1811, og Magdalene, der døde ret tidligt, men om disse ved man så 
godt som intet.

Godt et år efter sin anden mands død giftede Maren Pedersdatter sig for 
tredie gang. 13. august 1817 blev hun viet i Odder kirke til Laurs Rye Malthesen, 
der var født i Stampemøllen 1785. Han blev ligesom faderen Malthe Laursen 
organist i Odder kirke. De har været musikalsk begavede, disse stampemøllere, 
ikke mindre end 3 led af denne slægt har spillet orgelet i Odder sognekirke, lige
som de også i tidens løb helt op til vore dage har været med til at præge det 
borgerlige livs samfund i Odder.

I dette Maren Pedersdatters tredie ægteskab fødte hun sin mand 3 børn:
1. Maren Laursdatter, født 1820.
2. Hans Peter Laursen, født 23. januar 1823, død 5. november 1855.
3. Laurs Laursen.

Om Maren ved man, at hun blev gift 31. december 1846 med den 29årige 
tjenestekarl Stephen Sørensen fra Svorbæk. Han blev samtidig ejer af en af Eg- 
holmgårdene.

Del blev Hans Peter, der overlog Odder Nedermølle, da hans far døde 12. maj 
1852, men det varede kun nogle ganske få år, før også han døde. Det, der bidrog
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til hans tidlige død i 1855, var den sygdom, der i ældre tider blev kaldt tæring, 
men som i vore dage nævnes som tuberkulose. Den tærede ham helt bort i hans 
32. år. Han nåede imidlertid at blive gift, inden han døde. Hans hustru Louise 
Marie Pedersen, født i Horsens 7. oktober 1827, tjente i en årrække på Rathlous- 
dal som stuepige, og her lærte de hinanden at kende. Hun var datter af skoma
germester Hans Peder Pedersen og hustru Cecilia Helene Pedersdatter, bosat i 
Horsens. Hendes far døde imidlertid 1835, men moderen giftede sig anden 
gang 11. august 1837 med skomagermester Niels Henriksen. Her hos moderen og 
stedfaderen i Horsens stod Louise Maries og Hans Peter Laursens bryllup 8. juni 
1849. Det var et hasteligt bryllup, nødvendiggjort af snarlig fødsel. Godt to måne
der efter brylluppet fødte Louise Marie 29. august et lille pigebarn, som i dåben 
fik navnet Maren Emilie Laursen.

1 Odder Nedermølle virkede endnu Laurs Rye Malthesen og hans hustru 
Maren Pedersdatter, vistnok det ægtepar, der har virket længst på den gamle 
mølle, men efter omtrent 40 års virksomhed både som møller og som organist i 
sognekirken døde Laurs Rye Malthesen 12. maj 1852. Han var da 68 år gammel-8). 
Deres tre børn var for længst sat i vej og gifte. Kort efter brylluppet i 1849 bo
satte Hans P. Laursen og hans hustru Louise Marie sig i Odder Nedermølle; 
den aldrende far kunne nok trænge til at blive aflastet i sit møllearbejde. Først 
efter hans død i 1852 overtog sønnen hele mølleriet og landbruget for egen reg
ning og risiko.

Men hvor døden dog har hærget i den gamle mølle! Så langt tilbage, som 
man kan følge møllens historie, er dens fæstere og ejere gået bort efter få års 
virksomhed. Hverken i Fillerup bys to møller, Skægs Mølle eller Sandagers Mølle 
var antallet af dødsfald blandt fæstere og ejere så stort som i Odder Nedermølle. 
Hustruerne levede ofte længe, og flere af dem giftede sig både 2 og 3 gange, 
hvilket havde til følge, at der også kunne opvokse 2 a 3 kuld børn samtidig, et 
indviklet forhold, der gjorde det meget vanskeligt, når skifteretten skulle dele.

Heller ikke Hans P. Laursen levede længe, allerede 5. november 1855 døde 
han, kun 32 år gammel, af tuberkulose. 1 januar 1856 holdtes der skifte, og det 
var temmelig rigt29). Den lille faderløse datter Maren Emilie Laursen, der kun 
var 6 år ved faderens død, fik som andel i arveparten 2000 rdl., hvilket i de tider 
var en meget stor sum.

1 ældre tid var det vanskeligt for kvinder at eksistere alene, de havde jo kun 
lært at være dygtige som husmor og at opdrage børn. Den unge enke Louise 
Marie var et købstadbarn, der ikke havde kendskab til mølleri og landbrug. For 
hende var der ingen anden udvej end at gifte sig påny, og det gjorde hun ret 
hurtigt, idet hun allerede 5. februar 1856 blev viet til ungkarl Kjeld Jensen, født 
5. februar 1829 i Gjesing, Fruering sogn, som søn af sognefoged Jens Mikkelsen 
og hustru Ane Kathrine Jensdatter30).

I Kjeld Jensen fik Louise Marie ikke blot en god mand, men han var også 
på mange måder en dygtig, handlekraftig mand. Efter hans død 14. november 
1908 skrev Aarhus Amtstidende følgende nekrolog om ham:

»Fhv. møller, dannebrogsmand Kjeld Jensen er afgået ved døden, 79 år gi. 
Han blev ejer af Odder Nedermølle i 1856 og har i mange henseender haft betyd
ning som god borger i byen Odder. Han var sognefoged i 26 år og blev hædret 
med dannebrogskorset. Som politiker sluttede han sig varmt til Lars Bjørnbak i 
Viby, hvis skoletanker han beundrede, og hvis potitik han hyldede. 1 en række 
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valgår var han talende stiller for dr. phil. Gert Winther«. Gamle folk på Odder
egnen kan endnu huske, at møller Kjeld rigtig var i sit es, når valgdagen nær
mede sig. Han var, hvad man dengang sagde, en »gemytlig mand, der altid havde 
en vittighed på rede hånd«.

En af hans gode venner var arkivar Anders Thiset, Rigsarkivet i København, 
hvor hans far var overvagtmester ved hestgarden. Navnet Thiset stammer fra 
landsbyen Tiset31) ved Århus, hvor hans bedsteforældre i en længere årrække 
havde været bosat. Senere flyttede de til Odder, hvor farmoderen, Ane Marie 
Hansdatter, blev ansat som distriktsjordemoder, et embede, hun var kvalificeret 
til efter sin uddannelse på Frederiks Hospital i København, hvor hun forøvrigt 
udmærkede sig.

Efter et besøg i Odder 1893 skriver arkivar Thiset til sin kusine Karen Laur
sen i Odder: »Vor bedste tak for udvist gjæstfrihed og kjærlighed under vort 
besøg i Odder, hvor jo særlig jeg aldrig kan sætte min fod uden at tusinder af 
mine kjæreste barndoms- og ungdomsminder vælder ind på mig. Det var en stor 
glæde at gjense jer og de kjære møllerfolk, Kjeld og hans kone Louise Marie, 
kun skade, at vi ikke kan besøge jer lidt tiere. Vi glemmer ikke de fornøjelige 
kjøretoure til omegnen af Odder, Stensballegård, Boller o. s. v., og de hyggelige 
aftner med komedie og koncerter i Håndværkerforeningens have. Ikke mindst ufor
glemmelig for os var festen i den gamle mølle hos Kjeld og Louise, hos hvem 
middagen bød på kostelige relter og vine. Heller ikke rhombrcn skal forglem
mes, hvor Behrmann tabte så meget, at han blev læns, så han målte låne hos 
sin kone, selv om hun vist anses for at være lidt nøjeregnende. Hils de kjære 
møllerfolk, nej, jeg mener sognefogeden og hans Louise mange, mange gange fra 
os og sig dem så hjertelig tak for de timer, vi havde den glæde at tilbringe hos 
dem i møllerhjemmet; blot de dog engang ville lægge beslag på vor gjæstfrihed 
her i Kjøbenhavn, de skulle være så velkommen«.

Hvem var nu den Karen Laursen i Odder, som arkivar Thiset skrev til? Ja, 
hun var jo hans kusine, idet hendes mor Maren Andersdatter var søster til Anders 
Thisets far Hans Andersen (Thiset). Hun var gift tre gange. Med sin første mand, 
der var murermester og var fra Lund ved Horsens, havde hun to døtre, Marie 
og Aue Marie, der lever endnu som godt 80-årige og bor sammen i Odder.

Når jeg har skrevet lidt om arkivar Thiset i forbindelse med Odder Neder
mølle, er grunden først og fremmest den, at han stammer fra Odderegnen, og at 
Kjeld Jensen og Louise Marie i møllen blev hans nære venner. Desuden var køb
mand Behrmanns hustru Jensine Andersen hans faster.

Møller Kjelds bror skal også nævnes her, fordi han var en jævnlig gæst i 
møllen og desuden var en højt begavet mand. Mikkel Jensen hed han, født i Gje
sing 24. oktober 1827, blev 1854 gift med enken Abelone Rasmussen. Han overtog 
hendes fæstegaard i Krogstrup, Torrild sogn. Han blev 1871 medlem af Århus 
amtsråd, og ved sin afgang herfra i 1890 valgtes han som forstander for kancelli
råd Andersens stiftelse i Odder, og dette embede beholdt han til sin død. I Øst
jysk Hjemstavn 1941 s. 26 siges der om ham, at han var en udpræget tilhænger 
af Bjørnbaks tanker og ideer, og at han, som den dygtige og oplyste mand han 
var, nød megen tillid i Hads herred.

I møller Kjeld Jensens og hustrus ægteskab var der ingen børn, men som 
før omtalt havde Louise Marie i sit første ægteskab med Hans P. Laursen 
en datter, Maren Emilie, der fødtes i Horsens 1849. Hun var kun 6 år, da 
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hun i 1855 mistede sin rigtige far, men med sin anden far blev hun nok hurtig 
fortrolig, for han var efter gamle folks sigende en stor børneven, som næsten 
altid var omgivet af glade børn, og han blev en god far for den lille Maren Emilie

Til Nedermøllen hørte et ret stort landbrug på godt 30 tdr. lånd. Jorden lå. 
bekvemt og strakte sig langs Snærildvej og op over Møllebakken. Uden tvivl har 
denne store bakke sit navn efter møllen, skønt man har fortalt mig, at der i sin 
tid har stået en vejrmølle på bakkens top, hvad der dog ikke lindes nogen skrift
lige beviser for, men da bakken har tilhørt Nedermøllen, er det naturligt, at den 
har fået sit navn efter denne.

I Kjeld Jensens første tid til hen imod slutningen af firserne var møllen en 
stor virksomhed, og der måtte et ret stort folkehold til for at overkomme arbej
det. Især var der travlt til årets store højtider, og da navnlig til julen kunne 
vognrækken med korn være lang, og der kunne ventes længe på at få det malet, 
ja, det kunne hænde, at de sidste vogne først kom hjem hen på natten. Sagen 
var den, at drivkraften — vandet — ikke altid var rigelig nok, selv ved juletider, 
fordi de andre møller ved åen også havde travlt. Der kunne nok opstå kalamite- 
ter, så man måtte indrette sig lidt efter hinanden. Mon ikke det gamle ord: »Den, 
der kommer først til mølle, får først malet«, er blevet til gennem den trængsel, 
der var, når bønderne mødte op med deres korn? Men bønderne sad ikke ude 
på vognene og frøs, for dem var der en varm ventestue i møllen, hvor der var 
rigelig med tobak og øl, og her blev der snakket, spist, drukket og røget, så alt 
lå som i en tåge. Her blev afsluttet handeler, drukket lidkøb, spillet kort og slået 
i bordet, så ølkovsen dansede. Kjeld Jensen og hans kone var ikke tilbageholdende, 
når der blev vartet op med mad og drikke, og her var Maren Emilie til stor 
hjælp for sin mor.

Der blev tomt i møllen, da Maren Emilie 8. oktober 1873 blev gift med gård
mand N. P. Andersen Nygaard og hyttede helt ud til Tulstrup, senere Alling ved 
Rye. Hun fødte sin mand 6 børn, af hvilke det ældste, Johanne Louise Nygaard, 
blev født 1874 og blev som 23årig 24. februar 1897 gift med elværksbestyrer Hans 
P. Tvisselmann Israelsen i Odder. Han var født i Nim vest for Horsens 27. juli 1868. 
Hans forældre hyttede en hel del omkring, indtil de først i firserne havnede som 
møllerfolk i Skægs Mølle.

H. P. T. Israelsen sad inde med megen dygtighed og indsigt, og han hk der
for i sit lange liv her i Odder adskillige offentlige hverv, som han røgtede med 
stor hid og forståelse. Han var en meget fornøjelig mand at snakke med, sin 
hukommelse bevarede han til det sidste, og han kunne fortælle levende om de 
mange fremragende skikkelser, han i sit liv var kommet i forbindelse med, navnlig 
var det hofjægermesteren på Rathlousdal og fabrikant Gall, der var genstand for 
hans fornøjelige omtale. De nævnte to herrer kunne jo nok være noget rapmun
dede, hvilket Israelsen huskede særdeles vel, men ellers havde de begge et stort 
hjerte, når noget skulle udrettes til gavn for byen.

Israelsen døde først 29. maj 1958 og opnåede den høje alder af 90 år. Endnu 
lever hans gamle hustru Johanne Louise. Også hun er fyldt med gamle minder, 
mest fra den gamle mølle i Odder, hvor hun opholdt sig meget hos bedstefor
ældrene. Hendes mor og far hyttede til Odder, vistnok i 1917, og her døde de 
begge, henholdsvis 1919 og 1924.

I de år, Kjeld Jensen ejede Odder Nedermølle, var Odder by inde i en 
rivende udvikling, der væsentlig skyldtes den ny næringsfrihedslov, der indførtes

66



ODDER NEDE R M0 L L E

1857 og trådte i kraft 1862. Indtil da havde købstæderne eneret på handel og 
håndværk, men efter 1862 tillodes det praktisk talt enhver at nedsætte sig hvor 
som helst, også i landsbyerne. Men også den omstændighed, at Odder fik jern
baneforbindelse med Århus i 1884, og at Århus amt i 1878 byggede sygehus i 
Odder, medførte et stort boligbyggeri. Der byggedes som aldrig før i Odder, og 
det kneb med at få byggegrunde nok til de mange, som ønskede at bosætte sig 
i den voksende by. Vel havde gårdmændene jord nok, der grænsede til byen, 
men de trykkede sig ved at sælge. Egentlig var der foreløbig kun dyrlæge Mørup, 
der af sin gård, Stenslund, udlagde jord til brug for byggegrunde, hvorved Rand- 
levvej og højre side af Rørthvej blev bebygget, sidst anlagdes Stensvej og Mørups- 
vej. Byens gamle centrum omkring hotel Phønix blev opgivet og flyttet helt op 
til apoteket, i hvis smukke have byens nye torv blev anlagt i halvfemserne. 
Rosensgade og Nørregade blev efterhånden ret tæt bebygget. Men helt op til 

Møller og sognefoged Kjeld Jensen 
(1829—1908).

Elværksbeslyrer 11. P. T. Israelsen 
(1868-1958).

århundredskiftet lå den gamle Nedermølle med alle dens bygninger endnu ret frit 
ved Nørregade og ved enden af Smedegade, dog så det ud til, at dens dage snart 
var talte.

Efter at møller Kjeld i en lOårig periode fra 1890 til 1900 havde haft møllen 
udforpagtet til bagermester Schmidt, solgte han den tillige med gården i 1903 til 
en handelsmand ved navn Kruse. Formodentlig er det ham, der har nedlagt den 
gamle mølle. Det var efterhånden svundet stærkt ind med søgningen til den. 
Møllehjulene standsede lidt efter lidt, og bygningerne forfaldt. Der er egentlig ikke 
mere, der minder os om, at der har stået en gammel vandmølle ved Smedegade. 
Mølledammen blev fyldt op i 1906, nogle af de gamle bygninger er revet ned, dog 
står hovedbygningen endnu, men i en meget ombygget skikkelse, helt ukendelig 
fra forhen. Den blev købt af karetmager Laursen, der indrettede den til værksted.

Den til Nedermøllen hørende landbrugsjord på ca. 30 tdr. land lå meget be
kvemt ved byen og var særdeles egnet til udstykning for boligbyggeri. Møller 
Kruse foretog udstykningen og solgte byggegrunde til 40 øre pr. kvadratalen; på 
den måde blev bl. a. Snærildvej og flere andre nært beliggende veje og gader 
bebygget. Han har dog nok beholdt Møllebakken, idet han på dens top lod opføre 
en pavillon af træ, hvori der indrettedes restaurant. Her var en ganske henrivende 
udsigt over næsten hele det skønne Hads herred og langt ud over havet til Samsøs 
og Tunøs skrænter. Men turister var dengang et ukendt begreb i landsbyen Od
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der, og Odderborgerne havde om hverdagen andet at bestille end at sidde på 
restauration. Det hændte naturligvis, at man en søndag drak sin eftermiddags
kaffe i pavillonen.

Men denne spekulation blev nok en dyr historie for Kruse, og så skete det 
et år, ingen kan huske hvilket, at pavillonen brændte, og den blev aldrig siden 
genopført.

Da Kjeld Jensen i 1903 havde solgt møllen og gården, flyttede han ned på 
Rosensgade, og her døde han i 1908, 79 år gi. Hans hustru var død før ham.

Igennem sin hustru var Kjeld Jensen egentlig den sidste møller, der kunne 
regne sig i slægtskabsforbindelse med den lange række af møllere, der i over et 
par hundrede år har boet og virket på den gamle Odder Nedermølle.

N O T E R :
1 .—3. Markbogen til matriklen 1688.
4 .-5. Rodstensejes fiesteprolokol 1719 1894.

6 .—12. Odder kirkebog.
13. Folketivlling 1787 og Ørsted kirkebog.
14. »Østjysk Hjemstavn« 1960.
15. Astrup kirkebog.
16. Holbivk kirkebog (Rougsø herred).
17. Kastbjerg kirkebog (Djurs nørre-herred).

18 .—19. Rodstensejes fiesteprolokol.
20 .—23. Odder kirkebog.

24. 90 købekontrakter i Rodslensejes arkiv, Landsarkivet i Viborg.
25 -28. Odder kirkebog.

29. Hads herreds skifte- og panteprolokol 1856.
30. Fruering kirkebog.
31. Tiset kirkebog.

Med megen lak har jeg modtaget mange oplysninger om Odder Nedermølle 
fra inspektør Gunnar Holm. Viborg.
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BARNDOMSERINDRINGER FRA VESTERVIG 
OG ÅRHUSAF H. A. STAARUP

Hjemme hos mine bedsteforældre på min moders side havde de, da jeg var 
ganske lille, en karl, som jeg holdt meget af, fordi han tog sig af mig og 

iøvrigt var fiks på fingrene, så han kunne skære dyr og både i træ med sin 
lommekniv. Denne karl havde, hvad måske ikke var så almindeligt dengang, et 
lommeur, som han gerne viste mig, og som jeg havde en forunderlig glæde af at 
betragte og føle mellem mine små fingre. Det var vist ikke noget dyrt ur, kassen 
var af et eller andet hvidt metal, formodentlig del man kaldte tombak; men bag
siden var helt glat og blank, og den skinnede for mine barneøjne med en glans, 
som i min erindring overstråler alt, hvad jeg senere i mit lange liv har set, selv 
om jeg her og der har slået over for strålende juvelervinducr, ja endog foran de 
britiske kronjuveler i Towcr, belyst med den mest raffinerede belysningsteknik.

På samme måde er der forskellige oplevelser og indtryk fra min barndom, 
som — omend de sol med nutidens og den voksnes øjne var ubetydelige — står 
præget i min erindring med en særlig glans; og i det hele taget er det i det 
væsentlige sådanne synsindtryk, der står som ledefyr i mine erindringer om 
min barndom.

I året 1892, da jeg var fire år gammel, flyttede mine forældre fra mit føde
sted i Vestervig i Thy til Århus, og allerede fra tiden før denne omflytning står 
forskellige oplevelser med fotografisk skarphed som billeder i min erindring, 
uden at der er tale om, at de er opstået gennem mine forældres eller andres 
fortælling.

I Vestervig var der stationeret nogle gendarmer. Disse gendarmer hørte til et 
af ministeriet Estrup i 1885 oprettet, militært organiseret landpolitikorps, hvis 
væsentlige formål var at afstive de civile myndigheder over for den i landbo
befolkningen herskende uvilje mod regeringens politik, der gennemførtes ved 
hjælp af »provisoriske« love, da den ikke kunne få flertal i folketinget, hvor 
partiet venstre særlig var modstander af regeringens forsvarspolitik. Gendar
merikorpset opretholdtes i hele den såkaldte provisorictid, men ophævedes i 
1894.

Disse gendarmer var nogle flotte karle — i reglen tidligere underofficerer 
— de var beredne, bar lyseblå uniformer og var bevæbnede med ryttcrsabel og 
karabin.

I Vestervig var der særlig en imponerende karl, sorthåret og sorlskæggct, 
stor og kraftig — skrækindjagende for en lille verdensborger. Frederiksen hed 
han og blev brugt til at skræmme små børn på samme måde som cllers skorstens
fejeren. Man har da også fortalt mig, at noget af det første, jeg kunne sige var: 
»Bange Væksen«, hvilket på dansk betød så meget som: Bange for Frederiksen.
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Men altså, Frederiksen står den dag i dag lyslevende for mig, og i samme 
forbindelse har jeg billedet af en transport af en sølle forbryder, vistnok en 
tyv, som på en åben vogn med en gendarm ved siden blev ført til den stedlige 
arrest. Vi fulgte dem på afstand i gadcspcjlct, før de passerede vort hus, og atter, 
da de var passeret og nærmede sig det skrækkelige sted. Større elendighed kunne 
der da vist ikke times et menneske; sådan følte jeg.

Apropos gadespejle, så har vel kun den nulevende ældre generation be
greb om, hvad det var for et instrument. Der findes et i bygningen på hjørnet af 
Torvet og Søndergade i Den gamle By, men jeg har kun fundet ganske få rundt 
omkring i selve Århus, og inden længe vil de nok også være forsvundet. Jeg må 
derfor nok hellere give en kort beskrivelse. I den enkleste form bestod det af to 
stykker ovalt spejlglas, der var befæstet til blikplader, dcr dækkede bagsiden. 
Disse var båret af en jernbøjle, der var befæstet til vinduessprossen, og da de var 
anbragt, så de dannede en vinkel på 45° med husfacaden, kunne den, dcr sad 
bag vinduet, bekvemt følge, hvad der foregik langs husrækken længere henne 
i gaden. Dcr fandtes omkring århundredskiftet næppe et hus eller et hjem, navn
lig i mindre byer, som ikke havde sit gadespejl; det var lige så uundværligt, som 
radioen er i dag.

Klimaet i Vestervig er meget barsk om efteråret og om vinteren; men også 
om sommeren kunne dcr hen mod aften ind fra det nære Vesterhav komme rul
lende den isnende »havgus«, som befolkningen nærmest frygtede og helst søgte 
ly for, da den, hvis man var sommerklædt, kunne gennemisne en og blive årsag 
til svære forkølelser. Jeg husker ganske tydeligt engang, jeg gik ved min moders 
hånd ad landevejen, dcr førte vestpå, at hun pludselig fik øje på den mørkegrå 
væg i vest, dcr langsomt nærmede sig, og at hun øjeblikkelig vendte om og 
skyndte sig hjem.

I øvrigt kunne der på sommerdage være uendelig smukt; da gik man ved 
aftenstid gerne op på en højtliggende kæmpehøj syd for byen; herfra havde man 
en strålende udsigt mod vest over det åbne bølgende landskab med Limfjordens 
mange bugtninger og vige, med Vesterhavet yderst ude og med strålende, beta
gende solnedgange. Og mod nord så man hen over den lille fredelige by med de 
røde tage, der lå på en jævnt skrånende flade, dcr ved byens nordkant endte i 
et engdrag, hvorfra terrænet igen hævede sig jævnt og sindigt som et vældigt 
bakkedrag med grønne marker og et par store gårde, og øverst på bakketoppen 
knejsede den store kirke, en af de største og smukkeste landsbykirker i Dan
mark.

Medens jeg ellers i denne lille beretning kun har tænkt mig at fortælle om, 
hvad jeg selv direkte kan huske, vil jeg dog undtagelsesvis referere noget, som 
min fader har fortalt mig, fordi det viser, hvor store forandringer teknikken 
har medført i det forholdsvis korte spand af år, dcr er forløbet siden min første 
barndom.

Det var på de tider, da telefonen begyndte at holde sit indtog i landet, og 
som de førstc havde byens hotel og det firma — en stor blandet engros forret
ning — hvor min fader var ansat, fået installeret de gamle vægapparater med 
den lille skrå pult, hvorpå man kunne foretage noteringer, og med to blanke 
klokker ovenover og håndsving på siden. Endnu inden centralen var åbnet, var 
dcr blevet trukket en ledning mellem de to telefoner. En dag kommer dcr en 
gårdmand ind på kontoret, hvor fader sad, og da han får øje på apparatet, spør
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ger han, hvad det er for en tingest. Ja, det var da en telefon, som kunne bruges 
til at snakke med folk langvejs borte. Manden mente, at de behøvede da ikke at 
gøre grin med ham ved at fortælle ham sådan noget sludder. Ja, men det var alli
gevel rigtigt, og for at overbevise ham kunne de jo gå over på hotellet og få en 
genstand, men først ville fader ringe derover og bestille, så at det kunne stå parat, 
når de kom derover. Nej, det var da noget tøv, men han ville da godt med over 
og have en bajer. Nå, fader fik jo ringet op ved at dreje på håndsvinget og fik 
forklaret dem på hotellet situationen, og da han og manden kommer derover, 
modtager værten dem, byder dem velkommen og værsågod, om de ville sætte

Fhv. havnedirektør H. A. Staarup, Århus.

sig hen ved det bord, hvor han havde serveret de to bajere. »Næ, de æ drolen 
splide mæ da løwn«, mente manden; men han blev da bænket og nød sit øl.

Inden jeg forlader skuepladsen for mine fire første år endnu et lille minde. 
Der var cirkus i by, det var Micherne, der allerede dengang havde deres stam- 
kvarter i nabolandsbyen Ydby. Det var vist endnu på dette tidspunkt en meget 
lille cirkus, og de fleste af artisterne var nok familiemedlemmer. En aften havde 
mine forældre taget mig med til en forestilling. Selve cirkusrummet står ikke 
særlig klart i min erindring; det har nok været noget mindre end dem, de indtil 
for nylig slog op på havnepladsen i Århus, men i øvrigt har hele atmosfæren 
nok været nogenlunde den samme. Cirkuserhvervet har jo en lang tradition at 
se tilbage på, og man må beklage, at det efterhånden har svært ved at konkurrere 
med den moderne underholdningsindustri. Men jeg ser endnu tydeligt for mig 
et af numrene, der bestod i, at en af artisterne fik begge ender bukket sammen 
og blev stoppet i en tønde, som hans kammerat trillede rundt i manegen. Jeg 
syntes, at det var så frygtelig synd for ham. Bagefter kom der en luftakt i trapez, 
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og det blev for meget for mig, det syntes jeg var for farligt, og jeg gjorde vrøvl, 
så vi måtte forlade teltet; da vi stod udenfor, lidt tvivlrådige, kom nogle af 
Miehernc, som kendte fader, da de købte fourage i forretningen, og en ung, sød 
arlistdamc spurgte, hvad der var i vejen; da min moder forklarede årsagen, sagde 
hun, at hun syntes, vi skulle gå ind igen, barnet kunne kun have godt af at 
vænne sig til at se det, hun skulle snart optræde på hesteryg, og det var ikke 
spor farligt. Alt dette står ganske tydeligt for mig, og jeg har tit spekuleret på, 
om den unge pige var Dora Miehe.

Fra vor rejse fra Vestervig til Århus har jeg kun erindring om køreturen med 
postvognen fra Vestervig til den nærmeste stationsby Hurup. Postvognen eller 
dagvognen, som den almindeligvis kaldtes, var jeg vant til at se. Den var gul 
med en lukket kupé med plads til 4 å 6 personer alt efter deres omfang. På 
bukken kusken i blå kappe og foran vognen to kraftige heste. Jeg har en tydelig 
erindring om noget lunt og hyggeligt i det øjeblik, da jeg blev anbragt i det dybe, 
bløde sæde, der var polstret med mørkebrunt, noget blankslidt skind; det lille 
rum gav en følelse af tryg lunhed og velvære. Derimod har toget mærkelig nok 
ikke gjort noget indtryk på mig, skønt det jo var en ny foreteelse; måske har 
jeg allerede været træt, og måske har den spartanske trcdjeklasscs kupé ikke til
talt mig. Men om senere togrejser i min barndom har jeg såmænd god nok erin
dring. Det var kun ringe bekvemmeligheder, D.S.B. bød sine tredjeklasses pas
sagerer dengang. Kupeerne havde alle direkte udgang til det fri, der var kun 
tale om umagelige træbænke, og når alt var optaget, var den tilmåltc plads knap; 
belysningen var søvnig, og vognen skumplede af sted på sporene, så at hastig
heden, der var ringe, kunne bedømmes af kadencen af hjulenes slag mod skinne- 
stødene. Toiletter var der ingen af, men til gengæld var opholdene selv på små 
landstationer lange, så der var tid nok til at besøge de små anstalter med skil
tene »Mænd« eller »Quinder«, hvis det var nødvendigt; de var ikke særlig ind
bydende. Billetteringen foretoges af konduktørerne, der, mens toget kørte for 
fuldt fart, måtte balancere uden på vognene på de gennemløbende trinbrætter, 
holdende sig til en jernstang mellem kupédørene. Når de så nåede døren, til
kendegav de deres tilstedeværelse ved at banke på ruden med billettangcn. 
Vinduet måtte så sænkes af den nærmeste passager, hvilket undertiden godt 
kunne være forbundet med besvær. Den stakkels konduktør måtte så hage 
sig fast med venstre arm ind over vindueskanten, hvorefter billetterne lan
gedes hen til ham til klipning. Om vinteren med kulde og snefog har det 
været et hverken behageligt eller ufarligt arbejde for konduktøren. En del tog 
havde også første og anden klasses kupeer med polstrede sofaer, i første klasse 
betrukket med rødt plys og i anden klasse med gråt plys; der var altså sørget 
for, at enhver kunne finde sin bås efter sin placering i samfundet — i eller 
uden for rangklasserne.

Selv om man i dag ofte skyder på D.S.B., må man dog indrømme, at der 
er sket store forandringer til gavn for både passagerer og personale.

Endelig ankom vi til Århus, far var på banegården og tog imod os. Vi 
spadserede til vort nye hjem i Høegh Guldborgs Gade. Jeg kan huske den glæde 
og tryghed, jeg følte ved atter at se far og gå med ham i hånden. Men selve 
byen gjorde ikke noget særligt indtryk på mig; det står for mig, som alt var 
gråt i gråt; måske har det været regnvejr eller tåge, og antagelig har jeg været 
træt af rejsen. Dog fangedes min opmærksomhed af den hestetrukne spor-
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Store Torv med heslesporvogn i begyndelsen af 90erne.

vogn, hvis skinner vi fulgte ad Ryesgade og Søndergade til Store Torv, hvor 
de endte med et sving foran en stor lygtepæl med seks eller otte lygter.

Vi boede et par år i Høegh Guldbergs Gade og flyttede senere til Kirke
gårdsvej nr. 4, hvor vi havde tre værelser plus et godt stort kvistværelse, som 
blev mit domæne, indtil jeg i 1906 forlod byen.

Dengang var nr. 4 på Kirkegårdsvej et hyggeligt lille villaagtigt hus med 
en lille forhave og en større have bagved. I stueetagen boede værtens, et ældre 
ægtepar, dcr tidligere havde haft en stor gård i Ødum. Den gamle mand var 
meget haveinteresseret, og den lille forhave var beplantet med smukke roser, 
nogle dejlige syrenbuske med hvide og violette blomster og en guldregn. 
Villaen ved siden af, som ejedes af den kendte skolebestyrer P. M. Albeck, lå 
også i en have med nogle store, gamle bøgetræer. Til den anden side lå også 
en villa i en stor have, og bag ved lå et stort blomstergartneri, og i selve vejen 
stod en række gamle elmetræer, så at vi boede i frie og skønne omgivelser; 
og foråret, hvor bøgene udfoldede deres lysegrønne kræmmerhuse, hvor lilje
kon valler piblede frem, og hvor syren og guldregn stod i fuld blomst, var en 
ny dejlig oplevelse hvert år. For en skoledreng var der kun den lille hage, at 
sammen med den skønne tid nærmede eksamenstidens mørke spøgelse sig.

Jeg passerer nu ofte Kirkegårdsvej og bliver hver gang trist til mode ved at 
se, hvordan denne idyl er blevet forvandlet til noget hæsligt. Borte er vejens 
træer, de gamle bøge er ligeledes forsvundet for at give rum for en stenhug
gerplads, den lille have er blevet et nøgent, flisebelagt areal, og hvor det gamle 
hus før stod med blankpudsedc vinduer med sirlige gardiner og potteplanter 
bag, der griner nu nogle hvidkalkede vinduer en i møde. Huset bruges øjen
synligt til magasin for en industrivirksomhed, der også har lagt beslag på 
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nabohuset, og som har udfyldt mellemrummet mellem de lo huse med nogle 
tilfældigt anbragte udhuslignende bygninger. Ak, hvor forandret!

Men dette er jo kun en lille enkelthed af de mange og store forandringer 
— heldigvis ikke altid til det værre, tværtimod — som Århus by som helhed 
siden har gennemgået under sin vækst fra en beskeden provinsby til en mo
derne storby.

Det er selvfølgelig håbløst inden for nærværende beretnings rammer at 
belyse disse forandringer i enkeltheder. Det der særligt falder i øjnene, er jo 
den storc vækst; da jeg begyndte at lære geografi, havde byen ca. 32.000 ind
byggere mod nu ca. 120.000, foruden ca. 50.000 i oplandskommunerne. Den
gang eksisterede disse kun som landsbyer, og de daværende grænser for den 
mere sammenhængende bebyggelse ligger nu langt inde i byen. Man kan blot 
tænke på, at Trøjborgkvarteret først begyndte at opstå omkring århundred
skiftet. Christiansbjcrgkvarteret lå som en isoleret flok huse oppe på bakke
toppen; det hed dengang Reginchøj og var ikke noget særlig agtet boligkvar
ter, hvorfor det senere fik navneforandring. Deroppe lå også den smukke 
proprietærgård Højvang; desuden var der nogle kolonihaver, men ellers var 
der markjord helt ind til Vennelyst og Kommunehospitalet, som dengang kun be
stod af den sydligste blok af det nuværende kompleks. Da rytterstenen i 1899 
blev rejst til minde om rytterfægtningen i 1849, lå den langt ude på landet, 
vi brugte den ofte som mål for vore spadsereture. Lidt øst derfor ved det nu
værende hjørne mellem Trøjborgvej og Aldersrovej lå Aldersro, en stor hvid 
herskabsbygning med tilhørende avlsbygninger, og desuden var der tilløb til 
en villabcbyggclse. Hovedbygningen var bygget i to etager i noget i retning af 
maurisk stil med mange tårne og spir, der kunne ses viden om, og den var 
kendt af ethvert barn som »Platmenagen«.

Mod syd begrænsedes den sammenhængende bebyggelse i storc træk af 
Jægergårdsgadc-Marselisborg Allé-Skt. Pauls Gade. Nord for Jægergårdsgade, der 
dengang hed Jægergårds Allé, lå på det terræn, hvor nu D.S.B.s centralværk
steder ligger, den gamle, smukke, gule Jægergård; en allé førte ned til den fra 
Jægergårdsgade omtrent ud for Marselisborg Allé. Skt. Pauls Kirke lå næsten 
ude på marken ligesom det gamle Amtssygehus (den nuværende Annagades 
skole) og mellem Amtssygehuset og de Mczas Vej var der nogen bebyggelse i 
Dannebrogsgade og Lundingsgade. Vest for Frederiks Allé var der syd for bane- 
graven kun bebyggelse på det areal, der er begrænset af Schleppegrellsgade- 
Halssti. Nord for banegraven til krydset med Vester Allé-Søndcr Allé lå som nu 
Rytterkasernen, Frederiks Allés og Valdemarsgades skoler og ellers privat be
byggelse til og med Valdemarsgade. Hele godsbancicrrænct mellem åen og Bro
bjerg helt fremme til Vester Allé henlå ubebygget som Mølleengen — med undta
gelse af Museet, der var opført i 1877 efter tegninger af professor Walther. Langs 
Vester Allés sydside lå Rytterkasernen og Fattiggården; langs nordsiden lå der 
kun et par bygninger oppe ved Frederiksgadc-hjørnet — i sin tid Frcderiks- 
port — i et af disse huse fandtes Fønss’s private skole. Ellers lå arealet ned til 
åen — kaldet Bispetoften — ubebygget hen. Åen passeredes over Slusebroen, 
der hed sådan, fordi der var et stemmeværk i forbindelse med den; det var et 
yndet sted at stå og stange gedder. På den anden side af åen lå så Århus mølle, 
der oprindelig havde været en vandmølle. Den gamle smukke møllegård, der nu 
står i Den gamle By, hvor den anvendes som administrationsbygning, lå med
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Villaer i Nørre Allé og Nørregade ud for (lUldsmedgade o. 1900. — K, Ketelsen fol.

tilhørende pakhus og andre bygninger tilbagetrukket, omgivet af mølleparken. 
Det var en ualmindelig idyllisk plet. Fra Vesterbro Torv, der hed Grisetorvet, 
og ud til bryggeriet Geres var der nogen randbebyggelse.

På Nørre Allés nordside fandt man først Langballes teglværk, hvorefter 
Teglværksgade har navn, og ellers almindelige beboelseshuse. Det nederste af 
Lollandsgade og Ny Munkegade var bebygget, men hele det store areal mellem 
Langelandsgade og Ny Munkegade var ellers praktisk talt ubebygget; kun øverst 
i Langelandsgade og ved Kaserncboulevardcn lå nogle villaer og endnu længere 
ude lå Artillcrikascrnen. Hvor Kaserncboulevardcn og Høgh Guldbcrgs Gade 
støder sammen, lå som nu Infanterikasernen med ckscrcerhusct og galgebakken, 
der brugtes som eksercerplads, men hvor der efterhånden også blev drevet noget 
boldspil, navnlig kricket, af privat ungdom, uden at der dog på nogen måde var 
indrettet sportsplads i moderne forstand. Arealet nord for Vcnnelyst Boulevard, 
hvor nu Universitetsparken findes, lå hen soin markjord.

Ja, det var måske en lang og besværlig vandring rundt langs omkredsen af 
den bymæssige bebyggelse af Århus, således som jeg husker den fra mine første 
år i byen; men hvordan skal man ellers give et billede af, hvor lille byen var i 
forhold til nu.

Og så mangler der endda noget om den østlige side af byen, som dannes 
af havnen, men hvorom jeg vil nøjes med at sige, at under hele min opvækst 
bestod den kun af Nordre og Søndre Bassin — nu Bassin 2 og 1 — samt åmun- 
dingen, og så i øvrigt henvise mulige interesserede til en artikel i »Ingeniøren« 
nr. 22 af 1956.
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Men nu inden for den ovenfor skitserede omkreds; der er der jo også sket 
store forandringer, og hvori består de så? Gaderne ligger endnu praktisk talt, 
som de lå, og mange bygninger er også de samme; ja man undres egentlig over, 
hvor konservative grundejerne langs strøget Rycsgadc-Søndergadc har været; 
det er jo først i de senere år, at der på denne strækning er begyndt at rejse sig 
helt moderne forretningsbygninger, og det samme er tilfældet med de andre 
hovcdfærdselsårer, f. eks. Frederiksgade, Vestergade, Mejlgadc o. s. v. Vi skal 
senere se på nogle af de forandringer, som har bidraget til at forandre karakte
ren af den indre by, særlig omkring torvene, strøget og banegården.

Men det der mest har givet byen en anden karakter, tror jeg, er de foran
dringer, der har været en følge af den øgede trafik og den fremadskridende 
teknik. Nu er de fleste gader efterhånden asfalterede på kørebanen, medens for
tovene er belagt med fliser, så at de er bekvemmere at færdes på i hele bred
den. Dengang var kørebanen belagt med granitbrosten og blev hurtig ujævn, 
hvor der var tung trafik; fortovene var belagt med små brosten, ofte runde, og 
yderst ved rendestenen var der en ca. 30 cm bred flise. Hvilken forskel selve 
befæstelsen bevirker i gadebilledet, kan man let overbevise sig om ved f. eks. at 
gå gennem Frederiksgade, der endnu har den gamle brolægning, og derefter 
gennem Søndergade.

Men også den ændrede belysningsteknik har medført en fuldstændig foran
dring af bybilledet om aftenen. I 1892 var det ikke længe siden, man havde ind
ført gaslygter, der endnu var i den primitive udformning, hvor gassen strøm
mede ud af en lille spaltcformet åbning og brændte med en flad flamme med 
rødligt skær. På mørke vinteraftener med sne eller regnslud nåede lyset ikke 
langt bort fra lygterne, der stod med ret stor afstand; mørket var derfor det 
fremherskende, med lygterne som en slags ledefyr, som man styrede efter. Hertil 
kom, al butiksvinduerne var små og dårligt — ja efter lukketid overhovedet 
ikke — oplyste, og at reklamcbclysning ikke eksisterede.

Til at tænde og slukke lygterne havde man kommunale lygtetændere. Uden 
for mit hjem stod en gadelygte, som, når den blev tændt, lyste venligt ind i vore 
stuer, hvor vi ofte sad og holdt en mørkningstime. For mig står endnu billedet 
af en lille mørkklædt kone med et korsbundel strikket sjal, der dukkede ud af 
halvmørket og tændte vor lygte. Hun var udstyret med en træstang, på hvis 
ende der sad en lille, flad blikkasse med en åbning i siden, hvori der var en 
brændende væge og formodentlig en lille oliebeholder; øverst på kassen var der 
en lille krog. Hele indretningen stak hun så op i lygten og åbnede gashanen, 
hvorefter den udstrømmende gas antændtes af den lille flamme, derefter ha
stede hun videre til næste lygte. Et stort fremskridt var det, da man i 1896 gik 
over til at sætte Aucrnct over gasflammen, der derved gav et mange gange stær
kere, hvidt lys. De var forsynet med »vågekonc«, således at tændingen ind
skrænkes til at åbne for hånen; senere indførtes tænde- og slukkeure.

Elektrisk lys var ikke almindelig indført i 1906, da jeg forlod Århus for 
længere tid. Men omkring 1900 blev der i ejendommen Søndergade nr. 1 instal
leret et lille privat elektricitetsværk, således at de derværende forretninger fik 
elektrisk belysning. På hjørnet ved Skt. Clcmcns Bro var der en galanteriforret
ning, som havde et udhængsskab meget sjældent dengang — hvis bagside var 
beklædt med spejlglas, og som var oplyst med små kultrådspærer, der gav et 
varmt, rødligt lys. I dette skab var udstillet små nipsgenstande af blankt kobber,
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Skole bak ken i 1890erne. — Ths. S. 1 lernumsen fot.

krystalglas o. 1., og resultatet var, at det skinnede med en festlig glans, så at jeg 
havde meget svært ved at løsrive mig fra det og stadig har det prentet i min 
erindring. Til gengæld mindes jeg også en tidlig morgen, hvor jeg ankom til 
Århus efter en nats rumlctur fra København. Da jeg trådte ud fra banegården, 
lå Ryesgade foran mig mørk og sort som en tunnel, håbløst trist og øde.

Sådan fremtonede gaderne i Århus i øvrigt i almindelighed for den sene 
nattevandrer; men det kunne hænde, at han lidt borte så et par lysglimt bevæge 
sig som lygtemænd ind og ud af gadens huse; han målte så hellere søge om 
ad en sidegade. Det var nemlig »natmændene«, der var i arbejde sammen med 
»chokoladevognen«, som eufemistisk kaldtes sådan på grund af den brune farve, 
den efterhånden havde antaget, og som udsendte underlige aftenlufte. Det va
rede nemlig et godt stykke ind i det nye århundrede, inden den tekniske og 
hygiejniske revolution, som indførelsen af wc betød, var fuldbyrdet.

Men lad os vende os fra mørkets gerninger og atter betragte bybilledet i 
dagens lys; vi ville da have bemærket, at byen dengang oplivedes af mange 
træer, hvad navne som Nørre Allé, Sønder Allé o. s. v. minder om, samt af 
mange haver omkring villaagtig bebyggelse og forhaver. Jeg tænker bl. a. på det 
stykke af Nørregade, som ligger mellem Guldsmedgade og Paradisgade. Borg- 
gade eksisterede ikke dengang, men der lå et par ret store villaer i store smukke 
haver, og på den modsatte side lå ligeledes villaer med velplejede haver, så det 
gjorde ondt, da alt det skønne måtte vige for de grå stenmure.

Ligeledes havde Kystvejen og Skolcbakken beplantning med træer. Særlig 
Skolebakken har helt forandret karakter. Hvor nu Kathedralskolen og de andre 
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høje bygninger ligger, var der store haver foran tilbageliggende huse, og som 
en rest af den lille bakkeknude, der havde skudt sig ud mod stranden, før hav
nens nordre bassin blev bygget, lå det vestre fortov mellem Skolegyde og Skt. 
Olufs Gade hævet over kørebanen, hvorfra det var skilt ved en støttemur med 
brystværn af granit. Fortovet var meget bredt og beplantet med store skygge- 
fulde træer, hvorimellem der var anbragt bænke. Det var en meget yndet prome
nade og opholdsplads for unge og gamle. Navnlig husker jeg en gammel mand 
med træben, som næsten altid var der. Han hørte i den grad med til billedet, 
at han er kommet med på et lille relief, der findes indsat over indgangen til nr. 
5 til minde om den svundne idyl.

I den indre by er det særlig Torvene og Banegårdspladsen med Ryesgade 
op til Reginakrydset, der helt har forandret karakter siden min første barndom.

Lille Torv var bortset fra den Gerdeskc gård helt omgivet af gamle, lave, 
højst toetages huse; det eneste, der endnu er tilbage, er ejendommen på hjørnet 
Lille Torv-Borgporten. På hjørnet Lille Torv-Immervad lå den gamle borgme
stergård, som nu er et klenodie i Den gamle By, og ved siden af lå ligeledes en 
gammel ejendom. I den fandtes den gamle Zcunerske boglade. Henne på Store 
Torv lå en lignende, tilhørende boghandler Bocscn. Disse to forretninger, hvor 
jeg ofte kom for at købe bøger, stilebøger og andet, som en skoledreng har brug 
for, fortjener en særlig omtale, fordi man nu vanskeligt kan gøre sig en forestil
ling om den særlige atmosfære, Dickensk, ja næsten middelalderlig, der var 
over dem. Alene betegnelsen boglade anslår stemningen. Udadtil et lille udstil
lingsvindue og en smal indgang med en høj granittrappe, og indenfor et langt, 
smalt, lavloftet rum, der bagude tabte sig i et mystisk halvmørke, bogreoler fra 
gulv til loft med masser af brune eller grå bogrygge fandtes langs begge lang- 
vægge, og frit på gulvet stod en simpel brunmalct disk. Om dagen var rummet 
kun sparsomt oplyst fra de små vinduer, og når mørket faldt på af et par petro- 
leumslampcr med store blikskærme ophængt i loftet. Kvindelig betjening var 
der selvfølgelig ikke tale om, og de — som det forekom mig — gamle, rarc bog
handlere havde næsten evighedspræg over sig. De gjorde ikke meget ud af ud
stilling og reklame, folk vidste, hvor de boede, og hvad de havde at sælge. Kun 
op mod juletid kom der lidt mere lys i vinduerne, og Zeuner havde år efter år 
et mekanisk vidunder af en nissemand, som sad og spiste grød af et fad, han 
havde på knæene. Det samlede selvfølgelig en undrende skare af børn foran 
vinduet. Vi blev jo heldigvis ikke overlæsset med al den forhånds juletravlhed, 
som nutidens børn — og voksne med — må igennem i december måned. Derfor 
var der højtid, når der juleaften, efter at risengrøden og gåsestegen var spist, 
blev åbnet ind til den stue, hvor juletræet, som fader og modcr havde pyntet i 
hemmelighed, åbenbarede sig i al sin glans.

Men tilbage til Lille Torv. Langs vestsiden, hvor nu Handelsbankens solide 
bygning og en naboejendom ligger, var der en lang lav gulkalket ejendom af 
høj ælde, og stod man foran den og så hen mod Store Torv, havde man på ven
stre hånd, hvor nu den lidt triste ejendom Borgporten ligger, Marcus Bechs Gård, 
en gammel, grå bindingsværksbygning med vægge, der krummede sig ud og ind 
»som om de ikke vidste, til hvilken side de skulle falde, og derfor blev stående«.

Gik man videre over Store Torv, lå der på nordsiden kun lave huse, selv 
det gamle, fine Hotel Royal var endnu en lang toetages bygning med port ind 
til den rummelige gård; over for hotellet lå den oprindelige Nationalbanksbyg-
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Jacob Zeuncrs boghandel. Lille Torv 1. — Foto fra o. 1900.

ning, en smuk, gul bygning i nyklassisk stil; mellem denne og Rådhuset fra 
1857 lå den gamle stiftsprovstebolig i en stor have.

På den søndre side af Domkirken havde man som nu Bispetorvet, hvor bispe
gården tidligere havde ligget; men det var skilt fra Skt. Clemens Torv ved en 
smal karré af en- og toetages huse. Muren, der nu begrænser torvet mod Kanni- 
kegade og pladsen foran teatret, blev først bygget efter første verdenskrig, så at 
torvet henlå som en stor ubrudt plads med svag hældning mod Domkirken. Ved 
sydsiden lå Privatbankens første bankbygning, en smuk, sluttet, rød bygning 
med træer foran. Det nuværende teater blev først indviet i 1901. Her lå nogle 
lave privatejendomme. Mod øst havde man udsigt til den gamle Katedralskole, 
Skolegyde og begyndelsen af Skolegade, hvor Emilienborg og den høje ejendom 
på hjørnet endnu ikke var opført. Ved den nordre ende af vestsiden lå en lav, 
gulgrå bygning med en række træer med kugleklippede kroner foran, her havde 
Rozzis café til huse. Den var meget besøgt af borgerskabets herrer, lærere fra 
latinskolen (den daglige betegnelse for Katedralskolen) skuespillere fra de nær
liggende teater o. s. v.

I den lille by var skuespillerne personligheder, som Gud og hvermand 
kendte af udseende; en af dem hed Cohn; han var en dygtig komiker og karak
terskuespiller og iøvrigt en morsom mand, der altid fulgtes af en sort puddel 
ved navn Gokke. Det fortaltes, at Cohn engang havde væddet med nogle venner 
om, at han kunne spise mer end Gokke. Da han skulle bevise sin påstand, bestilte
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Interiør fra .Jacob Zeuners boghandel. — Foto fra o. 1900.

han en saftig bøf til sig selv og en til Gokke, der blev hurtigere færdig med sin 
portion end dens herre. Da Gohn så var færdig, bestilte han et stykke tørt rug
brød til sig selv og et til hunden; mens han selv fortærede sit stykke, snusede 
Gokke foragteligt til sit stykke, men skulle ikke nyde noget.

Hvis vi nu forlader Bispctorvet, der til daglig lå stille hen uden megen 
trafik, medens det om lørdagen, når der holdtes kødtorv, var tæt besat af slag
ternes stader og havde en livlig trafik af byens kvindelige befolkning, kan vi 
lænke os en tur op gennem strøget, d. v. s. Søndergade. Den var bygningsmæssig 
ikke særlig forskellig fra, hvad den nu er, eller i alt fald hvad den var indtil for 
5 — 10 år siden. Selvfølgelig blev butikker og stueetagernes facader lidt efter lidt 
moderniserede, men bygningerne var stort set de samme. Dog, ved Skt. Clemens 
Bro manglede de lo store bygninger på begge sider, og så man ud over rækvær
ket, så man ikke ned på Åboulevardens asfalt, men på åens blanke vand og 
Ågades ujævne brolægning, kantet af en række træer langs åen. Det var et 
smukt og idyllisk bybillede, hvad enten man så ned mod havnen, hvor der ude 
ved Mindebroen endnu lå nogle gamle huse mellem åen og Ågade, hvoriblandt 
byens ældste toldbod (nu i Den gamle By), eller man så den modsatte vej, hvor 
blikket mødte den gamle Frcderiksbro. Men åvandet var efterhånden meget 
forurenet, og Ågade lå så lavt, at vandet ofte kunne oversvømme den og løbe 
ind i de små, gamle huse, så at det var en stor forbedring, da det frie åløb blev 
erstattet med lo beløn rør, og der med Åboulevarden blev skabt en bred færdsels
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åre for trafikken mellem den stadig voksende havn og udfaldsvejene mod vest, 
d. v. s. Silkeborgvej og Viborgvej.

Når man fortsatte videre til det nuværende Reginakryds, fandt man på 
venstre side, hvor nu Rcginakomplekset ligger, Frichs maskinfabrik med en 
stor gårdsplads og et maskinværksted langs Sønder Allé. Det var en lav, rød 
bygning, der øverst ved Søndergade lå lavt i forhold til gadeniveauet, så at der 
var god lejlighed til at stå og se ind på maskinarbejderne, der arbejdede ved 
filebænken inden for vinduerne; det var uhyre spændende og svært at løsrive 
sig fra. På den anden side af gaden lå fabrikkens kontorbygning med facade mod 
Søndergade, men med en plads med nogle smukke kastanietræer mod Sønder

Skuespilleren Alfred Colin (1867—1932).
Nolken & Petersen fot.

Allé. Så man hen ad denne, havde man på venstre hånd den gamle Frederiks 
Kirkegård med mange smukke træer og længere borte Dragonkasernens ridehus 
med Frederiks Allé’s store træer foran, så man vil forstå, at der her var el meget 
smukt, grønt område.

Fra Reginakrydset begyndte Ryesgade så at sænke sig ned mod Banegårds
pladsen, der lå i højde med sporarealet. Selve banegården var en ret smuk byg
ning af røde mursten; fra den temmelig store forplads førte en allé mod øst 
langs baneterrænet, mod vest førte et stejlt gadeslykke op til den gamle M. P. 
Bruuns Bro, og mellem denne gade og banen lå et lille stærkt skrånende anlæg, 
hvor den statue af Dalgas, som nu står ved Strandvejen, en lid lang havde sin 
plads.

Da man i tiden omkring slutningen af første verdenskrig efter mange og 
trange forhandlinger gennemførte bygningen af den nye banegård, blev Bane
gårdspladsen samt den sydlige del af Ryesgade og de to sidegader ved store 
jordarbejder løftet op til det nuværende niveau, og de bestående bygninger 
langs disse strækninger måtte rives ned og gav plads for den nuværende mo- 
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(lerne bebyggelse. I forbindelse hermed bør også nævnes nedlæggelsen af den 
gumle Frederiks Kirkegård, som gav plads for det nye rådhus, indviet i 1941, 
med Rådhusparken og den nye Park Allé, og endelig opførelsen af Handelsban
kens hus ved Rådhuspladsen.

Man kunne fortsætte længe endnu med at påvise betydelige forandringer, 
såsom udbygningen af Bispetoften og kvarteret i og omkring Mølleparken, hvor 
en række monumentale, offentlige bygninger som Tinghuset, Statsbiblioteket og 
Folkebibliolekel har fundet plads.

Men det sagte må vist være tilstrækkeligt til al give et billede af Århus om
kring århundredskiftet sammen med en påvisning af de forandringer, som si
den er sket inden for denne del af del nuværende Århus.

For at afrunde billedet vil jeg slutte med at minde om den enorme forskel, 
der er mellem trafikken dengang og nu. For det første var del dengang kun en 
befolkning på 35 — 40.000 — mod nu ea. 170.000 — der cirkulerede gennem by
kernen; alene af den grund var der god plads; men desuden eksisterede der 
dengang ingen biler, ingen sporvogne og trambusser og ingen knallerter, motor
cykler eller scootere. Trafikken foregik derfor i adstadigt tempo; man havde 
god lid.

Tilbage bliver da erindringsbilledet af en hyggelig, jævnstor by, smukt be
liggende ved den friske bugt, der på gode sommerdage lå blå og smilende, men 
som, når efterårets og vinterens østenstorme piskede dens vande op til angreb 
mod kyst og havnemoler, sendte sin karske, salte luft hujende ind gennem 
byens gader. En by med dejlige skove i syd og nord og med mange dejlige, 
grønne pletter her og der; en by, hvor gammelt og nyt brødes, hvor de gamle 
købmandshuse og de nye industrivirksomheder søgte at indstille sig på at ud
nytte de chancer, som en ny tids teknik kunne byde; men hvor man endnu 
havde lid til al haste langsomt.



EN MURERMESTER FRA S KANDER BORGEGNEN 
I FORRIGE ÅRHUNDREDEAF N. E. MIKKELSEN

Som underskriver i Adslcv og Mjesing kirkers synsprotokoller i tiden fra 
1844 til 1888 læses ved siden af navnet på skiftende provster tillige navnet 

Christen Andreasen. Det er altså navnet på synsmanden, d. v. s. den bygnings
kyndige mand, som ledsager provsten på kirkesyn. Til den post valgte man 
dengang en veluddannet og anerkendt håndværksmester inden for byggefagene. 
En sådan mand var netop Christen Andreasen, der virkede som murermester 
i Skandcrup og Dover sogne gennem det meste af forrige århundrede. Rundt 
om i Foerlev, Bjcdstrup, Hcmstok, Illerup o.s.v. står endnu mange bygninger, 
som vidner om hans faglige dygtighed. Frem for så mange andre har mureren 
det privilegium, at hans værk står efter ham, også når han selv er glemt. 
Medens der endnu var nogle, som huskede ham, har jeg samlet nogle træk om 
ham og meddeler dem her som et eksempel på en landhåndværkers liv i 1800- 
tallct.

Christen Andreasen blev født den 20. december 1807 i Ganlrup i Voer- 
ladegård sogn. Hans fader hed Andreas Pedersen og var husmand. Efter sin 
konfirmation i Voerladegård kirke i 1823 tjente han et par år ved landbruget. 
Men i 1828 kom han ind på den bane, som skulle blive bestemmende for ham 
og hans slægt i flere generationer. I det år kom han i murerlære hos den kendte 
murermester J. Quist i Skanderborg. Murer Quist var en anset mand i sil fag. 
Han havde blandt andet meget arbejde ved kirker og større gårde. Her lærte 
Chr. Andreasen faget grundigt både fra den praktiske og den teoretiske side. 
Han fik svendebrev i 1832 og fortsatte som svend hos murer Quist. Han kom 
bl. a. til at arbejde for prokurator Schougaard på Mallinggård. Schougaard, 
som var prokurator for Århus og Ribe stifter, lod i disse år foretage en del 
byggearbejde på gården.

På Mallinggård traf Chr. Andreasen en pige, Ane Johanne Niclsdatler. Hun 
var mejerske på gården. Hun var fra Knude i Hvejsel sogn ved Vejle, født i 
1804 som datter af Niels Moesgaard og hustru Mette Mikkelsdatler. Med hende 
blev han gift den 13. oktober 1833 i Skanderup kirke. De bosatte sig først som 
indsidderfolk i en lille lokalitet ved Ladegårdene, som kaldes Rimmerhuse. 
Snart efter flyttede de til et hus ved vejen mellem Skanderborg og Foerlev. 
Huset havde flere lejligheder og tilhørte Stampmøllen.

Imidlertid døde murer Quist, og Chr. Andreasen søgte da i 1835 mesterbevil
ling. En sådan ansøgning måtte stiles til amtmanden og ledsages af pålidelige 
anbefalinger. Chr. Andreasen fik en meget smuk anbefaling af prokurator 
Schougaard, hvori det bl. a. hedder, at C. A. har udmærket sig ved hurtighed 
og flid, saml dermed forenet streng orden i lejemål, fredsommelighed og på
passelighed. Endvidere anbefaledes han af sognepræst Teilmann i Skanderborg 
saml af gårdejer Hans Friis i Foerlev. Hos denne sidste havde C. A. arbejdet i 
sommeren 1835. Hans Friis blev siden gennem mange år hans trofasle ven 
og støltc.

83



N. E. M I K K E L S E N

Med sådanne anbefalinger som rygstød fik C. A. da den 8. januar 1836 sin 
mesterbevilling, udstedt af amtmand Frederik Urne. Han får heri tilladelse til 
at drive murerprofessionen på landet, så længe han har fast bopæl i Skanderup 
sogn. (Derimod måtte han ikke tage arbejde i Skanderborg by, hvis håndvær
kere var beskyttet af købstadprivilegiet.)

Den nye mester måtte have sit eget hus. Samme år — 1836 — købte han 
en grund af Stampcmøllens jord og byggede her sit første hus. På den tid var 
de forskellige kreditinstitutioner endnu ikke oprettet. Finansieringen måtte 
derfor søges hos private. Her trådte da den før omtalte Hans Friis i Foerlev 
hjælpende til med et lån på 125 rbd.

Imidlertid var C. A. blevet en både kendt og anerkendt mester. Da der i 
1844 skulle vælges ny synsmand i Hjelmslev og Gjern herreders provsti, faldt 
valget på ham. I 44 år bestred han derefter dette hverv, som han omfattede 
med stor kærlighed og interesse. Synene førte ham rundt til egnens kirker og 
præstegårde og bragte ham i forbindelse med flere provster.

Opholdet i huset ved Stampmøllen varede i ni år. Så købte C. A. en lille 
landejendom på Foerlev overmark. Til købet lånte han igen 125 rbd. af Hans 
Friis. På denne ejendom kunne der holdes et par køer. Familien var i årenes 
løb vokset med fire børn, døtrene Mette Marie, Andrea og Anne Margrethe samt 
sønnen Niels. Det var derfor af betydning, at man selv kunne skaffe sig føden. 
De fleste landhåndværkere havde da også dengang og langt op i tiden lidt land
brug ved siden af professionen. De lange vintre, hvor frosten standsede arbej
det, kunne ofte være vanskelige for bygningshåndværkerne. En gammel tale
måde fra den tid siger, at »håndværkeren lever af lammesteg om sommeren, 
men af spegesild om vinteren«. Men her hjalp det så godt, når man selv havde 
mælk og kartofler og en gris eller to at putte i saltkarret. For at hjælpe på de 
sparsomme indtægter om vinteren var det i øvrigt almindeligt — i hvert fald 
på Skanderborgegnen — at binde børster og sælge dem rundt om på gårdene. 
Også denne kunst forstod Christen Andreasen, men drev den vist kun i be
skedent omfang.

I Foerlev fik C. A. endnu en søn. Han kom til at hedde Hans Friis efter C. A.s 
gamle ven. Jeg har en formodning om, at denne da var død. Hans navn fore
kommer ikke mere i forbindelse med C. A., og det var tidligere ret almindeligt, 
at man opkaldte nylig afdøde slægtninge eller venner. Denne skik kendes helt 
tilbage til den nordiske oldtid og rummer en tanke om, at den afdødes kraft 
genopstår i barnet. I vor tid har denne tanke dog næppe været bevidst til stede.

Hans Friis blev født i 1846. Allerede året efter flyttede C. A. igen, og denne 
gang forlod han for mange år Skanderup sogn. Han købte i 1847 stedet »Illc- 
ruplund« på Illerup mark i Dover sogn (navnet er senere overført til en nær
liggende ejendom). Til dette køb lånte han 400 rbd. af gårdejer Rasmus Jør
gensen, Foerlev. C. A. havde næppe vanskeligheder ved at skaffe de nødvendige 
lån, da hans afdrag altid faldt med den yderste punktlighed.

Ved flytningen til Illerup blev mesterbevillingen udvidet til også at gælde den 
nye bopæl. I de foregående år var den for øvrigt ficre gange blevet udvidet med 
tilladelse til at holde lærlinge og svende. Flytningen er anmeldt hos sognepræst 
Schjørring i Skanderborg den 10. april 1847. Det hedder i det medfølgende 
skudsmål, at familien fører »et ordentlig og kristeligt levned«. Det sidste be
tyder, at de har overholdt den halvårlige altergang.
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På »Uleruplund« fødtes familiens yngste barn, Jens Peter, den 10. marts 
1848. Her fik de også deres første sorg. Den lille Anne Margrethe døde i vinte
ren 1849, 5 år gammel. Hun døde af kighoste. Senere døde også Hans Friis, 
mens han endnu var en ung mand. Tidspunktet er ukendt, men en af Jens 
Peters sønner, som fødtes i 1873, blev opkaldt efter ham.

»Uleruplund« var en ret god ejendom med en hest og flere kreaturer. Men 
skønt det allerede var det femte sted, hvor C. A. havde boet med sin familie, 
solgte han også dette og købte en ejendom på Svejstrup mark. Den lå ved den

Murermester Christen Andreasen.

gamle landevej. Vejfarende antog den undertiden for en kro. C. A.s kone, Ane 
Johanne, havde i sine unge dage tjent hos en værtshusholder i Vejle, og ser
verede nu for sådanne gæster. Fra denne tid fortælles en lille historie. En mand 
havde engang købt mad i huset, men da han var borte, opdagede Ane Johanne, 
at C. A.s merskumspibe manglede på pibebrættet. Hun sendte da Jens Peter 
over i Svejstrup præstegård med besked til sin mand. C. A. satte straks efter 
manden. Han nåede helt til Tulstrup kro uden at have set ham. Kromanden 
var en god bekendt af C. A. Han havde ganske rigtig lidt før skænket for en 
mand, og han satte nu efter manden på en hest og fik også fat i C. A.s pibe.

Om det var sådanne begivenheder, der gjorde C. A. ked af at bo i Svejstrup, 
ved jeg ikke. Men efter nogle års forløb vendte han igen tilbage til Illerup over
mark. Her købte han et vinkelsted på 4 tønder land. Han var nu ved at komme 
op i årene og begyndte at trække sig tilbage fra arbejdet. I 1874 overdrog han 
ejendommen til sin søn Jens Peter og købte et hus i Foerlev. Her boede han 
en kort tid sammen med sin anden søn Niels, men købte så et hus i Bjedstrup. 
I året 1866 solgte Dover kommune 7 huse ved auktion. Et af dem — et 4-fags 
bindingsværkshus med have — købtes for 80 rbd. af en mand ved navn Niels 
Nielsen, som videresolgte det til Poul Pedersen i Illerup, af hvem G. A. antage
lig købte huset. Her boede han de sidste år af sit liv.
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Ved afslutningen af sin livsgerning kunne Christen Andreasen se tilbage 
over et både flittigt og dygtigt virke. Der var arbejder på Foerlevgård og en 
række andre store gårde i Foerlev, Bjedstrup gamle skole, arbejder ved Dover 
kirke, bl. a. støttepillerne, og den senere nedbrudte Sofiendal mølle, for blot 
at nævne nogle eksempler.

C. A. var i besiddelse af den for den dygtige håndværker karakteristiske 
fagstolthed. Hans arbejder var hans ære. Han holdt sine priser. Han tålte ikke 
fuskeri hos sine folk lige så lidt som ubillig kritik fra sine kunder. Engang 
havde en af hans folk bygget en dårlig mur. C. A. blev da så vred, at han spar
kede den om. Til opførelsen af Sofiendal mølle knytter sig en lille episode. 
Møllen var — så vidt jeg ved — sekskantet. Den var svejfet og muret helt op 
i hatten (C. A. yndede den svejfede profil, som også genfindes på hans gavle). 
Under arbejdet kom baron Rosenkrantz til at såre hans fagstolthed. Han forlod 
straks arbejdet med sine folk. Baronen forsøgte nu at få møllen færdigbygget 
af en mester fra Århus. Men det gik ikke. En dag red baronen da over til C. A. 
og kom til forlig med ham, hvorefter arbejdet blev fuldfort.

Af børn og unge fordrede han høflighed og lydighed. En ung mand, der 
snakkede med ham med pibe i munden, smed han cement i hovedet på. Af 
sine børnebørn forlangte han respekt. De kunne risikere el rap af hans stok, 
hvis de blev for urolige under hans besøg. Når hans svigerdatter så ham komme 
ude på vejen, råbte hun til børnene: »Tør næsen, børn, nu kommer bedstefar!«

Folk af hans type bliver nok mere agtet end elsket af folk. En nabo på 
Illcrup mark sagde engang til et af hans børnebørn: Når din bedstefar kommer, 
så skal du sige til ham: »A er Christen murmeister — a er en aparte kål«. 
Del var nok det indtryk, adskillige havde af ham. Men bagved del bestemte 
væsen var der dog megen venlighed. Et af hans børnebørn, som kom til at slå 
ham særlig nær, fortæller om et hjerteligt forhold til ham. »Jeg løb ham glæde
strålende i møde, når han kom på besøg«. Engang fulgte han bedstefaderen hjem 
fra Foerlev til Bjedstrup. Ved Linddal trak det op til tordenvejr. »Er du ikke 
bange for tordenvejr?« spurgte C. A. »Nej«, sagde drengen. »Del skal du heller 
ikke være — den, Gud vil bevare, er uden fare«, lød bedslefaderens svar. Også 
fra anden side foreligger der vidnesbyrd om el blidere sind bag den undertiden 
barske overflade. Men herom senere.

Efter at C. A. var flyttet til Bjedstrup, overdrog han lidt efter lidt sin virk
somhed til sine lo sønner Niels og Jens Peter. De delte riget imellem sig, således 
at Niels fik kundekredsen i Skanderup sogn, medens Jens Peter fik arbejdet i 
Dover sogn. Kun stillingen som kirkesynsmand beholdt C. A. endnu nogle år. 
Imidlertid blev hans kone syg. De sidste ni år af sit liv lå hun til sengs med 
benene krummede af ledegigt Hun døde i 1885 og blev begravet på Dover 
kirkegård.

I december 1887 fyldte Christen Andreasen 80 år. Del følgende forår ind
sendte han ansøgning om al blive frilaget for stillingen som synsmand. Som 
svar herpå modtog han en skrivelse fra provst E. Møller, Hammel, dateret den 
19. marts 1888. Heri imødekommer provsten hans anmodning og tilføjer: »Jeg 
vil da gerne bringe Dem hjertelig tak for den trofasthed og ærlighed, hvormed 
De i 44 år har udført denne gerning, og ønske Dem Guds nåde og fred i Deres 
alderdom, at De må finde ro til at hvile fra Deres lange livsgerning. En tak 
fra mig selv modtage De for Deres venlige og fredsommelige færd, mens vi 
have arbejdet sammen ... .«.
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Denne skrivelse glædede C. A. meget. Han lod udfærdige l ire kopier, lod 
sig for første gang fotografere, indsatte sil billede i hjørnet og forivrede så 
hvert af sine børn el eksemplar.

I de sidste år i Bjedstrup hjalp en nabokone C. A. med husholdningen. 
Dog var han også selv huslig. I øvrigt gik han stadig lidt på jagt, en interesse, 
som han havde drevet hele sit liv. Han kunne frit gå over store arealer. En kone 
fra Bjedstrup har engang fortalt, hvordan hun med bekymring havde set den 
gamle mand springe over hegn med bøssen i hånden.

I 1888 — efter at han havde opgivet sit sidste arbejde — fik C.A. den tanke 
at søge optagelse på Hansted kloster. Han skrev da til fhv. provst Skou, Skan-

Dover kirke med den ommurede korgavl og slnvbepillerne fra 1863. Prospektkorl fra 1907.

derborg, som nu boede i Horsens, og bad ham være behjælpelig med ansøgnin
gen. I provstens svar, dateret 8. maj 1888, må han desværre meddele, al del 
er for sent denne gang. Men brevet vidner ligesom skrivelsen fra provst Møller 
om det gode forhold, der har bestået mellem provst og synsmand. Provst Skou 
slutter sit brev: »Tak for gamle dage. Jeg har altid haft Dem meget kær. (lud 
mildne og velsigne Deres alderdom« og underskriver sig: »Deres gamle ven«.

En mand, der således havde vundet ikke blot agtelse, men også venskab 
med dem, han kom i nærmere samarbejde med, har været andel og mere end 
»en aparte kål!«

Provst Skou lovede tillige i brevet, at han ved en senere lejlighed ville 
arbejde for C. A.s optagelse på Hansted kloster. Del nåedes ikke. Da årel 1891) 
gik mod sin slutning, var også Christen Andreasens lange livsdag til ende. Han 
døde i Bjedstrup den 6. december 1890 og blev begravet på Dover kirkegård.

Som omtalt fortsatte hans to sønner hans arbejde. Jens Peter døde allerede 
i 1901, medens den ældre, Niels Christensen, levede indtil 1924. I mange år 
drev han sin forretning fra Nørregade i Skanderborg. I næste generation blev 
Niels Christensens søn og fire af Jens Peter Christensens sønner murere. De 
fik dog deres gerning i andre egne af landet. Men hver på sin måde har de 
holdt de gamle håndværkstraditioner i ære. Således har den gamle murermester 
ikke blot sat sig spor ved sit personlige arbejde, men også ved den murer
slægt, som nedstammer fra ham.



BREVE FRA UROLIGE TIDER I FORRIGE 
ÅRHUNDREDEVED LARS AMMITZBØLL

At »brevskrivningens kunst« er ved at uddø, turde være en kendsgerning. Det 
må bcklages udfra flere synspunkter; bl. a. fordi der ikke fra vor tid vil 

kunne gemmes så levende og ægte små kulturbilleder som dem, vi vil blive 
delagtiggjort i ved at læse de nedenfor gengivne breve.

De er fælles om at afspejle virkningerne af store europæiske begivenheder 
i hverdagslivet på nogle østjyske gårde i forrige århundrede, men medens bre
vene, daterede 1808 og 1811 og skrevne af J. B. Lecomtc, giver voldsomt ekko 
af Napolcon I og hans »grande armée«s tumlen rundt i Europa, giver det Ny
holmske brev fra 1864 et billede af fremmede troppers huseren her i landet, 
som vi er mere fortrolige med gennem dette århundredes tilskikkelser.

Brevenes historie er kort denne: De Lecomte’skc breve er skrevet til Hans 
Marcussen Ammitzbøll, født på Rask 1761 og død i Vejle 1831. Han ejede i en 
årrække Fårupgård ved Vejle og var i 1807 — 1810 medejer af Tirsbæk, medens 
broderen Laurids Ammitzbøll (1760 — 1837) var ejer af Kjcldkær. Hans Mar
cussen Ammitzbøll havde foruden de i brevene nævnte børn, Louise, Maren, 
Lars og Jens, en datter Mathilde (1808 — 84), som i 1832 blev gift med agent 
Nicolai Nyholm (1788 — 1874). Deres datter Mathilde Nicoline Nyholm (1836 — 
94) blev i 1855 gift med rigsgreve Carl Valdemar Sponneck (1821 — 1900). De 
havde tre sønner, og ved en auktion efter den yngste søn, ligeledes ved navn 
Carl Valdemar Sponneck (1870 — 1914), solgtes en kommode, indeholdende såvel 
de Lecomte’skc breve som det Nyholmske brev. Køberen var fru Eva Suhr, 
hvis søn, afdelingsingeniør Edward Suhr, overlod brevene til civilingeniør, 
brandinspektør Jan Ammitzbøll, København, i håb om at navne-fællesskabet 
kunne medvirke til at løse problemet om, hvem brevene havde været skrevet 
til. Dette lille detektivarbejde er nu lykkedes, og det synes, som om brevene 
fortjener at læses af flere. — Det må forekomme overraskende, at den unge 
løjtnant, der har opholdt sig i så mange af Europas lande, endnu i 1811, altså 
tre år efter at han har været indkvarteret i 50 dage i Jylland, kan skrive så 
impulsive og hjertelige breve til den familie, han har kendt så kort. Man må 
nok have lov at tro, at den dybeste grund har været hans betagelse af den 20- 
årige frøken Louise. Hun blev i 1810 gift i Vejle med premierløjtnant, senere 
toldinspektør, Anton Jakob de Couchcron.

Og så giver vi ordet til J. B. Lccomte, idet bemærkes, at hans brev fra 1808 
foreligger i den franske, meget sirligt skrevne original og herved oversættes 
så ordret som muligt, medens hans breve fra 1811 foreligger i en gammel og 
gulnet oversættelse, hvis ortografi bevares her.
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Aabenraa, cl. 19. juni 1808. 
Min kære hr. Ammitzbøll.

De tror måske, at jeg har svigtet mit ord, siden De endnu ikke har hørt 
fra mig, men, nej. Den dag jeg rejste fra Vcile, fik jeg feber i Colding, og siden 
den dag har jeg haft feber hver anden dag i 15 — 18 timer og somme tider med 
fantasier. Jeg havde det endnu i går eftermiddags og hele natten, men knap 
så voldsomt som de andre gange. I mellemrummene mellem mine anfald har 
jeg to gange fået cmétique (et brækmiddcl), og nu får jeg quinquina (kinin). 
Jeg har næsten intet spist, siden jeg rejste fra Dem. Jeg håber dog, at feberen 
snart vil forlade mig, og at jeg vil genvinde mine kræfter.

Hans Mart*ussen Ammitzbøll til FArupgård (1761—1831).

Der ser De, min kære herre, de grunde som har forhindret mig i at skrive; 
jeg ville gerne have skrevet dette til Dem på tysk, men det er i forvejen svært 
for mig at skrive på fransk, da mit hoved ikke er så rask. løvrigt kunne De 
måske bede frøken Holdt hjælpe Dem med at oversætte mit brev.

Jeg takker Dem meget, og ligeledes Deres frue, for al den godhed, De har 
vist mig, og for de gaver, De har givet mig. Jeg vil aldrig glemme Dem. Jeg 
ønsker Dem et bedre helbred end mit eget. Jeg bringer min bedste hilsen til 
frøken Louise; jeg vil længe huske den ulejlighed hun har gjort sig for at få 
mig til at søge mit brød på Thyrsbæk.

Jeg tænker meget på den charmerende lille Maren, på Lahrs og på Jensen; 
jeg glemmer ingen af dem, cjhellcr frøken Holdt. Min hilsen til Deres hr. brodér 
på Kieldkier og til familien. Jeg omfavner Dem alle af hele mit hjerte.

J. B. Lecomte
Lieutenant ved det 58’ regiment

Corps de prince de Ponte Corvo å la grande armée.

89



L A R S AMMITZBØLL

hageligere, end man forestiller sig. Ingen er Herre i sit Huus. Tydskerne regie
rer — Ejerne ere de adlydende. Overalt ser man Ødelæggelse, Træer omhug
gede, Broerne ødelagte. Telegrafstængerne afbrudte. Hist og her et Huus eller 
en Gaard afbrændt. Men Ødelæggelsen begynder egentlig først i Wcile. Alle 
Byer, jeg kom igiennem, var overfyldt af Militairer.

Paa Bygholm, hvor jeg blev særdeles venskabeligt modtaget og overnattede, 
havde de 150 Heste, 60 Mand og 2 Officerer, men Heste og Mandskabet havde 
Forpagteren, og Officererne var i Møllen, saa Schyttes2) selv for Øjeblikket var 
frie. Men Alle gaar i den største Angst for at blive indebrændt, thi rundt om 
ligger Halm, i Gaard, Stalde og hvor Soldaterne ligger, og imellem Alt dette 
gaar de med tændte Lys, Cigarer og Svovlstikker. Fru Schytte laa til Sengs, jeg 
besøgte hende ved Sengen, hun var ligesom du forkjølet, hun haabede op paa 
Dagen at komme op. Derimod er gamle Jomfru Dedely meget syg, hun var i 
Særdeleshed om Natten, da jeg var der, saa syg, at man frygtede for, at hun 
skulde døc. Derimod var Schytte og alle vi andre raske. Jeg kan ikke sige 
dig, hvor net han i det hele modtog mig og var imod mig. — De vil saa gierne 
have, at du i Sommer skal besøge dem, og de har i Aar faact en dygtig Gartner, 
jeg har aldrig scel Bygholms Have saa smuk og velholdt som i Aar. Men del 
ærgrer dem jo, at de skal dagligen see Haugen opfyldt af f ion tlige Soldater, dcr 
river Blomster af og brækker Grene af Træer, spolerer Laager og Portc til 
Haugen, naar dcr aflukkes, og de ikke kunne komme ind.

Til Wcile kom jeg Løverdag Eftermiddag Kl. 5. Da Andersen endnu ci var 
kommet hjem, gik jeg strax op til Lille Grundet, hvor Ncergaards3) tog imod 
mig, som jeg kunde være en Engel nedkommet fra Himmelen, thi de havde i 
lang lid ingen Venner scel. Saalcdcs som det smukke Lille Grundet er med
iagel, er skjændigl at see. Dcr var cn smuk Plaine udenfor Hovedbygningen, 
omgivet af Staldbygninger og en Muur, omtrent 1 td. Land, rundt om besadt 
med over 30 — 40 Spaliértræer foruden lige saa mange Frugttræer paa Plaincn, 
alt dette og selve Plaincn og Bygningerne vare ødelagte, derimellem Fersken
træer, som hver især i Fjor havde baaren over 150 stykker storc Ferskener, 
og Abrikoser og Vindruer i Tøndevis, ved disse Træer havde man bunden He
stene, medens man bedede disse, og derved ødelagt Træerne, og andre vare af 
Ondskab med Øxe omhugget. Den skjønne Hauge var nedtrampel, mange Træer 
og Buxvcxtcr samt Drivhusene, Mistbænk etc. ved Fientligc Kugler ødelagde, 
da de Danske Tropper her holdt Stand i nogle Timer, selv ind i Værelserne 
.kom Kuglerne.

Nu har de en Mængde Husarer i Indqvartering med Officerer etc., og hele 
Gaarden seer ud som cn Kaserne. Det er haart for Ncergaards, de er vandt til 
al have alt saa probert og ordentlig omkring sig. Da Ncergaard hørte, at jeg 
vilde blive i Weilc til Søndag Eftermiddag Kl. 5, til Dcligenccns Afgang, saa 
vare de saa artige at indbyde mig til Søndag Middag, og tillige tilbød Ncergaard 
al møde mig med Vogn om Formiddagen Kl. 10 for at kjøre mig til Pelcrsholm 
og Haraldskier, han fulgte Selv med.

Du kan troc, denne Tour baade glædede og bedrøvede mig, thi at see ald 
den Forstyrrelse, der overalt fandt Sted, maatte jo smerte mig. — Paa Peters- 
holm saa det græsligt ud. — Hele Gaarden var belagt, de havde kun Selv Haugc- 
stuen og Værelse paa vestre Side. Alt det Andel var belagt af Tydskerne. Stald, 
Lade, og Koehusenc vare opfyldte af Heste og Folk. Træer omhuggede overalt
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saavel her som i Weile Skove og Grundet og den smukke Broc over Aacn ved 
Haraldskier ødelagt, saa at vi ikke uden Fare passerede en lagt Broc ad interim. 
- Et Særsyn er det, jeg paa hele Reisen fra Aarhuus og hertil ci har scet et 
Lam, Høne, Gaas, Kylling eller Sligt, alt er fortæret og opædt og stiaalet af 
Tydskerne. — Den smukke Broc ved Skanderborg var afbrudt og mange Træer 
langs Veien omhugget. Om Søndag Morgen i Weile stod jeg tidlig op kl. 6 for 
at kunne komme omkring, forinden at Neergaards kom kl. 10. Jeg besøgte Dine 
Forældres Grav og vor kjære lille Hans Marcusscns4) — Var ved Havnen, og 
saa din tante Louiscs3) Hercules. Besøgt Niels og Anders Gylding og Justitsraad 
Christens, fra disse har jeg mange hilsener til dig. At jeg blev meget vemodigt 
stemt ved at besøge vor kjære afdøde Hans’ Grav, kan du nok forestille dig. 
Seer du tante Louise, tør jeg saa sige hende, at skjønt jeg ikke var anmodet 
derom, saa afpressede jeg dog Anders Gylding 50 Rdl. i Afdrag paa det indkom
ne af hendes Actie i Hercules, og hvilke jeg skal bringe hende, naar jeg kom
mer tilbage. — Skibet selv saa jeg, det saa godt ud. —

Her i Fredericia seer overalt sørgeligt ud. 37 Bygninger afbrændte og 
mange Flere giennemskudte af Kugler —. Fæstningsvoldens Sløifning er be
gyndt, men nu ved Vaabenhvilen standset. — Vinduer i næsten alle Huuse søn- 
derslaact — det er et sørgeligt Syn. — Men Ingen her kan begribe, hvorfor vi 
rømte Fæstningen saa tidlig — Dertil var ingen Grund. — Den vilde kunde 
have holdt sig længe. — Vor hele Krigsførelse ej at fatte. —

Jeg kom til Snoghøi i gaar Eftermiddag kl. 7 og vilde have saa kiørt med 
Posten derfra hertil, men hørte til min store Forfærdelse, at den først kommer 
om Natten kl. 12 — 1 fra Middelfart, og bie derefter vilde jeg ikke, hvad gjør jeg 
da? Jeg indskriver min Natsæk paa Posten til Kolding, hvor vi venter i Efter
middag at modtage den, og Selv begiver jeg mig til Fods kl. 714 paa Veien til 
Fredericia 1 Miil, og ankom hertil kl. omtrent 9, opsøgte det eneste Hotel6) her, 
som var opfyldt af Østrigske Officerer. At faae Værelse en Søndag var der ej 
tale om, Men Værten var saa honet at overlade mig en Sofa i hans Spisestue og 
hans Pels, i denne tilbragte jeg i mine Klæder, ei afklædt, Natten meget godt 
og sov til kl. 4. Da jeg laae mig til at sove, vilde jeg, ligesom jeg giorde i Weile, 
aflukke Stuen, men der var ingen Nøgle i Døren, og maatte altsaa ligge for 
aaben Dør, og forresten, da kl. er omtrent 4%, kommer en Østrigsk Soldat i 
hvid Uniform, aabner Døren paa Klem, kaster Øjet hen til mig for at see, om 
jeg sov, hvilket jeg lader, og da han tror sig sikker, træder han ind, og alt Vær
tens Sølvtøi, Skeer og Gafler, som havde været brugt om Dagen, ligger i cn 
Kurv paa Buiffet, da jeg seer dette, rejser jeg mig op og raaber med barsk 
Stemme: Was wollen Sic? Han forbløffes og løber hastig tilbage. Værten kan 
saaledes takke mig for, at han ei blev bestiaalen — og han takkede mig ogsaa. 
— Paa Veien fra Snoghøi til Fredericia, mødte jeg mange Østrigske Soldater 
men de giorde mig Intet — og hilsede mig alle meget høflige. Jeg reiser i Efter
middag til Kolding, hvor jeg bliver i Nat, og derfra til Haderslev. — Jeg vil 
ogsaa gierne til Als og Dubel, men hvorledes jeg skal komme der, ved jeg ikke 
endnu. — Jeg var ikke saa ganske glad i Aftes paa Veien hertil —, da jeg havde 
8 a 900 Rdr. hos mig i Contante Penge.

Jeg længes meget, Kiære Mathilde, efter at høre fra dig, hvorledes du og 
den lille Dreng paa Flinterup7) har det, hvorledes Emilie8), Hans9) og Ma
thilde10), skriv mig strax til Taabdrup, der bliver jeg nok til Ugens Udgang. - 
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Jeg har (Irømt saa meget om vor Nicolcy11) i Nat. Jeg drømte, at han meget 
nedslaaet fortalte mig, al han ikke vilde gaac op til Examcn, og var det mig 
paafaldende at han bad mig om Tilladelse al gaae ud til Frederiksberg en Efter
middag, derpaa vaagnede jeg. — Du ved nok, jeg er ei fri for jo al Iroe paa 
Drømme. Den Nat jeg laac paa Bygholm, fik vi om Morgenen, nemlig Lørdag 
Morgen, en deilig 3 Timer mild Regn, men hen paa Aftenen Blæst og Kulde og 
i gaar Morges fik vi ogsaa lidt Regn i Weile, men Blæsten tog den strax igicn, 
Men nu som jeg skriver disse Linier her i Fredericia Mandag Formiddag kl. 
10^, regner det temmeligt stærkt, og gid del maae vedblive! — Jeg har allerede 
her kl. 6 i Morges giort en 3 Timers Runde omkring i Byen og Fæstningen og 
er dermed færdig, og i godt Veir, saa det nu gierne maae regne. — Gid Reg
nen i Loverdags Morges og denne i Dag ogsaa maae naae Flinterup, Aggers
huile og Taabdrup. —

Lev nu vel Kia'resle Mathilde! Hils alle omkring dig, hvor du er, lad mig 
snart høre fra dig.

Din hengivne og troe 
N. Nyholm.

Kjære Anion !vl)
Dette Brev sender jeg dig. Du maa gierne læse delle, er din Moder endnu 

hos dig, saa leverer du hende det snarest. Er hun afreist, saa send hende det 
med første Post pr. Kiøbenhavn. Tak for sidst, hils din Marie13) og lille 
Dreng14) kjivrligl, jeg vil haabe al han nu er rask.

Din hengivne Fader
N. Nyholm.

1) Prokurator Casper Peter Rothe Ingerslev (1800—64), ejer af Marselisborg 1830—64, stænder- 
debuteret, senere folketingsmand.

2) August Theodor Schiitte (1804—89), købte Haraidskær af agent Nicolai Nyholm 1829 for 
40.000 rbd, solgte den 1838 for 56.000 rbd, købæ Bygholm af staten 1835 for 308.000 rbd, 
købte flere større gårde i Jylland. Æresborger i Horsens 1872. Han var gift med fru Nyholms 
kusine Hansine Charlotte Ammitzbøll (1805—80), datter af Laurids Ammitzbøll til Kjeldkær.

3) Dankvart Neergaard (-|- 1881), ejer af Lille Grundet 1842—75.
4) Sønnen Hans Marcussen Nyholm (1833—38).
5) Der menes fru Nyholms ældre søster Louise, enke efter toldinspektør A. J. de Coucheron, 

Vejle. Nyholm følger den almindelige skik at benævne ældre familiemedlemmer efter deres 
forhold til familiens børn.

6) Hotel Viktoria, der var helt nyt dengang.
7) Lars Nicolai Christian Nyholm (f. 1864), ejede Thestrup i Kattrup sogn 1894—99, senere 

Teglgården i Tamdrup sogn.
8) Svigerdatteren Emilie Henriette Nyholm f. Risting (1841 —1916).
9) Sønnen Hans Christoffer Nyholm (1838—1905), grosserer i København, italiensk konsul, ejer 

af Fredsholm.
10) Datteren Mathilde Nicoline Sponneck (1836—94).
11) Nicolai Nyholm (1844—1921), cand. phil., ejede først Dueholm på Mors, siden Nebbegård 

ved Vejle og endelig Ørnegård ved Gentofte, den senere Falckstation. Gift 1873 med Olivia 
f. Wudf (1849—77;.

12) Anton Jacob Coucheron Nyholm (1837—96), ejede føist Flinterup ved Kalundborg, siden 
Tammestrup ved Skanderborg.

13) Marie Nyholm f. Schibsbye (1833—90).
14) se note 7.
Kilde: Meddelelser om familien Ammitzbøll og descendenter (1902, s. 19—22).

Om Nicolai Nyholm se Søren B. Nyholm: Mænd af slægten (1933, s. 55—60).
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TRÆK AF ØENS HISTORIE OG NATURAF M. R. MIKKELSEN

Horsens Fjord er en af Østjyllands smukkeste og mest særpra'gede fjorde.
Det, (ter i storlig grad giver fjorden dens skønhed, er de tre øer Hjarnø, 

Alrø og Vorsø. Af disse er Vorsø meget minetre end de to andre.
I Pontoppidans danske Atlas 1768 står følgende om Vorsø: »Udi dette Amt 

(Skanderborg) findes ingen Øer, undtagen i Søvind Sogn Voorherred den i 
Horsens Fiord liggende liden Øe Vorsøe, som uden Tvil har sit Navn af Herre
det. Den bestaar alene af een Bondegaard og horer tij Stensballegaard. Den er langt 
mindre end de tvende andre Øer Hiarnøe og Alrøe, som og ligge i Horsens Fiord, 
men tillige meget smukkere og behageligere.«1)

Vorsø er 57 ha, Vorsø Kalv 3 ha, Langøerne 1,6 ha. Jorden er god dyb 
muldjord med lerunderlag mange steder. På Vorsø Kalv findes sand, lier hen
lede man tidligere støbesand til Stallknechts fabrikker i Horsens.

På øen er flere mosehuller. Nogle steder langs kysten findes smalle strand
enge. Ude i vandet, særlig mellem øen og Brigsted, ses mange store sten, flere 
af dem har navne.

Øen er ret lav. De højeste punkter på Vorsø er ca. 4 m over havel, på Vorsø 
Kalv 10 m. Vanddybden ved Vorsø er også meget ringe. I »Vorsø Vejle«, far
vandet mellem øen og Søvind sogn, kun ca. m ved almindeligt højvande. Ved 
stærkt lavvande kan man her gå »tørskoet« over til Øen. Ud mod fjorden er 
vanddybden hurtigt tiltagende. Ved »Østerbro« er den 200 m ude over 4 m.

Færdsel til og fra øen sker almindeligvis med hestevogn eller båd. Afstan
den over vejlen er 700 m. 1927 begyndte Stensballegårds daværende ejer at 
bygge en dæmning fra øen til fastlandet, men der blev kun fuldført en kort 
strækning. Tanker om en dæmning fra Brakør i Stensballegårds skov til Vorsø 
og derfra over Langøerne til Brigsted med tørlægning af del indenfor liggende 
areal blev aldrig til virkelighed.

Den berømte zoolog og naturelsker, magister Herluf Winge, der døde 1923, 
skænkede hele sin formue til et legat, der skulle anvendes til køb af et egnet 
areal, hvor planter og dyr skulle have fuldstændig fred. Valget faldt på Vorsø, 
der blev købt i december 1928. Øen er nu reservat med undtagelse af ca. 14 ha 
midt på øen, dcr drives som almindeligt landbrug. Heraf er 3 ha have og 
frugtplantage.

Adgang til øen er strengt forbudt uvedkommende. Farvandet rundt om 
Vorsø samt mellem øen og fastlandet blev fredet 1934, så der heller ikke her 
må drives jagt.
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1. Avlsbygningerne. 2. Laboratoriet. 3. »Tepotten«. 4. Vesterdaln. 5. Østerremis. 6. Østerbro.

Bebyggelse.
Meget langt tilbage i oldtiden er de første mennesker kommet til Vorsø. 

Bundt om på øen og særlig langs kysten findes en mængde stenredskaber. Det 
er ret enestående her i landet at finde så mange oldsager fra alle stenalderens 
forskellige perioder på så lille en plet som Vorsø.

I den ældre stenalder var øens kystlinie længere ude end nu. Den findes 
på ca. % meters vanddybde, 25 — 30 meter fra den nuværende strandbred. Her 
findes stenalderfolkenes arbejdspladser med mængder at flinteflækker, skrabere, 
kerne- og skiveøkser. Nogle store tilhuggedc stenredskaber af særprægede for
mer synes at tyde på en meget gammel kultur. Kranier af hjorte og redskaber af 
hjortetakker driver i land. Ved Vorsø Kalv er fundet en spydspids af ben. De 
ældste slebne økser — trindøkser — er også fundet på øen.

Fra den yngre stenalder findes mængder af stenvåben rundt om på øen. 
Der er således fundet både tynd-, tyk- og spidsnakkede samt bredæggede økser, 
desuden fint tilhuggede spydspidser i flere former. Om agerbruget i denne tid 
vidner fund af kornscgl, kværnsten og knusesten. Flintsave, skafttapøkser og 
arbejdsøkser med skafthul savnes heller ikke i fundene. Selv stensmykker, der
iblandt en rund stenperle og et hængesmykke af skifer, begge med snorehul, er 
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fundet på øen. Det smukkeste fund er dog en meget fint forarbejdet stridsøkse 
med skafthul, der fandtes på strandbredden for nogle år siden. Fund af sådanne 
økser er meget sjældne på egnen. Derimod er der ikke fundet store stengrave 
på øen, ligesom der heller ikke er fundet bronzegenstande. Urneskår er der ikke 
fundet mange af, men da en stor del af øen er skovbevokset, er mulighederne 
for sådanne fund ikke store.2)

Vorsø som herresæde og kloslergods.
Fra de følgende århundreder foreligger der ikke fund, der kan fortælle om 

øen. Først i senmiddelalderen træder den alter frem i historien.
På dronning Margrethes tid ejedes øen af Tyge Puder, dcr tilhørte den 

ansete og i Hads herred talrige adelsslægt Puder. Hans enke, Ingeborg Puder, 
skænker 1397 øen til Horsens Kloster.3)

I Matrikelarkivet i København findes et kort over Vorsø, tegnet 1784 af 
Daniel Wescnberg. På dette kort findes signaturer, der viser, at her har Jiggct 
en større bygning, der i 1784 betegnes som »rudera«, ruiner.

Stedet kaldes nu »Vcstcrdam« og er nærmest cl mosedrag, hvor der ofte 
slår vand. I midten er en forhøjning, hvor der ligger en del storc kampesten, 
men intet spor af tag- eller teglsten. Hele pladsen er bevokset med krat og elle
træer. Her har efter al sandsynlighed i middelalderen ligget en borg omgivet af 
vand, hvor øens herrer, bl. a. slægten Puder, har haft deres bolig.

Den storc gave forbliver i klosterets eje i næsten 100 år. 1490 afhændes øen 
til Domkapitlet i Århus, som igen afslår den til Århus bispestol.4)

Ved reformationen 1536 er øen sammen med det øvrige bispegods kom
met i kongens eje. 1546 bliver den og nogle gårde i Haldrup og As solgt til den 
bekendte adelsmand Peder Galt til Tyrrcstrup, eller rettere han bytter sig til den 
mod ejendomme i Sydjylland, hvor kongen havde begyndt at samle gods til 
Koldinghus.5)

Vorsø forbliver i Gallernes besiddelse en årrække, men det gik tilbage for 
den stolte slægt. 1626 går Axel Galt til Tyrrcstrup fra arv og gæld og bosætter 
sig i Brigsted.0)

Vorsø cr sikkert allerede afhændet o. 1600. I Søvind kirke findes en stor 
ligsten, der har ligget i kirkegulvet. Den har følgende indskrift:

HER YNDER LIGGER BEGRAVEN ERLIGE 
OCH WELAGTH MAND RASMUS KNVDZE 

PAA WORS SOM DØEDE ANNO 1608 
DEN 7. NOVEMBER HANS ALDERS 91 AER 

MED SIN KIERE HVSTRO ERLIGE QVINDE 
METTE NIELSDATTER SOM DØEDE-------  

GYD YNDE DENNEM MED ALLE CHRISTE EN 
GLEDELIG OPSTANDELSE PAA DEN 

IDERSTE DOMME DAG

Det har ikke været muligt at fremdrage nærmere oplysninger om øen og 
dens ejere i denne periode.
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Før svenskekrigen 1643 — 45 er Vorsø kommet under Boller. På denne tid 
opholdt Kristian IV’s ægtefælle Kirsten Munk sig her »i landsforvisning«. Hun 
frygtede for al blive laget til fange af svenskerne, men borgmesteren i Horsens, 
Oluf Svane, frelste hende. Han ejede et stort skib, og her blev hun ført om bord 
og sejlet ud på Horsens fjord. På denne måde slap hun for at komme i fjende
vold. Som belønning for denne gode tjeneste fik borgmesteren det følgende år 
Vorsø i billig forpagtning på livstid. 1648 fik han lov til al bygge gården op

Vorso sol Fra Brigsted.

på »købstadvis« og anlægge en hestemølle på den betingelse, al hans arvinger, 
når han døde, skulle have betaling for de opførte bygninger eller lov til at bryde 
dem ned og boriføre dem.

Han byggede da nærmest på herregårdsvis en hovedbygning med to stok
værk på den midterste del (kvist kaldtes det dengang) og en rummelig lejlig
hed til en stor, fornem familie.

Efter Kirsten Munks død 1658 gav hendes arvinger, deriblandt Korfilz 
Ulfeldl og Hannibal Sehesled, engang rigels mægtigste mænd, 1661 Oluf Svane 
skøde på øen som belønning for de mange tjenester, han lige til det sidste havde 
ydet deres »Fru Moder« (svigermoder) Kirsten Munk.7)

Efter borgmesterens død 1684 besidder hans sønner Vorsø i fællesskab, til 
de i 1693 overdrager den til Oluf Olufsen Svane. Han blev 1701 gift med præste
datteren Karen Burchardt fra Samsø,8) en søster til sognepræsten Oluf Christen
sen Zeulhens hustru i Elbæk. En mundtlig overlevering i slægten fortæller, al 
han gav hende Vorsø i morgengave, hvilket førte til strid med slægten i Horsens.

Oluf Svane døde allerede 1702.°) Efter sagnet skal han være omkommet ved, 
at hans vogn væltede i Vorsø Vejle (farvandet mellem øen og fastlandet), og 
hans pengekat trykkede hans indvolde i stykker.

Hans enke gifter sig 1703 med Michel Mogensen Fog af Århus. 1713 dør 
hun, 40 år gammel. I ægteskabet var der flere børn. M. Fog skifter med dem 
året efter og gifter sig igen (Iredie gang). Skiftet efter hans død 1722 er under
sk revel af Rebecca sal. M. Fogs. 10)

Midi på øens sydlige bred på el højdedrag ud mod fjorden findes en vand- 
fyldt grav, der kaldes »Tepotten«. Omkring graven vokser forskellige træer og 
buske. Her er tidligere fundet flere sjældne planter, f. eks. de gamle lægeurter 
billersød natskygge og stor alant, eller Ski. Ellens-rod, som den også kaldles.
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På marken nord for findes brudstykker af munkesten samt rester af middelalder
lige tagsten. Ved pløjning og i tørre somre kan her spores omrids af en større 
bygning. Her er sikkert stedet, hvor borgmesterens herskabelige bygning har 
stået. Ejendommeligt nok findes på egnen ingen sagn eller beretninger om denne 
bygning, men i modsætning til andre voldsteder i Søvind sogn findes en skrift
lig beretning, der sikkert knytter sig til dette sted.

I landsarkivet i Viborg findes en protokol, der omhandler et skifte på øen 
1722. Det er en ret omfattende bog, der indeholder en fuldstændig fortegnelse 
over »Slenhuset«s rum. Heraf kan nævnes: Sommerstuen - Stabbel - Senge 
Cammeret - Dend sallige mands Conloir (med mange bøger) - Salen - Mellem 
Quislen - Kykkenet - Spise Cammeret - Brøggerhusel - Deie Cammeret - Neder 
Quislen - Quislen - Dend sal. Mands Dreie Cammer (herunder 5 — 6 foliosider 
vierktøj) - Hogc Huusset - Kornloftet - Det øverste Loft - Møllen - Loften - Ve
sler Ladehuussel - Een Port - Laden - Over Porten - I Herbergel - I Kielde- 
ren - I dend Stoere Kielder o. fl.

Under disse overskrifter findes en fuldstændig fortegnelse over indholdet 
i hvert enkelt rum. Hertil kommer, hvad der fandtes: I Gaarden - Uden Gaar- 
den - Bæster og Quæg (deriblandt 6 heste) - Fiske Garn og Baade (3 både og 
flere store fiskegarn, hvoraf et blev købt af Søren Møller i Vads Mølle for 16 rdl.).

Genstandene er vurderet og solgt ved auktion. Købernes navne og auktions
prisen er indskrevet. Navnene viser, at der ikke er tale om auktion over en 
bondegård. De fleste ting blev købt af: Enken - Hr. Jens i Elbæk - Søren Møller 
i Vads Mølle - Captain Møller (til Tyrrestrup) - Jørgen Skiæg til Skiægs Mølle - 
Oluf Fogh - Etatsraad Krabbe - Corporalen i Kattrup - Guldbierre i Horsens. 
Kun få »jævne folk« findes anført som købere, f. eks. Mathis i Stensballe - Brandt 
i Sønd. Sæden i marken blev købt af S. Laursen efter Capilels Taxi.

Skifteprotokollen er underskrevet på Vorsø den 19. juni 1722.

Gården med bygninger, hartkorn, hestemølle og »ald sin Herlighed« blev 
solgt til Sr. Søren Laursen, Thestrup (tidligere forpagter på Sødringholm) for 
2495 rdl. — Han døde allerede 17. september 1723, 60 år gammel. Hans hustru 
Johanne fik 9. september 1724 kgl. tilladelse til, at Vorsø (10 tdr. 2 skp. hart
korn, ny matrikel) må bortsælges ved offentlig auktion. — Søren Laursens børn 
antager navnet Worsøe. En af dem var den bekendte sognepræsi for Blegind- 
Horning, Lars Sørensen Worsøe. 11)

Under Slensballegård 1725—1928.
Viborg skøde- og panteprolokol nr. 38 (1724 — 27) fol. 389 viser, at »Vosøe- 

gaard og dens Huusse og Bygninger med tilhørende Ejendomme og Herligheder« 
blev solgt til »Høy Welbaarne Herre Baron Friderich Krag til Stensballegaard, 
Hans Kongl. Maj.s Høybeslaltcde Regerings Raad og Statholder, som Høyst- 
bydende for Summa 1990 rdl.«.

Underskrevet i Viborg 2. april 1725.
Hermed er Vorsøs saga som selvstændigt herresæde ude. Få år efter er 

herskabsbygningen og møllen nedbrudt og materialerne ført bort. Ved Østerbro 
kan man til tider se teglstensbrokker i vandel, hvor den gamle landingsbro har 
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vieret. Endnu findes på Vorsø den store sten med del blankslidte hul, hvori 
møllens lap har drejet rundt.

På kortet fra 1784 findes kun tre mindre bygninger midt på øen ved den 
nuværende dam.

De nuværende bygninger på Vorsø stammer fra midlen af forrige århun
drede. Sydligsl ligger et langt, smukt stuehus. Mod vest en toetages bygning 
med vognport og kornmagasiner. Den mest imponerende bygning er dog den 
mod nord beliggende kampeslenslade, hvori der tillige findes store stalde. På 
oslgavlen ses initialerne: H.J. W. 1857. Den er muret af stenhugger Anders

Mindesten over Herluf Winge.

Thomsen, Bisholt, der fik så mange femdalersedlcr derfor, al han kunne over
dække sit stuebord dermed.

1732 købte Edele Kragh til Stcnsballcgård af major Møller til Tyrrcstrup 
7 gårde i Brigsted for at få bønder til hoveri på Vorsø. Øen er da sikkert drevet 
som datidens almindelige landbrug. Overleverede traditioner blandt disse bøn
ders efterkommere beretter, at det var let hoveri, da der kun var lidt at bestille.

1787 og årene derefter findes der ifølge folketællingslisterne kun en skov
fogedfamilie på øen. I J. C. Schyttes bog: Skanderborg Amt (1842) slår der om 
Vorsø: »Øen beboes alene af en Skovfoged, lil hvis Brug der er udlagt 28 Skp. 
Land, som deel te i 2 Indtægter, besaas med Byg og Havre, hvorefter de ud
lægges med Kløver. Iøvrigt er Øen udlagt lil Græsning, idet der aarligt græsses 
fra Stcnsballegaard: 50 storc Slude, 2 Køer, 6 Stk. Ungkvæg, 8 Heste, og paa 
Vorsø Kalv 12 Faar med Yngel.«

Senere blev øens agerjord benyttet lil græsning af militærhcstc. Brigsted 
bønders hoveri på øen indskrænkedes til at slå del græs, som hestene ikke 
fortærede.
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1866 blev den tidligere ladefoged på Stensballegård, Jacob Sørensen, ansat 
som bestyrer på øen. Han fik nye redskaber og begyndte at opdyrke jorden. 
De arealer, hvor tjørn og ukrudt havde bredt sig, blev ryddet og opdyrket. 
Hans hustru Mine var berømt for sin gode mad, så det var let at få tjenestefolk 
til øen. Jacob og Mine var på Vorsø til 1892, da de som meget velsituerede folk 
tog ophold i Søvind.

1867 overgik Vorsø sammen med Slensballegård til lensgreve G. E. Krag- 
Jucl-Vind-Frijs til Frijsenborg. Han holdt store jagter på øen. Skytten på Frij-

Tysk og dansk skilt med »Adgang forbudt«.

senborg kom jævnlig med store kasser med vildt (ræve og harer), som blev 
sluppet løs på øen. Jagterne var parforcejagter på fuldblodsheste. De afholdtes 
dog ikke ret mange år. De afløstes af fasan jagter. Denne jagt var ukendt i Dan
mark, til Grevinde Danner indførte et fasaneri fra Østrig til Jægerspris. Efter 
hendes død (1874) købte Grev Frijs det hele og førte det til Boller. Han opførte 
et hus ved Klokkcdal og indhegnede her et areal. Fasanerne udrugedes af kal
kuner. I september sejledes de til Vorsø og udsattes her. En mand blev ansat 
til at fodre dem og værne dem mod rovvildt. Til fasanjagterne blev indbudt 
mange fornemme gæster fra Danmark og udlandet.

1892 blev brugsretten af øen overdraget til forpagter Søltoft, Slensballegård. 
Driftsmåden ændredes. Om sommeren græssedes ca. 40 kvier fra hovedgården. 
I stedet leveredes 100 tønder korn, en del oliekager samt kunstgødning. I vin
lertiden opfededes 35 stude til en vægt af ca. 1200 pund stykket. De blev solgt 
til jøden Nathansen fra Randers til en pris af 18 — 25 øre pundet.12)

Kr. Poulsen Kristensen var derefter bestyrer i ca. 30 år. Hans søn, Peder 
Kristensen, fortsatte som hans efterfølger fra 1922 til 1956, da han efterfulgtes 
af sin søn, Kresten Vorsø Kristensen.
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Cnder Københavns Universitet.
1929 påbegyndtes fredningen af Vorsø. »Peder Vorsø«, der i kraft af sin 

interesse og uddannelse var en meget nalurkyndig mand, fortsatte som bestyrer 
og Universitetets tilsynsførende på øen. De ca. 14 ha land, der nu målte dyrkes, 
blev meget effektivt udnyttet. Der opførtes en smuk hovedbygning med labo
ratorium til brug for de videnskabsmænd, der opholder sig på øen for at studere 
dens plante- og dyreliv.

Som et bevis på øens fuldstændige fredning og isolation kan anføres en 
episode fra besættelsestiden:

Tyskerne havde flere gange været ovre på øen og opført sig, som den 
tilhørte dem. En sommerdag kom en tysk kampvogn rullende over »Vejlen« og 
op i gården, hvor den rodede slemt i den velholdte gårdsplads. Bestyrerens 
hustru, fru Else Vorsø, kom ud og gjorde høfligt, men bestemt, tyskerne op
mærksomme på, al her var adgang forbudt, også for dem. Samtidig anmodede 
hun dem om at bringe gårdspladsen i orden igen, — til tyskernes store over
raskelse på korrekt tysk. Al deres efterretningsvæsen til trods var de ikke op
mærksomme på, al husfruen på denne skønne ø var en gæv dansk sønderjyde. 
Anmodningen blev omgående efterkommet, og tyskerne forlod øen. Der blev 
sendt indberetning til Universitetet, og kort tid efter blev der på Brigsled 
strand opsat el skilt, der på tysk oplyste »Wchrmacht« om, at her havde de 
ingen adgang — sikkert det eneste af den art her i Danmark.

Plantelivet på Vorsø.
Eør Vorsøs fredning var der to skovparlier på Vorsø: Øslerskovcn og 

Veslerskoven, samt cl par småplantninger ude på marken beregnet til tilflugts
steder for fasanerne: Østcrremis og Nørrcrcmis.

Østerskoven bestod mest af løvskov, hovedsagelig bøg, men desuden en del 
ask, elm og ahorn. Mange af disse træer er nu meget store, flere er 25 — 30 meler 
høje og med el anseligt rumfang. Nord og øst for skoven var der før fredningen 
dyrket agerland, men en stor del heraf er nu ved at være skovbevokset, hoved
sagelig med ahorn, elm og ask. Da det er selvsåel skov, står træerne meget tæt, 
og som følge heraf er der kun småt med urteagtige planter i skovbunden i mod
sætning til den gamle højskov.

I Vesterskoven var der tidligere en mængde prægtige nåletræer, mest ædel
gran. En stor del af disse er i årenes løb fældede for at give plads for en natur
lig vegetation. I udkanten af skoven fandtes mange forskellige buske og små- 
Iræer: hyld, tjørn, slåen, benved, bævreasp, røn og ahorn. Inde i skoven voksede 
mængder af større og mindre blomster og urter: burre, gederams, bingelurt, 
skvalderkål, løgarter o. m. fl. Skovene skal have lov til at vokse og brede sig 
frit. De er derfor nu stærkt på vej til at blive til »urskove«.

Bundt om på de fredede marker og strandenge breder græs og ukrudt sig 
frodigt og mangfoldigt, men her som i skoven hersker hårdt og hensynsløst den 
stærkeres ret. — Øen blev ved fredningen opmålt og inddelt i firkanter. Plan
terne blev — og bliver stadig med visse mellemrum — talt og registreret. Del 
må uden tvivl være interessant for videnskabsmændene at følge udviklingen 
i øens plantevækst.
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Havcis plantevækst blev ligeledes inddraget i undersøgelserne, og der blev 
af en videnskabsmand gjort et stort grundlæggende arbejde for videre forskning. 
Dette arbejde blev desværre tilintetgjort, da tangpesten få år efter bevirkede, 
al al plantevækst forsvandt fra fjordbunden.

Strandeng med lagune på Langøerne. Strandgåsefod og strandasters. 
K. Jessen fol. 1943.

Dyrelivet på Vorsø.
»Herluf Winges Legat«, der slår anført som ejer af Vorsø, administreres 

af Københavns Universitet.
Legatets stifter, Herluf Winge, der var inspektør ved Zoologisk Museum 

i København, testamenterede sin formue til Københavns Universitet med det ene 
formål: Oprettelse af et fuldstændigt fristed for planter og dyr. Valget faldt på 
Vorsø, og del tør vist siges, at det var et lykkeligt valg.

Har Vorsøs fredning da haft betydning for dyrelivets trivsel? — Ja, derom 
er der ingen tvivl. — Den videnskabelige betydning kan jævne folk jo ikke 
vurdere, men det kan sikkert have almen interesse at høre lidt om udviklingen 
gennem de forløbne år.

I farvandet rundt om Vorsø, især mellem øen og fastlandet, var der i gam
mel tid et rent paradis for svømme- og vadefugle. På strandbredden, Langøerne 
og i særdeleshed på Vorsø Kalv ynglede måger og terner i store mængder. Om 
vinteren kunne man se store flokke af knortegæs og vilde svaner. — Også i 
skovene på øen var der et rigt fugleliv.
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I J. C. Schyllcs bog om Skanderborg Amt (1842) fortælles: »Paa Vorsøen 
uden for Stensballegaard have Heirerne og især Comoranernc nutildags deres 
rette Hjem, her bygge de Rede i de høje Træer, og her drive de uforstyrrede 
deres Jagt på Fjorden, hvor sidstnævnte Art ret kan vise sin Færdighed i at 
dykke.« — Comoranernc er det gamle navn på skarverne. De blev fordrevet 
nogle år efter. Ældre folk beretter, at de sidste blev skudt af tyskerne 1864.

Urskoven rykker frem på Østermark. K. Jessen fol. 1951.

Foruden hejrer og skarver var der adskillige rovfuglearter, deriblandt havørne, 
samt en mængde andre skovfugle.

Rovfuglene, deriblandt den sidste havørn, blev bortskudt, da Grev Frijs 
1879 begyndte at udsætte fasaner på øen. Svømmefuglene, gæs, ænder og svaner, 
tog også stærkt af. Gamle jægere mener, det skyldtes, man begyndte at benytte 
skydepramme. Der lever endnu enkelte, som kan fortælle om strandjagten i 
disse år og om de mange småkårsfolk, som hentede en stor del af »det daglige 
brød« fra havet i form af fisk og fugle. Dertil kom, at der hvert forår kunne 
indsamles store mængder af mågeæg på Vorsø Kalv.

Efter fredningen 1929 skete der en ændring, som det har været meget 
interessant at følge på nært hold.

Det første, der skete, var at mågernes antal steg stærkt. Mange folk på 
Søvindegnen mente »uhyggelig stærkt«. »Der var måger alle vegne, ikke alene 
på Vorsø og ved stranden, hvor de optrådte i tusindvis — nej, på markerne, 
hustagene, hønsegårdene, ja, selv i kirsebærtræerne kunne man i frugttiden 
træffe dem. Man har eksempler på, at de i løbet af en dag eller to kunne tømme 
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et træ fyldt med de store søde »moreller«. — Del var dog især fiskerne, der 
led under mågernes hærgen. Særlig galt blev det, efter al cl bælle på 400 meler 
ud fra øen og hele vandarealet mellem Vorsø og fastlandet blev fredet i 1934. 
— Også jægerne klagede, og både Landsjagtforeningen og Dansk Fiskeriforening 
appellerede flere gange i slutningen af 1930erne til myndighederne for al få 
mågejagten givet fri — men forgæves.

Skarvereder i en ask. li. Jessen fot. 1945.

Da skele der noget. — Jægerne og fiskerne fik en forbundsfælle, som de 
mindst havde regnet med. Der kom en ræv til øen.

Ja, der havde været ræve før. De kom over isen om vinteren eller ved 
stærkt lavvande, men de forsvandt som regel igen. Nu var der imidlertid en, 
der var blevet klar over Vorsøfreden. Den fæstede bo, gravede sig en hule på 
Vorsø Kalv og fødte et kuld unger derovre. De kom ikke til at lide nød, thi der 
var et velforsynet spisekammer lige uden for døren. Mågeæg og -unger var der 
i sæsonen mere af, end de kunne fortære. Det virkede på mågeplagen. I løbet 
af få år var de store mågeflokke forsvundet. På Langøerne ved den østlige ende 
af Vorsø var der nogle reder, men også herud fandt ræven vej. Enkelte måger 
var dog klogere end de andre. En af dem fandt på at bygge rede i en stor fyr 
ved »Tepotten«, medens en anden fandt fristed på taget af laboratoriebygnin
gen midt på øen.

Fasanerne havde det heller ikke »bedre end godt«. Medens de hidtil havde 
været øens vigtigste vildt, faldt der nu dødsdom over dem. De hørte ikke til 
Danmarks fauna og havde derfor heller ikke indfødsret. Som følge heraf blev 
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de nu fangel eller skudt, men i adskillige år kunne man træffe enkelte af 
disse fugle på øen — muligvis som ræven kommet fra fastlandet.

Medens del så sori ud for fuglene på jorden, var stillingen blevet en anden 
for de vingede skabninger, der boldt til i skoven og på vandel.

Især var det interessant at lægge mærke til ænderne. De vidste, hvor der 
var fred og fristed. Når strandjægerne om efteråret forsigtigt padlede ud fra 
Sondrup eller Brigsted strand mod ænderne i farvandet mellem Alrø-Vorsø og 
fasliandel, skulle der særligt held til at få skud på den samme flok mere end 
én gang. Som regel lettede den og fløj mod vest ind på det fredede område. 
At udbyttet af strandjagten blev meget forringet, siger sig selv. Men en op
levelse var det for en dyreelsker gennem en god kikkert al betragte del myl
drende fugleliv i Vorsø Vejle.

De store skovfugle var forsvundet fra øen før fredningen. Skarverne var 
fordrevet fra Danmark. Hejrerne havde fundet et fristed i Tyrreslrup skov, 
hvor der var en koloni i de højeste bøge. Men allerede 1929 — 30 havde de op
daget freden på Vorsø og flyttede derover. I løbet af få år var der en stor koloni 
i Vesterskoven. Tidligt og sent kunne man se de store fugle i luften omkring 
Vorsø.

Men »Ak, der er ej fred til, længer end ens nabo vil«, siger del gamle ord
sprog, og del målte hejrerne bittert erkende. Dersom det passer, at del var 
tyskerne, der skød de sidste skarver i 1864, så kom de igen sammen med tysker
ne. I 1941 —42 begyndte de store sorte fugle atter at vise sig over Vorsø. Viden- 
skabsmændene mener, det skyldes, at klimaet her i landet er blevet mildere. 
I 1944 byggede de reder i Vesterskoven, og de nøjedes ikke med deres egne. 
Øens zoologer kan berette om og vise billeder af uhyggelige episoder, der fandt 
sted om »lebensraum« i Vorsøs idylliske skove. Skarverne vandt. De log Vester
skoven i besiddelse, og hejrerne måtte flygte til Øslcrskovcn.

Så oprandt det mest bevægede afsnit i Vorsøs fredningstid: Skarvekrigen. 
Skarverne formerede sig meget stærkt under de gunstige vilkår. I løbet af 
få år var der omkring 500 ynglende par, og så mange fugle skal have meget til 
føden, da de er grådige. Desværre var de lækre fjordål deres livret, og erhvervs
fiskerne på Horsens fjord blev snart klare over, hvor alvorlige konkurrenter de 
havde fået. Især var de — forståeligt nok — harmfyldlc over, at ålekragerne 
benyttede deres bundgarnspæle som udkigsplads for at kunne lage alle de ål, 
der var i nærheden af bundgarnene. Der blev klaget til legatbestyrelsen, som 
ikke mente at kunne overtræde fundatsens bestemmelser om fredning. Der blev 
skrevet harmdirrende protester i bladene, og der blev rettet henvendelser til 
forskellige ministerier. En lid troede man, at spørgsmålet havde løst sig selv, 
som tilfældet var med mågerne. El par gange skete det nemlig, at en havørn 
giestede øen, og når den viste sig, blev der øjeblikkelig stilhed i den skrålende 
skarvekoloni. Den var de bange for. Havde den laget ophold på øen, var skar
verne sikkert flyttet, men det gjorde den ikke.

Skarverne fortsatte deres ålejagl — ja, udstrakte den endog helt ind til 
Silkeborg- og Himmelbjergsøerne. Til sidst truede fiskerne med i samlet flok 
al invadere øen og udrydde skarvekolonien. Der blev da givet tilladelse til, id 
nogle betroede folk måtte skyde et vist antal af de sorte fugle. Da denne jagt 
blev iværksat, skele der atier noget ejendommeligt. Skarverne er meget sky — 
så snart der blev skudt, lettede fuglene og stak til havs. Rederne med æggene i 
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lå ubeskyttede. Øens gråkrager opdagede hurtigt del velforsynede spisekammer 
og gjorde sig til gode med æggene. Det virkede mere end skydningen. I løbet 
af få år var antallet af skarver så lavt, al man frygtede for, at de helt ville for
lade øen, og det var jo heller ikke tilsigtet. Heldigvis er det ikke skel. Bestanden 
holdes nu nede ved skydning efter bestanden af rugende fugle.

Vorsø er efter fredningen blevel de kolonirugende fugles tilholdssted. — 
I mange år var der i Tyrrestrup skov en rågekoloni i de mægtige bøge. De 
formerede sig stærkt, men der blev hvert år drevet jagt på ungerne, så fuglenes 
antal ikke voksede nævneværdigt. Men så opdagede de også Vorsøfreden, og 
hele kononien flyttede til Øslerskoven og log bolig der — måske tilskyndet 
dertil af en skovmår, der havde fundet behag i rågerederne og deres indhold. 
Da rågerne nu ikke mere blev beskudt, voksede antallet så stærkt, at de nu er 
blevet en stor plage for omegnen. Det er nu næsten umuligt at dyrke kartofler 
på markerne ned mod fjorden. Kornmarker bliver også jævnligt raserede. Det
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er et meget trist syn at se sådan en rågehærget mark. Landmændenes beskyd
ning hjælper ikke stort, da det er meget vanskeligt at komme fuglene på skud
hold. Bedre blev det ikke, da allikerne blev fordrevet fra kirketårnet i Søvind 
ved dettes restaurering 1957. Da flyttede de også til Vorsø.

Visse lider af året kan man morgen og aften se disse fugle i tusindvis 
komme flyvende fra eller til Vorsø på vej ind i landet for al finde føden. På 
øen er der ikke meget at finde for dem. Spændende vil del blive al følge deres 
videre skæbne.

Jo, den dejlige ø i Horsens fjord er fuglenes paradis. Men fra dette paradis 
er, som nævnt, almindelige mennesker udelukket. Dog er det altid interessant 
al læse videnskabsmændenes beretninger oin de resultater, de høster på grund
lag af Vorsøs fredning.

NOTER
1) Danske Atlas 1768, Tom 4, s. 228.
2) Bestyreren, Kr. Vorsø Kristensen, har en meget smuk og omfattende samling stenredskaber, 

der er fundet på øen.
3) Ældste danske Archivreg. II nr. 187—1397: Et latinne pergamendtz breff paa Wors, som 

Ingeborigh Pudder hafver schiødt til Horsens Closter Ao 1397.
4) Ældste danske Archivreg. II, 71—1490: Et pergamendtz breff och schiøde, at de brødre udi 

Horsens closter haffuer schiødt til Aarhus capiteli en gaard kaldes Wore i Siøen sogen udi 
Wohrherrit, sub dato 1490. Se også Arhusgård og Akær lens jordebog 1544 (1960) side 141.

5) Kronens Skøder I 1535—1648.
1546. 17. marts, onsdag efter søndag invoeavit, Peder Ebbesen Galt til Tyrristrup får: I 

Nørrejylland, Vore herrit en Gaard kaldet Vors--------------
6) Danmarks Adels Aarbog 1893, side 176.
7) Østjysk Hjemstavn 1947, side 140 £lg.

8-9) Søvind Kirkebog.
10) Landsarkivet, Viborg. En pakke med dokumenter fra Skanderborg og Åkær amter.
11) Østjysk Hjemstavn 1953, side 40 flg.
12) Meddelt af Mikkel Andersen, Søvind (1860—1946).
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24. Niels Johan Ginnerskov 1915—1940.
Han blev født den 21. maj 1879 i Banders som søn af kerer N. Pedersen Gin

nerskov. Student fra Banders 1898, cand. theol. 1904.
Efter en tid at have været lærer i Banders blev han i 1906 kapellan i Vitten- 

Haldum-Hadsten og 1910 sognepræst i Hvornum-Snæbum. Her giftede han sig 
(den 17. maj 1911 i Haldum kirke) med Else Fauerschou, født på Skibbygård i 
Harlev sogn den 14. juli 1881. 1915 kom han til Hasle-Skejby-Lisbjerg.

Pastor Ginnerskov var præst i ordets bedste betydning. Det var et kald for 
ham og ikke et levebrød alene. Han var ikke nogen stor taler, men den hjertelig
hed, der var i hans forkyndelse, kunne ikke undlade at gribe hans tilhørere. Un
der den 1. verdenskrig tog pastor Ginnerskov sit langstrakte pastorat til fods 
mindst en gang om ugen, og der var ikke et hjem i sognene, der ikke jævnlig 
havde besøg af ham. Den, der har haft lejlighed til at overvære pastor Ginner
skovs besøg ved en sygeseng og høre hans samtale med et dødssygt menneske, 
fik en oplevelse af en så hjertegribende inderlighed, at vedkommende aldrig vil 
glemme det. Hans kæreste arbejde var vistnok konfirmationsundervisningen, og 
for konfirmanderne blev de faa timer hos ham en oplevelse.

Men pastor Ginnerskov var også en mand, der havde sine meninger, og han 
var ikke bange for at udtale dem. Det viser den prædiken, han holdt i Hasle 
kirke lige efter tyskernes besættelse af Danmark 1940. Han skriver selv herom i 
sin Liber daticus:

»3. søndag efter påske 14. april mindedes i alle tre kirker de soldater, som 
faldt ved tyskernes besættelse af Danmark. Tak. Ære være deres minde! Kirken 
var pyntet med flag. Og efter sognepræstens henvendelse til kaptajn Ingvarsen 
dagen i forvejen var kirken godt besøgt af soldater med kaptajnen i spidsen. Der 
var konlirmationsaltergang. Før prædiken mindedes sognepræsten efter kirkemi
nisteriets anmodning de faldne 9. april og udtalte tillige sin sympati for Frankrig, 
at krigen var en strid om magt mellem Tyskland og England, at »føreren« var skyld 
i krigsudbruddet, og udtalte sin klippefaste tro paa og haab om vestmagternes sejr, 
så vi kunne bevares for at komme ind under et styre, hvor frihed trådtes under 
fødder. Sognepræsten udtalte sin medfølelse med de faldnes efterladte og sagde 
til de tilstedeværende soldater, at det var svært at være dansk soldat i disse dage, 
men at de kunne frejdigt se folk i øjnene, da soldaterne havde gjort deres pligt 
over for den nødvendige ordre, regeringen havde været nødt til at udstede, truet 
af bombardemenlsmaskinerne over København. Tilsidst sang forsamlingen stående 
»Mægtige Christe«, og sognepræsten holdt prædiken. Umiddelbart efter denne forlod 
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kaptajnen og soldaterne kirken, da menigheden begyndte at synge »Mindes vi en 
fultro ven«. Det var en aftale mellem kaptajnen og sognepralsten før gudstjenesten, 
at soldaterne skulle forlade kirken under afsyngelsen af den første salme efter 
prædikenen af hensyn til altergangen. Efter velsignelsen fra prædikestolen takkede 
sognepræsten for kirkens udsmykning og for soldaternes nærværelse, men dette 
hørtes vist kun af få på grund af soldaternes hurtige opbrud.

Om eftermiddagen fik sognepræsten besøg af kaptajnan, der bebrejdede mig 
som embedsmand mine politiske udtalelser mod føreren og Tyskland. Jeg hævdede 
min ret til som dansk præst i Guds hus at sige min menighed og de tilstede-

Pastor N. J. Ginnerskov.

værende min personlige mening om forholdene en gang for alle for ikke stadig 
at komme med udtalelser i mine prædikener om de akbuelle forhold. Kaptajnen 
beklagede at have været til stede under forkerte forudsætninger, udtalte sin glæde 
over min prædiken, men på mit spørgsmål vidste han ikke, om han ville indberette 
sagen, hvis han gjorde det, ville han underrette mig derom. Hermed endte sam
talen, som blev ført i venskabelig form«.

Der skete dog ingen indberetning. Havde disse udtalelser fundet sted bare 
et par år senere, havde det kostet pastor Ginnerskov friheden, måske livet.

Den 22. maj 1927 havde pastor Ginnerskov den store sorg at miste sin hustru 
Else Ginnerskov. Det var et hårdt slag for ham, og han måtte i lang tid helt være 
borte fra sin gerning. Den 31. marts 1932 giftede han sig igen med Gerda Edslev, 
født den 30. maj 1894 på Langeland. Mens det første ægteskab var barnløst, er der 
i det sidste en søn og en datter.

Pastor Ginnerskovs helbred havde i lang tid ikke været godt, og i 1940 så han
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sig nødsaget til at tage sin afsked. Han har enkelte gange senere prædiket i sine 
gamle kirker, og folk er da mødt op i stort tal for endnu engang at høre deres 
afholdte gamle præst.

Pastor Ginnerskov sluttede sin præstegerning med at skrive i Liber daticus: 
Den 8. september afskedsprædiken i Skejby, den 20. september i Hasle og Lisbjerg. 
Den 25. flytning til Fuglesangs Alle l1, Århus.

Farvel, tak og tilgiv, i Jesu navn.
Herren bevare vor udgang her og indgang dernede og min eftermands her«. 
Disse ord er meget betegnende for hele pastor Ginnerskovs livssyn.

Pastor A. S. Isager.

Den 31. oktober 1960 døde pastor Ginnerskov efter mange års sygdom, 81 år. 
Efter bisættelsen blev urnen nedsat på Vestre kirkegård.

25. Aage Svend Isager 1940—1960.
Pastor Isager er født den 12. marts 1894 i Nyborg, hvor faderen var guldsmed 

og urmager. Han blev student fra Odense katedralskole 1912 og kandidat 1920. Efter 
endte studier virkede Aage Isager en tid som journalist ved det nu indgåede 
Randers Venstreblad. Herfra søgte han embedet som residerende kapellan i 
Byrum-Hals og fik det til sin store forbavselse straks. Hans, efter eget udsagn, 
manglende geografiske kundskaber gjorde, at han ikke var klar over, at der også 
var et Hals på Læsø, og at det var det, han havde søgt og fået i 1921. Den 5. 
maj 1922 giftede pastor Isager sig med Marie Louise Meyer, født 27. oktober 1892 
i U.S.A., datter af direktør Adolf Meyer, Berlin. Hun er af en gammel, udbredt præ- 
steslægt. Hendes bedstefar var superintendent (biskop) og hofpræst i Thiiringen.
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Hasle kirkes genindvielse efter restaurering marts 1956. Fra venstre pastor A. S. Isager, biskop Skat 
Hoffmeyer, pastor F. .1. Bisager, stiftsprovst Kai Jensen, pastor N. Thikn, Åbyhøj, pastor P. Ørntoft, 

Brabrand.

Han deltog i Kejser Wilhelm Ils bekendte rejse til Konstantinopel og Jerusalem i 
1898. Skønt den unge Marie Isager var vant til at færdes på Berlins gader, fulgte 
hun nu sin mand til den fjerne Kattegatsø som hans præstekone.

Pastor Isager efterfulgte på Læsø den da meget omtalte brændevinspræst F. C. 
('dansen, som var blevet afsat på grund af sin fabrikation af brændevin og sin 
katolsk prægede gudstjeneste. Han overgik senere til den katolske tro. Ved sin 
tiltrædelse af embedet overtog pastor Isager en fuldstændig recept på brændevins
brænding og et delvis udstyr til fabrikationen.

I 1928 udnævntes pastor Isager til sognepræst for Tod bjerg og Mejlby menig
heder, og herfra kom han i 1940 til Hasle-Skejby-Lisbjerg. Den 5. maj 1947 fejre
des hans sølvbryllup med en enestående opmærksomhed og et væld af blomster 
og gaver fra taknemlige sognebørn i de 3 embeder, hvor hans gerning længe vil 
huskes.

Pastor Isager var meget humanistisk og litterært interesseret. Navnlig var hans 
viden inden for dansk og nordisk litteratur stor. Denne interesse har i høj grad 
været med til at præge hans personlighed, og i litteraturen havde han en kilde, 
han ofte øste af både i foredrag og prædikener. Pastor Isager var i besiddelse af 
stor menneskekundskab, hvilken egenskab i forbindelse med hans vindende væsen 
har gjort det let for ham at komme i kontakt med mennesker og forslå dem og 
deres problemer. Han var på grund af sine vindende menneskelige egenskaber 
meget afholdt i sine sogne.

Pastor Isagers helbred havde i længere tid ikke været godt, og ved juletid 
1959 blev han syg og måtte på rekreation, dog uden at kræfterne ville vende til-
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bage. Den 1. juli 1960 tog han sin afsked på grund af sygdom. Man havde håbet, 
at han efter sin afsked måtte få mange gode år, så han kunne hellige sig sine 
mange interesser, især litteraturen, men det blev snart synligt for alle, at dette øn
ske ikke skulle opfyldes. Det gik hurtigt tilbage med kræfterne, og den 10. april 
1961 sov han stille ind, 67 år gammel.

Det var med sorg, meddelelsen om pastor Isagers død blev modtaget omkring 
i hjemmene, og en skøn forårsdag fulgte 3 sogne den afholdte præst til hans sidste 
hvilested på Hasle kirkegård. 1 ægteskabet var kun en søn Paul Edvind Isager, 
anitsfuld mægtig i Århus.

Ved pastor Isagers båre blev afsunget en sang, han for år tilbage selv havde 
skrevet.

Når sol går ned.
Hvor hastig rinder tiden, 
og dage bli’r til år, 
og den, der engang stråled 
i livets lyse vår 
og ville favne verden 
i lykke og i lyst, 
må se en dag med undren, 
at det er blevet høst.

Ad fjerne veje kommer 
de tusind minders tog 
og taler mildt og dæmpet 
i deres eget sprog.
Det er, som klokken kalder 
fra både fjern og nær 
så hjemligt og fortroligt 
i solnedgangens skær.

Ak, det er ikke længer 
den travle arbejdsdag, 
hvor man skal gøre nytte 
og ta’ det tunge tag, 
men det er blevet aften, 
og skygger falder på, 
den store stilhed sænker 
sig over dagen grå.

Det er vor lod i verden 
at fødes, ældes, dø, 
at blive muld i mulde, 
som selv det mindste frø, 
men trods den bitre viden 
vi bærer håbet frem, 
at vi som børn af nåde 
må linde vejen hjem.
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At vi, når dagen hælder, 
og solen ringes ned, 
må eje i vort indre 
den milde aftenfred, 
der bunder dybt i takken 
for alt, hvad livet gav, 
og indebærer håbet 
om liv bag død og grav.

Lisbjerg kirke. Thomas Pedersen fot. 1955.

26. Peder Brix Kronborg 1960—.
Pastor Kronborg er født 5. februar 1917 i Nautrup på Mors, student fra Viborg 

1937 og kandidat 1944. Den 25. januar 1947 giftede han sig med Ellen Vestergaard, 
født 5. februar 1918 i Skovgårde ved Fjerritslev.

I 1944 blev pastor Kronborg hjælpepræst ved Skt. Markus kirke i Ålborg og 
1947 kaldet til sognepræst i Vang ved Thisted. 1951 blev han af Dansk Kirke i Ud
landet ansat som præst for den danske menighed i Vancouver, Canada. Her blev 
han i 8 år, til han i 1959 kom tilbage og en kort tid vikarierede som hjælpepræst 
i Hasle-Skejby-Lisbjerg, indtil han blev kaldet til residerende kapellan ved den 
nye Skt. Clemens kirke i Randers.

Ved pastor Isagers afsked opfordrede menighedsrådene i Hasle, Skejby og Lis
bjerg pastor Kronborg til at søge dette embede, hvad han også gjorde, og han 
blev kaldet hertil 1. december 1961.

Grundet på det stærkt voksende befolkningsantal i Hasle sogn blev det nød
vendigt i 1952 at ansætte en hjælpepræst til hjælp for pastor Isager. Det blev 
Peter Neergaard Jessen, født 3. juni 1926 i Grønbæk præstegård, udgået fra Århus 
universitet. 1. december 1955 fik pastor Jessen embede som sognegræst i Skrave 
i Sønderjylland.
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På menighedsrådenes foranledning blev der 1956 oprettet et kaldskapellani og 
til embedet købt en villa mellem Skejby og Lisbjerg. Embedet blev besat med 
pastor Filip Johannes Risager, født 9. marts 1925 i Horne ved Hjørring, kandidat 
fra Århus universitet 1952, gift 6. juni 1952 med Anna Høngaard-Larsen, født 29. 
marts 1926 i Hansted ved Thisted. Han var i nogen tid hjælpepræst i Hvam-Hersom 
ved Ålestrup. I 1959 fik pastor Risager embede som sognepræst i Flade-Gærum 
ved Frederikshavn. Som ny kaldskapellan udnævntes samme år Niels Nyhus Niel
sen, født 27. juli 1929 i Fjellerup, kandidat 1956, gift 20. december 1952 med Else 
Agnete Vincent Madsen, født 31. august 1927 i Aarhus. Pastor Nyhus havde en 
lid virket som hjælpepræst ved Hans Tausens kirke i Odense.

I 1961 blev embedet omdannet til residerende kapellani.

Hasle præstegård, opført 1952.
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Restaureringen af Tuning kirke 195'7-59.

I årene omkring 1955 begyndte man at lægge mærke til nogle revner i Tåning 
kirkes hvælvinger. I og for sig havde revnerne været der længe, men de fore

kom bredere, og det bemærkedes for provstesynet sommeren 1956. Synet foreslog 
menighedsrådet at rette henvendelse til kirkeministeriet og anmode om, at der 
blev foretaget et sagkyndigt eftersyn af kirken. Dermed begyndte en omfattende 
istandsættelse af kirken.

Kirken var på ingen måde forsømt eller forfalden, den var nemlig sidst istand
sat sommeren 1948, dog mest m. h. t. inventar. Alter og prædikestol repareredes 
og forgyldtes under ledelse af konservator Christiansen, Silkeborg. Ved denne 
lejlighed udskiftedes billedet i altertavlen, det var malet på lærred, og fik sin plads 
nede ved orglet, og et ældre malet på tavlens træ fremdroges. Bænkene blev malet 
i en lysere farve - de var næsten sorte. Men mur og gulv rørtes ikke, og det var 
her, det var galt.

Efter henvendelsen til ministeriet besigtigede den kongelige bygningsinspektør 
kirken. Han fandt, at der burde foretages en nærmere og grundig undersøgelse af 
såvel skibets nordmur og fundamenter som hvælvinger. Menighedsrådet henvendte 
sig derfor til arkitekt Aksel Skov, Arhus, og anmodede denne om at foretage un
dersøgelsen. Det skete i november samme år, og resultatet var ikke opmuntrende. 
Revnerne i kor og skib var nemlig op til 15 cm brede, og noget tydede på, at 
forbindelsen mellem hvælvkapper og gjord buer var svagere, end man umiddelbart 
skulle tro. Det var nødvendigt at foretage udhugninger og afskrabninger, før noget 
sikkert kunne siges herom. Da en sådan undersøgelse er meget tilsnavsende, fore
slog arkitekten at vente til sommeren 1957, da kirken alligevel skulle kalkes. Der 
var næppe nogen øjeblikkelig fare for kirkens tilstand. Ministeriet billigede denne 
udsættelse, men henstillede, at hvælvingerne holdtes under stadig observation af 
hensyn til faren for nedstyrtning af murværk.

Juli 1957 blev kirken lukket, og nu viste det sig, at ministeriets henstilling ikke 
havde været overflødig. Håndværkerne måtte omgående foretage afstivninger af 
ribberne, alligevel faldt en blok på ca. 30X30X30 cm ned fra korbuen lige foran 
døbefonten.

Arkitekten udarbejdede forslag til restaureringen, og det gik sin gang gennem 
de forskellige instanser og kom godkendt tilbage midt i oktober 1958, hvorefter 
arbejdet kunne begynde.

Vægge og hvælv blev afbanket for gammelt puds. Mange og store revner kom 
til syne og måtte repareres. Mur og loft blev sat grundigt i stand. Under dette 
arbejde kom flere kalkmalerier til syne, men herom senere.
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Stolestaderne blev taget ned, og gulvet brudt op, mange gulvbrædder var 
stærkt angrebet af råd. Det viste sig nødvendigt at fjerne panelet også, det var 
endnu mere angrebet end gulvet Gulvet blev fuldstændig fornyet, og det ferni
seres ikke. I stedet for panelet sattes nye cndegavle på stolene ind mod væggen, 
hvorved både mur og stole har vundet meget i skønhed. Stolene blev malet i en 
smuk kitgrå farve med lidt blå staffering på ydergavlen, og de slår godt til det 
hvide rum og det hvidskurede gulv. Samme farve fik også orgel og alterskranke.

I koret, hvor alteret ikke rørtes, blev foruden loft og væg også flisegulvet istand-

Jagtsccne. Kalkmaleri i TAning kirke. Aksel Skov fol.

sat, fliserne blev lagt om og slebet af, så gulvtæppet, der var temmelig mærket 
af møl og fugt, blev helt overflødigt. Kun indenfor alterskranken er der tæppe 
nu. Men foruden dette foretoges meget andet:

Spindeltrappen i det sydøstre hjørne åbnedes atter, renset for affald og for
synet med egedør. Trappen er meget smal og kan ikke anbefales til benyttelse, 
men den er der til minde om fordums og mindre fredelige tider.

I korets nordside genåbnedes det gamle romanske vindue. Det var oprindelig 
meningen, at der skulle blyindfattet vindue i, men dette frarådedes af national
museet, der mente, at det ville være mindre heldigt for lysforholdene. Det blæn- 
dedes derfor, således at den gamle egetræsramme er synlig.

Det gamle røgelseskar, der hang på en krog skjult for kirkegængerne, blev 
efterset og ophængt i kordøren, hvor alle kan se det. Det er sikret på særlig måde, 
så det ikke kan fjernes fra sin plads.

Udenfor kirkerummet er der også sket en hel del. Taget blev udskiftet med 
nye sten, og i nødvendigt omfang blev angrebet træværk erstattet med nyt. Tårnet 
fik nyt gulv og blev renset på forskellig måde, og den udvendige trappe, der fører 
derind, blev fuldstændig udskiftet, den gamle var af jern og helt oprustet, den var 
næsten livsfarlig at betræde. Nu er den af eg, og den er så solidt udstyret, at den 
må kunne holde i en anselig årrække.

Af synlige forandringer er der i og for sig ikke så mange - der har sikkert 
været nogle, der har undret sig over, at det har kunnet tage så lang tid og koste 
så mange penge (omtr. 80.000 kr.) - men det egentlige arbejde ses jo heller ikke 
uden videre. Tag, loft, mure og gulv er grundigt og omhyggeligt istandsat, men 

117



B R U N O J E N S E N

hvidtning og maling skjuler, hvad der er foretaget. Men den gamle bygning er 
blevet set så grundigt efter, at det nu tør antages, at den vil stå mange år frem, 
uden at større reparationer vil blive nødvendige.

Da pudset bankedes af, kom en del kalkmalerier til syne, og det kan vist uden 
overdrivelse siges, at de vakte en del diskussion i sognet.

Billederne var i rødt og sort og usædvanlige både i emne og udførelse. Natio
nalmuseet, der underrettedes, karakteriserede dem som »kulturhistorisk overor- 
ordentlig interessante, men, det må medgives, lidet kirkelige«.

Abbed Knuds indskrift i Timing kirke. Aksel Skov fol.

I koret var afbildet en jagtscene med en jæger og en hund, der jagede en ræv, 
som var efter en and, en ræveunge var allerede nedlagt. Dette fandtes på søndre 
væg, på den nordre sås en vase med blomster. Men det interessanteste var våben
skjoldet over alteret. Det var forsynet med mitra og abbedstav, til venstre for 
staven læstes »knut abba« og til højre nogle desværre utydelige bogstaver og tal. 
Det er sikkert hvælvingernes bygherre, der her har fået sit minde. Øm kloster 
har haft gård i Tåning (klosterkrøniken fortæller om overfald på denne) og ab
bed Knud har altså forskønnet kirken med hvælvene. Endelig var der malet flere 
indvielseskors, flere oven i hinanden, hvilket måske kan tyde på flere indvielser 
af gudshuset.

I skibet fandtes bl. a. en labyrint mellem en hængt ræv og nok en jæger, men * 
disse figurer var temmelig ødelagte af revner og pudsaffald. Og så var der ende
lig de billeder, der vakte størst opsigt - og forargelse. Det var afbildninger af gøg
lere i narredragter, en med sækkepibe, en anden med en indretning, der kan 
ligne en »rummelpot«, alle med fantastiske hovedbeklædninger. Og nogle var ma
let på mærkelig måde, så mange opfattede det som uartige gebærder, hvad det 
måske også var. I så fald må man undre sig over, al de er blevet malet på kir
keloftet, og en forklaring har der vel været dertil. I dag kan vi kun gætte. Et minde 
om en dunderprædiken om, at »i vor tid er moralen ringere end nogensinde før«? 
Lade prædikenen trykke kunne præsten jo ikke, men sådan kunne den »læses« 
bagefter. En hensigt har de ganske givet haft.
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Om billederne nu var uartige eller ikke (moderne billedblade, der læses i 
mange pæne hjem, er ikke så forskellige fra de gamle billeder, som man skulle 
tro), menighedsrådet var tvivlrådigt, selv om et flertal ville have billederne bevarede; 
og det afvistes enstemmig at lade billederne aftrække og overføre til København, 
hvilket var blevet foreslået. Da nationalmuseet ikke uden betænkelighed ville an
befale tilskud og senere karakteriserede billederne som æstetisk af meget beske-

Kalkmaleri i TAning kirke. Aksel Skov fot.

den værdi, endte det med, at menighedsrådet lod dem overkalke. Forinden blev 
de præparerede, så de ingen skade ville tage ved overkalkningen. De kan således 
senere fremdrages, så kommende slægter kan beskue dem, om de ønsker det.

Bruno Jensen.

Tilsi kirkes restaurering 1959-60.
Ca. 7 km vest-nordvest for Århus ligger landsbyen Tiist med sin gamle kirke 

ret højt i byens vestlige udkant. Byens navn menes at rumme gudenavnet Tyr 
eller Tir, og muligvis har der på kirkens plads ligget en Tir-helligdom. Derefter 
er vel fulgt en trækirke, som så lidt sent i den store kirkebygningsperiode under 
Valdemarerne er blevet afløst af den nuværende kirkes oprindelige dele, skib og 
kor, der kun delvis - ved hjørnerne og omkring vinduer og døre - er opført af 
kvadre. Disse fremtræder nu ukalkede i modsætning til den øvrige del af murene, 
der består af råt tilhugne kamp. Tårn, ret lavt i forhold til skibet og med kam
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gavle mod nord og syd, samt ligeledes kamgavlet våbenhus er af munkesten, 
hvidkalkede og fra sidste halvdel af det 15. århundrede.

Tiist kirkes ydre kan vist godt siges at være ganske smukt. At dette nu også 
gælder dens indre, skyldes bl. a. den restaurering, der påbegyndtes i forsomme
ren 1959.

Omtrent samtidig med tilbygningen af tårn og våbenhus har man indføjet

Kalkmaleri i TAning kirke. Aksel Skov fot.

dygtigt udførte krydshvælvinger, tre i skibet og en i koret. De således fremkomne 
skjoldbuer har man, i hvert fald for nordsidens vedkommende, snart efter ladet 
udsmykke med kalkmalerier efter tidens skik og smag. De er ikke just af høj 
kunstnerisk karat, men dog - ligesom de draperier, der maledes på den nederste 
del af begge skibets langvægge - særdeles harmoniske i deres farvesammensætning.

Disse kalkmalerier, der hovedsagelig gengiver nadverindstiftelsen skærtorsdag 
aften samt de væsentlige af scenerne fra lidelseshistorien, var naturligvis som 
andre steder blevet kalket over. I 1873 kom man imidlertid på spor af dem, og i 
1934 blev de sidste afdækket af kirkemaleren Harald Borre. Sognefolkets glæde over 
dem blev dog kortvarig. Allerede først i halvtredserne havde brugen af kalorifere
anlæg i den grad sodet malerierne til, at en rensning var blevet stærkt tiltrængt, 
ligesom det også måtte siges at være på sin plads med en restaurering af adskil
ligt andet i kirken.

Med stedets daværende sognepræst, H. Steffensen, som primus motor gik 
menighedsrådet efterhånden ind for en ret omfattende restaurering, der dog af 
økonomiske grunde blev gjort knap så gennemgribende som oprindelig tænkt.
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Efter pastor Steffensens forflyttelse til København i sommeren 1958 måtte sogne
rådsformand Anthon Sørensen som menighedsrådets formand påtage sig det admi
nistrative arbejde vedrørende restaureringen, der for kalkmaleriernes vedkom
mende igen blev overdraget ovennævnte kyndige kirkemaler, mens arkitekt Aksel 
Skov, Århus, kom til at forestå den øvrige del deraf.

Ved en festgudstjeneste med biskop Hoffmeyer som prædikant, og hvor også

TiLst kirke.

domprovst Kai Jensen var til stede, kunne Tiist kirke genåbnes den 27. marts 1960, 
efter at menigheden i ca. trekvart år havde været henvist til annekskirken i Kasted.

Det væsentlige af det, der nu er sket ved denne restaurering, er da følgende:
Ved hjælp af - en vistnok meget mager! - franskbrødsdej har kirkemaleren 

igen formået at få kalkmalerierne til at fremtræde i deres oprindelige, rene og 
varme farver.

Ikke mindst for at forhindre en gentagelse af den ovenfor omtalte tilsodning 
har man erstattet kaloriferen med et moderne varmluftindblæsningsanlæg, der er 
anbragt i tårnrummet og blæser varmen ind i kirken gennem en ca. 30X30 cm 
stor åbning i muren.

Gulvet inden for alterskranken cr blevet sænket ca. 20 cm, så det nu er i 
niveau med gulvet udenfor. Dette muliggør en betydeligt mere bekvem stilling for 
præsten ved uddeling af nadverelementerne, ligesom det medførte, at man har 
kunnet sænke alterbord og -tavle, hvorved denne sidste, der er et ikke dårligt 
billedskærerbejde i barokstil fra 1680erne, kommer mere til syne for menigheden 
gennem den forholdsvis lave korbue. Korets gulvbelægning bestod før af meget 
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uskønne fliser. Disse er nu fjernet, og i stedet er nedlagt kantstillede, gule mursten.
Døbefonten, der vel hidrører fra samme tid som det ældste af kirkebygningen, 

og som cr reliefsmykket med to par frontstillede løver, hvert par med fælles men
neskehoved, har man Dyttet fra korbuen ned på den åbne plads, hvor kaloriferen 
før befandt sig - i skibets nordøstlige hjørne. Dette er ikke blot en æstetisk, men 
tillige en praktisk forbedring, idet der dermed er blevet bedre plads til dåbsfølget.

I skibet er stolestaderne blevet malet, holdt i lidt tunge farver, der dog står 
godt til såvel kalkmalerierne som midtergangens murstensgulv. Dette er så smukt, 
at man har ladet løberen, der tidligere dækkede det, fjerne og hellere vil høre 
lidt støvletramp.

Døren fra skib til våbenhus var absolut ikke nogen skønhed, en vel 20 til 30 
år gammel, ganske almindelig fyldingsdør af fyrretræ. Heldigvis lykkedes det at 
få vedkommende myndigheder i København til at tillade, at den erstattedes med 
en egetræsdør, der navnlig fra våbenhussiden tager sig særdeles smuk ud mellem 
døråbningens granitsøjler og profilerede kragsten, på hvilke kilstensbuen hviler.

Korets og skibets fire store, sydvendte vinduer har fået nye vindueskarme af 
træ og blyindfattede ruder.

Der blev desværre ikke gjort interessante fund af nogen slags under restaurerings
arbejdet. Og Tiist kirke er i sig selv heller ikke noget særligt - for at sige det 
med Kaj Munk. Men den frem byder dog nu et smukt og festligt kirkerum, der 
gerne for sognets folk skulle kunne medvirke til at understrege sandheden i Peder 
Palladius’ berømte ord om »evangelii klare dag«, der er oprundet også over 
Tiist sogn. Vagn Jørgensen.

Kirkerestaureringer i Hads og Ning Herreders provsti.
De fleste af kirkerne i Hads og Ning Herreders provsti er i mere eller mindre 

omfattende grad blevet restaurerede, siden menighedsrådene overtog bestyrelsen 
af dem. Blandt de største restaureringer i de senere år kan nævnes restaureringen 
af Kolt Kirke i 1957-58, omfattende ud- og indvendig istandsættelse til et samlet 
beløb af ca. 129.000 kr. Restaureringen ledes af arkitekt Aksel Skov, Århus. End
videre restaureringen af Ormslev kirke i samme pastorat i 1958-59, ligeledes om
fattende ud- og indvendig istandsættelse, til et samlet beløb af ca. 94.000 kr. Denne 
restaurering lededes af arkitekt H. P. Nielsen, Odder.

1 1960 foretoges en restaurering af Malling kirke til et samlet beløb af ca. 
70.000 kr. Også denne restaurering lededes af arkitekt H. P. Nielsen, Odder. Den 
omfattede fornyelse af tegltaget på tårn, skib, kor og våbenhus, fornyelse af våben
husets yderdør og loft, fornyelse af gulvet i koret, nymaling af inventaret med 
undtagelse af altertavle og prædikestol samt delvis fornyelse af belysningslegemerne.

De fleste af disse arbejder udførtes af vedligeholdelsesmæssige grunde. Dette 
gjaldt dog ikke fornyelsen af korgulvet, som bestod i, at et terrazzogulv, lagt ca. 
1916, af skønhedsmæssige grunde blev erstattet af et gulv af murstensfliser. Vi 
har her et tydeligt eksempel på smagsændring. Der er næppe tvivl om, at man i 
sin tid var stolt og glad over at få et ganske almindeligt murstensgulv afløst af 
et flot terrazzogulv. Nu indså man, at dette gulv ikke hørte til i en kirke, og ret
tede den begåede fejl.

I 1960 påbegyndtes en omfattende restaurering af Tranbjerg kirke, men da 
denne restaurering først fuldendtes i 1961, hører omtalen hjemme i næste årsskrift.

T. Rugholm.
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1. Den 29. marts døde fhv. gårdejer Niels Knur, Gylling, i en alder af 81 år. 
I en lang årrække, fra 1904 til 1947, drev han gården Karensminde ved Gylling, 
først som bestyrer for sin mor, siden som ejer. Som landmand var han særlig 
interesseret i svineavl. I to perioder var han medlem af Gylling sogneråd, for
mand for vejudvalget og skoleudvalget. En tid var han formand for Gylling An
delsmejeri, ligesom han i flere år var medlem af bestyrelsen for Hads Herreds 
Landboforening. Levende interesseret i kirke- og skolespørgsmål var han i en 
årrække formand for Dansk Friskoleforening i Jylland

2. Den 10. maj døde kommunckasscrcr, gårdejer Chr. Mikkelsen, Torrild, 
71 år gammel. Fra 1918 til 1934 havde han Torrild præstegård i forpagtning og 
blev derefter ejer af Fangstrupgård i Torrild. Fra 1926 var han i flere perioder 
medlem af Torrild sogneråd og fra 1944 kommunckassercr. Han har været for
mand for Torrild Vcnstreforcning, distriktsforstander for Jydsk Brandforsikring, 
medlem af bestyrelsen for Torrild Brugsforening og for flere lokale foreninger.

3. Den 28. juni døde sparekassedirektør S. Bak Pedersen, Bryrup, 73 år 
gammel. Han var uddannet som snedker og drev i sin ungdom en møbelfor
retning i Bryrup, senere en isenkramforretning i samme by. 1920 valgtes han 
ind i bestyrelsen for Vinding Pastorats Sygekasse og blev 1927 dens formand, 
fra 1937 direktør. Fra 1929 var han medlem af Fællesrepræsentationen for 
Danmarks Sparekasser, fra 1947 Danmarks Sparekasseforening, og endvidere 
formand for Sparekasseforeningen for Skanderborg Amt. I tre perioder var 
han medlem af Vinding-Bryrup-Vrads sogneråd og har desuden været formand 
for Vinding-Bryrup menighedsråd og for Bryrup Håndværker- og Borgerfor
ening. I 1952 udnævntes han til ridder af Dannebrog.

4. Den 24. august døde redaktør Martin Mejlby, Hammel, 74 år gammel. 
Han var begyndt som typograf i Banders. I 1917 blev han bestyrer af Hammel 
Bogtrykkeri, men opgav det snart for journalistikken, idet han blev lokalredak
tør for Aarhus Amtstidende. I Hammel gik han alsidigt op i foreningslivet. 
Han har været formand for Hammel Gymnastikforening, stedlig repræsentant 
for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, formand for Foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse, medlem af bestyrelserne for Hammel Turistforening og for 
Stenografisk Landsforening.

5. Den 18. september døde fhv. sparekassedirektør og gårdejer Anders 
Jessen, Lisbjerg Terp, 91 år gammel. Fra 1893 til 1939 havde han drevet den 
gamle slægtsgård Mollerupgård. Det var særlig hesteavl, der havde hans inter
esse, og i en årrække var han formand for Århus og Omegns Hcstcavlsforening. 
I 1930 blev han valgt ind i tilsynsrådet for Landbosparekassen i Århus, og i 10 
år, fra 1935 til 1945, var han sparekassens landbrugskyndige direktør. Endvidere 
har han været medlem af Hasle-Skejby-Lisbjerg sogneråd og 1929 — 38 formand 
for Den Folkelige Forsamlingsbygning i Århus.
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6. Den 20. september døde overlærer Alfred Kaad, Gallen, 55 år gammel. 
Han var dimitteret fra Jelling Seminarium og blev i 1935 førstelærer og kirke
sanger i Gallen. Da Gallen skole blev nedlagt, ansattes han som overlærer ved 
Vinterslev skole, der er købstadordnet. Han var i en årrække formand for Gal
ten Herreds Lærerkreds og kirkeværge for Galten kirke, medlem af menigheds
rådet og formand for Randers Oplands Menighedsrådsforening. Han var med
stifter af og bibliotekar for Galten Bibliotek.

7. Den 21. september døde fhv. borgmester Chr, Aaboe Sørensen, Silkeborg, 
81 år gammel. Aaboe Sørensen var født i Silkeborg og tilbragte næsten hele sit 
liv i sin fødeby. Uddannet som buntmager nedsatte han sig 1899 som konservator 
og oparbejdede efterhånden en ret stor virksomhed. I 1929 blev han socialdemo
kratisk byrådsmedlem, og det faldt i hans lod at lede byens styre som borg
mester i årene 1941 —46, altså under den tyske besættelse. Under disse vanske
lige forhold viste han en forhandlingsevne og en fast holdning, der har vundet 
anerkendelse fra alle sider.

8. Den 2. oktober døde fhv. folketingsmand M. P. Rasmussen, Gylling, 77 
år gammel. Han var ejer af Gylling Overgård fra 1913 til 1946, men havde i 
1939 bortforpagtet gården og bygget hus i Gylling. Allerede tidligt interesserede 
han sig for politik og var i to perioder medlem af Gylling sogneråd og af skole
kommissionen. Efter at være opstillet af Det radikale Venstre i Skjoldclcv-krcd- 
sen og Kjcllerup-kredscn indvalgtes han 1929 i folketinget fra Vinderup-kredsen 
og repræsenterede denne kreds, lige til han udlrådte af tinget i 1950. Som folke
tingsmand var han el af sit partis fremtrædende medlemmer. Han havde sæde 
i finansudvalget, i repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank, i tilsyns
rådet for Danmarks Hypotekbank og tilsynsrådet for Det kongelige Teater. End
videre var han medlem af bestyrelserne for Dansk Boligselskab, Jydsk Telefon 
Aktieselskab og Horscns-Oddcr-bancn. Endelig virkede han fra 1922 som be
styrer af Odder Banks Gylling-afdcling.

9. Den 11. oktober døde købmand Søren Bach, Odder, 58 år gammel. Han 
drev en stor forretning både en gros og en detail og gik desuden op i sin bys 
offentlige liv. I lo perioder var han medlem af Odder sogneråd, senere blev han 
skatterådsmedlem og formand for menighedsrådet. Købmand Bach var nært 
knyttet til Indre Mission og var formand for KFUM i Odder.

10. Den 29. oktober døde sognerådsformand, gårdejer Jens Christensen, 
Grundfør, 67 år gammel. Han var ejer af Spidsagergård i Grundfør fra 1925, 
medlem af Grundfør-Spørring sogneråd fra 1933 og dets formand fra 1940. Som 
kommunalpolitiker vandt han den anerkendelse at blive valgt til formand for 
sognerådsforeningerne i Århus amt.

11. Den 1. november døde fhv. gårdejer Søren Søndergaard, Ejstrup mark, 
73 år gammel. Fra 1917 drev han sin gård på Ejstrup mark på forbilledlig måde 
og modtog som anerkendelse herfor De Forenede Jyske Landboforeningers sølv
medalje. Særlig kvægavl havde hans interesse, og i mange år virkede han som 
dommer inden for kvægholdsbcdømmclsen. Samtidig drev han en stor plante
skole og gjorde i det hele meget for planlningssagen, for hvilken indsats han 
modtog Det Danske Hedeselskabs sølvbæger. Også i det offentlige liv gjorde han 
sig gældende. Han var i flere perioder medlem af Ejstrup sogneråd og har 
været formand for Ejstrup Andelsmejeri, for Ejstrupholm Brugsforening og for 
Vrads Herreds Landboforening. K. E.

124



ØSTJYSK HJEMSTAVNSFORENING
TRÆK AF FORENINGENS HISTORIE 

1936—1961VED N. P. ØSTERGAARD
Det var følt som et savn, at der ikke i Østjylland fandtes et organ eller en 

sammenslutning, der i første række havde til opgave at indsamle og ud
give optegnelser og skildringer af de nærmest foregående slægtleds liv og fær

den i disse egne. Savnet blev ikke mindre, da Adslevslægtens årsskrift for 1935, 
der udkom i efteråret nævnte år, offentliggjorde nogle erindringer fra 1870’ og 
1880’ernc af godsejer Niels R. Møller, Borupgård, omhandlende dagliglivet i 
Adslev i hans barndom og ungdom samt brydningerne mellem Bjørnbakkere og 
Grundtvigianere i hans unge dage i egnen mellem Århus og Skanderborg, hvilke 
han havde lejlighed til at iagttage på nært hold, for så vidt som han havde na're 
slægtninge i begge lejre.

Nogle dage ind i det nye år drøftede jeg sagen med daværende landstings
mand Rasmus Nielsen, Lillering, hvem jeg i øvrigt kun kendte flygtigt, men i 
en række artikler i Aarhus Amtstidende omhandlende Adslevslægtens i 1926 
udgivne slægtsbog havde han vist stor interesse og forståelse af åndsliv og folke
liv i Østjylland i det 19. århundrede. I de følgende måneder var jeg stærkt op
laget af forberedelser til Adslevslægtens sammenkomst i forsommeren i Adslev, 
hvor ca. 600 af slægtens medlemmer samledes til afsløring af en mindesten på 
slægtsgårdens tomt. Denne vellykkede sammenkomst styrkede planerne om løs
ning af opgaver, som denne slægt ikke var i stand til at tage op alene, men som 
måtte tages op af befolkningen i fællesskab, og ved samtaler med forskellige 
landmænd og andre, deriblandt viceskoleinspektør J. Kr. Findal, Århus, og for
manden for Århus Amts Landøkonomiske Selskab, gårdejer A. Bomholt, Egå, kom 
jeg til den opfattelse, at vejen måtte være farbar for de fremsatte synspunkter.

Det var imidlertid ikke nok med historie. — Hjemstavnens kultur er natur
ligvis uløseligt forbundet med hjemstavnens natur.

Disse skove, bakker, heder, 
de har været voksesteder 
gennem vinter, gennem vår 
for vort folk i tusind år.

(Chr. Richardt)

Vi måtte derfor gå ind for den linie, der var udstukket af den moderne hjem
stavnsbevægelse således som den havde givet sig udtryk gennem de landskursus, 
denne bevægelse havde ladet afholde, første gang i Rønde 1923.
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Der fandtes ingen foreninger af denne art herhjemme. De gængse lokal
historiske foreninger havde fulgt Ribeforeningen af 1903 og som formålsparagraf 
anført »Oplivelse af den historiske Sands«, et formål, der var smukt, og som 
der ikke kunne indvendes noget imod, men som langtfra dækkede, hvad vi 
havde foresat os.

Vi ville langt videre.
Når vi ønskede at slå ind på en ny bane, måtte der nødvendigvis udarbej

des et program, der klart viste, hvilke mål vi havde sat os. Dernæst måtte an
vises de veje, ad hvilke vi ville søge at løse de stillede opgaver.

Det tog nogen tid at give dette program en tilfredsstillende form, men så 
snart det forelå, indbød Rs. Nielsen og jeg en snæver kreds til en sammenkomst 
på Østergades Forsamlingsbygning i Århus den 28. august 1936. I dette møde 
deltog foruden de nævnte indbydere: Sognerådsformand, gdr. A. B omhol t, Egå, 
viceskoleinspektør J. Kr. Findal, Århus, skoleforstander Ejnar Pedersen, Egå, 
konsulent A. Jelsbak, Hammel, smedemester Carl Mikkelsen, Hjemstok, fhv. 
skoleforstander Thv. Madsen, Odder.

Jeg gjorde i korthed rede for en hjemstavnsforenings mål og opgaver og 
forelagde det udarbejdede programudkast.

Derefter fulgte en forhandling, hvori samtlige mødedeltagere deltog. Tanken 
om en Østjysk Hjemstavnsforening vandt udelt tilslutning, og det vedtoges en
stemmigt at få det forberedende arbejde påbegyndt hurtigst muligt, ligesom de 
tilstedeværende konstituerede sig som udvalg med ret til supplering.

Der kom nu fart i arbejdet.
Udvalget anså det som sin første opgave at udsende det foreløbige pro

gram med opfordring om at tilslutte sig tanken og indmelde sig i den påtænkte 
forening.

Et antal henvendelser blev udsendt gennem postvæsenet, og virkningen ude
blev ikke.

Det formelig strømmede ind med indmeldelser.
Da udvalget samledes igen den 17. sept., — og det var nu betydeligt udvidet 

— var stillingen da sådan, at man besluttede at indkalde til stiftende generalfor
samling hurtigst muligt, dvs. allerede torsdag den 24. sept. på Højskolehotellet i 
Kloslergade i Århus. Indkaldelsen lød som følger:

»Østjysk Hjemstavnsforening afholder stiftende møde torsdag d. 24. ds. kl. 
2 på Højskolehotellet, Klostergade 28, Århus. Foredrag af professor P. Skautrup 
om: det jyske sprogs stilling. Koncertsanger Thøger Rasmussen synger jyske 
sange og viser. — Fælles kaffebord. — Alle interesserede indbydes. Entré: 50 
øre. Udvalget.«

Det stiftende møde havde samlet ca. 70 interesserede mænd og kvinder. 
Redaktør Øslergaard bød forsamlingen velkommen og gjorde rede for udvalgets 
arbejde. Efter at landstingsmand Rs. Nielsen var valgt til ordstyrer, holdt amts
skolekonsulent J. Drengsgaard, Grundfør, gdr. Viggo Lelh, Blegind, smedemester 
Carl Mikkelsen, Hjemstok, og viceskoleinspektør J. Kr. Findal, Århus, korte taler 
for at anbefale den påtænkte forenings oprettelse.

Ordstyreren oplyste, at foreningen på forhånd havde vundet tilslutning over 
al forventning, idet der havde meldt sig 150 — 170 mænd og kvinder som med
lemmer; overvejende lærere, gårdmænd og præster.

For stiftelsen af Østjysk Hjemstavnsforening stemte derpå hele forsamlingen.
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Det foreliggende udkast til love blev derpå gennemgået af ordstyreren og 
vedtaget med enkelte ændringer. Formålsparagraffen vedtoges uændret, så
lydende:

»Østjysk Hjemstavnsforening har til formål at fremme forståelsen af hjcin- 
stavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier.
Dette formål søges opnået ved
1. Afholdelse af foredrag og sammenkomster samt af cxkursioner 

under kyndig ledelse.

Basmus Nielsen, 
formand 1936—50

J. Kr. Findal

2. Udgivelse af skrifter, i første række et årsskrift, hvis afhandlin
ger skal
a. uddybe kendskabet til hjemstavnens natur, landskabets hi

storie, således som geologen læser den af dets linier og af 
jordlagenes beskaffenhed og aflejringer, egnens dyreliv og 
planteverden.

b. fremme kendskabet til egnens folkeminder og det gammel
dags folkeliv samt til egnens folkemål.

c. skildre befolkningens skiftende kår og oplevelser i særdeles
hed i afvigte århundrede, såvel i åndelig som i materiel hen
seende. Gennem disse skildringer fra vore bedsteforældres, 
oldeforældres og tipoldeforældrcs dage søges belyst landbru
gets vekslende former og arbejdskår i gård og mark, hus og 
hjem, håndværkets og handelens tilstand og udvikling, livet 
til hverdag, højtid og i gildeslag, de gamle skikke ude og 
inde, svundne tiders hjemmeflid og primitive industrier, 
ligesom der oprulles billeder af åndslivet såvel i rolige 
tider som under de store brydninger inden for kirke, folke
skole, højskole og folkeliv, det fremspirende og opvoksende 
selvstyre i kommune, amt og stat, derunder valgkredsenes 
historie, og endelig skildringer af de personligheder, der har 
levet her og præget vor hjemstavn.
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Til medlemmer af bestyrelsen valgtes følgende 17 mænd, idet bestyrelsen 
fik bemyndigelse til senere at supplere sig med to medlemmer: lærer J. K. An
dersen, Dørup, Voerladcgaard; sognefoged A. Bang, Benstrup pr. Mørke; sogne
rådsformand, gårdejer A. Bomholt, Egå; amtsskolckonsulenl J. Drengsgaard, 
Grundfør; dr. phil. P. Esben-Petersen, Silkeborg; viceskoleinspektør J. Kr. Fin
dal, Århus; mølleejer Hagbart Hansen, Årslev; gårdejer Karl Jacobsen, »Sten- 
kildegård«, Viby; konsulent A. Jelsbak, Hammel; sognerådsformand Valdemar 
Jensen, Nølev pr. Odder; gårdejer Viggo Lelh, Blegind; fhv. skolebestyrer Thv. 
Madsen, Odder; smedemester Carl Mikkelsen, Hjemstok; fhv. landstingsmand 
Rs. Nielsen, Lillering; overlærer Steffen Rasmussen, Skanderborg; lærer J. 
Vrang, Skjoldelev; redaktør N. P. Øslergaard, Brabrand.

Til revisorer valgtes lærer A. Jensby, Trige, og distriktsbeslyrer J. C. Pe
dersen, Hedeselskabet, Århus.

Efter at lovene for foreningen var vedtaget og bestyrelsesvalgct overstået, 
holdt professor P. S kan trup et meget interessant foredrag om det jyske sprogs 
stilling i vore dage. Til slut sang koncertsanger Thøger Rasmussen en række 
jyske sange, alt under stærkt bifald.

Endnu inden bestyrelsen havde haft lejlighed til at konstituere sig, havde 
den indkaldt til et møde i Skanderborg den 30. september, hvor fhv. højskole
forstander, forfatteren Olaf Andersen, Tommcrup, holdt foredrag om hjem- 
stavnsfølelse. Foredraget ledsagedes af fortrinlige lysbilledder. Ved det påføl
gende kaffebord førtes en meget interessant forhandling, indledet af fhv. folke
tingsmand R. P. Randløv.

Endelig den 3. oktober holdt bestyrelsen konstituerende møde. Til formand 
valgtes fhv. landstingsmand Rs. Nielsen, til næstformand amtsskolekonsulcnt 
Drengsgaard, til kasserer gårdejer Viggo Lelh, til sekretær redaktør N. P. Øsler
gaard. Sammen med viceskoleinspektør Findal udgjorde de forretningsudvalget.

Til redaktionsudvalget valgtes formanden, sekretæren og Findal.
Man drøftede indgående fremgangsmåden ved at skaffe nye medlemmer, 

og sekretæren stillede i udsigt, at årbogen kunne ventes at foreligge færdigtrykt 
i begyndelsen af december. Ved et møde sidst i oktober kunne enkelte bestyrel
sesmedlemmer møde med et betydeligt antal indmeldelser, og da også den skrift
lige agitation var sat ind, bl. a. ved udsendelse af cirkulære med prøver på 
indholdet af det kommende årsskrifl, kunne der ved årsskriftels fremkomst 
den 8. december noteres et medlemstal på omkring 700 — ganske respektabelt 
efter 10 — 12 ugers virksomhed.

Med en vis spænding havde man imødeset årsskriftet »Østjysk Hjemstavn«, 
dels fordi det betød en nyskabelse i vor hjemstavnslitteratur, dels fordi det var 
udarbejdet og trykt med meget kort varsel. Godt to måneder efter foreningens 
stiftelse forelå værket. Den korte frist kom også frem i en længere, anerkendende 
anmeldelse i Aarhus Amtstidende, hvor det til indledning hed:

»Det er en bedrift, at »Østjysk Hjemstavn«, der oprettedes for kun halv- 
tredie måned siden, i dag kan udsende sit første fyldige årsskrift, nær ved 200 
sider i el stort format og med el livligt, afvekslende indhold, der svarer til for
målet at fremme forståelsen af hjemslavnskul lur og værne om egnens hjem
stavnsværdier.«

Årsskriftel skulle naturligvis give udtryk for, hvad den nye forening tilsig
tede, og del kunne være vanskeligt nok at finde medarbejdere, der kunne be
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handle mere naturbetonedc emner, idet skribenter af denne observans dels var 
få, dels hidtil havde været uden lokalt organ. Det historiske stof havde derimod 
talrige dyrkere.

Det var som nævnt lykkedes foreningen at komme i forbindelse med hjem
stavnsforskeren, forfatteren Oluf Andersen, der havde holdt lysbilledforedrag 
ved vort første møde i Skanderborg. Da han efterkom vor opfordring om at 
skrive om hjemstavnsrøgt, kunne vi indlede årbogen med netop det emne, der 
her var på sin plads som intet andet. I viceskoleinspektør Findal, der var meget 
interesseret i foreningens arbejde, havde vi et værdifuldt forbindelsesled med 

Thorvald Madsen J. Drengsgaard, 
iKrstfonnand 1936—52

naturforskernes kreds. Selv gav han i årbogen en indtagende skildring af 
Århus å, medens lektor Mathias Møller ved Århus Kathedralskole gjorde rede 
for vor hjemstavns tilblivelse. I foreningens formålsparagraf var bebudet en 
udredning af de østjyske valgkredses historie, og allerede nu kunne bringes 
den første artikel af denne art, nemlig Skanderborgkredsens politiske historie 
fra 1848 til 1890, udarbejdet af lærer Kjeld Jensen, en af vore største kendere 
af politisk personalhistorie. Af årsskriftets øvrige indhold skal blot nævnes: 
Niels Blicher og bondestanden, af skolebestyrer Thv. Madsen. Fra halvfjerdserne 
og firserne, efterladte erindringer af gårdejer Anton Jørgensen, Yderup. Præ
sten Niels Bak, af højskoleforstander Rs. Bording. Hedeopdyrkning på Frijscn- 
borgegnen, af gårdejer Povl R. Povlsen. Gamle stednavne og gamle beboere i en 
gammel landsby, af fhv. gårdejer R. P. Randløv. Da Lars Bjørnbak oprettede 
Viby Højskole, af redaktør N. P. Østergaard. Stednavne i Øster Lisbjerg herred, 
af mag. art. Kristian Hald.

Man kan vel næppe sige andet, end at årsskriftet faldt i god jord hos med
lemmerne og bidrog til, at medlemstallet fik et godt skub opad. I dagspressen 
var det også genstand for en gunstig modtagelse. »Et imponerende arbejde — — 
stoffet er sat så friskt og underholdende op som vel muligt og gennemillustreret« 
(Aarhuus Stiftstidende). Horsens Folkeblad fandt, at »det foreliggende års
skrift er et velskrevet værk med mange interessante bidrag — — at fremme 
forståelsen af hjemstavnskultur og redde hjemstavnsværdier fra udslettelse er 
et arbejde, som fortjener megen påskønnelse, og »Østjysk Hjemstavn« er en 
lovende begyndelse til fremtidig skattegravning.«
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Efter at anden årgang var udkommen, gjorde den historiske forfatter Søren 
Vasegaard årsskriftet til genstand for en udførlig anmeldelse, der sluttede med 
ordene: »Det vil i hvert fald kunne skønnes, at bogen er alsidig, og at den er 
redigeret ud fra det synspunkt, at når man vil have tilslutning fra folkets brede 
lag, så nytter det ikke at skrive for de lærde, professionelle historikere. Men 
fordi der skrives for folket, behøver der ikke at være slået af på fordringen 
til pålidelighed og historisk indhold, og derom er denne årbog et smukt og 
efterfølgelsesværdigt eksempel.«

Imidlertid gik året sin gang. Årsskriftet bidrog vel sit til en stadig tilgang 
af nye medlemmer. I begyndelsen af august 1937, da foreningen havde tilbage
lagt sine første 10 måneder, blev medlemmernes antal opgjort til 800.

En geografisk statistik udviste, at der i Århus amts landkommuner fandtes 
309 medlemmer, i Skanderborg amt 265 og i den sydlige del af Randers amt 58. 
I købstæderne stod det gennemgående småt til. Øverst stod Skanderborg med 
48 medlemmer, Århus med 38, Silkeborg med 9, Horsens 3 og København 17.

En optælling efter herreder i Århus amt viste i Hads herred 43 medl., 
hvoraf 12 i Saxild-Nølev kommune og 11 i Odder, Ning herred 46, hvoraf 18 
i Viby og 11 i Ormslev-Kolt, Hasle herred 53, hvoraf 27 i Brabrand-Årslev og 15 
i Vejlby-Risskov, Framleu herred 102, deraf 54 i Harlev-Framlev, 24 i Slorring- 
Sljær-Galten og 17 i Skivholme-Skovby. Sabro herred 33, hvoraf 10 i Vilhen- 
Haldum-Hadsten, Vester Lisbjerg herred 32, deraf 12 i Grundfør-Spørring.

I Skanderborg amt kom Hjelmslev herred som et smukt nr. 1 med 123 
medl., hvoraf 44 i Fruering-Vilved, 30 i Skanderup-Slilling, 21 i Dover og 19 i 
Blegind-Hørning. Voer herred 57, deraf 16 i Ousted-Taaning og 12 i Voerlade- 
gård. Nim herred 8, Tyrsting herred 15, Vrads herred 2, Gjern herred 58, hvoraf 
13 i Hammel, 15 i Røgen-Sporup og 14 i Dallerup kommune.

I Randers amt regnedes egentlig kun med Øster Lisbjerg herred. I dette 
fandtes 46 medl., hvoraf 18 i Hjortshøj-Egå og 12 i Todbjcrg-Mejlby. I Søndcr- 
hald herred var 8 medl. og i Galten herred 4.

Spredt omkring i landet fandtes et halvt hundrede medlemmer.
Ved slutningen af det første år var foreningens stilling således så vel fæstet, 

at bestyrelsen vovede at efterkomme arbejdsprogrammets løfteparagraf om af
holdelse af en exkursion med fornøden kyndig ledelse. Den fandt sted søndag den 
19. september 1937 og havde vundet større tilslutning end ventet. Ved 14-tiden 
samledes deltagerne ved Jelshøj. Lektor V. R. Møller gav en malende beskrivelse 
af landskabets dannelse. I tre af Gaarsdals rutebiler og en snes privatbiler gik 
turen derefter i det smukke sensommervejr gennem Pindsmølle og Stjær bakker 
til Skanderborg, hvor eftermiddagskaffen indtoges i håndværkerforeningens re
staurant. Ved kaffebordene gav viceskoleinspektør Findal en interessant skil
dring af dyrelivet i Århus å og dens omgivelser. Ved det påfølgende møde i fest
salen holdt overretssagfører Chr. Holtel et ypperligt lysbilledforedrag om Et øst
jysk kulturcentrum i fortiden (GI. Ryc og Øm). Dagen sluttede med et foredrag 
af forf. Olaf Andersen, der fint og nænsomt tegnede et billede af den gamle lands
by og dens udvikling ned til vore dage, en udvikling, der først og fremmest var 
præget af frihed. Foredraget ledsagedes af lysbilleder.

Den store tilslutning til Hjemstavnsforeningens første exkursion og dagens 
heldige forløb opmuntrede naturligvis bestyrelsen til at arrangere en lignende 
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udflugt i del påfølgende år. Foreningen var begyndt at blive kendt ude omkring, 
og det var gået stærkt med indmeldelser. Udflugten fandt sted søndag den 4. 
septbr. 1938, og tilslutningen var så overvældende, at den sprængte alle rammer.

Men om denne bevægede dag i foreningens historie lader vi Aarhus Amts
tidendes medarbejder (»Givis«) fortælle:

Det var en glimrende idé af bestyrelsen for Østjysk Hjem
stavnsforening at indbyde medlemmerne til et kursus i Østjyllands 
geologi ved geologen R. V. Møller, Århus, som fører. Over 400 havde 

Steffen Rasmussen, 
næstformand 1952—57

Viggo Letli, 
kasserer 1936—58

modtaget indbydelsen til udflugten igår, der i det smukke sensom
mervejr blev en pragtfuld tur.

Deltagerne samledes ved 13-tiden ved Fruering kirke, hvor for
eningens formand, fhv. landstingsmand Rs. Nielsen, Lillering, bød 
velkommen, og herfra startede man på den ca. 25 km lange tur ned 
ad den østjyske højderyg, den såkaldte israndslinie, der danner en 
af landets mest storslåede formationer. Fra Fruering snoede den ki
lometerlange bilkorlege, 5 rutebiler og 40 privatbiler, sig ind over 
højdedraget omkring Hvolbæk.

Det første autostop var ved Storehøj på Hvolbæk mark. Her gav 
lektor Møller sine første instruktive oplysninger om egnens tilbli
velse, og fhv. landstingsmand Rs. Rasmussen, Hvolbæk, omtalte bl. a. 
de værdifulde guldfund, der i sin tid blev gjort i og omkring højen. 
I Hvolbæk by beså man de maleriske bindingsværksgårde, og i gdr. 
Ths. Povlsens gård opridsede Rs. Rasmussen byens historie, der kan 
føres langt tilbage. Udenfor byen beså man den gamle bysmedie og 
nød den pragtfulde udsigt over Skanderborgsøernc. Og så fortsatte 
man over Ringkloster, Brørup, Hylke, Tcbslrup, Riis til Ejer Bavne- 
høj, hvor det næste stoppested var. Her gav lektor Møller påny en 
række oplysninger om landskabets dannelse og karakter, og efter et 
kort ophold gik det videre over Sattrup, Østbirk og Underup til eks
kursionens endepunkt, Vestbirk Højskole.
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Det var på dette tidspunkt høj kaffetid, men forstander Frode 
Aagaard og frue havde Madam »Brun« parat til den store invasion 
af gæster, der bænkedes i højskolens gymnastiksal. Efter kaffen tog 
foredragene deres begyndelse. Som følge af den store tilslutning 
måtte de holdes i to afdelinger. Forstander Aagaard gentog i gym
nastiksalen et interessant foredrag om Ålebonden, rigsdagsmanden 
Jens Jørgensens liv og virke, og i foredragssalen gav lektor Møller 
i en livlig og populær form en malende beskrivelse af egnens tilbli
velse. Deltagerne fik ved hjælp af nogle fortræffelige lysbilleder en 
klar forestilling om, hvorledes Østjylland fra Grenå til Horsens 
er blevet til.

En varm hyldest blev den tak, deltagerne ydede de to ordførere, 
og inden deltagerne ved 20-tiden drog hjem, bragte overlærer Steffen 
Rasmussen, Skanderborg, forstander Aagaard og frue en tak for den 
udviste gæstfrihed overfor de mange deltagere. Det var en udflugt, 
Østjysk Hjemstavnsforenings bestyrelse havde megen ære og glæde 
af.

Den store tilstrømning til udflugterne gjorde arrangementet vanskeligt; 
hvor fandtes uden for købstæderne mødelokaler, der kunne rumme så mange 
mennesker, og hvor var den kro eller det forsamlingshus, hvor der kunne dækkes 
kaffebord til 4 — 500 mennesker? Parkeringsvanskeligheder kunne man måske 
også komme ud for. I Vestbirk havde der været 62 privatbiler, og man kunne 
ikke afvise muligheden af endnu større antal i kommende år.

Under disse forhold besluttede bestyrelsen at foretage en deling, således at 
der afholdtes 2 exkursioner om året, en i forsommeren og en i eftersommeren. 
Man håbede, at deltagernes andel i de enkelte udflugter ville formindskes tilsva
rende.

Den første udflugt i 1939 fandt sted søndag d. 18. juni, og det lykkedes også 
at begrænse deltagernes antal til 325, men antallet af privatbiler bevægede sig 
stadig omkring 50. Man samledes på hovedgården Constantinsborg ved vestenden 
af Brabrand sø. Godsejer Ax. Pontoppidan havde vist foreningen den velvilje at 
give deltagerne adgang til gårdens store have og park, og selv gav han ved mødet 
i haven en oversigt over gårdens historie gennem tiderne. Siden 1868 har den 
været i slægten Pontoppidans eje. Kommunelærer V. Sigfred Knudsen talte der
efter om Brabrand sø og dens fugleliv. Der er 132 forskellige fuglearter, hvoraf 
65 yngler på stedet. Derefter kørtes til Tarskov Mølle, hvor foreningens formand 
fortalte møllens historie, videre gennem Lillering over Stjær Bakker, hvor lærer 
Agerschou talte om istidens dannelser, til Venge kirke, hvor pastor G. Kelstrup 
holdt foredrag, og endelig langs søerne til Ry højskole. Her var kaffebord og 
foredrag af højskoleforstander Johs. Tcrkelsen om Himmelbjergegnens maler, 
Vilh. Kyhn. — »En oplevelse,« skrev en af deltagerne om denne eftermiddag.

Eftersommerens udflugt foregik søndag d. 27. august, den sidste søndag in
den udbruddet af 2. verdenskrig.

Atter sprængtes alle rammer, og bestyrelsens »prognose« (for at tale i spro
get af 1961) led et eklatant nederlag. Der var mødt ca. 450 deltagere, fordelt i 
7 store rutebiler og 59 privatbiler.

Men om denne bevægede afslutning på de store exkursioner i årene før 
besættelsestiden, der standsede alle udflugter, lader vi en af deltagerne, lærer
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Jens Birk, Søby ved Hornslet (der forøvrigt døde et par måneder efter) fortælle 
(Aarhus Amtslid.) :

Man kan — hvad man måske skulle tro umuligt — opleve en 
»glædelig skuffelse«, det vil Rasmus Nielsen fra Lillering ganske 
sikkert give mig ret i, når han betænker, hvorledes det er gået med 
Østjysk Hjemstavnsforenings udflugter.

Se, i fjor da han drog i marken og sluttede med at indtage min 
gode ven Frode Aagaards højskole i Vestbirk med 400 mand, fik 
han og hans generalstab den tanke: Dette her går for vidt, vi må dele

Olaf Andersen B. P. Bandlov

os, og så spidsede de blyanterne og dividerede 400 med 2. Dette re
sultat huede dem vel, for når de fik et par hundrede deltagere med, 
så ville disse meget bedre kunne komme til at høre og se, og hele 
»hæren« ville blive mere mobil.

Men hedder det ikke: Grå er al teori . . . mærk dig det, Rasmus 
Nielsen. På vor første tur i år fra Constantinsborg til Ry var tilslut
ningen større end sidste år, og i søndags var det samme tilfældet — 
60 privatbiler og 7 store rutebiler med ca. 450 udflugtsdeltagere — 
og Rasmus Nielsen smilede, fordi han havde regnet forkert — ja så
dan kan menneskenes børn være, når de er bedst — jeg har ham en 
lille smule mistænkt for, at han vil forsøge at dividere med 3 næste 
gang, Østjysk Hjemstavn skal på udflugt, for han talte i går om 
»visse overvejelser«, som bestyrelsen ville foretage.

En anden mand gik også rundt iblandt os og så glad ud, det var 
redaktør Østergaard, Brabrand, der som sekretær for 0. H. har det 
mægtige arbejde med udsendelse af breve og tryksager. Den store 
tilslutning til udflugterne er hans eneste løn for alt hans slid, og der
for var han glad i søndags.

Og alle vi andre, der efterhånden kommer til at høre til den sta
dig voksende udflugtsfamilie inden for 0. H., var glade og i godt 
humør over den ypperlige tur. De skønne ting og det smukke land
skab, vi fik at se, og den lokalhistorisk interessante oplysning, vi 
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modtog, alt bidrog til, at vi i søndags lagde et nyt område af hjem
stavnen ind under os og drog berigede hjem.

Vi mødtes på Skårupgård, og her bød Rasmus Nielsen os alle velkommen, 
ligesom han rettede en tak til godsejer Mathias Sørensen, fordi han ville have de 
mange mennesker som gæster, og derefter holdt ritmester I. M. Secher, Randers, 
et foredrag om slægten Secher på Skårupgård, idet han dog først gav en kort 
oversigt over gårdens historie gennem tiderne. — Den største skikkelse inden 
for Secher-slægten er Peder Nicolaj Secher, som ejede Skårupgård fra 1769 til 
1803. Han opførte i året 1770 gårdens smukke hovedbygning i egebindingsværk, 
som står endnu, stærkt og solidt, trods de 170 år, som et vidnesbyrd om datidens 
smukke bygningsskik. P. N. Secher var godsejer i landboreformernes tid, og 
han hørte til dem, der mente, »at staten ville ryste og bæve i sine grundvolde, 
om bonden gives fri.« Derfor var han heller ikke i disse år vellidt af bønderne, 
der blev så betaget af den nye frihed, at de troede, at de kunde tillade sig at 
nægte at betale skal. En sådan nægten var meget ubehagelig for godsejeren, der 
stod inde for bøndernes skattebetaling, og stridighederne i den anledning førte 
til, at de Elsted bønder engang gik løs på godsejeren med plejlenc, han fik også 
et slag over ryggen, men pisken på hans paryk afbødede slaget. Senere holdt han 
et møde på sin gård med bønderne for at forhandle med dem om skattebetalin
gen, og her gik det så galt, at en af de mest stridbare bønder, Rasmus Hjortshøj, 
slog parykken af godsejeren, der var i besiddelse af humor nok til al sige: Var 
dig for nålene, Rasmus, at du ikke kommer til fortræd med dem. —

Ved Todbjcrg Varde viste folketingsmand Laurits Pedersen, Todbjcrg, sig 
som en fortræffelig foredragsholder og foreviser af hjemstavnens ejendommelig
heder, da han stod på sin egen grund ved Todbjcrg Varde og med tydelige bevi
ser, som varden og den nye sportsplads, kunne påpege og vise, hvad der kan nås, 
når en egns befolkning står sammen om opgavernes løsning.

Disen kom os ikke så lidt i vejen, for at det kunne blive muligt at nyde den 
skønne udsigt fra varden, og bedre var det heller ikke, da vi gjorde ophold på 
bakken fra Vorrc ned mod Løgten. Molsland lå næsten helt skjult bag disen, så 
vi kun anede dets karakteristiske kontur, mens kommunelærer Agerschou, År
hus, lod os i tanken følge isens plov, da den udformede landet til dets nuværende 
skikkelse.

Næsten præcis nåede vi til kaffebordene på Løgten Kro. Det er af største be
tydning for hungrige mennesker, at de får deres kaffe til nogenlunde bestemt 
lid; at vi ikke alle fik den i det sædvanlige tempo, da vi først var kommet til 
bordene, var ikke ledelsens skyld.

Forbi den smukke Vosnæsgård, liggende midt i sine frugtbare marker og 
herlige småskove, kom vi så til Vosnæspynt, og mens vi nød udsigten over vigens 
vande til Kalø ruin, fortalte kommunelærer Sigfred Knudsen om fuglelivet ved 
Kaløvig. — Hvor ved han dog meget om fuglene og deres levevis, han er bogsta
velig dus med dem alle, enten de kommer nordfra eller sydfra, han kender dem 
alle.

Og så gik vi da løs på dagens sidste etape før Hjemturen. Vi kørte til Egå 
Efterskole, hvor forstander og fru Dybkjær tog venligt imod os og inviterede til 
at gå ind og se skolen og pigernes håndarbejder, der var udstillet i et af lokalerne, 
og derefter spiste vi aftensmad. Da madkurvene var tømte, blev der holdt korte 
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taler. Imellem talerne var der flerstemmig sang og folkedans af skolepigerne. Gdr. 
Viggo Leth, Blcgind, fortalte om Todbjcrgs digterinde, Johanne, og læste et par 
af hendes jyske digte, deriblandt Wolsmarkcdsvisen.

Efter en aftensang borede de mange biler deres lyskeglcr ud i aftenmørket 
for al finde vej hjem med de mange udfluglsdcltagere, der alle samledes i en 
stor opløftende enighed: Dette har dog været den bedste udflugt endnu.

Et par dage efter brød verdenskrigen ud. Restriktioner indførtes, og det var 
forbi med udflugter og exkursioner. 16 — 7 år var der lukket.

Udgivelsen af et årsskrift var naturligvis foreningens fornemste opgave. Fra 

Kjeld Jensen Povl B. Povlsen

alle sider mødte man den største velvilje, og i løbet af kort tid havde redaktionen 
omkring sig en stab af dygtige og kyndige medarbejdere. Fra redaktionens side 
bestræbte man sig for at give årbogen et afvekslende og læseværdigt indhold, 
der hvad emnerne angik sluttede sig nøje til foreningens program, ligesom man 
lagde vægt på et rigt billedstof. Midlerne man rådede over hvad udstyr angik, 
var dog ret begrænsede. Hvor langt man nåede i løbet af et par år — inden kri
gen brød ud — ses vist bedst af tredic årgang, 1938, der var på 212 sider.

Det må dog bemærkes, at dette årsskrift med sine 212 sider var noget større 
end ordinært, hvilket skyldtes et tilskud fra Skanderborg amtsråd til afhandlin
gen om amtsrådets historie, og et tilskud fra Skanderborg byråd til tegninger til 
afhandlingen om Skvæt mølle.

Ved udgangen af trediverne havde foreningen stabilis»erct sig med et med
lemstal af godt 1100. Bestyrelsen var levende interesseret i foreningens arbejde 
og samarbejdet udmærket, ingen mere virksom end formanden. Der var vist ikke 
mange bestyrelsesmøder, uden at han mødte med en håndfuld indmeldelser. For
eningens sekretariat savnede ikke beskæftigelse og havde sidste år før krigen 
ekspederet over 3400 postsager. De to bestyrelsespladser, som man på den stif
tende generalforsamling havde ladet stå åbne for Hors'cnsegnen, var blevet besatte 
med sparekassedirektør A. Ballisager, Stcnsballe, og sognefoged Aase Jensen, 
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Østbirk. I stedet for lærer J. Vrang, Skjoldelcv, der havde frabedt sig genvalg, 
var indtrådt landbrugskandidat 5. Spanner, Skjoldelcv. Et stort lab havde for
eningen lidt ved viceskoleinspektør J. Kr. Findals død i 1938. Som hans efterføl
ger i bestyrelsen var indtrådt kommunelærer V. Sigfred Knudsen, Århus, Års
skriftet havde fundet sin form og samlet en kreds af udmærkede medarbejdere, 
ligesom det i pressen havde vundet almindelig anerkendelse. Ekskursionerne 
havde fået så overvældende tilslutning, at de truede med at sprænge alle rammer. 
Skolebogen »Aarhuscgnens Hjemstavnsbog« forelå udarbejdet og var færdig til 
udsendelse, inden besættelsen indtrådte. Vi var endog nået så vidt, at vi var i 
gang med 1. bind af skriftrækken, Aug. F. Schmidt »Fra Julestue til Valborgblus«. 
Bogen udgik fra trykkeriet i september 1940. Noget besvær havde vi med økono
mien, uagtet alle inden for bestyrelsen arbejdede gratis, kun medarbejderne ved 
årbogen påskønnedes med honorar, og det var som regel beskedent. Det samme 
var tilfældet for foredragsholdernes vedkommende. Der var jo grænser for, hvad 
foreningen kunne yde for et årligt kontingent af kr. 3,00. Tilskud udefra var det 
i den første tid sparsomt med, som naturligt var, dog bevilgede amtsrådene i 
Århus og Skanderborg os allerede i det første år hver 50 kr. årlig, senere kom 
Skanderborg byråd med 25 kr., og i 1940 udvirkede formanden os et årligt stats
tilskud på 155 kr. Det hjalp altsammen, og snart bedredes økonomien.

Den 9. april 1940 gik så tæppet ned.
Efter besættelsen indtrådte eh standsning i tilgangen af nye medlemmer, 

men hen på sommeren begyndte det igen så småt med indmeldelser. På grund 
af de indskrænkede trafikforhold kunne der ikke være tale om exkursioner eller 
udflugter af nogen art. I 1941 lykkedes det at arrangere en sammenkomst på 
Malling Landbrugsskole med taler af forstander./. Larsen Sørensen og skolebesty
rer Thv. Madsen. Der var dog samlet ca. 160 deltagere, men året efter var trafik
forholdene blevet så vanskelige, al et møde i Skanderborg med pastor Aage Dahl, 
Horsens, og overretssagfører Hollel som talere, kun formåede at samle 60 — 70 til
hørere. I 1943 og 1944 kunne slet ingen møder afholdes »på grund af forholdene«.

I besættelsestidens første åringer kunne der endnu holdes møde ude omkring 
på landet, og Rs. Nielsen så lejlighed til at komme ud til 21 møder og forevise 
foreningens farvc-lysbillcder. Det var vanskeligt og besværligt at komme frem 
under de indskrænkede trafikforhold, ofte lange cykicture i mørke og kulde; til 
sidst standsede strenge vintre også disse møder. Årsskriftet udkom imidlertid 
hvert år til sædvanlig tid, og ved hjælp af skriftlig agitation holdt man medlems- 
tallet op, ja nåede efterhånden op over 1200 medlemmer.

I efteråret 1944 tog man på initiativ af sekretæren, der formodentlig syntes, 
at del gik for langsomt med tilgangen, en ny agitationsform i brug. Den viste sig 
ret virkningsfuld, hvortil muligvis har bidraget den omstændighed, al det nylig 
udkomne årsskrift havde fundet en overordentlig god omtale i den østjyske 
dagspresse. I hvert fald gik det tilfredsstillende med indmeldelser — ca. 300 nye 
medlemmer i løbet af november og begyndelsen af december. Inden vi under det 
forrygende tempo ret var klar over det, var årsskriftet ved at være udsolgt. De 
sidste eksemplarer pulveriseredes, da bogtrykkeriet natten til den 8. dcc. 1944 
var genstand for et bombeattentat forøvet af besættelsesmagtens håndlangere. Vi 
måtte så tilbyde senere tilkomne medlemmer et årsskrift af de tidligere årgange 
i stedet for det nye.

Men det blev værre endnu — med tilgangen.
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Papirmanglen hørte ikke op med krigens standsning; den vedblev med at 
plage os cn tid endnu, og den blev ikke mindre ved, at medlemstallct steg stærkt 
i de følgende år og dermed også årgangens oplag. Den store tilgang forpligtede 
til fyldigere og bedre udstyrede årsskrifter, og tiåret for foreningens stiftelse 
markeredes med indførelse af farvetryk, et billede af den skønne præstegård i 
Astrup efter tegning af kunstmaler H. E. Jensen. Også uden for den stedlige 
presse vandt denne årgang megen anerkendelse. »Helt igennem storartet«, skrev 
»Ringkjøbing Amts Dagblad«, »Vendsyssel Tidende« fandt, al »det er et smukt og 
stateligt værk, som må fryde alle elskere af Østjyllands historie, natur og menne
sker, og som også giver andre lyst til at lære denne egn af landet at kende«. Også 

Niels Pedersen, 
formand 1950- 52

Johs. (irosen, 
formand 1952—56, 

na'slformand 1957—

fra Sverige og Norge kom meget anerkendende udtalelser.
Vi jubilerede ikke, men vi arbejdede.
Formanden var som sædvanlig den ihærdigste. Ved møder ude omkring 

holdtes foredrag og fremvistes farve-lysbillcder, hvoraf mange var nye, der gav 
tilhørerne et levende indtryk af Østjyllands herligheder. Bestyrelsens medlemmer 
lagde heller ikke hænderne i skødet. Vældigst i sine virkninger var vel nok den 
skriftlige agitation, som fandt vej til tusinder af hjem.

Om denne raske kampagne siger beretningen: »I nogle dage var sekretæren 
ved at drukne i indmeldelser, og da stormen ved juletid stilnede af, og vi ved 
nytårstid skulle til at gøre status op, viste det sig, at der i oktober kvartal havde 
været en tilgang af over 500 medlemmer. I løbet af vinteren indløb yderligere 
indmeldelser, og tilsidst gik det, som det var gået de to foregående år, at vi ikke 
kunne modtage flere nye medlemmer, fordi vi ikke havde flere eksemplarer af 
årbogen. Hele det store oplag var udsolgt«.

Det var den største tilgang, foreningen nogensinde har haft i et enkelt år.
I de følgende år agiteredes med samme gode resultat, så ved generalforsam

lingen i december 1949 kunne formanden fastslå, at foreningen nu havde om
trent 2500 medlemmer. Det var sidste gang, Rs. Nielsen aflagde beretning. Året 
efter døde han.
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Fremgangen kulminerede i 1955, da mcdlcmslallcl nåede op på 2700. Den 
hidtidige sekretær havde i 1954 trukket sig tilbage som sekretær og agitations- 
leder på grund af alder og svagelighed, men vedblev endnu i et par år at vare
tage redaktionen af årsskriftet.

Da landet var bleven fri for »de grønne«, varede del et godt stykke lid, inden 
vi kunne komme ud og se os om i Østjyllands fagre egne. Vi forsøgte både i 1946 
og 1947, men det var ikke muligt at fremskaffe rutebiler. Endelig i forsommeren 
1948 lysnede del, dog kun til en hverdag. Alligevel samlede turen 125 deltagere. 
Efter 8 års pause kørte vi igen ud til »skov og krat og bakkedrag« i Ning og Hads 
herreder. I september kunne vi igen optage vore søndagsekskursioner, denne 
gang med 200 deltagere. Den gik vestpå til Lyngbygård, Framlcv kirke, Galten, 
Borum Eshøj og Lyngballcgård — egne, hvor Rasmus Nielsen var hjemme og 
kunne give deltagerne fornøden orientering.

De følgende års ekskursioner skal ikke nærmere omtales, dog må nævnes 
udflugten den 3. scplbr. 1950, hvor vi måtte savne vor sædvanlige leder, Rs. 
Nielsen, idet han to måneder i forvejen var afgået ved døden. Skoleinspektør 
Steffen Rasmussen, Skanderborg, ledede derefter turen, der gik til hovedgården 
Ristrup og voldstedet med Niels Ebbcscns eg. Efter at Steffen Rasmussen havde 
omtalt Niels Ebbcscns indsats i frihedskampen 1340, afsang man en sang til hel
lens minde, skrevet af daværende adjunkt Fr. Sneedorff-Birch, Århus, til en 
fest på dette sled 1840, altså 110 år i forvejen, og afsunget her.

Halvtredsernes udflugter samlede sædvanligvis 200 a 300 deltagere, men 
udflugten i eftersommeren 1951 til udgravningerne i Illerup mose kom med sine 
4 — 500 deltagere alt for meget til at minde om trediverne. Den uventet store til
slutning afstedkom et frygteligt virvar, da vi skulle samles om kaffebordene i 
Skanderborg. Kun halvdelen var tilmeldt. En lille by som Skanderborg har jo ikke 
mødelokaler, der tilnærmelsesvis kan rumme en forsamling af denne størrelse. 
Mangfoldige deltagere måtte derfor søge andre steder hen, og kun en mindre del 
blev i stand til at overvære overretssagfører Holtets interessante foredrag om 
jcrnaldcrfund i Skandcrborgcgnen, specielt ved Illerup å.

I 1956 besluttede man forsøgsvis at arrangere en såkaldt langtur til andre 
egne. Den første gik til Lindholm høje ved Nørresundby og herregården Over
gård ved Mariager fjord, den næste til Vestfyn med hjemstavnsgården i Gum- 
merup. Disse lure, som i begyndelsen ikke talte flere deltagere, end der kunne 
være i en rutebil, er med stigende tilslutning bleven fortsat år efter år og er 
nu oppe på 200 a 300 deltagere.

Også på anden måde søgte vi at fremme kendskabet til hjemstavnen og dens 
mennesker i fortid og nutid samt forståelse af hjcmslavnskultur. Delle sidste 
forholdsvis nye udtryk definerede en af den danske hjemstavnsbevægelses 
førende skikkelser, lektor Regnar Knudsen, i vort årsskrift for 1940 kort og godt 
som: Hjemstavnsrøgt af »fortids arv til nutids og fremtids tarv«. I forbindelse 
med den årlige generalforsamling afholdtes nemlig gerne et årsmøde, hvor der 
blev holdt foredrag over emner i tilknytning til vort arbejde. Forfatteren Olaf 
Andersen har således holdt foredrag om hjemstavnskultur, professor P. Skautrup 
om jyske dialekter, pastor H. Schrøder: Glimt af Århus bispekrønike, lektor 
Jens Clausen: Storkøbmænd i Århus i det 18. århundrede, forfatteren Rich. 
Gandrup: Hjcmstavnsfølelsc, professor P. V. Glob: De nyeste oldtidsfund i Øst
jylland, højskoleforstander Hans Lund: Historisk sans, borgmester Sv. Unmack
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Larsen: Århus i forlid, nulid og fremtid, fru Nanna Voigl om sin fader, højskole
forstander Jens Nørrcgaard, Testrup, o.s.v.

Desuden har man jævnlig i vintermånederne arrangeret besøg i museer, 
kirker o.s.v. under sagkyndig vejledning.

En sag, der i flere år beskæftigede bestyrelsen, var oprettelse af cl egns
arkiv. Allerede i 1940 opfordrede Rs. Nielsen sognerådene lil at få deres arkiver 
i orden. Flere steder på landet var de kommunale arkiver fra forrige århun
drede kommen i en sørgelig tilstand, smuldret hen på et loft eller blevet et rov 
for rotter og mus, ja, endog folkelingskrcdscncs gamle valgbøger savnedes ad
skillige steder. Men også arkiver fra institutioner, foreninger og private burde

Chr. Iloltel V. Sigfred Knudsen

søges opbevarede, og det ville derfor være både ønskeligt og påkrævet, at der 
blev oprettet et egnsarkiv, hvor sådant materiale kunne samles og registreres. 
Foreningen savnede imidlertid midler til at virkeliggøre planerne. Omsider kom 
man i 1948 så vidt, at der kunne rettes henvendelse lil Århus byråd med fore
spørgsel, om man kunne tænke sig at stille et opsamlingslokalc til rådighed. 
Byrådet stillede sig meget imødekommende og gav tilsagn om at overlade for
eningen et passende lokale i Folkebibliotekets bygning. Stadsbibliotekar Åge 
Bredsted lovede velvilligt at ville fungere som arkivar. Private som institutioner 
og foreninger vil således hertil kunne indsende, hvad de mener hører hjemme 
i et sådant arkiv, f. cks. gamle dagbøger, optegnelser vedrørende by og egn og 
stedlige slægter, dokumenter, brevsamlinger, fremmedboger, gamle fotografier, 
trykte ting og billeder vedrørende egnen og dens befolkning, gamle lokale viser, 
forhandlingsbøger fra foreninger o.s.v. Det må desværre tilføjes, at der ikke 
hidtil er blevet gjort brug af egnsarkivet i det omfang, man havde håbet.

Besættelsestidens papirmangel og papirrationering kunne nok volde kvaler, 
og disse blev ikke mindre, da den store opgang i medlemstallet og dermed i 
oplaget satte ind i midten af fyrrerne. Til tider var papiret — vi måtte jo tage, 
hvad vi kunne få — lidt mørkt i farven, så billedstoffet kom til at lide under 
det, hvilket var så meget mere beklageligt, som der gerne — når der ellers er 
råd til det — må være noget festligt over en hjemstavnsbog — et glimt af selve 

139



x\\ P. ØSTERGAARD

den skønne hjemstavn. I de første årgange kunne det måske være sparsomt nok 
med billedstoffet, i særdeleshed med tegninger; dog havde Søren Knudsen fra 
Glud tegnet ypperlige billeder fra Alrø og Skvæt mølle. Senere trådte andre 
stedlige kræfter til, først og fremmest kunstmaleren, lærer H. E. Jensen, Tou- 
strup, en aldrig svigtende medarbejder, som ved sine smukke tegninger fra vej 
og sti og gamle gårde forskønnede den ene årgang efter den anden. Også Borges 
Andersen og Stig Aagcscn ydede deres bidrag, hvortil kom Victor Jensens illu
strationer til hans minder fra Århus i halvfemserne.

Man måtte naturligvis bestræbe sig for i tekst og billeder at redde, hvad der 
var muligt af gamle, sammenbyggede landsbyer med karakteristiske gårde og 
huse, inden en ny tid splittede dem — og helst også lidt om deres indvånere. 
Bedst lykkedes det for Stcnsballes vedkommende, hvor byens historiker endnu 
var i fuld vigeur og havde kendt »pcrsillcbyen« og dens mennesker gennem en 
menneskealder. H. E. Jensen tegnede billeder, en pressemand tog fotografier, 
og A. J. Gejlager fortalte lunt om gamle beboere i en gammeldags landsby. Og til 
forskønnelse af det hele blev et gadeparti gengivet i farvetryk.

Vort arbejdsprogram var omfattende. Men allerede fra første færd lagde 
dygtige og indsigtsfulde skribenter kræfterne i.

En af hjemstavnsbevægelsens ledende mænd, forf. Olaf Andersen lagde for 
med en opsats om hjemstavnsrøgt og uddybede i de følgende årgange dette 
emne med artikler om Træer i landskabet, Vej og sti, Ved det store vandskel 
o.s.v., og lektor Regnar Knudsen gjorde nærmere rede for, hvad der forstås ved 
hjemstavnskultur. Landskabets historie behandledes i første årgang af lektor 
Mathias Møller med artiklen »Vor hjemstavns tilblivelse«. Efter hans død fort
sættes de geologiske afhandlinger af dr. phil. S. A. Andersen og dr. phil. 
V. Nordmann. Naturforskeren, viceskoleinspektør J. Kr. Findal gav udmærkede 
beskrivelser af Århus å og Airøs natur og havde planlagt flere arbejder af lig
nende art. Døden hindrede ham desværre i at fuldføre dem. Hans efterfølger 
i bestyrelsen, kommunelærer V. Sigfred Knudsen, fortsatte linien med illu
strerede afhandlinger og egnens fugleliv og planteverden.

Det gammeldags folkeliv fandt en uforlignelig fortolker i R. P. Randløv, et 
kendt navn blandt folkemindeforskere, selv i besiddelse af meget lune, hvad 
der kom frem i hans strålende skildring af en svunden tids mennesker i det 
gamle Tåning.

Programmets historiske afsnit var jo ret udførligt. Bl. a. ønskedes en frem
stilling af valgkredsenes historie her i Østjylland. De fleste historiske forenin
ger har ikke turdet befatte sig med emner af denne art. Inden for Østjysk Hjem
stavnsforenings område havde vi imidlertid den rette mand til at tage dette 
arbejde op i pens, lærer Kjeld Jensen, Skanderborg. Han besad et indgående 
kendskab til vor politiske historie — havde tidligere offentliggjort en større 
afhandling om stænderforsamlingen i Viborg — og beskæftiget sig med den 
politiske personalhistorie gennem mange år. Allerede i årsskriftets første årgang 
kunne vi bringe hans udførlige fremstilling af Skandcrborgkredsens historie 
1848 — 1890, et nøgternt og såre velfunderet arbejde, der vandt almindelig aner
kendelse. I de følgende år og indtil 1954 fortsatte han med udarbejdelse af 
valgkredsenes historie. Også amtsrådenes historie i Århus og Skanderborg amter 
påtog han sig at udarbejde, særlig den personalhistoriske side, noget ret ene
stående. Intet andet amt har noget tilsvarende.
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Af andre grundlæggende arbejder må nævnes professor Kristian Halds 
(dengang mag. art.) afhandlinger om stednavnene i østjyske herreder og hans 
interessante arbejde vedrørende Århusegnens bebyggelse.

Det ville føre for vidt at komme ind på de mange emner, der i årenes løb 
er bleven behandlet i årsskriftet. Kun skal nævnes nogle af de medarbejdere, 
som år efter år har ydet deres bidrag. Fhv. skolebestyrer Thv. Madsen, Odder, 
havde allerede i første årgang en artikel om Niels Blicher og bondestanden og 
har siden behandlet talrige emner, ikke mindst personalhistoriske, fra Hads 
herred. Gdr. Povl R. Poulsen, Tinning, var også med fra første færd og har 
skrevet om personalhistoriske og landøkonomiske emner fra Frijsenborgegnen.

S. P. Petersen A. J. Gejlager

Bibliotekar Chr. Heilskov havde en lang række historiske arbejder bag sig, da 
han i 1938 skrev i vort årsskrift om vandringer i Vrads herred og i senere 
årgange om gamle veje og vejspor. Overretssagfører Chr. Holtet, Skanderborg, 
var velkendt som historisk skribent, da han, ligeledes i 1938, skrev om Skvæt 
mølles historie. Senere behandlede han emner fra Skanderborg og Skanderborg- 
egnen. Forfatteren Aug. F. Schmidt skrev 1936 om udskiftning i Skanderborg 
amt og har behandlet mange personalhistoriske og topografiske emner. Adjunkt 
Jens Clausen har i de første årgange skrevet om rektor Jens Stougaard og to
baksfabrikør Th. P. Funder og topografiske emner fra Århus. R. P. Randløv har 
i næsten hver årgang haft artikler vedrørende østjyske ordsprog og folke
minder samt skrevet sine erindringer og forskellige historiske artikler. Dansk
amerikaneren Mikkel Sørensen, der stammede fra Århusegnen, har skrevet erin
dringer fra sin barndom i Adslev og talrige opsatser om gamle skikke. Lærer 
5. P. Petersen, Gjcssø, kom først med i 1948 med en artikel om Mads Slange, 
kaldet »Skræddermads« i Them. Han havde da flere bøger fulde af hidtil utrykte 
historiske optegnelser omhandlende livet i Them sogn gennem 300 — 400 år. En 
række betydningsfulde afhandlinger fremkom i de følgende år i vort årsskrift. 
Endelig må nævnes forfatteren Poul Rasmussen, der siden 1941 har offentlig
gjort talrige værdifulde afhandlinger om tilstandene i Østjylland i ældre tid, 
ofte på grundlag af undersøgelser i tingbøgerne. Proprietær Carl Ammilzbøll 
skrev i 1939 erindringer fra Klaks mølle og i de følgende årgange om landbrug 
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i Horsensegncn i halvfjerdserne. Lærer Victor Jensens ungdomserindringer 
fra Århus i halvfemserne fremkom i årene 1949 — 60.

Foruden disse medarbejdere har der jo været talrige andre, nogle har kun 
skrevet en enkelt afhandling. Nationalmuseets direktør Poul Norlund således 
om del gyldne alter fra Lisbjerg, borgmester Su. Unmack Larsen: Omkring 
naturfredninger i Århus amt, skolebestyrer C. Christensen Dalsgaard: En børne
flok vokser op, skovrider IL IL Biilmann: Frijsenborgskovene. Nævnes må 
iøvrigt de offentliggjorte personlige erindringer, der ofte indeholder bidrag til 
egnens historie. Blandt disse må nævnes sparekassedirektør, gdr. Anton Jørgen
sen: Fra halvfjerdserne og firserne, 1936. M. Gjøderlsen: Træk af livet på Alrø 
i mands minde, 1937. R. P. Randløv: Erindringer, 1939. Edv. Egeborg: El 
lærerhjem, 1939. Soph. Backhausen: Boglrykkerliv, 1945, 1958. Kristian P. 
Kristiansen: Mellem træskomænd og spillemænd i Salten skov, 1946. Morten E. 
Overgaard: Optegnelser, 1950, 52. Povl Holm: Barndoms- og ungdomscrindrin- 
erindringer fra Århusegnen, 1953, 54. Alfred Pontoppidan: Et tilbageblik, 1942. 
H. Wislofl: Spredte minder fra en gammel købmandsgård i Århus, 1949. V. Poul
sen: Erindringer fra Gedved, 1952.

Mange kræfler har således været med i dette arbejde. Det kan man ikke 
være dem taknemlig nok for, og erindringer om el godt samarbejde kalder 
mange smukke minder frem.

Naturfredning.
Når vi ville virke for bevarelse af hjemstavnsværdierne, målte vi natur

ligvis gå ind for naturfredning, men de kræfler, vi rådede over, rakte ikke vidt.
Et tilfælde, der gik et af bestyrelsens medlemmer nær til hjerte, forekom 

i hans nabolag. Et anseligt egetræ stod i et markskel til pryd for omgivelserne 
og fryd for egnens folk. Inden han fik tænkt sig om og gjort skridt til at få det 
fredet, fandtes det en skønne dag fældet og sønderhugget.

Værre var del med skamferingen af Århus å ved Beringbro på grænsen 
mellem Århus og Skanderborg amter.

De østjyske åløb er jo noget for sig selv i dansk natur. Hverken i Vestjyl
land, Sønderjylland, Nordjylland eller på øerne er der åløb, som ligner de øst
jyske. De er forholdsvis korte, men desuagtet vandrige, idet de modtager vand 
fra en mængde kilder og bække. Som påpeget af J. Kr. Findal i vort første 
årsskrift er åen i del østjyske landskabsbillede en linie, som ved sin skønhed 
og ejendommelighed er med til at give billedet karakter, og som ved sin for
anderlighed gennem de skiftende årstider virker som en levende organisme. 
Den er som en venlig magt eller som en god ven, man gerne vil besøge.

Århus å er et typisk østjysk vandløb og var måske ingen steder skønnere 
end ved Beringbro. I mange slyngninger snoede den sig gennem engene neden 
for lunden i Bering til glæde for egnens befolkning, men så meget mere på
skønnet og værdsat som den fra jernbane og landevej kunne ses og beundres 
af mange mennesker. Et herligt stykke Østjylland.

En skønne dag var åen borte — skånselsløst forvandlet til en gemen vand
rende. — Østjylland havde for bestandig mistet et klenodie — et uerstatteligt.

Under navn af beskæftigelsesforanstaltning havde sagen i efterkrigsårene 
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lirket sig gennem de forskellige instanser, uden at offentligheden var bleven 
klar over, hvad attentatet egentlig gik ud på, og hvilke værdier der stod på spil. 
Hjemstavnsforeningens bestyrelse måtte naturligvis ærgre sig og meget beklage, 
at den ikke havde været opmærksom på faren og i tide gjort indsigelse. Tilfældet 
viser, hvor vigtigt del er, at de kulturelle kræfter holder øje med myndighederne.

Foreningen havde den glæde at medvirke ved fredningen af et stenslrøet 
areal omkring »Storchøj« på Hvolbæk mark i Fruering sogn. Landstingsmand 
Bs. Rasmussen, på hvis ejendom arealet ligger, havde i sin tid fremsat ønske om 
om at få det fredet, men tanken blev ikke virkeliggjort, før hans enke under 
Østjysk Hjemstavnsforenings medvirkning log sagen op. Arealet henligger, som 

Jens Clausen August F. Schmidt

da isen trak sig tilbage. Ved fredningssagens afslutning holdt Østjysk Hjem
stavnsforening og omegnens befolkning el møde på den istandsatte kæmpehøj 
om aftenen den 4. juli 1958 — en lun, stille sommeraften, hvor statsgeolog, dr. 
Kjeld Milthers holdt foredrag om de østjyske israndslinier, hvorefter deltagerne 
fik lejlighed til al bese arealet og forvisse sig om, at det var lutter sten del hele.

Aarhusegnens Hjemstavnsbog.
Allerede i foreningens første leveår blev man stillet over for spørgsmålet 

om hjemstavnslærens stilling i børneskolen. Bestyrelsen havde i sin midte så 
betydelige skolemænd som amtsskolekonsulent J. Drengsgaard, overlærer Steffen 
Basmussen, Skanderborg, og viceskoleinspektør Findal, Århus. De var meget 
interesserede i tilvejebringelse af en hjemstavns-læsebog til brug i skolerne, og 
under deres kyndige ledelse lykkedes det at få spørgsmålet løst på en heldig 
måde.

Allerede i efteråret 1937 nedsaltes et læsebogsudvalg bestående af de tre 
nævnte skolemænd suppleret med Rs. Nielsen og N. P. Østergaard. De salte sig 
i forbindelse med skoledirektør H. Sejerholt, Århus, der var kendt som en dygtig 
hislorielærer og fortrinlig skribent. Han var straks fyr og flamme, og i et møde 
i udvalget var der fuld enighed om de hovedlinier, skoledirektøren trak op for 
del påtænkte værk.
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Til fremme af sagens praktiske gennemførelse blev der i vinteren 1938 
rettet henvendelse til lærerkredsene, hvor tanken vandt tilslutning, og kredsfor
manden, førstelærer Kr. Pedersen, Kasted, indtrådte i redaktionsudvalget.

For at sikre sig det fornødne økonomiske rygstød udsendte foreningen der
efter gennem lærerkredsene en henvendelse til lærerne om at foranledige ind
givet forudbestillinger på bogen, idet man måtte mene, at hver skole måtte have 
mindst eet klassesæt. Bogen var tænkt som en læsebog for folkeskolen, og det 
bemærkedes, at den også kunne blive et værdifuldt hjælpemiddel til skriftlige 
arbejder. Der blev givet en oversigt over den foreløbige plan for bogens indhold 
og størrelse (ca. 160 sider), og prisen var sat til kr. 2,50 pr. indbundet eksemplar.

I løbet af kort tid indkom bestillinger på ca. 3000 ckspl., og på dette grund
lag kunne foreningen gå i gang med skolebogens udarbejdelse. Det blev over
draget et snævrere redaktionsudvalg på 5 medlemmer, nemlig amtsskolekonsu
len l J. Drengsgaard, overlærer Steffen Rasmussen, skoledirektør H. Sejerholt, 
førstelærer Kr. Pedersen, Kasled, og redaktør N. P. Østergaard, at varetage 
det videre fornødne. Der blev rettet henvendelse til en række af egnens lokal- 
historikere om at medvirke hver på sit felt, og i et fællesmøde redegjordes 
nærmere for bogens pædagogiske plan. Senere overdroges det skoledirektør 
Sejerholt at afpasse de indkomne manuskripter efter en skolebogs tarv, ligesom 
han påtog sig selv at udarbejde en væsentlig del af bogen. Der kunne naturligvis 
i udvalget opstå divergenser om dette eller hint, men ved nytår 1940 nåede man 
så vidt, at bogen kunne gå i trykken, og i de allerførste dage af april 1940 forelå 
Aarhusegnens Hjemslavnsbog — med undertitel: til skolebrug — færdig til 
udsendelse. Den præsenterede sig da som et værk på 264 sider, forsynet med 
over 100 illustrationer.

Den overvejende del af bogen skyldtes skoledirektør Sejerholt, der havde 
en lykkelig evne til at gøre stoffet levende for den opvoksende ungdom. Det var 
især emner vedrørende Århus by, han tog sig af, men derudover af fattede han 
også kapitlerne: Da isen dækkede Østjylland — Fra Århusegn-cns oldtid — Ste
nene taler — Landsbyen i nyere tid — Munkene i Øm — Vore herregårde — 
Strenge tider.

Forfatteren Aug. F. Schmidt skrev om Bondeliv og bondekår i gamle dage. 
Bibliotekar Ejler Haugsted: Landsbykirken. Førstelærer Kr. Pedersen: Landsby
skolen. Overretssagfører Chr. Holtet: To kongelige slotte (Skanderborg og Kalø). 
Bibliotekar Chr. Hcilskov: Af samfærdselens historie. Forfatteren, lærer N. 0. 
Lassen: Sundhedsforhold på landet før og nu. Lektor Jens Clausen: En lykkelig 
lid. Direktør Helge Søgaard: Fra lavstiden. Oversygeplejerske Cornelia Peter
sen : Omsorg for syge.

Foruden de forudbeslilte eksemplarer blev der trykt et mindre oplag. Det 
blev ret hurtigt udsolgt.

Østjysk Hjemstavnsforenings Skriftrække.
I foreningens program var det antydet, at man lejlighedsvis ville udgive 

skrifter udover det ordinære årsskrift. Det var tanken, at det hovedsagelig skulle 
omfatte værker af kulturhistorisk, personalhistorisk og folkloristisk indhold, og 
som var af et sådant omfang, at de ikke kunne finde plads i årbogen. Der tilbød 
sig ret snart (en lejlighed til at tage det første skridt, idet forfatteren Aug. F.
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Schmidt retlede henvendelse til os om udgivelse af hans nylig fuldendte værk 
Fra julestue til valborgblus, der for første gang gav en fremstilling af de gamle 
østjyske folkeskikke, der knytter sig til valborgaltenens festlige blus og i umin
delige tider har spillet en rolle i ungdommens liv ude omkring på landet og 
gjorde det endnu i sidste halvdel af forrige århundrede. Det lå naturligvis nær 
for Østjysk Hjemstavnsforening at påtage sig udgivelsen af et sådant værk, og 
ved hjælp af tilskud, som forfatteren erholdt fra Carlsbergfonden, blev opgaven 
overkommelig, og vi kunne 1940 åbne skriftrækken med dette i folkloristisk 

Chr. Heilskov H. E. Jensen

henseende interessante værk. Det blev udsendt gratis til alle foreningens med
lemmer.

Der gik 5 år, inden det næste bind udkom. Del omhandlede Prisbelønnede 
landbrugere i Østjylland 177^ — 1799, et bidrag til landbrugets historie i Århus 
og Skanderborg amter samt en del af Randers amt. Det blev indledet og udgivet 
af N. P. Østergaard. Værket havde personalhislorisk interesse ved at give en 
samlet oversigt over foregangsmændene i landbruget i tiden umiddelbart efter 
udskiftningen, for så vidt som de var belønnede af Det Kgl. Danske Landhushold
ningsselskab, ligesom del gav indblik i de opgaver, som unge driftige landmænd 
log op, efter al de var bleven befriede for fællesskabets snærende bånd, der 
havde hindret dem i at udfolde initiativ og kræfter. Bogens udgivelse bekostedes 
af sekretæren. Også den udsendtes gratis til foreningens medlemmer.

Som nr. 3 i rækken udsendtes 1952 under titlen: Rasmus Nielsen, Lillering, 
en mindebog om foreningens mangeårige formand, indeholdende Rs. Nielsens 
erindringer fra hans barndom, ungdom og årene som friskolelærer indtil 1920. 
Disse interessante erindringer suppleredes med rigsdagsbibliolekar Magnus 
Sørensens redegørelse for Rs. Nielsens virksomhed i landstinget fra 1920 til 
1930. Skoleforstander Slig B. Skole fortalte om Rs. Nielsen som lærer, lands
tingsmand N. C. Nielscn-Mann om Rs. N. som politiker og kammerat og Laurits 
K La i•sen, Taastrup, om Rs. N. i sin hjemegn. Bestyrelsen og da især Rs. Niel
sens efterfølger som formand i Østjysk Hjemstavnsforening, direktør Niels Pe
dersen, var meget virksom for al få sat Rs. Nielsen dette fortjente minde, og ved 
hjælp fra interesserede kredse lykkedes det at få tilvejebragt de nødvendige 
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itiidler til bogens udgivelse. Ligesom de foregående skrifter blev også den ud
sendt gratis til medlemmerne.

En stærk stigning i bogtrykpriserne har desværre forhindret fortsættelsen 
af denne gren af virksomheden. Vi havde for nogle år siden tilbud på et i sin 
art ret enestående værk, der i høj grad ville passe ind i denne serie, men trods 
alle anstrengelser viste det sig umuligt at opdrive de nødvendige midler til 
bogens udgivelse.

Uden for den egentlige skriftrække må nævnes bibliotekar Chr. Heilskovs 
rigt illustreredte bog: Sønder-Vissing sogn, landskabeligl og historisk skildret. 
Den udkom 1951, men da en del af den indgik i årbogen samme år, kunne den 
ikke indpasses i skriftrækken. Så godt som hele oplaget, der var ret begrænset, 
var forudbestilt af egnens befolkning.

Jysk (au ten.
I bestyrelsens møde den 16. december 1946 udkastedes tanken om afhol

delse af en jysk awten med sang og oplæsning på vort gode jyske folkemål. Det 
blev vedtaget at rette henvendelse til Århus Amts Landøkonomiske Selskab om 
et samarbejde i så henseende, og de to foreninger enedes hurtigt om i fælles
skab at indbyde deres medlemmer til en sådan aften torsdag den 30. januar 
1947. Programmet kom til at lyde på sang af jyske viser af koncertsanger Thø
ger Rasmussen, oplæsning i jysk mundart af amatører og sluttelig optræden af 
folkedansere.

Forsøget faldt særdeles heldigt ud. Den store sal i Østergades Forsamlings
bygning var fyldt til sidste plads. Om aftenens forløb beretter Aarhus Amts
tidende iøvrigt:

Aftenens rigt varierede underholdningsprogram indledtes af koncertsangcr 
Thøger Rasmussen, der sang en afdeling sange i jysk mundart. Det var Anton 
Bcrntsens og Blichers gammelkendte sange. Derefter boltrede egnens egne kræf
ter sig under stor jubel. Lærer Kvist, Egå, læste »Helhesten« fra »E Bindstouw«, 
og Viggo Leth fortalte om hjemstavnsforfatterinden fra Todbjcrg Ane Cathrine 
Bøggild, hvis digt »Ved vaskebaljen« gjorde stor lykke. Lærer Nielsen, Hammel, 
gav Anton Bcrntsens »Fjalc Anders« til bedste, og endnu et par muntre fortæl
linger sluttede underholdningen. Efter kaffepausen viste folkedanserne, at de 
foruden at tage sig godt ud i de gamle dragter, kunne danse, så tilskuerne trip
pede utålmodigt af længsel efter selv at mærke skørtesuset. Og det fik de lov til 
i de sidste muntre timer.

Efter dette vellykkede forsøg måtte samarbejdet mellem de to foreninger 
naturligvis fortsættes, og den 24. februar 1948 afholdtes en ny »Jysk awten«, 
hvortil man havde indbudt den jyske folkedigtnings dalevende ypperste repræ
sentant, forfatteren Anton Berntscn.

Om forløbet af denne aften ved Aarhus Amtstidende at fortælle:
Godt 500 mennesker samledes i aftes til den »jyske awten«. Aftenen var 

et forsøg på gentagelse af sidste års sukccs, og forventningerne blev heller ikke 
gjort til skamme. Aftenen var helt igennem lige så jysk, som den var vellykket. 
Forfatteren Anton Bcrntsen indledte med oplæsning af egne værker, og hans 
hine og fortællekunst hilstes med gentagne klapsalver. Han fulgtes af lærer 
Frede Bertelsen, der til eget luthakkompagnement foredrog viser af Aakjær, 
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Secdorff Pedersen og Johs. V. Jensen. Lærer S. Nielsen fortalte, forsynet med 
lang pibe og ikke ringe talent, jyske historier, bl. a. af aftenens gæst, Anton 
Bcrntsen. Programmet sluttede med en smuk og festlig opvisning af folkedanse.

For tredie gang indbød de to foreninger så i vinteren 1949 til en Jysk 
awben, denne gang af en noget anden karakter, nemlig til opførelse af »E Bind- 
stouw« af folk fra Torning under ledelse af landbrugskandidat J. Findcrup 
Jacobsen. Der var fuldt hus. Aarhuus Stiftstidende giver følgende karakteristik 
af aftenen:

»Således som de Torning-folk fra scenen genfortæller »E Bindstouw« i ker
nefuldt jysk, præget af personlighed og fortællerglæde, således må St. St. Blicher 

Victor .Jensen N. P. Østergaard 
sekretær 1936—54, 
redaktør 1936—57.

af virkeligheden være blevet inspireret til disse snart af tungsind, snart af 
muntert lune prægede fortællinger og sange.

Torning-folkcne er ikke skuespillere og vil heller ikke give det udseende af 
at være det. Jævnt og naturligt hygger de sig i den interimistiske bindestue på 
scenen og får tilskuerne til at leve med, som var de bænket i samme fornøjelige 
lag. Det er Blicher-liden lyslevende mere end 100 år efter digterens død.

Og selv om ikke hvert ord blev forstået — også for en jyde kunne et og 
andet glippe — var Blicher-stemningen så udtalt, personerne så karakteristiske, 
al Torning-folkcnes besøg blev en oplevelse langt ud over det sædvanlige.«

Bestyrelsesmedlemmer 1936—61.
Andersen, J. K., lærer, Dørup, Voerladegaard ................................ 1936 — 1944
Ballisager, A., sparekassedirektør, Stcnsballe .................................... 1937 — 1959
Bang, A., sognefoged, Bendstrup, Mørke ............................................. 1936 — 1948
Bertelsen, B., landbrugskandidat, Vestbirk........................................ 1937 — 1939
Bomholt, Andr., gårdejer, Egå ............................................................. 1936 — 1945
Bredsled, Åge, stadsbibliotekar, Århus ................................................. 1947 —

Redaktør af Østjysk Hjemstavn siden 1958
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Bruun, Gunnar, gårdejer, Alken Østergård ........................................ 1953 —
Drengsgaard, J., amtsskolekonsulcnt, Grundfør................................ 1936 — 1953

Næstformand 1936— 1952 
Esben-Petersen, P., dr. phib, Silkeborg................................................. 1936— 1941
Grosen, Johs., gårdejer, Skæring ......................................................... 1945 —

Formand 1952 — 1956. Næstformand siden 1957.
Findal, J. Kr., viceskoleinspektør, Århus ........................................ 1936 — 1938
Hansen, Hagbart, møllecjer, Årslev ..................................................... 1936 — 1947
Hansen, Svend E., førstelærer, Laven ................................................. 1953 — 1955
Jacobsen, Karl, gårdejer, Stenkildcgård, Viby ................................ 1936 —
Jelsbak, A., konsulent, Hammel.............................................................. 1936 —
Jensen, Aase, sognefoged, Østbirk......................................................... 1939 — 1945
Jensen, Valdemar, gårdejer, Nølcv ..................................................... 1936— 1948
Juul, Hans, installatør, Ry ...................................................................... 1955 —
Kaster, E., stationsforstander, Odder ................................................. 1948 —

Sekretær siden 1954 
Knudsen, V. Sigfred, kommunelærer, Århus .................................... 1938 — 1954
Larsen, Laurits K., sygekasseformand, Tåstrup ................................ 1950 —
Leth, Viggo, gårdejer, BIcgind ............................................................. 1936 —

Kasserer 1936 — 1958
Madsen, Thv., fhv. skolebestyrer, Odder ............................................. 1936 —
Mahler, H. R., gårdejer, Vejlby ............................................................. 1957 —

Kasserer siden 1958 
Mathiesen, Povl, sølvsmed, Horsens ..................................................... 1953 —
Mikkelsen, Carl, smedemester, Hemslok ............................................. 1936 — 1955
Mikkelsen, M. R., førstelærer, Søvind ................................................. 1959 —
Møller, Kjartan, førstelærer, Sønder-Vissing .................................... 1944 — 1949
Nielsen, Rs., fhv. landstingsmand, Lillering .................................... 1936—1950

Formand 1936 — 1950 
Nielsen, Peder, overbibliotekar, Silkeborg ........................................ 1942 —
Olesen, Hakon, kredsformand, Øslbirk................................................. 1949 —
Paludan, Otto, sognepræst, Århus ......................................................... 1949 —
Pedersen, Niels, direktør, Risskov ......................................................... 1942 — 1952

Formand 1950-1952 
Pedersen, Frede, lærer, Egens .............................................................. 1953 —
Pedersen, J. Chr., distriktsbestyrer, Århus ........................................ 1954
Randløv, Johs., fabrikant, Skanderborg ............................................. 1957 —
Rasmussen, Steffen, overlærer, Skanderborg .................................... 1936 — 1957

Næstformand 1952 — 1957 
Schultz, J. Finnemann, gårdejer, Tønning ........................................ 1949 —
Spanner, S., landbrugskandidat, proprietær, Skjoldelcv ............... 1937 —
Thorup, K., vurderingsformand, Risskov ............................................. 1952 —

Formand siden 1956 
Vrang, J„ lærer, Skjoldelev ...................................................................... 1936 — 1937
Østergaard, N. P., redaktør, Brabrand ................................................. 1936 —

Sekretær 1936 — 1954
Redaktør af Østjysk Hjemstavn 1936 — 1957
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Den forløbne tid har vist, at Østjysk Hjemstavnsforening var på sin plads, 
og at den havde mange opgaver at løse. Når den i årendes løb har været i stand til 
at gøre en indsats af varig værdi, skyldes det ikke mindst den store tilslutning 
den så hurtigt vandt på land som i by. Mange opgaver er løst — endnu flere ven
ter den i de kommende år. Og meget er blevet bevaret for eftertiden, som ellers 
ville være gået tabt.

Men opgaver løses ikke uden arbejde. Mange har vieret med til al trække 
læsset. Der er alt nævnt en række af dem, der har talt ved møder og sammen

Knud Thorup, 
formand 1956—

E. Kaster, 
sekretær 1954 —

komster eller har ydet deres bidrag til årsskriftel. Der kunire nævnes mange 
flere, i særdeleshed inden for de skiftende bestyrelser, men jeg skal blot erindre 
om Rasmus Nielsens formandskab fra 1936 til 1950. Han trættedes aldrig — 
enten det var arbejdet i bestyrelsen, på tomandshånd eller på talerstolen ude i 
forsamlingshusene. Endnu et par måneder før sin død ledede han som 78-årig 
forsommerens store udflugt til Them — og det med liv og sjæl.

149



ØSTJYSK HJEMSTAVNSFORENING

Virksomheden
fra 1. oktober 1960 til 30. september 1961.

Den årlige generalforsamling afholdtes lørdag den 26. november 1960 på 
Østergades Hotel i Århus med konsulent A. Jelsbak, Hammel, som dirigent. 
Formanden, amtsrådsmedlem Knud Thorup, refererede til den trykte beretning, 
der findes i årbogen, idet han kraftigt opfordrede til at virke for tilgang af nye 
medlemmer. Endvidere omtalte han det udsendte hæfte med indholdsfortegnelsen 
til de første 25 årbøger, som han mente ville være til hjælp for mange.

Kassereren, gårdejer H. R. Mahler, oplæste det reviderede regnskab, der ba
lancerede med kr. 29.150.84 og sluttede med en beholdning på kr. 9.886.38.

De afgående bestyrelsesmedlemmer genvalgtes, nemlig: gårdejer K. Jacob
sen, Viby J., konsulent A. Jelsbak, Hammel, gårdejer V. Leth, Blegind, fhv. over
bibliotekar P. Nielsen, Silkeborg, gårdejer J. Grosen, Skæring, stationsforstander 
E. Kaster, Odder, sygekasseformand L. K. Larsen, Tåstrup, amtsrådsmedlem 
K. Thorup, Risskov, distriktsbestyrer J. C. Pedersen, Århus, og førstelærer M. R. 
Mikkelsen, Søvind. J. Juul, Rosenvang, genvalgtes til revisor.

Efter generalforsamlingen gav magister G. Bibby fra Forhistorisk Museum i 
Århus en redegørelse for 7 års udgravninger i Bahrein, ledsaget af fine farve- 
lysbilleder.

Bestyrelsen har ved genvalg konstitueret sig således: formand Knud Thorup, 
næstformand J. Grosen, kasserer H. R. Mahler, sekretær E. Kaster og femte med
lem af forretningsudvalget N. P. Østergaard. Til redaktører genvalgtes Aage 
Bredsted og Knud Thorup under medvirkning af Kjeld Elkjær og Poul Ras
mussen.

Der har været afholdt følgende udflugter og møder: Den 22. april med 60 
deltagere i købstadmuseet »Den gamle By«, hvor direktør H. Søgaard fortalte 
om gamle hjem i Østjylland og ledede en riindgang i flere af samlingerne. Ved 
et efterfølgende kaffebord i restauranten gennemgik arkitekt S. Fritz, Åbyhøj, 
en del gamle sølvting, som medlemmerne havde medbragt.

Kristi himmelfartsdag den 11. maj foretoges i et skønt forårsvejr en heldags
tur til Bjerre herred med over 200 deltagere. Der var først besøg i Glud museum, 
og efter frokostpause i Snaptun færgekro tog man til Palsgård, hvor man gik tur 
i den smukke park. Videre gik turen til Juelsminde færgegård med fælles kaffe
bord. Over Klcjs bakker med den storslåede udsigt tog man til Uth kirke. Her 
fortalte førstelærer M. R. Mikkelsen på en fængslende måde om den ejendomme
lige, treskibede landsbykirke og de personer, der havde haft tilknytning til den.
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Sommerens sidste udflugt, der på det tidspunkt, denne beretning skrives, 
ikke har fundet sted, er fastsat til søndag den 3. september og vil bl. a. omfatte 
besøg på Skaføgård og Nødager kirke.

Foreningen har som sædvanlig deltaget i arbejdet i Århus Byhistoriske Ud
valg og været repræsenteret ved årsmødet i Dansk Historisk Fællesforening i 
Randers den 26. august 1961.

Foreningen bringer en hjertelig tak for tilskud modtaget fra staten, amtsråd, 
byråd og sogneråd. Ligeledes en tak til institutioner for støtte ved tegning af 
annoncer i årbogen.

I henhold til Skattedepartementets cirkulærer af 17. december 1959 og 21. 
marts 1961 er foreningen nu anerkendt til at modtage gaver, der kan fradrages 
i gaveyderens skattepligtige indkomst. Nærmere oplysninger herom fås hos 
formanden og sekretæren.

K.

25 ÅR
er den 24. september i år forløbet siden en kreds af kendte kvinder og mænd i 
Århus- og Skanderborgegnen stiftede vor forening, Østjysk Hjemstavnsforening. 

Foreninngens virke og trivsel i de forløbne år har til fulde vist berettigelsen 
af en forening, der på <ct folkeligt grundlag søger at fremme forståelse af hjem
stavnskultur og at værne om egnens hjemstavnsminder, således som det er ud- 
trykt i § 1 af foreningens love.

Foreningen skylder de medborgere, hvis ideer, ildhu og initiativ førte til 
dens stiftelse og solide vækst, en dybtfølt tak for det store og uegennyttige arbej
de, de hver især har udført.

Den første bestyrelse udsendte for 25 år siden en opfordring om indmeldelse 
i »Østjysk Hjemstavnsforening«. Denne opfordring var foruden af bestyrelsen 
underskrevet af ca. 150 kendte kvinder og mænd fra egnen. Mange af disse per
soner »er ikke mere, men vi mindes dem i taknemlighed.

Kære medlemmer af Østjysk Hjemstavnsforening, 
de mange, der har været med i de forløbne 25 år, og alle de, der er kommet til 
i årenes løb! — Tak til dem alle for trofasthed mod vor forening! Tak for delta
gelse i møder, sammenkomster og udflugter! — Tak til de mange bidragydere til 
årbogen gennem årene!

I ordet hjemstavn 
er der noget kært, 
noget dragende, 

noget der er i pagt med det bedste i livet.

Med disse ord af forfatteren Richardt Gandrup går foreningen ind i de næ
ste 25 år i håb om, at også vor tid vil slutte op om Østjysk Hjemstavsforenings 
arbejde.

Knud Thora p, 
foreningens formand.
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REGNSKAB
FOR ØSTJYSK HJEMSTAVNSFORENING

1. oktober 1960—15. august 1961.

INDTÆGT 
Tilskud fra staten..................................................................................... 2.035 00
Tilskud fra amt og kommuner: 
Århus amtsråd...................................................................... 250 00
Århus byråd......................................................................... 400 00
Skanderborg amtsråd.......................................................... 75 00
Randlev-Bjerager sogneråd................................................. 20 00
Åby sogneråd........................................................................ 25 00
Mårslet sogneråd................................................................... 15 00
Viby sogneråd...................................................................... 30 00
Vejlby-Risskov sogneråd (2 år)........................................... 50 00
Brabrand-Årslev sogneråd .................................................. 50 00
Hasle-Skejby-Lisbjerg sogneråd........................................... 50 00
Blegind-Hørning sogneråd................................................... 25 00
Holme-Tranbjerg sogneråd................................................. 50 00
Odder sogneråd..................................................................... 50 00 1.090 00
Medlemskontingent.................................................................................... 16.539 60
Salg af årbøger......................................................................................... 899 13
Annonceindtægt......................................................................   235 00
Refusion af papirafgift............................................................................. 233 60
Renter af bankbeholdning........................................................................ 53 47
Kassebeholdning fra forrige år: 21.085 80
I Andelsbanken.................................................................... 9.075 99
Kontant.................................................................................. 423 55 9.866 38

Ialt indtægt 30.952 18

UDGIFT 
Honorar til sekretær................................................................................ 250 00
Årbog: Honorarer............................................................... 2.092 00

Trykning og udsendelse......................................... 16.978 21 19.070 21
Møder og foredrag.................................................................................... 591 30
Kontingent til Dansk historisk Fællesforening...................................... 350 00
Kassebeholdning at overføre til næste år: 20.261 51
I Andelsbanken.................................................................... 9.424 67
Kontant.................................................................................. 1.266 00 10.690 67

Ialt udgift 30.952 18

Risskov, den 15. august 1961.
H. R. Mahler.

Dags dato revideret foranstående regnskab og intet fundet at bemærke. 
Århus, den 16. august 1961.

Alf. Jensby. J. Juul.
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FORTID OG NUTID
Udgives af Dansk historisk Fællesforening under redaktion af museumsinspektør 
cand. mag. Peter Michelsen, Nationalmuseets 3. afd., København K., og under 
medvirken af Kristian Hald, Johan Hvidtfeldt og Knud Klem. Tidsskriftet udkom
mer normalt to gange årligt, ved henvendelse til foreningens ekspedition, Lands
arkivet, Viborg, kan alle medlemmer under Dansk historisk Fællesforening få 
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Ældre årgange af »Østjysk Hjemstavn« fås ved henvendelse til Østjysk Hjemstavns
forenings sekretariat, Odder. Prisen er for medlemmer 3,00 kr. pr. årgang, dog 3,25 
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