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FORORD

REDAKTION

Redaktør Aage Domino 

Overlærer J. S. Thomsen 
ansvarshavende

En sensommerdag for 49 år siden beslut
tede en forsamling af lokalhistorisk inter
esserede at oprette en østjysk hjemstavns
forening og bestemte tillige, at foreningen 
en gang årligt skulle udsende en publika
tion til medlemmer og interesserede. Der 
blev valgt en redaktør, som sammen med 
et udvalg skulle gå i gang med at samle 
materiale til en sådan årbog.

Da det var vedtaget, sagde den kom
mende redaktør til sin sidemand: »Jeg har 
stoffet til den første bog med her i min 
mappe!« - og derfor kunne den nye unge 
forening allerede efter to måneder udsende 
1. årgang af »Østjysk Hjemstavn«, og det 
er forklaringen på, at årbogen er et år 
foran foreningen. Der var virkelig ildhu 
og interesse for hjemstavnens historie.

Men én ting er en samling notater og 
manuskripter - noget helt andet en færdig 
bog klar til udsendelse til medlemmerne. 
Der måtte findes en, der kunne og ville 
påtage sig opgaven med så kort varsel. Det 
blev bogtrykker H. Brix, Skanderborg, og 
siden da - gennem 50 år - har der foran i 
årbogen stået: Skanderborg Amtsbogtryk
keri, H. Brix. Vi vil gerne i årbogens jubi
læumsnummer rette en varm tak til fami
lien Brix for hjælp og vejledning, for ud
præget god service, altid venlig imøde
kommenhed og interesse, punktlighed og 
orden og smukt og solidt håndværk gen-



nem alle årene. Årbogen er foreningens 
ansigt udadtil, og vi, der fik lov at være 
med i redaktionen, ser tilbage på samar
bejdet med familien Brix med stor glæde 
og taknemmelighed.

Gennem 50 år har en række fortællere 
og forskere sendt deres bidrag til årbogen, 
og lige så længe har skiftende medlemmer 
af redaktionen søgt efter bedste evne at 
vurdere og udvælge, så stoffet kom til at 
dække forskellige egne af vort store østjy
ske område, forskellige emnekredse og in
teresseområder - altid med det for øje, at 
vor fælles hjemstavn er hovedemnet.

Måske kunne man tro, at når det nu i 50 
år har været det fælles emne, så må det vel 
snart være udtømt. Absolut ikke! Dels 
sker der hele tiden en udvikling, der bety
der, at meget går tabt eller glemmes, hvis 
ikke der skrives om det af folk, der kan 
huske, dels kan korte glimt fra for bare 50 
år siden virke overraskende i dag. Se ar
tiklen »Det talte de om. . .«, og endelig 
kommer der fra tid til anden oplysninger 
om vor hjemstavns fortid, som hidtil har 
været ukendte. Et sådant specielt glimt fra 
en fjern fortid nåede ikke at blive færdig 
udformet til i år, men vi regner bestemt 
med at kunne bringe det næste år, og 
endnu et er måske på vej.

Der mangler ikke stof, og det tager vi 
som et godt udtryk for, at historisk inter
esserede forstår, hvor vigtigt det er, at 
oplysninger om vor hjemstavn kommer 
frem. Måtte vi så i redaktionen forstå at 
skønne og vurdere og udvælge på en så
dan måde, at »Østjysk Hjemstavn« stadig 
kan være frisk og levende og interessant.
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FORFATTERE
Søren Bach, født 1909, udlært som vogn- og beslagsmed 1930, selvstændig 
WS-installatør siden 1956, medlem af kommunalbestyrelsen i 35 år, den 
sidste sognerådsformand i Ry kommune. Formand for Træskomuseet i Ry, 
(se årbogen 1975).

Aage Domino, født 1937 i Hald ved Randers, journalistuddannelse i Grenaa 
og Randers, ansat ved Jyllands-Posten siden 1963. Medudgiver af egnsbøger
ne »Fire sogne omkring Solbjerg« 1979 og 1981, i redaktionen af Østjysk 
Hjemstavn fra 1981.

Svend Nørregaard Hansen, født i Ørup, opvokset i Attrup, begge i Rosmus 
sogn. I mejerilære 1929. Efter 43 år som mejerist og mælkehandler nu fra 1972 
ved Horsens Museum. Foruden slægts- og lokalhistorie særlig interesseret i 
den historiske topografi, specielt i de gamle vejes forløb.

P. G. Lindhardt, professor, dr. theol.

Olaf Olsen, professor, rigsantikvar.

Agnes Holm Rasmussen, født 1924 i Krogsgårde på Samsø, realeksamen 1941, 
lærereksamen 1957, ansat ved Mørke skole 1960 og ved Virring skole 1962, 
har i 15 år arbejdet med slægtsforskning.
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Asta Rasmussen, født 1921 i Kongsvang ved Århus, kontoruddannelse med 
bogholderi som speciale.

Jan Koefoed Baastrup Rømer, født 1942 i Ringkøbing, praktiserende læge i 
Viby J. siden 1972.

Anne Marie Skovfoged, født 1916 i Skørping. Husmoder. Ansat ved Horsens- 
Odder jernbane 1949-62. I 1977 udgivet »Omkring bybrønden« (bidrag til 
Odders bygningsmæssige historie 1800-1900) og i 1982 »Sten- og billedhugger
arbejder i Rathlousdals Have«.

Ole Friis Sørensen, født 1938 i Hasselager, nu bosiddende i Hørning kommu
ne. Uddannet civilingeniør og civiløkonom. Direktør for og medindehaver af 
handels- og produktionsfirma.

Ove Terp, født 1933 i Stigs-Bjergby, har boet i Jylland siden 1951, fra 1957 fast 
i Ørting, arbejder i planteskole som gartner, dyrker lokalhistorie om det 
sydlige Hads herred.
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Olaf Olsen, proj. dr. phil., ngsannk\at

Tillykke med årgang 50!
Dette skrives af en af de lykkelige, der ejer samtlige årgange af Østjysk Hjemstavn. Vi 
er forresten mange. Selv om de fleste af dem, der i 1936 tegnede sig for 1. årgang, af 
indlysende grunde ikke er med mere, har mange østjyske familier opretholdt med
lemsskabet i hjemstavnsforeningen og hæget om de gamle årgange. Det forstår jeg 
godt.

Ser man på den halve hyldemeter, som Østjysk Hjemstavn optager i reolen, vil man 
straks bemærke, at årbogen i det ydre har ændret skikkelse mange gange i løbet af de 
halvtreds år. Format, farver, udstyr og typografi er blevet fornyet, og der er 
forsvundet et lille d fra titlens første ord. Men årbogens indhold, der jo er det 
vigtigste, har den samme friskhed som de første årgange.

Østjysk Hjemstavnsforening opstod under bulder og bragen, og ved sin fødsel mar
kerede Østjysk Hjemstavn et brud med den traditionelle lokalhistoriske litteratur i 
Danmark. At der var brug for denne fornyelse, viste sig straks. Allerede da 2. årgang 
skulle trykkes, havde medlemstallet passeret de 900. Østjysk Hjemstavn har siden 
tjent som inspiration og forbillede for andre historiske foreninger i bestræbelserne for 
at få en større kreds i tale.

Til lykke med vel udført dåd - og alle gode ønsker for de næste 50.

Olaf Olsen
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Kongevalget i Rye 1534
Foredrag af professor P. G. Lindhardt, 
afholdt på sportspladsen ved GI. Rye sko
le, den 4. juli 1984 i anledning af 450-års- 
dagenfor kongevalget i Set. Sørens Kirke i 
Rye.

Den 4. juli 1534 var der kongevalg i Rye. 
Danmark var endnu et valgrige, og den 
kompetente valgforsamling, rigsrådet, 
var også den lovgivende magt; det bestod 
af henved 50 personer af den højadelige 
kreds af store godsejere og lensmænd, og 
det omfattede også bisperne, som i 1534 
alle tilhørte højadelen, selv godsejere og 
lensmænd i stor stil; de var ikke teologisk 
uddannet, men humanister og jurister, 
diplomater og politikere, og takket være 
reformationsrøret kom de nu for første 
gang i den situation, at der var religiøse 
problemer forbundet med deres stilling; 
det kom aldeles bag på dem, og tit havde 
de måttet ty til udenlandsk hjælp for at 
finde teologiske argumenter mod refor
mationen. Rådet valgte konge indenfor 
den oldenburgske slægt, men stod princi
pielt frit; det stillede sine betingelser og 
foreskrev kongen en række forpligtelser - 
de såkaldte håndfæstninger.

Den dag i Set. Sørens kirke deltog kun 
de jyske rådsmedlemmer i mødet. Resten 
var fejet væk af det oprør, som gennem

Prof. Lindhardtpå talerstolen.

de sidste seks uger havde væltet rådsregi
mentet, først i Skåne, så på Sjælland og 
snart efter også på Fyn.

Thi landet var i borgerkrig; den var 
mere en politisk og social kamp end en 
religiøs, for hovedparten af de stridende 
ville fremme reformationen, omend på 
forskellig måde; det var by mod land, 
borgerskab og bønder mod adel, lavkirke 
mod højkirke.

Denne situation var opstået således: 
1523 gik Christian II i landflygtighed; han 
havde villet regere med byernes borgere
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Ry kirke
efter Resens Atlas 1677.

som sin politiske basis og skubbe adel og 
højkirke til side, bl.a. ved at berøve dem 
len og indtægter. Han havde også virket 
med energi for en humanistisk reform af 
kirken, helt optaget af den brede humani
stiske reformbevægelse, som ligger bag 
alle det 16. århundredes mange reforma
tioner, også den specielt lutherske, og det 
havde vakt uvilje hos alle konservativt 
indstillede og hos gammeldags katolik
ker; tilmed havde han indkaldt kætterske 
folk fra Wittenberg, hvor den regerende 
kurfyrste, kongens morbror, støttede Lu
thers sag. Måske i frygt for at han her 
ville gentage det stockholmske blodbad 
på svenske bisper og svensk adel gjorde 
den danske adel, med de fire jyske bisper 
i spidsen, oprør, og Chr. II drog uden
lands for at skaffe midler til at generobre 
riget. I første omgang tog han til Witten
berg, sad et helt år under Luthers prædi
kestol, og dybt deprimeret som han var, 
blev han grebet af Luthers forkyndelse og 

sluttede sig helt til ham, ligesom Luther 
tog sig af hans sag og flere gange lod de 
danske vide, at Christian II var deres lov
lige øvrighed, og at de skulle kalde ham 
tilbage. Men at slutte sig til Luther var 
det værste, han kunne gøre, hvis han ville 
vinde velvilje hos den mægtige habsburg- 
ske slægt som kejseren tilhørte - og Chri
stian II.s dronning var kejserens søster. 
Den fornemme familie havde ingen tillid 
til ham som politker, anså ham desuden 
for en kætter; han måtte vente syv år på 
sin chance.

I Danmark etablerede det sejrende op
rør en slags adelsrepublik og valgte Chri
stian II.s farbror, hertug Frederik af Sles- 
vig-Holsten, til topfigur, men han viste 
sig at være mere end som så, en snedig 
politiker, som altid havde det gode kort 
på hånden, at han kunne true med at gå 
af og gøre plads for Christian II. En 
sådan tanke fyldte den oprørske adel med 
rædsel, men blev til gengæld med begej
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string taget op af borgere og bønder, og 
blandt dem virkede Christian II.s propa
ganda særdeles effektivt. Et led i den var 
en oversættelse af Ny Testamente, udar
bejdet i Wittenberg og indsmuglet i Dan
mark; til Paulus’ breve havde borgmester 
Hans Mikkelsen føjet et brev fra ham 
selv, hvori han også formanede dansker
ne til at kalde Christian II hjem. Og net
op i borgerskabet begyndte nu reforma
toriske tanker at gøre sig gældende, frem
ført af prædikanter som - bortset måske 
fra Hans Tausen - hverken var store teo
loger eller ægte lutheranere, snarere hvad 
man kunne kalde protestanter og præget 
af almenreformatoriske ideer ; de var ofte 
fhv. præster og munke fra de lavere gra
der og fulde af had til højgejstligheden, 
og de var dygtige propagandister. Give 
borgere og bønder Christian II tilbage 
kunne konge og råd ikke - det ville være 
selvmord - men de kunne kompensere de 
lavere stænder på det religiøse plan og 
således erstatte dem, hvad man ikke kun
ne give dem politisk. Derfor fandt rege
ringen sig i, at byernes kirkegods overgik 
til borgerne, så f.ex. tiggerklostrene blev 
til skoler eller sociale stiftelser, og da der 
efter 1526 begyndte at opstå regulære fri
menigheder i byerne, støttede kongen de
res prædikanter med værnebreve.

Under stadig trusel om invasion fra 
Christian II gjaldt det at samle alle kræf
ter og altså holde den fordrevne konges 
venner i nogenlunde ro, og gennem hele 
sin ti-årige regeringstid gennemførte Fre
derik I med betydeligt held denne balan
cepolitik. Men i byerne gik den katolske 
kirke i et voxende forfald, som til sidst 
også mærkedes i landsognene, og reelt 

var kirken siden 1527 tvedelt; bispemyn- 
digheden gjaldt kun det katolske flertal; 
det evangeliske, ikke just lutherske, min
dretal ordnede alt på egen hånd, udenom 
bisperne. Og ikke mindst forstod adelen 
at fiske i rørte vande; den skaffede sig 
tiendefrihed - det gjaldt lige til 1903 - og 
på rådsmøderne lagde den tryk på kir
kens repræsentanter og stillede økonomi
ske krav som gengæld for at støtte dem 
mod reformatorerne; det kostede kirken 
dyrt, og tilmed gik en meget stor del af 
dens gods og værdier i statskassen, under 
påskud af nødvendigheden af oprustning 
mod Christian II - det betød f.ex., at 
langt det meste af kirkesølvet gik i smel
tediglerne.

Dertil kom, at kirken var lammet på 
højeste plan: Da den gamle ærkebiskop i 
Lund døde 1519, trængte Christian II en 
række af sine egne folk ind på ærkesto- 
len - en af dem var en ren forbryder, som 
han næsten omgående igen afsatte, lod 
hænge som tyv og brænde som kætter, og 
desuden blokerede paven ærkestolen, 
fordi han ville overlade den til en kardi
nal, der skulle hæve indtægterne og så 
passe embedet ved en vikar. Ærkesædet 
var altså vakant i hele reformationsperio
den; ærkebispen var selvskrevet regent i 
en kongeløs tid, men den mand, domka
pitlet korrekt havde valgt, kunne ikke 
gøre sig gældende, og nok kunne han 
bestyre godset og det administrative, men 
bispevielse kunne han ikke få, sålænge 
paven havde sin egen kandidat, og det 
betød igen en sjælesørgerisk katastrofe, 
fordi stiftet så ikke kunne have tillid til de 
saliggørende sakramenters gyldighed. Pa
vens og kongens egoistiske kirkepolitik 
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var en væsentlig årsag til reformationens 
fremgang, fordi der ikke var en anstændig 
og respekteret repræsentant for kirken på 
det vigtigste bispesæde. 1526 gik man vi
dere, afbrød forbindelsen med Rom, og 
herefter skulle biskoppers valg bekræftes 
af ærkebispen, men det raffinerede var, 
at der ingen ærkebiskop fandtes, og ingen 
skulle komme. Efter 1526 bestemte kon
ge og rigsråd alene over bispestolene, og i 
de østlige stifter kom der efterhånden 
folk, som ikke var retmæssig indviet og 
ikke kunne stå inde for kirkens åndelige 
eller religiøse funktioner, kun for den 
verdslige side af embedet. De penge, man 
plejede at betale i Rom for pavens be
kræftelse af biskopper, gik i statskassen 
og var øremærket til køb af våben mod 
Christian II, når han kom.

Og det gjorde han i 1531; han var igen 
blevet katolik og havde fået penge af sin 
svoger kejseren og de nederlandske byer, 
som satsede på ham i deres nordiske han
delspolitik; han rejste en hær og en flåde 
og landede, ikke som ventet i Jylland 
eller ved Øresund, men i Norge, og her 
blev han hjertelig modtaget; rigsråd og 
højgejstlighed sluttede sig med Nidaros- 
ærkebispen i spidsen helt til ham, men 
hans hær og flåde var svækket af efterårs- 
stormene, og politisk og især militært 
kunne han ikke hævde sin stilling; han 
indlod sig på forhandlinger med det dan
ske rigsråd, repræsenteret af Fyns biskop, 
gik i en fælde, blev forrådt og sad snart 
fangen på Sønderborg Slot, med forholds
ordre om at slå ham ned, hvis slottet blev 
truet af hans tilhængere. Men han var 
stadig en mulig tronkandidat; det mente 
ialtfald kejseren, som ganske vist ikke 

ønskede ham selv på tronen, men des iv
rigere arbejdede for hans arvinger, lige til 
1544.

I april 1533 døde Frederik I, og der 
indkaldtes til rådsmøde med kongevalg 
på dagsordenen - i juni og i København. 
Situationen var meget kompliceret. Rå
det havde lovet Frederik I at vælge en af 
hans sønner, men ikke sagt hvilken. Der 
var to muligheder: Den 30-årige hertug 
Christian fra Haderslev og den 12-årige 
hertug Hans. Den første var ilde set i 
rigsrådet; han var afgjort lutheraner - 
som 18-årig havde han overværet rigsda
gen i Worms og hørt Luther tale sin sag 
for verdens mægtigste forsamling, og det 
glemte han aldrig. 1528 havde han refor
meret sit lille nordslesvigske hertugdøm
me helt i luthersk ånd og stil som en regu
lær fyrstereformation, efter de mange ty
ske forbilleder. Ham vidste man hvor 
man havde, og da han dagen efter sin fars 
død tilskrev rådet og spurgte, om man 
ville se ham i København, fik han intet 
svar - det kunne han så tolke, som han 
ville! Men én stor fordel havde han i at 
kunne disponere over en lejehær og en 
feltherre med europæisk ry, og som fyr
sterne bejlede til, Johann Rantzau, og 
det vejede tungt til sin tid i Rye. Flere 
gange havde hertug Christian mulighed 
for at gribe magten i Danmark ved et 
militærkup, og det manglede ikke på op
fordringer om at gøre det, men han ville 
kun være konge ved et lovligt valg og lod 
alle chancer gå sig forbi. Og i rigsrådet 
reflekterede man på hans 12-årige bro
der, som jo i lange tider ville behøve en 
formynderregering og som man netop 
havde fået anbragt hos en dansk adels

13



mand, for at han kunne få en katolsk op
dragelse.

Den nordiske union gik i opløsning, da 
Sverige efter stockholmske blodbad gjor
de oprør og i Gustav Vasa fik en kraftig 
regent; des mere nødvendigt var det for 
det danske rigsråd at samarbejde med 
Norge om kongevalget og således redde, 
hvad reddes kunne af unionen; men Nor
ge var altså helt katolsk, og da det kom til 
stykket, sendte nordmændene afbud til 
rigsrådsmødet i København. Fuldt så 
nødvendigt var det at samarbejde med 
Slesvig og Holsten, og her var reforma
tionen vidt fremskreden, og yderligere 
kom der skub i sagerne, da hertug Chri
stian nu var ubestridt herre i begge her
tugdømmer. Men der var fjendskab mel
lem hertugdømmerne og Lubeck og der
med det mægtige handelsforbund, Han- 
saen, som Lubeck repræsenterede, og al
lerede længe havde Lubeck investeret 
stærkt i sin nordiske handel og ville gøre 
alt for at bevare sin indflydelse i Dan
mark. Og Lubeck førte handelskrig med 
det andet af de store nordeuropæiske 
»fællesmarkeder«, det nederlandske, 
som hertugdømmerne under modsæt
ningsforholdet til Lubeck var gået i han
delsforbund med. At alliere sig med her
tugdømmerne og altså med nederlænder
ne ville derfor være en alvorlig udfor
dring til Lubeck, og mens rigsrådsmødet i 
juni-juli 1533 blev holdt i København, 
lagde Lubeck pres på rådet ved at placere 
en stor flåde ved Dragør og lade sine ma
troser sværme i Københavns gader.

Rigsrådet var spaltet; der var en ærke- 
katolsk minoritet og en ligeså halsstarrig 
evangelisk fløj, men det brede og vage 

mellemparti, som havde flertal, ønskede 
en rolig kurs og fik sat igennem, at valget 
udsattes et år; den løsning gik også de nye 
biskopper, de som ikke havde katolsk 
indvielse, ind for, og det kunne meget 
tale for, men klogt var det alligevel ikke. 
Nu opstod for alvor adelsrepublikken, og 
rådsmedlemmerne sikrede sig bedst mu
ligt kongelige len og andre indtægter. Kir
ken skulle genrejses som en enhed, ledet 
af bisperne, men reformationen havde så 
effektivt bidt sig fast i byerne, at der måt
te tages hensyn til dem, så man fastholdt 
blot, at enhver frit skulle kunne prædike 
Guds ord, men tolkningen af, hvad Guds 
ord var, blev overladt til alle og enhver, 
så det kunne forstås både katolsk og e- 
vangelisk, og i virkeligheden forrådte bis
perne romerkirken, da de satte deres 
segl under en ordning, som lod dem ad
ministrere både katolske menigheder og 
evangeliske, som de måtte anse for kæt
terske. Siden svigtede de også deres eget 
givne ord, da de mod forligets ånd og 
bogstav greb til tvang mod de evangeliske 
menigheder og deres prædikanter, samti
dig med at de, omend forgæves, søgte at 
genskabe forbindelsen med paven. Kon
flikten blev stærkest, da ærkebisp og 
domkapitel i Lund skred ind mod den e- 
vangeliske ordning i den store handelsby 
Malmø, der havde et nært samarbejde 
med Lubeck; i Malmø var der en habil 
borgmester, en af de politisk mest drevne 
rævepelse vi har kendt, en mand der altid 
kom ned på benene og forstod at få vin
den i ryggen, uanset fra hvilken kant den 
blæste. Da gejstligheden i Lund begyndte 
sine overgreb mod Malmøs prædikanter, 
ophidsede borgmesteren borgerne; de
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GI. Rye Kirke har været lige 
så lang, som de nuværende 
bygninger viser, 7 fag. Skibet 
nåede helt frem til tårnet. I 
dag er der kun 4 fag tilbage.

stormede fæstningen Malmøhus, brød en 
del af den ned og tog de mange adelige 
sønner på byens gymnasium som gidsler. 
Lubeck var på pletten og sendte, kort før 
et nyt rådsmøde i sommeren 1534 skulle 
ordne kongevalget i København, påny sin 
flåde til Øresund, proklamerede Christi
an II som tronkandidat - det var en fane 
og en fanfare, som virkelig fik borgerne 
op at stå - og et par tyske grever fungere
de på Liibecks vegne som feltherrer - 
deraf navnet grevefejden. Oprøret slog 
omgående ud også i København, og så på 
hele Sjælland; både her og i Skåne, kort 

efter også på Fyn, væltede rigsrådsregi
mentet, roskildebispen som havde været 
en hovedmand, da kongevalget blev ud
sat og den impraktikable enhedskirke op
rettet, måtte flygte; de lokale rigsråds
medlemmer viste sig militært uduelige - 
og snart sad de fleste af dem som Liibecks 
gidsler i Nordtyskland.

Endnu var der ro i Jylland, men hvor 
længe? Under disse omstændigheder sam
ledes en del af de jyske rigsråder, også 
bisperne, i Set. Sørens kirke i Rye; dags
ordenen lød i og for sig kun på, at der 
skulle forhandles om militært samarbejde 
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med hertugdømmerne, som var blevet 
angrebet af Lubeck samtidig med, at den 
foretog sin flådeaktion i Øresund, men 
mødet faldt anderledes ud end ventet. 
Det skyldtes ikke rigsrådsmedlemmerne 
inde i kirken, men »den udenråds adel«, 
som ikke havde adgang til mødet og ska
rede sig udenfor. Det blev således ikke 
rådet, men lavadelen, som reelt kom til at 
træffe afgørelsen; disse adelsmænd uden
for rådet var i stort behov for gods og 
guld, socialt og økonomisk talte de ikke 
meget mere end velstillede bønder, og tit 
ikke engang det. Gruppen var talrig, men 
altså brødløs, og nu ville også den have 
sin del af kagen. Højadelen havde allere
de taget sin store bid af kirkegodset, nu 
var det tid for de lavere grader at hævde 
deres krav, og i hertug Christian så denne 
oversete gruppe sin redningsmand; med 
ham var reformationen af kirken sikret, 
og reformation var for lavadelen ensbety
dende med kirkegods. Mens rådets for
handlinger sneglede sig hen, voksede u- 
tålmodigheden, og tilsidst trængte de util
fredse ind i kirken; de kunne her mødes 
med storgodsejere fra egnen, som Mo
gens Gjø, hvis godser bl.a. lå mellem 
Århus og Randers, eller Erik Banner til 
Kalø; de to havde forgæves søgt at sætte 
hertug Christians valg igennem året før, 
og de havde sprængt rigsrådet i demon
strativ protest ved at forlade mødet i nat
lig flugt, da det ikke lykkedes, og ialtfald 
Mogens Gjø havde flere gange opfordret 
hertugen til at gøre et militærkup. De har 
givetvis støttet lavadelens krav om at få 
kongevalget på dagsordenen, og tilsidst 
enedes da også alle om at vælge hertug 
Christian; Århus-bispen, den hæderlige 

Ove Bille, gav, efter hvad der sagdes, 
grædende sit bifald, og han græd med god 
grund, for han var ikke i tvivl om, hvad 
der nu ville komme. Fem dage efter gen
tog en lille gruppe rigsråder fra egnen 
omkring Odense valget under det store 
St. Knudsmarked, men få dage derefter 
blev hele Fyn løbet over ende af oprøret.

Hertugen - nu kong Christian III - var 
selvsagt ikke med i Rye, men seks uger 
efter - den 18. august 1534 - blev han 
kongehyldet i Horsens af den jysk-fynske 
adel, af borgere og bønder, og lovede at 
give råd og adel en tilfredsstillende hånd
fæstning. Der må have stået en svær strid 
mellem adel og bisper om »troen og alle 
ceremonier«, men det blev indtil videre 
bestemt, »at enhver kunne skikke sig udi 
troen, som han vilde forsvare for Gud«. 
Foreløbig skulle altså tolerancen herske, 
men da de jyske byer den 19. august bad 
konge og råd sikre en evangelisk prædi
ken og gudstjeneste på dansk, fik de løf
te derom »på det, at papisters og kætte
res og anden falsk lærdom ikke ydermere 
måtte have fremgang«. Det var altså på 
længere sigt så som så med tolerancen, og 
udtalelsen har været det katolske bispe- 
parti en besk pille og har kun kunnet 
bekræfte Ove Billes bange anelser.

Imidlertid havde bisperne ingen anden 
udvej end at støtte kongens krig mod op
røret; det gjorde de også med store øko
nomiske ofre og for roskildebispens ved
kommende ved direkte krigsdeltagelse. 
Men det hjalp dem ikke, da først kongen 
havde sejret.

Om eftervirkningerne af kongevalget i 
Rye er kun kort at berette: Midt i sep
tember 1534 fængede oprøret i Nordjyl
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land; den 14. september kom en af Chri
stian II.s søofficerer, kaldet skipper Cle- 
ment, til Ålborg; i byen og alt land nord 
for Limfjorden flammede oprøret vold
somt op, og nu var det langt blodigere, 
end det havde været øst på; det kom til 
drab på adelsmænd og afbrænding af her
regårdene - voldstederne ligger der man
ge steder endnu - og snart beherskede 
bondeoprøret Jylland nordfra til en linie 
Randers-Varde; syd for den holdt rigsrå
det - ledet af Mogens Gjø og Erik Banner 
- stillingen.

Nu viste det sig, at kongevalget også 
militært set havde været rigtigt; selvsagt 
har Christian III.s lejehær og dens frem
ragende fører spillet en stor rolle ved sel
ve valget, og Rantzau gjorde nu det geni
ale træk at spærre Trene-floden og der
med lamme Liibecks handel; Lubeck blev 
nødt til at søge separatfred med Slesvig 
og Holsten, derimod ikke med Danmark, 
og dermed fik Rantzau frie hænder; på il
marcher gennem Vestjylland rensede han 
på 14 dage alt land syd for Limfjorden, og 
kort før jul stormede hans tropper Ål
borg, som var stærkt befæstet; bønderne 
blev totalt knust, og hævnen var grum; i 
49 nordjyske herreder mistede samtlige 
bønder al deres ejendom og måtte yder
ligere enkeltvis købe deres hals fri; skip
per Clement blev henrettet på Kolding- 
hus.

1535 invaderedes Fyn, som efter slaget 
på Øxnebjerg ved Assens helt kom i kon
gens hånd, og 1536 satte den kongelige 
hær over til Sjælland, til dels på svenske 
og tyske skibe, som var stillet til rådighed 
af Gustav Vasa og Christian III.s svoger, 
hertugen af Preussen. Mod oprør af en

hver art stod fyrster af enhver kaliber 
sammen, tro og teologi uanset. I Skåne 
blev oprøret udmanøvreret og med 
svensk hjælp militært knust. Malmø, hvor 
det hele var startet, gav op og fik takket 
være sin snilde borgmester en mild be
handling; men København holdt indædt 
ud, selv da alt håb om hjælp fra kejseren 
var udelukket. For ironisk nok var denne 
evangeliske stad, hvor Tausen virkede 
under hele oprøret og nu belejringen, i 
den sære situation, at kejseren var den 
eneste tilflugt, ikke for borgernes blå øj
nes skyld, men fordi han støttede Christi
an II.s arvinger i deres tronkrav. Omsider 
var byen omringet på alle måder, og da 
også det frugtbare Amager faldt i kon
gens hånd, bredte sulten sig; de udhung
rede borgere samledes på Gammeltorv 
og råbte, at nu var det nok, men oprørets 
leder, borgmester Ambrosius, der helt 
fra barndommen var en ven og tro fælle 
af Christian II, lod militæret hugge ind, 
og mange omkom. Kort efter måtte man 
dog åbne byportene for den kongelige 
hær, og beretninger om, hvad man så af 
elendighed under indtoget, kan endnu og 
selv idag give kuldegysninger.

Nu endelig havde kongevalget i Rye 
mere end to år før ført til hele rigets sam
ling under Christian III; det betød også 
reformationens sejr, og nu i luthersk og 
fyrstelig skikkelse; havde borgerne vun
det, ville vi også have fået en reforma
tion, men en demokratisk og humanistisk 
som i de tyske byer. Bisperne blev arre
steret og gjort til syndebukke for det mis
lykkede kongevalg, som havde fremkaldt 
borgerkrigen, skønt næsten hele adelen 
dengang havde stået på linie med dem; 
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der rettedes en mængde til dels ubevis
lige og propagandistiske beskyldninger 
mod dem, selvsagt for at gøre kongens 
reformation mere acceptabel og motive
re, at alt bispegods og bispeindkomster 
omgående blev inddraget i statskassen. 
Adelen fik sin tiendefrihed bekræftet og 
meget kirkegods overdraget, for, som det 
fromt hed, at holde sine bønder til at 
betale tiende rigtigt og rettidigt; en stor 
del af kirketienden endte også i statskas
sen, ligesom klostergodset eller domka
pitlernes gods, der senere blev til rytter
gods og dermed basis for en kommende 
folkeskole, mens kirkebygningerne af 
den efter 1660 enevældige konge sattes til 
auktion og solgtes til højstbydende for at 
dække omkostningerne ved den skånske 
krig. Bønderne var på alle måder lam
met; der kom ikke flere bondeoprør; de 
var godsejernes fæstere, og først så sent 
som i forrige århundrede blev det bonde
tid i Danmark. Borgerne klarede sig bed

re; handel og håndværk var og blev mere 
og mere et nødvendigt grundlag for lan
dets velfærd; men mest tjente kongen. 
Krongodset tredobledes, og dermed lag
des bunden under den kongelige enevæl
de, der til sin tid svækkede adelen og 
fremhævede borgerskabet. Christian II 
spillede fallit, men han havde været frem
synet.

Selvsagt var kongevalget i Rye en po
litisk affære - hvad ellers! Og det fik vidt
gående følger også for kirken, som miste
de al selvstændighed og blev statens reli
gionsdepartement. I en af proklamatio
nerne fra det møde mellem kongen, rigs
rådet og samfundets stænderrepræsentan
ter, som 1536 vedtog reformationen, ud
trykte Christian III med henrivende å- 
benhjertighed de barske og nøgne fakta: 
»Vi have det så med hverandre endrægte- 
lig besluttet, på det at Danmarks krone 
og konning kan blive des mere formuen
des, og om noget anfald kommer på riget

Festudvalget og »blomsterpigen« venter på Dronningen.
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Dronningen sammen med sognepræsten og festudvalgets formand - gamle gardere danner æresvagt.

af nogen indenlandsk eller udenlandsk 
magt, at man da des bedre kan formå og 
modstå og ikke mere skal have behov for 
at beskatte rigets menige indbyggere, når 
noget påkommer, som nu sket er, at bis- 
pestifternes gods, slotte, huse og jor
der. .. herefter til evig tid skal være og for
blive med al deres rente... lagt under kro
nen til kongens opretholdelse og menige 
rigets bedste«.

At så inddragelsen af bispe- og alt det 
andet kirkegods i statskassen dog ikke til 

evig tid fritog det menige folk for beskat
ning er en sag for sig. Den slags er kun 
propaganda, som er gentaget i det uende
lige, når det gjaldt at finde nye skatteob
jekter. Ingen vil nægte, at reformationen 
også var et religiøst anliggende, eller at 
mange, også Christian III personlig, var 
oprigtigt optaget af den side af sagen. 
Men det står fast, at kongevalget i Rye 
kom for at gøre kongen og samfundets 
top des mere formuende. Og det lykke
des.
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En gammel selvejergård
Af Jan Rømer

Enggården i Over Fløjstrup ligger nord
ligst i byen i vejgaflen mellem vejene til 
henholdsvis Beder og Moesgård. Mod øst 
er Fløjstrup skov og Kattegat, mod nord 
Moesgård og Skovmøllen. Enggården er 
firlænget med stuehus fra 1854, mens de 
øvrige bygninger er fra nyere tid. Dog er 
der nord for stuehuset en lille ældre sten
bygning, der tidligere tjente som mejeri.

Enggården er en gammel selvejergård, 
hvis historie kan følges fra midt i 1600- 
tallet.

Fløjstrup by er delt i Over Fløjstrup, 
som hører til Beder sogn, og Neder Fløj
strup, som hører til Malling sogn. Denne 
opdeling giver os mulighed for at gætte på 
de tidligste ejere af Enggården, da der 
også, i jordebogen 1635 og i matriklerne

Enggaarden i Over Fløjstrup.
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!
Engaardens mark (delvis) og 
bygninger 1970. Bemærk: 
parcel 7i er tilkøbt - bygnin
ger ændret.

Enggaardens mark (delvis) og 
bygninger 1852. Bemærk: 
bygn. nr. 7 er sammenbygget 
med bygn. pr. nr. 2.

dingkar og 0 album (18-4-0-0). I matrik
len 1688 finder vi stadig 5 gårde, herun
der én »SelfEier«, Søren Ollesen, matr. 
nr. 4 (gammel matr.) med hartkorn 12-1- 
2-1 samt skov sat til htk. 0-4-1-0. Det er

/
- yj

1664 og 1688 skelnes mellem de dele af 
Fløjstrup, som ligger i henholdsvis Beder 
og Malling sogne.

I 1634-35 var der ifølge Aarhusgaards 
jordebog 6 gårde i Over Fløjstrup. Des
værre nævnes ingen af dem udtrykkelig 
som selvejergård. Men i matriklen 1664 
nævnes én »SielfEyergaard« blandt 5 går
de. Den tilhørte Laurids Pedersen og hav
de hartkorn 18 tønder 4 skæpper 0 fjer

meget sandsynligt, at vi her har navnene 
på de to første selvejere i gården. I refe
rat af en senere retssag står nemlig i 1833, 
at det »ikke er oplyst, at Gaarden nogen
sinde efter Baroniet blev oprettet (1673) 
har været simpel Fæstegaard, men at. . . . 
Selvejerrettigheden fra Alders Tiid har 
ligget til Gaarden.«

Om det siden vil lykkes at finde ud af, 
hvilken af de 6 gårde i 1635 man kan 
kalde Enggården, er uvist.
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Enggården, Over Fløjstrup by, Beder sogn 
Matr. nr. 2a, 7i, 21. 52 tdr. land mark, 1 td. eng, 7 tdr. skov.

Overt. Ejere: Født Gift Død Bem.:

1635 9 Matr. 1635

-1664- LAURIDS PEDERSEN, selvejer 18-4-0-0 Matr. 1664

-1688- SØREN OLLESEN, selvejer 12-1-2-1 ager og eng
0-4-1-0 skov Matr. 88

—- JENS CHRISTENSEN

1719 LAURS LAURSEN 1690 1738 6-2-3-2 ager og eng 
0-0-1-1 1/4 skov

1738 ANNA JENSDATTER 1743 Enke e. fmd.

1743 SØREN ANDERSEN 1756 nævnt som 1713 1799 S.a. gdf. i Lillenor Anders
selvejer i Vilhbg. Fpr. da Søren Ander- Pedersen
sen, Beder, overtager et hus på grun- 6-3-0-Vz ager og eng
den. I skødet til sønnen gives gården til 
»evig arv og eje«

0-1-3-1 1/10 skov

1792 NIELS SØRENSEN
fører 1795-1828 en bog over høstudbyt
tet.
1828-33 retssag om ejerskab til Enggår
den.
1830 landsretsdom.
1833 højesteretsdom, derefter 1833 
skiftebrev.
Baron Gyldencrone tabte sagen. Ejer 
herefter er

1765 1794 1828 S.a. fmd.

1833 SØREN NIELSEN 1803 1833 1874 S.a. fmd.
1836 afgives et stort stk. i Fløjstrup 
skov til baron Gyldencrone for de fleste 
herligheds rettigheder, bl.a. inventar og 
besætning.
1854 købes matr. 7i og den nuv. hoved- 
bygn. kan bygges.

0-1-3-1

1868 HANS BUCHARDT KRISTIANSEN 1839 1868 1906 S.a. gdfæster Hans Christi
tidl. forvalter Moesgård. Sogneråds
form., opstillet til landsting 1906, men 
død på valgnatten.

ansen, Karrebæk.

KIRSTEN MARIE SØRENSDATTER 1842 1919 Enken driver gården videre. 
D.a. Søren Nielsen, ovenst.

1919 CHRISTINE MARIE CHRISTIAN
SEN

1871

1920

1952
D.a. fmd.

1920 CHRISTIAN RASMUSSEN 1878 1949 G.m. ovenst.

1948 KARLO THERKILDSEN og 1905
1931

1982 Tidl. gdm. Holme
BIRGITTE NIELSEN 
moderniserer gården.

1911 1982

1970 OLE THERKILDSEN og 1932
1959

S.a. fmd.
KIRSTEN SOLVEIG JENSEN 1937



At hartkornet i 1664 og 1688 er forskel
ligt, er der en forklaring på. Man fandt 
hurtigt ud af, at hartkornet i 1664 ikke 
var noget retfærdigt beskatningsgrundlag, 
og i 1683 begyndte man et kommissions
arbejde, som resulterede i en opmåling af 
jorden, en taksering af dens ydeevne (bo
nitet) og beregning af hartkornet d.v.s. 
skatteevnen. Generelt faldt hartkornsan- 
sættelsen noget i 1688. Desværre angiver 
matriklen for Over Fløjstrup ikke gam
melt hartkorn eller tidligere ejere, som 
det ellers ofte sker. Det havde nok sikret 
gårdens identitet helt.

Sikre oplysninger om gården får vi 1719 
i Vilhelmsborg fæsteprotokol: 21. 4. 1719 
deles Jens Christensens selvejergård i to 
halvgaarde på hver htk. 6-2-3-2 samt 
0-0-1-1V4 »kirkejord«. Jens Christensens 
egen overtagelse nogen tid før findes ikke 
i fæsteprotokollen, men ved delingen fik 
Laurs Laursen den senere Enggaard og 
Jacob Jensen den anden halvgård, den 
nuværende Anelyst, matr. nr. 7a. For
mentlig har begge halvgårdes bygninger 
indtil 1854 ligget, hvor nu Enggården 
alene ligger. Laurs Laursen døde og blev 
begravet 1. 7. 1738, men enken drev går
den videre til sin død 1743, hvorefter vi 
kan læse følgende i Vilhelmsborg fæste
protokol:

»1743. Christian Giildencrone, Friher
re til Wilhelmsborg, Herre til Moesgaard 
og Østergaard, Ridder, Hans Kgl. Majt.s 
Geheime og Conferentzeraad, Stiftsbefa
lingsmand over Viborg Stift og Amtmand 
over Hald Amt, gjør vitterlig, at jeg ha
ver stæd og fæst, saa og hermed stæder og 
fæster Søren Andersen af Liid Nord den 

partgaard i Over Fløjstrup, som Laurs 
Laursens enke, salig Anne Jensdatter 
sidst beboede. Dessen tilliggende jorder 
er bestaaende af hartkorn Nye Matricul 
Ager og Eng 6 tdr. 1 skp. 1% alb. og 
Skovskyld 2 skpr. P/2 alb., hvoraf for- 
næfnte Søren Andersen svarer alle Kongl. 
Skatter og Contributioner, som nu er el
ler herefter paakommende vorder, samt 
yder og clarerer den deraf gaaende aarlig 
Landgilde efter Jordebogen med ægt og 
arbejde udi Rette tiider. Til Indfæstning 
betalt 40 RdL Gårdens Bygninger haver 
han at forbedre og dem saa alle tiider udi 
god og forsvarlig stand at holde. Jorden 
rettelig at dyrke, gjøde og handle, intet 
derfra at bortleje eller lade frakomme, 
være sit Herskab eller befuldmægtiget hø
rig og lydig alt under dette sit Fæstes for
tabelse, og ellers at rette og forholde sig 
efter Hans Kongl. Majt.s allernaadigste 
Love og Forordninger. Naar ovenmeldte 
Søren Andersen alt forskrevne efterkom
mer, maa han bemeldte Partgaard med 
sin tilliggende jorder sin Livstiid nyde, 
bruge, beholde og besidde. Til bekræftel
se under min Haand og friherlig Signette.

Wilhelmsborg, den 12. Martz 1743.
C. Giildencrone 

(laksegl)«

Fæstebrevet findes i original i privat
eje, genpart i Vilhelmsborg fæsteproto
kol. Ingen af stederne nævnes noget om 
en selvejerstatus. Fæstet ligner alle an
dre. Men i 1756 nævnes Søren Andersen 
dog som selvejer i Vilhelmsborg fæste
protokol, idet en Søren Andersen (hus
mand) af Beders fæster et hus »paa Selv- 
Eier Søren Andersens Grund«. Forment
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lig har det ligget, hvor der stadig ligger et 
hus, lige syd for gården.

Selvejerbonden Søren Andersens far 
var gårdfæster i Lillenor Anders Peder
sen, født o. 1683 i Lille Fulden, fæste 
(Vilhbg.fp.) 1703, hvor han overtog går
den efter sin fader, Peder Pedersen, som 
der ses skifte efter i 1748 (Vilhbg. skp.). 
Moderen er Abbelone Sørensdatter, f. 
1673, d. 1771 i Malling sogn.

(Lille Fulden er det nuværende Fulden 
i Beder sogn, mens Store Fulden var en 
landsby i Mårslet sogn, nærmere Moes- 
gaard, nedlagt og inddraget under Moes- 
gaard o. 1700).

Selvejerbonden Søren Andersen blev 
født 1713 i Lillenor og døde i Fløjstrup 
26. 12. 1799, begravet 3. 1. 1800 i Beder, 
86 år. Han var gift med Karen Jacobsdat- 
ter, f. o. 1721, død 1796. Hun blev begra
vet i Beder 23. 11. 1796 og var da 75 år 
gammel.

Om Søren Andersen ved vi ikke meget 
mere. Dog må han have kunnet skrive. 
Hans underskrift på flere dokumenter er 
egenhændig og skrevet af en øvet hånd.

12. 4. 1792 solgte Søren Andersen går
den til sønnen Niels Sørensen, som det 
fremgår af følgende skøde:

»1792. Underskrevne Søren Andersen 
af Over Fløjstrup gør vitterligt, at jeg har 
solgt og afhændet, ligesom jeg hermed 

sælger, skjøder og aldeles afhænder, til 
min Søn Niels Sørensen, al den Ejendom, 
jeg har haft i den til ham afstandne Gaard 
her i Byen, som har Htk. Jordskyld 
6-0-3-V2 og Skovskyld 0-1-3-1 1/10, hvor- 
paa han af Husbonden allerede er med
delt Fæste. Og da bemeldte min Søn har 
givet fornøjelig Vederlag til mig og hans 
Medarvinger, mine andre Børn, som har 
lovet med Underskrift herpaa at give Til- 
staaelse desangaaende, saa skal benævnte 
Ejendom eller Selvejerret til ovenmeldte 
Gaard, saaledes som samme har tilhørt 
mig i følge Auctions Skøde af 1. April 
1743, og saaledes som Rettigheden af 
Arrilds Tid har været, saavel i Henseende 
til Husbygning, Skov og Mark som alt 
andet, med hvad Navn nævnes kan, intet 
i nogen Maade undtagen, tilhøre og følge 
ham og hans Arvinger til evig Arv og Eje, 
hvorimod han da ogsaa udreder alle de 
Byrder, der lovlig hviler paa Gaarden og 
tilkommer Kongen, Husbonden og an
dre.

Til Stadfæstelse har jeg ej alene selv 
egenhændig underskrevet og forseglet, 
men jeg har endogsaa formaaet tvende 
gode Mænd at underskrive til Vitterlig
hed.

Over Fløjstrup den 1. April 1792.
Søren Andersen 

(laksegl)

tf
Søren Andersens per
sonlige underskrift + 
utydeligt segl (beskå
ret).

)
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Til Vitterlighed underskriver efter Begæ
ring. (Navnene utydelige)«.

Som medunderskrivere finder vi Niels 
Sørensens brødre: Anders Fløystrup, Ja
cob Søren Søn, Jensørensen og Rasmus 
Sørensen samt svogrene (kvinder skrev 
ikke selv under) Jens Jens Søn og Niels 
Jenssøn, som skriver under på følgende:

»Underskrevne Niels Sørensens Sø
skende og Medarvinger i den Selvejerret, 
dette Skøde benævner, har aldeles ikke 
noget imod den derom imellem vor gamle 
Fader og ham sluttede Handel, da vi i den 
Henseende er fyldestgjorte.«

Dernæst står at læse:
»Skødet er læst ved Baroniet Vilhelms- 

borgs Birketing mandagen den 3. Febr. 
1794 og tilført samme Rets Pantebog 
Fol. 29.

test. M. Brandt 
constitueret Dommer og Birkeskriver.«

I øvrigt er dokumentet to gange for
synet med Søren Andersens segl med ik
ke helt definerbare symboler hentet fra 
botanikken. Også Anders Fløjstrups segl 
er på dokumentet, sammenslyngede bog
staver ANF omgivet af stiliserede løvgre
ne. Dette dokument bliver centralt som 
bevismateriale 40 år senere, da gårdens 
selvejerstatus anfægtes af baronen.

Søren Andersens segl.

En side af 
udbytteprotokol.

Niels Sørensen, født 1765, overtog alt
så gården i 1792 og drev den videre til sin 
død 1828. Han efterlod sig en bog, hvori 
han havde noteret høstudbyttet gennem 
alle årene, som det ses i oversigtsskema
et, udarbejdet af Knud Christiansen, lige
som der er et aftryk af en side i bogen.
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Niels Sørensen førte bog over gårdens avl i den tid han havde den. 
Jeg har sat det skematisk op som vist nedenfor. Årene 1792-1793 mangler. 

Ligeledes er der ikke ført regnskab i 1829. KC.

Aar
Trave Trave Trave

Havre
Læs
Ært

Trave 
Ialt

Rug Byg
Tdr. Skp.

Havre Ialt Ært
Rug Byg Tdr. Skp. Tdr. Skp. Tdr. Skp. Tdr. Skp.

1795 23 26 34 15 83 29 0 26 0 14 0 69 0 14 4
1796 25 48 42 20 115 21 0 24 4 26 0 71 4 12 5
1797 28 51 51 14 130 9 0 30 0 14 0 53 0 8 1
1798 18 29 34 7 81 9 3 26 0 14 0 49 0 0 4
1799 32 34 41 10 107 25 0 24 3 28 0 77 3 0 8
1800 23 38 43 6 104 25 0 30 0 22 0 77 0 6 0
1801 21 39 43 20 103 13 0 38 0 19 0 70 0 14 5
1802 20 45 42 19 107 8 4 26 3 16 0 51 6 2 4
1803 21 30 29 10 80 27 0 28 5 18 0 73 5 10 0
1804 29 44 45 14 118 8 3 18 4 16 0 42 7 9 2
1805 32 56 55 13 143 7 3 27 4 19 6 54 5 7 5
1806 23 34 37 6 94 20 1 27 5 20 2 68 0 7 0
1807 21 46 41 8 108 20 7 44 4 21 2 86 5 4 0
1808 32 56 51 15 139 21 7 37 3 25 0 83 7 15 2
1809 46 30 38 8 114 20 7 17 3 19 3 57 5 7 3
1810 27 50 41 7 118 25 4 26 0 19 5 71 1 5 0
1811 24 45 55 10 124 12 4 47 2 27 0 86 6 9 6
1812 29 51 44 18 124 20 0 24 6 23 6 68 4 5 6
1813 31 13 53 8 97 20 4 46 0 20 4 87 0 3 4
1814 16 30 44 12 90 7 0 21 0 22 0 50 0 8 7
1815 31 46 51 12 128 15 3 37 2 29 0 81 5 8 4
1816 30 39 40 9 109 17 5 28 2 21 2 67 1 12 0
1817 42 64 47 9 153 21 4 36 2 21 2 79 1 6 3
1818 16 45 33 8 94 9 0 39 4 21 6 70 2 8 0
1819 26 35 29 6 90 24 0 26 0 16 3 56 3 3 5
1820 42 59 55 11 156 33 0 51 0 18 0 102 0 9 0
1821 36 35 31 6 102 31 2 26 6 18 6 76 6 5 0
1822 32 64 47 3 143 24 0 38 4 20 0 82 4 2 1
1823 50 65 61 8 176 40 3 32 6 19 2 92 3 9 4
1824 28 41 34 7 103 27 3 30 0 16 0 73 3 6 0
1825 35 46 37 7 118 27 3 36 0 21 0 84 0 5 5
1826 28 40 30 6 98 21 6 33 0 18 2 73 0 7 2
1827 38 22 41 3 101 33 5 39 3 26 4 99 4 3 4
1828 32 42 44 10 118 30 3 32 2 20 7 83 4 12 6
1829 - - - - - - - - - - - - - - -
1830 34 47 43 5 124 24 0 38 0 28 0 90 0 3 0
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Niels Sørensen blev gift med en datter 
af Jens Andersen Logshøj i Fulden, Kir
sten Jensdatter, født 1775. De fik 8 børn, 
hvoraf kun 4 overlevede ham: Birthe, 
Søren, Jens og Anders. Kirsten Jensdat
ter døde allerede 1817, kun 42 år gam
mel, og Niels giftede sig ikke igen. Om 
Niels Sørensen ved man fra lægdsrullen 
1789, at han var 67 ¥4 tomme høj (176 cm) 
og slap for at springe soldat, fordi han 
»har en gammel fader, derfor forbigaa- 
es«.

Ved Niels Sørensens død opstod der en 
voldsom strid om ejerforholdet til Eng
gården. Arvingerne påstod, at gården var 
en selvejergård, mens baron Ove Christi
an Emerentius Gyldencrone påstod, at 
det var en almindelig fæstegård, som han 
havde rettighederne til. Striden blev af
gjort ved en lang og bitter retssag, som 
kom til at strække sig gennem 4 retsin
stanser og over 5 år.

De fleste gårde var fæstegårde. Fæste
ren ejede ikke gården. Han måtte betale 
en indfæstningsafgift ved tiltrædelsen af 
fæstet og dertil landgilde hvert år til eje
ren foruden forskellige skatter og afgifter 
til kronen. Hoveri var en anden obligato
risk ydelse til herremanden.

Gården kunne være en almindelig fæ
stegård, som fæsteren havde på livstid, 
hvis han ellers opfyldte conditionerne, 
men derpå havde ejeren ret til at bestem
me, hvem der skulle overtage den. Men 
det kunne også være en arvefæstegård, 
som slægten havde ret til at overtage, når 
fæsteren døde, men altså stadig på fæste
vilkår.

Selvejergårde var der kun få af. I Over 
Fløjstrup kendes kun én, i Neder Fløj

strup én. I Malling var der Vejelgaard, 
som Øvleslægten havde - og stadig har. 
Fælles for selvejergårdene var, at selve 
gården, dens jorder og skovstykker rent 
faktisk ejedes af bonden, som frit kunne 
omsætte den. Arvingerne bestemte, hvad 
der skulle ske ved dødsfald. Ingen kunne 
kræve en selvejergård til offentlig auk
tion. Afhængigheden af herremanden var 
dog stadig betydelig. Han havde fremde
les de såkaldte herlighedsrettigheder: 
Landgilde, hoveri, jagt og fiskeri. Dog 
kunne selvejerbonden købe sig disse ret
tigheder til. Dertil havde herremanden 
birkeret, d.v.s. ret til at holde birketing 
og udnævne dommeren. Han var således 
første retsinstans inden for birket. Også 
den udøvende magt besad han inden for 
visse grænser, såvel for fæstere som selv
ejere.

På Moesgaard ophørte hoveriet først i 
sidste halvdel af forrige århundrede. Det 
har dog været en efter datidens forhold 
ret human hoveriforpligtelse, der hvilede 
på Moesgaards bønder. Forpagteren hav
de ikke ret til selv at revse bønderne, og 
bønderne måtte ikke tilsiges til arbejde to 
dage i træk, hvis arbejdet kunne gøres på 
én. I så- eller høsttid, samt når vejene var 
ufremkommelige på grund af vejrliget, 
måtte bønderne blive hjemme.

På Vilhelmsborg blev markarbejdet o. 
1800 udført af ca. 83 gårde, og det gav 
ofte anledning til kontroverser. Her var 
man tilsyneladende ikke så humane, idet 
bønderne så sent som i 1830erne stadig 
kunne beordres til at møde til hoveri 
endog under deres eget høstarbejde, og 
Vilhelmsborgs træhest stod stadig i et 
hjørne af laden til skræk og advarsel.
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Det har været almindeligt, at herre
manden leverede besætning og inventar 
til gårdene, også til selvejergårdene, hvil
ket retssagen 1828-33 viser.

For at forstå retssagens baggrund må 
man vide, at baron Gyldencrone på Vil- 
helmsborg i 1821 blev sat under admini
stration - pengekassen var tom. Der har 
altså været god grund for baronen til at 
slås for de stumper, han kunne redde.

Den 16. 6. 1828, tre dage efter Niels 
Sørensens død, påbegyndtes skiftet efter 
ham med en almindelig vurderingsforret
ning, men den måtte udsættes, da der fra 
baronens side rejstes tvivl om selvejer
rettigheden. Da baronen besad birkeret, 
var det altså ham selv repræsenteret ved 
forvalter Mohr, der forestod skiftet. Na
turligt nok kunne skiftet herefter ikke be
handles videre ved Vilhelmsborg birke
ting, men henvistes til Hads-Ning herre
ders skifteret. Den 18. 1. 1830 forelå 
herfra en skiftedecision eller skiftekien- 
delse ved birkedommer, landvæsenscom- 
missair Christen Rasmussen. Der er ikke 
bevaret noget originalt herfra, men vi ved 
det fra et senere resume fra højesteret.

Baronen har ikke været tilfreds med 
udfaldet ved herredsretten. Selvejerret
tigheden var blevet fastslået, så baronen 
ankede. Allerede 4. 10. 1830 forelå lands- 
overretsdom fra Viborg. Også her endte 
det med samme resultat. Herredsrettens 
dom stadfæstedes, ved vi fra omtalte res- 
sume.

Hermed lod baronen sig dog ikke stille 
tilfreds. Han ankede direkte til kongen, 
som 20. 2. 1831 meddelte ham »oprejs
ningsbevilling«, som er bevaret i slægtens 
eje. Baron Gyldencrone fik Frederik VI.s 

tilladelse til at indbringe sagen for høje
steret. Fra denne retssag er bevaret en 
hel del, bl.a. en 10 siders dom og et 32 
sider stort skiftebrev med resume af hele 
sagsforløbet. Højesteret sættes 5. 2. 1833, 
og allerede 7. 2. afsiges dommen: Den 
tidligere dom bør ved magt at stande. 
Gården er selvejergård. Sagens omkost
ninger betales af baronen med 30 rdl. til 
Søren Nielsen og 80 rdl. til retten.

Orig. dok. (slægtseje)
Udskrift 

af
Høiesterets Domprotokol 

i Sagen N° 53
Hofjægermester OVE CHRISTIAN 

BARON af GYLDENCRONE 
contra

Arvingerne efter Gaardfæster NIELS 
SØRENSEN, nemlig Sønnerne SØREN, 

JENS og ANDERS med Værge.
Stevning, dat. d. 2ode Februar 1831.

Litanten paaanker en inden Viborg 
LandsOverret den 4de October 183o af
sagt Dom i en Sag, betræffende en om
tvistet Selveierrettighed til afdøde NIELS 
SØRENSENs Fæstegaard m.v.

Thi som ved bemeldte Dom saaledes er 
kjendt for Ret: Skiftedecisionen bør ved 
Magt at stande. Processens Omkostnin
ger for Overretten betaler Litanten Hof
jægermester Baron GYLDENCRONE 
til indstævnte Arvinger efter afgangen 
Gaardfæster NIELS SØRENSEN i Over 
Fløistrup med 30 rbd Sølv som udredes 
inden 8 Uger efter denne Doms lovlige 
Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

Og som ved den inden Baroniet Wil- 
helmsborg Birks Skifteret under d. 18de 
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Januar 1830 afsagte Decision saaledes er 
eragtet Hr. Hofjægermester Baron af 
GYLDENCRONE og tilkommende Be
sidder af Baroniet Wilhelmsborg bør an
sees som Herlighedseier af omtvistede 
Gaard i Over-Fløistrup og i denne Egen
skab være berettiget til at fordre af denne 
Gaard Hosbondshold eller Indfæstning40 
rbd Sølv samt aarlig Landgildepenge 3 
rbd 8V2 s Sølv, Rug 1 Tønde 5 Skjepper 
5/24 Fjerdingkar, Byg 2 Tdr 1 Skjeppe 
2 5/24 Fjerdingkar og Haure 2 Tdr 4 
Skjepper 2 Fjerdingkar og Houeri som 
hidtil efter gjieldende Bestemmelser, 
samt endvidere som hidtil at udvise Selv
ejerbonden hvad stort Træe han behøver 
af Gaardens Skov og ellers at udøve de 
Rettigheder som efter Loven og Anord
ninger maatte ifølge Herlighedens Natur 
tilkomme Herlighedseieren og ikke Selv
ejerbonden, men forøvrigt bør Værdien 
af Gaardens Bygninger, Jorder, Skov og 
andet rette Tilliggende som Selveierret- 
tighed under de nævnte Forpligtelser og 
de på Eiendommen hvilende offentlige 
Byrder beregnes NIELS SØRENSENs 
Stervboe til Indtægt.

Så indstevnes Overrettens Dom til Un- 
derkjendelse, Tilsidesættelse og Foran
dring samt bedre Rets Nydelse.

Derpå blev i Høiesteret 
Torsdagen den 7de Februar 1833 afsagt 

saadan Dom:
LandsOverRettens Dom bør ved Magt 

at stande. I Salarium til Justitsraad SALI- 
CATH for Høiesteret betaler Litanten 80 
rbd Sølv; Saa betaler han og til Justitskas
sen 5 rbd Sølv.

Høiesterets Justitscomptoir 
den 8de Februar 1833

Høiesterets Domprotokol 
(ulæselig underskrift)

Forevist for Avlsforvalteren paa Gaar- 
den den 15. Febr. 1833.

P. Stotzel

Aar 1833 d. 15 February er denne Dom 
Lovlig Forkyndet paa Hofjægermester 
Baron GYLDENCRONEs Bopæl men 
da han ey var hiemme eller nogen af den 
Familie henvendte vi os til AulsForvalter 
STOTZEL der paa Gaarden Som mod
tog Forkyndelsen og en udskrift af Dom
men og lovede at forkynde den for Hof
jægermesteren Baron af GYLDENCRO
NE Naar hånd kom hiem Som ventes Om 
et par dage.

Dette bevidnes herved af os Som For
hen inden Rætten Eedsvorne Stævne vid
ner for Maarslet Sogn.

Michel Jacobsen Jens Pedersen

Ordforklaring
Justitscomptoir justitskontor
Litanten klageren (her Baron

GYLDENCRONE)
rbd rigsbankdaler
s skilling
Salarium salær

Kommentar til højesteretsdommen:
Dommens udfald bliver altså, at arvinger
ne får gården som selvejergård, mens ba
ronen beholder herlighedsretten (Ind- 
fæstning, landgilde, hoveri m.m.).

Baronen må betale sagens omkostnin
ger med 30 rigsbankdaler til SØREN 
NIELSEN, 80 rigsbankdaler til Justitsråd 
SALICATH og 5 rigsbankdaler til justits
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kassen, ialt 115 rigsbankdaler eller om
trent, hvad gårdens besætning var værd - 
hvilket man mærker sig, når nu sagen går 
videre en gang mere, denne gang netop 
om besætning og inventar.

Nu burde der kunne afsluttes hurtigt - 
men nej! Baronen var endnu ikke en sla
gen mand. Kunne han ikke få gården, 
kunne han vel i det mindste få besætnin
gen og inventaret, og så begyndte en ny 
retssag herom. Tonen blev nu skærpet 
betragteligt. Fire indlæg er bevaret på 
landsarkivet i Viborg, men findes også i 
resumeet af retssagen, som er i slægtens 
eje. Ikke mindst arvingernes prokurator 
Schmidt anvendte et overraskende skarpt 
og bidende ironisk sprog i sit indlæg, som 
skal bringes i sin helhed sammen med et 
fra prokurator Vitus Ingerslev, by- og 
herredsfuldmægtig i København, som re
præsenterede baron Gyldencrone.

Fremlagt af prokurator INGERSLEV 
på Baron GYLDENCRONEs vegne i 
Hads-Ning Herreds Skifteret 7/6 1833:

Til
SkifteRetten i afgangen Gaardmand 
NIELS SØRENSENS Boe i 
Over-Fløistrup.

Da min Mandant endnu mangler nogle 
Beviser han agter at fremføre for Baroni
ets Ejendomsret til Besætning m.v. forbe
holder jeg mig derom ydermere at frem
komme med min Deduction.

Derimod har han i Egenskab af Over
formynder for Baroniet /.hvilket han na
turligvis in casu alligevel bliver, fordie 
han for denne Gang har overladt det til 

Herredsfogden at behandle Skiftet./ paa
lagt mig at protestere mod at Stervboe- 
gaarden udlægges den ældste Søn for 
Wurderingssummen 1300 Rbd Sedler 
hvilket er langt under dens Værdie. -Han 
vil nemlig for de Rettigheder Høieste- 
Retsdommen hjemler Boet give -1600 
Rbd Sedler og erklærer herved med mig, 
at vilde indestaae for at den Sum i det 
mindste skal blive buden derfor, naar den 
stilles til offentlig Auction; og han anta
ger den endnu vil koste mere. -Den 
Umyndige forurettes altsaa i det mindste 
for 100 Rbd hvis Inpationen lægges til 
Grund for Boets Deeling og derfor maae 
min Mandant i den nævnte Egenskab gjø- 
re saavel Værgen som den fungerende 
Skifteforvalter ansvarlige hvis de dette 
uagtet efterlade at prøve Auction der
over.

Ønskes Hr. Hofjægermesterens egen
hændige Tilstaaelse for at han vil inde
staae for at Eiendommen virkelig skal 
koste i det mindste 1600 Rbd Sedler, skal 
jeg på Anfordring skaffe den. Med Paa
stand om Auction over den Boet tilhø
rende Selveierret, indlades saaledes den
ne Deel af Qvæstionen under Kjendelse 
med Reservation af alt Lovligt.

Aarhuus d. 7e Junii 1833 
ærbødigst 
Ingerslev

Ordforklaring
Deduction udledning
Impationen 
in casu i dette tilfælde
Mandant en, som overlader 

en anden et mandat
Qvæstionen spørgsmålet, sagen
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Rbd rigsbankdaler
Stervboegaarden dødsbogården

Fremlagt af procurator N. E. SCHMIDT 
på arvingernes vegne

i Hads-Ning Herreds Skifteret 11/6 1833.

Promemoria!

Det er unægteligt at Hofjægermester Ba
ron GYLDENCRONE spiller under nær
værende Skifte en Rolle der ikke vil ge- 
raade ham til synderlig Ære.

-Efterat han i flere Aar med ald den 
Magt og Kraft han formaaede havde søgt 
at tilvende sig Arvingernes og deribland 
den Umyndiges Lovlige Arv og Ejendom 
nemlig Stervboegaarden der saa klart og 
ligefrem var deres og ikke hans som To 
og Een er Tre og alle hans bestræbelser i 
dette ædle Øyemaal vare ham frugtesløse 
fordi der er Lov og Ret i Danmark saavel 
for den simple Almuesmand som for 
Adelsmanden ja medens han paa nye sø
ger at tilvende sig en mindre Deel af 
deres Ejendom /. det er nemlig Gaardens 
Besætning./ bliver Hr. Baronen ligemed 
Eet saa veltænkende saa barmhjertig at 
han staaer frem paa den Umyndiges Veg
ne /:den Umyndige er nu et Menneske i 
sit 18de Aar og haver Værge der vist nok 
vil vide at i agttage hans Tarv uden at be
høve nogen phariserisk Hjelp./ Giererer 
sig som Overformynder og alene til den 
Umyndiges Gavn og Bedste og for at 
denne kan nyde sin fuldkomne Ret paata
ler at Gaarden er vurderet for lavt fordrer 
den til Auction og tilbyder at give en 
høyere Sum end Vurderingen. -Dersom 
hr Baronen istæden for at hente sin nu 

paakomne Barmhiertighed for sit Over
formynderskab ligefrem ville erkjende, at 
han er saa better og gram paa den myndi
ge Søn som den der fornemmelig har 
modsat sig hans Villie og afværget den 
Uret som han har villet tilføye samtlige 
Arvinger at han ville opofre af egne Mid
ler for at skade denne myndige Søn at 
denne kunde faae Gaarden til saa høy en 
Priis at han ikke kunde beholde eller 
besidde denne, eller han vilde erkjende 
at han er vant til at faae sin Villie at være 
Ejer af Gaarden og derfor, da nu ingen 
bedre Raad er, vil kjøbe den til hvilken
som helst Priis - da skulle jeg virkelig ikke 
modsige Hr. Baronen, og da vilde han 
vist faae alle Retsindige til at anse sig for 
sandrue.-

Men Hr. Baronen lader sig ved be
meldte sit Forhold i et slemt Vildrede. - 
Var det saaledes som han nu antager hans 
Pligt som Overformynder at paasee den 
Umyndiges Bedste saa har han unægtelig 
i flere Aar handlet ilde imod denne 
Umyndige i det han har procederet mod 
denne, søgt at betage denne sin Arv og 
Ejendom, uden at have sørget for en 
anden Overformynder i hans Sted er ble
ven udnævnt til at sørge for den Umyndi
ge i dette vigtige Anliggende, ja hvor in- 
consequent handler Hr. Baronen ikke 
idet han i et og samme Øyeblik vil sørge 
for den Umyndiges Bedste og tillige fra
tage ham hans lovlige Andeel i Gaardens 
Besætning. - At den Umyndige saavel- 
som de øvrige Arvinger i det hele taget er 
bedst tjent med at undvære Hr. Baronens 
Forsorg ligger klart for hver Mands Øye.-

Men foruden at Hr. Baronen saaledes 
lader sig i Vildrede og handler inconse- 
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quent vil hans Plan strande for ham idet 
han hverken er, kan være, eller bliver 
Overformynder i nærværende Tilfælde. - 
Skifteforvalteren er paa Landet tillige 
Overformynder. -Baronens Skifteret 
strekker sig efter Loven in specie 5-2-90 
Forord. 21. Juny 1793 kun til hans Fæste
re eller i al Fald til hans Arvefæstere om 
han nogen maatte eie efter Forord. 13 
May 1769; men kun at strekke sig til en 
Selvejerbonde efter Loven efter hvilken i 
sin Tid Amtmanden nu Herredsfogden 
tilkommer Skifteholdet. -Den Afdøde 
var, som nu en Høyesteretsdom har af
gjort, ingen Fæstebonde ingen Arvefæ
ster efter bemeldte Forord. 13. May 1769 
men en Selvejerbonde efter Loven. -Ba
ronen har jo og selv erkjendt at han ikke 
tilkom Skiftehold eller Skifteret i nærvæ
rende Tilfælde i det han har overdraget 
Skiftet til Herredsfogden. Jeg ser nok at 
han har sat Begiæringen til Herredsfog
den paa Skruer, men det nøtter ham in
tet; troede han at han fremdeles tilkom 
Skiftehold over Gaarden og at han i nær
værende Tilfælde ikke kunde øve denne 
da maatte han have henvendt sig til Am
tet om at faae en Skifteforvalter constitu- 
eret eller i det mindste have henholdt sig 
til Birkedommeren som det forhen skeet 
er under dette Skifte. -Hans Overdragel
se af Skiftet kan saaledes fornuftigvis ik
ke forklares anderledes end at han er- 
kjender at det hele Skiftehold af Gaarden 
tilkommer Herredsfogden. -Der er des
uden ingen videre Erkiendelse ved hvad 
der ved Loven allerede er bestemt. -

Her er imidlertid atter et Vildrede i Ba
ronens Fremfærd naar han vel paastaar 
under selve Skiftebehandlingen at øve 

Ret som Overformynder hvilket under 
ethvertsomhelst Tilfælde maa tilkomme 
Skifteforvalteren der nok selv vil vide at 
forestaae dette Hverv uden at behøve 
Baronens Hiælp; thi som sagt Skiftefor
valteren og Overformynderen maa og 
skal paa Landet være en Person. - Det er 
saaledes paa samtlige Arvingers og Vær
gers Vegne min Paastand at Hofjægerme
ster Baron Guldencrones Begiæring om 
at faae Stervboegaarden til Auction afvi
ses som Noget der er ham aldeles uved
kommende.-

Skulle Skifteforvalteren ei følge denne 
min Paastand forbeholder jeg mig nær
mere at godtgiøre at Gaarden som Selv- 
ejerbondegaard efter Loven skal tilfalde 
Arvingerne og ikke maa stilles til Auc
tion, saavel som enhver anden Lovlig Vei 
i dette Tilfælde.

Aarhuus 11 Juni 1833 
ærbødigst
TV. E. Schmidt

Ordforklaring
Procederet ført proces
Promemoria ? (lat. »for at huske«)
paa Skruer datidens »på skinner«??

Baronen ville presse Søren Nielsen til 
at betale 1600 rbd. for gården, som var 
vurderet til 1300 rbd., og han ville have 
den til offentlig auktion. Han fik aner
kendt, at besætningen i sin tid var leveret 
gården fra baroniet, men de andre på
stande, som mest ligner ren chikane, fik 
han ikke medhold i. Efter flere møder 
afsagde herredsfogeden dom 30. 7. 1833, 
og den 30. 10. samme år kunne der ud- 
færdiges skiftebrev efter Niels Sørensen, 
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32 tætskrevne sider, som fortæller om 
hele retssagen. Da havde både baronen 
og arvingerne accepteret dommen, Søren 
Nielsen dog kun under forudsætning af, 
at besætningen fik lov at blive ved går
den. Som betaling herfor afgav Søren 
Nielsen et stort stykke skov, vurderet til 
1200 rbd, beliggende i Fløjstrup skov tæt 
op ad baronens skov. Hvorledes dette 
skovstykke kan være vurderet til 1200 
rbd., når hele gården er vurderet til 1300 
rbd., er en gåde, som står tilbage at løse. 
Baroniet beholdt kun jagt- og fiskeriret
tigheden, men også den købte Søren 
Nielsen, dog først 1852, for 50 rbd. Også 
den handel findes originalpapiret på. En
delig købte Søren Nielsen jagtrettigheden 
til den sidste lille stump skov, matr. nr. 
21, i 1868, og da baronen forlængst havde 
afgivet birkeretten, havde han derefter 
ikke mere med Enggården at gøre. Et 
hidsigt kapitel i den gamle gårds historie 
var slut.

Udskrift
af Vilhelmsborg fæsteprotokol 

G.324-1 fol. 430b-431a:

»Under 26. August forrige Aar er som 
Hr. Stiftamtmand von Rosenørn bekendt 
mellem Gaardmand Søren Nielsen i Over 
Fløjstrup og mig oprettet en foreløbig 
Kontrakt, -med hvilken jeg har renonce
ret paa Landgilde, Hoverie og Indfæst- 
ning m.v. af (bemeldte) Gaard samt Hus
bondholdsbrevs Udstædelse paa (samme) 
mod derfor at modtage Vederlag i et 
skovstykke.

Denne Sags videre Afgiørelse beroer 
paa det Kongelige Danske Cancellies Ap
probation.

Flere Gaarde henstaae ikke fæsteledige 
paa Wilhelmsborg Gods.

Wilhelmsborg den 4. Febr. 1836
Guldencrone

Foreviist da Cancelliet nu har approbe
ret Indstillingen om Husbondholdsbrev 
for Søren Nielsen i Over Fløjstrup for
ventes dette snarest muligt - Naar Fæste
brevene ere tinglæste vil Attesterne der- 
paa være at indføre heri.

Aarhuus Skifterethuus 
d. 10. December 1836.«

Kommentar: Det er bestemt ikke noget 
almindeligt fæstebrev, vi her står over 
for. Det ligner ikke noget andet i fæste
protokollen. Derimod er det selvejerbon
den, som nu ikke alene får husbondholds
brev (begrænset selveje), men tillige fri
tages for landgilde, hoveri, indfæstning 
m.v. (altså fuldt selveje med alle herlig
hedsrettigheder). Prisen er afståelse af et 
skovstykke.

P.S.: Skadede partier i protokollen er 
erstattet med relevante udtryk i parentes.

Originale aktstykker i privateje 
vedrørende Enggården

1. Fæstebrev 1743, SØREN ANDER
SENS fæste, kendes også fra Vil- 
helmsborgs Fæsteprotokol

2. Skøde fra SØREN ANDERSEN til 
NIELS SØRENSEN 1792.
Gården skødes »til evig arv og eje«.

3. NIELS SØRENSENS avlsprotokol 
1795-1828 (-1830).

33



4. Oprejsningsbevilling 1831. (Tilladel
se til at baron OVE GYLDENCRO
NE indbringer sagen for højesteret.

5. Udskrift af højesterets Domsproto
kol 15/2 1833.

6. Referat af processen i Højesteret 
med kendelse, 5-7/2 1833.
Dok. dat. 20/2 1833. 6 sider.

7. Skøde til SØREN NIELSEN 15/8 
1833.

8. Skiftebrev efter NIELS SØRENSEN 
med referat af hele retssagen, dat. 

30/10 1833. 17 sider.

9. Genpart af forretning mellem Baron 
Gyldencrone og SØREN NIELSEN. 
Dat. 10/2 1836. (Overdragelse af et 
skovstykke i Fløjstrup skov, parcel 
nr. 13).

10. Skrivelse i sag fra Overfløjstrup. De 
sidste Herlighedsrettigheder over
drages, 50 rigsdaler, dat. 17/2 1852.

11. Skøde på ovennævnte nr. 10, dat. 
24/6 1852 med senere tilførsel af

24/10 1868 vedr. jagtret i skovskiftet 
Matr. nr. 21.

12. Udateret skrivelse, formentlig en 
kladde til brev fra enten procurator 
N. E. SCHMIDT eller SØREN 
NIELSEN til Baronen - efter rets
sagen.

13. Skøde fra NIELS SØRENSEN (en 
anden end »vor«) til SØREN NIEL
SEN vedr. matr. 7i dat. 17/2 1854.

14. Skøde fra SØREN NIELSEN til 
HANS BUCHARDT KRISTIAN
SEN 1869.

Der er enkelte andre aktstykker af min
dre betydning, som endnu ikke er regi
strerede.

Hvorfra nu alle disse originale papirer? 
Åh jo! De blev for ca. 10 år siden reddet 
fra den visse undergang. De sad som 
tætningsmateriale under spærene i et hus, 
og de havnede hos den helt rigtige, nem
lig Knud Christiansen, som med venera
tion har taget dem i sin varetægt, har 
»oversat« dem og stillet dem til rådighed 
for denne redegørelse.
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Skovlovringer, træskomænd og træskomuseum
Af Søren Bach

Den første oldnordiske inddeling af et 
land var vistnok inddeling i sysler. Man 
ved ikke efter hvilke grænser man afsatte 
et syssel, måske var det de gamle stam- 
megrænser, måske var det geografiske 
grænser som vandløb, højdedrag eller lig
nende. Jylland blev inddelt i sysler i det 
10. århundrede og alt tyder på, at det var 
Harald Blåtand, der indførte denne ind
deling, som i de følgende århundreder fik 
en meget stor betydning. Århus stift var 
inddelt i tre sysler: Øster Ommer syssel, 
eller en del heraf, Åbo syssel og Lover 
syssel. Hvert af syslerne blev så igen delt i 
herreder.

Lover syssel, som jeg her skal beskæf
tige mig med, strækker sig fra Salling i 
nord til Vejle fjord i syd og omfatter: 
Lysgård, Hids, Tyrsting-Vrads, Voer, 
Nim, Hads, Bjerre og Hatting herreder. 
Hele det midtjyske skov-højland, på vest
siden af Gudenå, ligger altså i Lover sys
sel.

Beboerne i Lover syssel blev kaldt lov
ringer og de, der boede i de skovrige egne 
ved Rye, Them og Silkeborg, blev kaldt 
skovlovringer.

Disse skovlovringer har på et meget 
tidligt tidspunkt begyndt at fremstille 
brugsting af træ, først til eget brug, men 
senere drog skovlovringerne ud i de mere 
skovfattige egne og solgte deres produk

ter. Det var navnlig derfra, skovlovrin
gerne blev kendt, og der stod en vis re
spekt om disse fåmælte mænd inde fra de 
store skove.

Ry. som fra oldtiden, op gennem mid
delalderen, var den mest betydende by i 
Midtjylland, blev betegnet som skovlov
ringernes hjemsted, og det var vel ikke 
uden grund. Selv om byen oprindelig var 
en bondeby, så fandt beboerne meget tid
ligt ud af, at de kunne lave alle mulige 
redskaber af træ, og træ var der jo nok af. 
De var sikkert allerede i vikingetiden ble
vet så dygtige til at forarbejde træ, så de 
var i stand til at tildanne skibsplanker og 
bygge vikingeskibe.

Da Øm kloster blev påbegyndt i året 
1172, har munkene sikkert hurtigt fået 
øje på disse mænd og har ansat nogle af 
dem som tømrere i klosteret. laltfald blev 
Ry boplads for klosterets håndværkere, 
den blev klosterets handelsby og blev 
købstad. Dengang har der været en stor 
produktion af brugsting af træ, og da klo
steret oprettede de fire store markeder i 
Ry, var der jo gode muligheder for at få 
produktionen afsat. Hvornår træskofrem
stillingen er begyndt, ved vi ikke, men 
det har sikkert allerede været i 1100 tal
let, måske før. En historieskriver fortæl
ler, at styringsmændene på Olaf Trygva- 
sons skib, Ormen hin lange, havde træ
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skotrug på fødderne, det var før år 1000. 
På Klosterlund museum findes en træsko, 
som er fundet i Bøllingsø, den er tidsbe
stemt, efter kulstof 14 metoden, til en
gang i det 14. århundrede.

Da Øm kloster blev nedlagt i 1536, har 
det jo været en katastrofe for indbygger
ne i Ry. Hvad skulle de nu leve af? Det 
ligger ligefor at antage, at de slog ind på 
produktionen af træting, som de så drog 
ud og solgte i de mere skovfattige egne. 
Denne produktion har også omfattet træ
sko.

Efterhånden er fremstillingen af trætin
gene blevet specialiseret og blevet til 
håndværk som træskomænd, hjulmænd, 
skemagere o.s.v. De var skovlovringer, 
de havde ord for at være velhavende, 
men også for at være vanskelige at omgås.

Det havde altid været skik, at skovlov- 
ringerne hentede det træ, de skulle bruge, 
i skoven. Da byen og skoven kom ind 
under Skanderborg len, blev det noget 
andet. Nu var det kongen, der ejede sko
ven, og det blev forbudt at hente træ i 
skoven uden tilladelse. Det blev betragtet 
som simpelt tyveri, og tyvene blev hængt, 
så der er mange, der af den grund har 
dinglet i den Ry galge.

Produktionen af trætingene fortsatte, 
hvadenten skovlovringerne så skaffede 
træet på lovlig eller ulovlig vis, og der 
blev stadigvæk mere brug for træsko.

Så i 1781 blev Ry Sønderskov til salg. 
Ejeren af Bakkegården, Niels Jensen, så 
her en chance for, at byen nu kunne blive 
selvforsynende med træ, og han foreslog 
de andre bønder, at de skulle købe sko
ven i fællesskab. Da de ikke var særlig 
interesserede, sagde Niels Jensen: »Ja, 

men så kyewer a’en missel sjel.« Så var 
der dog fem andre bønder, som gik med 
ham, og disse seks købte så i fællesskab 
Sønderskoven. Det fortælles, at de fem 
bønder, som Niels Jensen fik til at skrive 
under på handelen, bagefter gik hjem og 
sad og græd ved hver sin bordende.

Det viste sig dog hurtigt, at det var en 
god investering, de havde gjort, nu kom 
der rigtig gang i træskoproduktionen, nu 
da de selv havde råvaren, bøgetræet. 
Bønderne ansatte træskokarle til at lave 
træsko. Bonden leverede træet, og træ
skokarlene lavede træskoene, og indtæg
ten delte de med halvt til hver. Efterhån
den var der mange træskomænd, som 
blev selvstændige og selv havde deres træ
skoværksted. De købte så træet i skoven, 
som regel på roden, og de skulle så selv 
fælde det og få det kørt hjem. Disse køb 
foregik på skovauktioner, som skovejer
ne afholdt, og der blev skænket godt med 
gratis kaffepunce til træskomændene, 
som så ofte vurderede træerne til at være 
større end de egentlig var, og derved fik 
skovejerne deres kaffepunce godt betalt. 
Den store træskoproduktion bevirkede, 
at bønderne i Ry blev meget rige.

Den, der satte handelen med træsko i 
system, var kromanden i Ry, Peder Laur
sen. Han var en dygtig handelsmand og 
drev en stor engros virksomhed med træ
sko. Han blev en meget rig mand, og træ
skomændene betragtede ham nærmest 
som en afgud. Når de skulle have deres 
betaling for træskoene, kom de på hose
sokker ind i hans sovekammer, hvor han 
sad med en mægtig pengepose mellem 
knæene og øste blanke sølvdalere op.
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Træskomand i arbejde.

Da træskoproduktionen var på det høj
este i det 19. århundrede, var ca. halvde
len af Ry sogns beboere beskæftiget ved 
træskofremstilling, og det var store 
mængder af træsko, der solgtes herfra. 
Når træskogrossereren havde samlet nok 
til en skibsladning, så kørte han træsko
ene enten til Århus eller Horsens, hvor
fra de blev sejlet til København, eller 
hvor de nu skulle hen.

At det undertiden var store mægnder 
træsko, som grossererne lå inde med, kan 
man blandt andet se af en vise fra den tid. 
Det var fra den store brand i Ry den 9. 
december 1832, da der brændte tre store 
gårde og lige så mange huse. En lokal 
digter, Jens Brødløs, skrev en vise om 
begivenheden. Et af versene lyder sådan: 
»Den anden advent-søndag, den gerning 
var bestemt. Det var hos dig, Rasmus 

Sørensen, den ildebrand blev tændt. Ej 
alene var det gårdene, der brændte, men 
trende huse gik op i luer med. Tilmed så 
mange træsko, ja hele snese læsser, der 
brændte på et sted«.

Et læs var 16 snese, altså 320 par træ
sko.

Træskoproduktionen var på det høje
ste i midten af forrige århundrede. Da var 
der i Rye sogn 164 træskomænd, i Them 
sogn 133, i Linå sogn 59 og i Sdr. Vissing 
sogn 31 træskomænd, og fra Rye sogn 
blev der solgt ca. 186.000 par træsko år
ligt. (De Linå træskomænd var ikke skov
lovringer, de boede i Åbo syssel).

Selvom træskomændene mente, at de
res håndværk aldrig gik af mode, at træ
sko ikke kunne laves på maskine, så gik 
det dog sådan, at træskofabrikkerne ef
terhånden slog træskomændene ud. Hvad 
dette betød i Ry, kan man nok forestille 
sig. Mange træskomænd tog arbejde på 
træskofabrikkerne, men de kunne jo ikke 
komme i arbejde allesammen, og lønnen 
var meget lille. Van Deurs på Rye mølle 
byggede en træskofabrik på Smørholmen 
bagved møllen, det var omkring 1880.

Sådan endte træskoeventyret i Ry sogn.
Der var dog mange træskomænd, som 

blev ved at lave træsko, indtil de døde, 
men der blev ikke oplært nye i faget. De 
sidste aktive træskomænd i Ry sogn døde 
omkring 1960. Det var Rasmus Kristian 
Rasmussen og Johan Nielsen.

Der har ofte været tanker fremme om 
at lave et træskomuseum i Rye, men det 
er aldrig blevet til noget, fordi man ikke 
kunne klare økonomien.

Så blev ideen igen fremsat på Ry og 
omegns turistforenings generalforsam-
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Træskomuseet i Rye.

ling, hvor man blev enige om at rette en 
henvendelse til Rye borgerforening om at 
tage sig af sagen. Der blev nedsat et ud
valg til at undersøge, hvilke muligheder 
der var for at få træskomuseet oprettet.

Der blev rettet henvendelse til Ry 
kommune, der stillede sig meget velvillig 
overfor tanken.

Udvalget fik overladt skolestuen i den 
gamle forskole, og den blev gjort i stand, 
så den kunne bruges til formålet.

Udvalget arbejdede også på at få op
rettet en museumsforening til at forestå 
museet. Denne museumsforening blev 
hurtigt etableret, og dens bestyrelse gik i 
gang med at samle træskoværktøj m.m.

Dette lykkedes, så man efterhånden hav
de et komplet træskoværksted med alt til
behør.

Museet, som ligger på Jægergårdsvej 5, 
blev åbnet den 14. april 1984. Der har vist 
sig at være stor interesse for træskomu
seet, besøgstallet det første år oversteg 
bestyrelsens forventninger.

Interessen for museet har også vist sig 
ved alle de ting, der er blevet givet hertil, 
og der bliver stadig ved at komme værk
tøj og andet, som har tilhørt træsko- 
mænd.
At det var i sidste øjeblik træskomuseet 
blev etableret, har vist sig ved, at i den 
korte tid, museet har eksisteret, er flere
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Fagfolk diskuterer.

af dem, der havde kendskab til træsko
fremstillingen døde. Om ganske få år er 
der ingen, der kan huske, hvordan træ
skomanden boede og arbejdede. Nu kan 
træskomuseet fortælle om en epoke i Ry 
sogns historie, om en tid, hvor arbejdere 
og bønder, ved flid og dygtighed, forstod 
at hæve sig op over tidligere tiders fattig
dom og elendighed.

Heldigvis har tidligere førstelærer, Ha
rald Nielsen, Rye, optaget en film om 
træskofremstillingen.

Han har også skrevet en bog: »Træsko
mageriet i Rye sogn«.

Dansk træskomagerforening har udgi
vet en bog: »Træskoens saga«, skrevet af 

Alfred Kristensen.
Tidligere højskoleforstander ved Ry 

højskole, Rasmus Bording, har også skre
vet om træskoegnen.

Museet er åbent for besøgende hver 
lørdag og søn- og helligdage fra kl. 14,00 
til kl. 16,00 i tiden fra 1. maj til 1. sep
tember.

Andre tider derudover ved henvendel
se på telefon 06-89 81 00.
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Natmandsfolk
Af Ove Terp

Natmænd og rakkere kaldtes de folk, der 
fik overdraget eller blev pålagt det aller- 
tarveligste arbejde.

I reglen fandtes der en rakker eller nat
mand i hvert herred og en for hver køb
stad. Natmanden var ansat af proprietæ
rerne i herredet efter autorisation af amt
manden, mens de i byerne blev ansat af 
bystyret. Det var i reglen den største 
lodsejer, der skulle lægge jord til, og det 
blev for Hads herreds vedkommende Aa- 
kjær gods. Der er ikke fundet nogen for
klaring på, at huset kom til at ligge i 
Ørting. Men når godsejer Lasson på Aa- 
kjær i et brev fra 1769 skriver: »...da 
siden herredsmandens bopæl skal være på 
min grund...«, og der senere i brevet står: 
»...da dertil skal blive udvist plads uden 
for Ørting by«, så kan vi være sikre på, at 
netop det sted, hvor man i 1770 opførte 
det, vi i dag kalder »Rakkerhuset«, har 
været benyttet til bolig for natmanden 
eller rakkeren.

Arbejdet i en købstad eller et herred 
var næsten ens. Den væsentligste forskel 
var, at købstadnatmanden skulle holde 
rendestenen fri for affald og på bestilling 
rense nathuset. Men hvorfor smed man 
affald i rendestenen? Der var simpelthen 
ikke plads andre steder. Ønskede man at 
bo inden for byens porte, kunne man 

ikke få plads til for- og baghave eller 
udhus til husdyr med plads til mødding.

Natmanden var også skorstensfejer. At 
lade sin skorsten feje var en tvungen sag i 
byerne, og da det ansås for uærligt arbej
de, blev det natmandens gerning. Der 
gjaldt ikke den samme pligt på landet, 
derfor ved vi mindre om forholdene der 
på dette område.

Før kristendommen kom hertil, var det 
ifølge Troels Lund en berusende nydelse 
at spise hestekød ved de store offerfester, 
men offerfester var en hedensk skik, som 
kristendommen var modstander af. Det 
har næppe været meningen, at ingen måt
te spise hestekød - nok bruge hesten til 
det nyttige først og siden slagte og spise 
den -, men virkningen af den stærke mod
stand mod de hedenske offerfester var så 
massiv, at hesten nu ved sin død blev en 
uren skabning, som ingen kunne røre u- 
den at miste sin ære, og så var vejen åben 
for rakkerne, som udmærket kunne tage 
sig af de døde heste og senere andre selv
døde firbenede væsener. Det kaldtes for 
uærligt arbejde at være rakker eller nat
mand, og uærligt betød det samme som 
urent i dag.

Den tids hestehold var meget stort. 
Arbejdet på hovmarken krævede det, 
redskaberne var ringe, vejene dårlige, og 
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folk var nok også betydelig hårdere ved 
deres dyr, der jo fortinsvis brugtes til ar
bejde for andre og langt mindre til bon
dens egen gavn. Når vi dertil lægger en 
mangelfuld fodring, kunne en hest ikke 
holde ret mange år. Men slå den ihjel 
gjorde man ikke, det var uærligt. De rin
geste heste blev »slået løs« om efteråret 
og blev betegnet som helmisser eller ud
gangsøg. De måtte så stå vinteren igen
nem på egen kost og logi. De overlevende 
blev indfanget om foråret, når markar
bejdet skulle begynde. De selvdøde var 
det rakkerens arbejde at flå og nedgrave 
eller føre til rakkerkulen. Efter en hård 
vinter kunne der være et stort fald blandt 
helmisserne, så det gav meget arbejde. 
Undertiden slog man nogle ned om efter
året, så huden ikke kom til at ligge og 
rådne, men det blev først almindeligt i 
begyndelsen af 1700 tallet.

Fodertilstanden blandt de øvrige hus
dyr var ikke meget bedre, og kom der 
kvægpest, var dødeligheden uhyggelig 
stor. Under kvægpesten i perioden 1745 - 
1781 skulle bønderne selv aftage huden. 
Byfogden eller herredsfogden blev pålagt 
at være til stede ved det første døde krea
tur og lægge hånd på det for at tvinge 
almuen til at overholde bestemmelsen.

Det var langtfra alle, der ville rette sig 
efter denne bestemmelse. Desuden så 
natmændene deres indtægter beskåret, så 
de støttede bøndernes og deres tjeneste
folks gamle fordomme mod at flå ådsler. 
Frygten for at blive udelukket fra fælles
skabet og blive udsat for hån og ringeagt 
var større end faren for at skulle udrede 
en bøde. En bonde, der forsøgte at ned
grave et kreatur bag sin gård uden først at 

flå det, blev af natmanden med henvis
ning til den kongelige forordning tvunget 
til at grave det op igen, så natmanden 
kunne få huden.

Kristian II. (1513-1523) befalede, at 
der skulle graves rakkerhuler uden for 
hver købstad og hver landsby, og her 
bruges for første gang ordet rakker, der 
menes at stamme fra nedertysk og bety
de: Den som spænder på pinebænken, og 
det stemmer med rakkerens pligt til at 
være bøddelens håndlanger.

Måske har rakkeren i Ørting været 
håndlanger for bøddelen den 19. dec. 
1769. Den dag blev Hans Rasmussen af 
Aalstrup halshugget med sværd på Aa- 
kjær for begået mord på Appelone Chri- 
stensdatter. Begges død er indført i Fal- 
ling kirkebog, men det ses ikke, hvor den 
henrettede blev begravet.

I Hads herred lå natmandens hus i Ør
ting bys vestlige ende, ca. 100 m uden for 
byen. Der har også været en rakkerkule 
på stedet. Nulevende folk har fortalt, at 
der fandtes knogler af dyr ved gravear
bejde i haven.

Natmanden havde også den bestilling 
af ihjelslå løsgående hunde. Det berettes, 
at der i Helsingør i 1582-84 blev dræbt 
520.

Natmandens børn var urene og havde 
ingen omgang med andre børn, og nat
manden selv ville ingen vide af. Til visse 
fester kunne man dog ikke helt formene 
dem adgang. Ved en ungdomsfest var en 
natmands datter kommet ind og havde 
taget ophold et sted i storstuen. Under en 
pause i musikken ville en gårdmandssøn 
gå over og give sin kæreste et kys, men 
tog fejl i mørket, så det blev natmandens 
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datter, der fik det. Skønt han gjorde alt 
for at undskylde fejltagelsen og lovede 
næsten alt, hvad han ejede, blev han så 
hånet af de tilstedeværende, at hans kæ
reste ikke ville vide af ham, skønt deres 
bryllup var fastsat. Han måtte tage nat
mandens datter og med hende drage bort 
for at lære håndteringen og lære at leve af 
den.

Hvor natmanden deltog i gilder, måtte 
han selv medbringe bestik og ølkrus. Hu
go Mathiesen fortæller i sin bog, Bøddel 
og Galgefugl: »at have drukket af samme 
krus som natmanden, og det bagefter 
blev kendt, at natmanden havde benyttet 
kruset, kunne ryste stærke bønderkarle 
så kraftigt, at det fremkaldte stærke op
kastninger.«

Natmandens omgangskreds blev derfor 
stort set samfundets udstødte som tyvs
mærkede, omstrejfende natmænd og lig
nende. Omstrejfende natmænd var som 
regel efterkommere af natmænd og f.eks. 
bortrømte soldater, der søgte ind i er
hvervet for at undgå soldatertjenesten. 
Nogle af disse omstrejfere kunne nat
manden antage som medhjælp. Havde 
han et godt distrikt, kunne der godt være 
brug for hjælp især under en kvægpest, 
eller når der i en hård vinter var stort fald 
blandt helmisserne.

Mange omstrejfere medførte en glarki- 
ste og søgte at ernære sig som glarmestre, 
og de fermeste af dem kunne også klare 
en blyrude. De fleste kunne dog ikke 
skaffe indtægter nok, og værst var det for 
dem, der havde kone og børn. De måtte 
supplere indtægten med tiggeri eller i en 
snæver vending ved almindeligt tyveri.

Var man bange for den almindelige 

natmand, var det for intet at regne mod 
disse omløbere, og helt galt var det, hvis 
de kom en dag, hvor de fleste i landsbyen 
var på hoveri. Fik de ikke så meget som 
ventet i en gård, var de ikke sene til at 
true med den røde hane.

Det kan ikke stærkt nok understreges, 
hvor ringeagtende og nedladende man 
har set på natmanden. Denne ringeagt 
gjorde det så at sige umuligt for nat
mandsfolk og deres børn at søge andet 
arbejde. Hen i 1700 tallet begynder rege
ringen eller kancelliet at interessere sig 
for natmandens stilling i samfundet. Hvor 
svært det har været at nedbryde de gamle 
fordomme, vil man forstå, når det først 
lykkedes at afskaffe natmandsarbejdet i 
1835 efter en storstilet jagt på de sidste 
natmænd, der efterhånden var søgt over 
til den vestlige del af Jylland.

I 1791 beklager natmanden i Viborg sig 
til stiftamtmand Sehested over, at han 
ikke kan få nogen kone til at bære hans 
datters barn til dåb. Han henviser til re
skript af 12. marts 1698, hvori det be
stemmes, at en borgerkone skal påtage 
sig at udføre en sådan tjeneste, og at 
øvrighedspersoner og deres hustruer skal 
været til stede ved barnedåb og ligbegæn- 
gelse i natmandsfamilier, samt at jorde- 
moderen efter ansøgning havde at indfin
de sig, hvis natmandskonen kom i barns
nød. Desværre kunne stiftamtmanden og 
hans hustru ikke være til stede, men han 
skaffede natmanden de fornødne folk til 
barnedåben, idet han sendte sin fuld
mægtig.

Tog nogen en natmand i sin tjeneste, 
ville han få svært ved at beholde sine folk 
og næppe få nogen i deres sted. Stiftamt
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mand Sehested siger i 1793: »...en nat
mand kan jeg sidde til bords med, over
bevist som jeg er, at jeg intet taber der
ved, og formodende, at mit høje embede 
ville holde mig fri for øgenavne eller of
fentlige forhånelser desformedelst. Men 
jeg kan hverken lægge en natmand i seng 
hos nogen af mine tyende eller lade ham 
spise med dem, thi følgen ville blive, at 
ingen almuesperson efter den tid spiste i 
mit hus ved svendebordet eller lagde sig i 
nogen af mine folkesenge.«

Heller ikke på landet kunne natmænd 
eller deres børn søge tjeneste som tyen
de. Pastor Søltoft i Vejerslev på Mors 
siger: »Gerne ville jeg tage datteren, som 
er en ferm pige, i min tjeneste, men jeg 
kan ikke, uden at mine øvrige folk er 
færdige at rebellere og løbe bort af deres 
tjeneste. Jeg har tilbudt dem, at hun måt
te spise med min kone og mig de første 
dage samt sove hos min kone, men alt 
dette hjælper ikke det mindste.«

Vi ser, at øvrigheden og de lærde gjor
de behjertede forsøg på at ændre det al
mindelige syn på natmandsarbejdet og 
natmandens stilling i samfundet. Men i 
mange tilfælde ønskede natmanden selv 
slet ikke at ændre sin status, og her var 
fordommene ham en god forbundsfælle 
til beskyttelse af hans næringsvej, hans 
monopol. Mange natmænd elskede den
ne omstrejfen. De var vant til at blive 
hånet og ringeagtet, men deres indtægter 
som natmænd kunne være ret så betyde
lige, at selv den stræbsomste bonde ikke 
kunne skaffe sig så store indtægter. Nat
manden i Vordingborg fik således 24 rdl. 
om året for skorstensfejning, han havde 
gratis hus, og han fik de huder, han drog 
af døde dyr.

I Aug F. Schmidts bog, Danmarks By
remser, findes en række gamle rim, der 
giver en række byer og landsbysamfund 
karakter iblandet lidt ironi og godmodigt 
drilleri. Et rim fra den sydøstlige del af 
Hads herred lyder:

Gylling er en stowe Bøj, 
Liedrup legge’ godt i Løj, 
i Amstrup avle’ di godt Row, 
i Aalstrup haae’ di di’es Behov, 
i Ohting e’ de’ ekki en Dannemand 
udden Knud Hansen, den Pinkemand.

De første fem linier står klart for lokal
kendte folk. Det bliver straks værre med 
de to sidste linier. Folkene fra Ørting 
bliver drillet, fordi de har natmanden 
boende i byen. Men indholdet eller for
ståelsen af den sidste sætning er virkelig 
spændende og langtfra entydig. »I Ørting 
har de ingen Dannemand -«.

Ordbog over det danske sprog siger, at 
dannemand kan betyde agtværdig, påli
delig mand, hædersmand (især om gifte 
mænd), specielt om gift mand, hvis æld
ste barn er en dreng og det næste en pige. 
Det er altså en fin karakter og en reel 
mand, der omtales, han har hjertet på det 
rette sted.

Men den sidste linie »- uden Knud 
Hansen den Pinkemand« kan ødelægge 
hele forståelsen. Pinke betyder efter sam
me ordbog en klokke eller bjælde til at 
kime med. Men i Feilbergs ordbog over 
jyske almuesmål betyder det at pille has 
af nød eller tage pigge af slagtet fjerkræ. 
Feilberg har ordet Pinkelmand, og det 
anføres at være det samme som »Pinkel- 
røv«, en småtosset person.
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Det sidste kan straks afvises. Knud 
Hansen var langt fra at være småtosset. 
Men det kan tænkes, at han skulle pinke 
eller på anden måde varsko folk, når han 
kom til en by, så de kunne trække sig 
tilbage eller henvende sig, hvis der var 
arbejde at udføre.

Rimets to sidste linier tilsammen giver 
et barsk drilleri. Der var ingen agtværdi- 
ge folk i Ørting uden Knud Hansen. Selv
følgelig var der det. De var i Ørting som 
folk i andre byer. Men der er det ved 
Knud Hansen, at han er rakker eller nat
mand. Han er en agtværdig mand i sin 
stilling, han har skabt respekt om sit ar
bejde, men folk i hans by må tåle almu
ens syn på det specielle håndværk. Derfor 
er denne remse ikke helt almindelig i 
sammensætningen.

Aug. F. Schmidt skriver om verset: 
»Knud Hansen må have været kendt på 
egnen, siden han nød den tvivlsomme ære 
at komme med i remsen.« Han er netop 
kendt på egnen, ordet »tvivlsomme« skal 
blot væk, så der kommer til at stå »siden 
han nød den ære at komme med«, så får 
tingene den rette sammenhæng.

Et brev fra Lasson på Aakjær til amt
manden over Skanderborg-Aakjær amter 
fortæller en hel del om Knud Hansen og 
om natmænd i almindelighed. Det er en 
ansøgning om at få en mand autoriseret 
som natmand i Hads herred og få et hus 
bygget til ham.

Brevet er dateret 8. nov. 1769 og gør 
nøje rede for natmandsarbejdet og for 
tidligere natmænd. Det fortæller om an
søgerens navn, om hans svigerfar afdøde 
Bendix Knudsens elendige liv og forhold 
og om Knud Hansen, der ifølge brevet 

var velhavende.
Kirkebøgerne for Ørting sogn begyn

der i 1696, og Bendix Knudsen er død 
1767. Her er gode muligheder for oplys
ninger, og her ses, at Knud Hansen var 
natmand i Hads herred.

Men tilbage til brevet, der omtaler 
Knud Hansen som en velhavende og re
spekteret mand, der endda fik lov at bo i 
et fæstehus inde i Ørting by mellem byens 
øvrige agtværdige beboere.

Afskrift af Th. Lassons brev til amt
mand for Skanderborg-Aakjær amt, hr. 
Friederich Ludwig von Woijda, Ridder, 
Kongl. Majestæts Geheimeraad, boende 
på Sophiendal i Venge. (Brevet oversat 
fra gi. gotisk skrift af Rasmus Bendixen).

Deres Excellence, Høy Velbaarne Hr. 
Geheime Raad!

Da Natmands tiensten her i Hadts Her
redt efter Bendix Knudsens Død, paa 2dc 
Aar, staaer Vacant, der vel holdes ved 
lige af Enken og Børnene, men med alt 
for stor tilløb og Anheng af Fremmede 
omløbende Kieldtringer i halv Snese talt.

Da siden Herrets Mandens Boepæl 
skal være paa min Grund, finder ieg mig 
beføyet at anholde hos Deres Excellence, 
om at faae en Duelig Person til Natmand 
og tillige Skorsteens Feyer Authoriceret, 
og der under Bestillingens Fortabelse til
holdes at forrette Herrets Tiensten, som 
den bør, ey at maatte huuse eller give 
nogen fremmed Omløber tilhold hos sig, 
og Endelig at de fører et Christelig Liv og 
Levned. Til den Ende og i haab om at 
faae samme tieniste ført i Menniskelig 
Ordning, som desværre i sidste Natmands 
Tiid have Levet ei Christelig og ei Menni- 
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skelig, ville ieg have Overbringeren af 
dette, Niels lensen, Rekommenderet til 
at Nyde Deres Excellences Authorisation 
og Bestalling paa bemeldte Natmands ti- 
enste her i Hadts Herredt.

Hånd er icke fød i dend Stand men en 
Bonde Dreng af mit Gods, som af Ung
doms Daarlighed for nogle Aar siden 
Forliibede sig i forrige Natmands Daatter 
her og drog med Bort for at Exercere 
Professionen. Da nu for et Aars Tiid 
siden hans Sviger Faders Død, kommen 
hertil, har opholdt sig og forettet Nat
mands tieniste og Skorsteens Feyning 
gandske vel, og desforuden er arbeidsom 
og flittig, saavelsom efter den Stand han 
er kommen udi, teigner at ville leve 
Christlig og Menneskelig, hvilket hånd 
desto bedre kunde fortsette, naar hånd til 
tienesten ordentlig blev Authioneret. I 
samme Begivenhed og om at faa en or
dentlig Herrets Mand med Huus forsy
net, hvor ingen af Deelene ere, og det ey 
kand mistes. Ville Deres Excellence gun
stig tillegge Herrets Fogden Ordre at hol
de en Licitations Auction, at hvem der vil 
paatage sig at opbygge et Herrets Huus 
for billig Betaling, da dertil skal blive ud
vist Plads uden for Ørting Bye, hvor Her- 
rets Mandens Huus af gi. Tiid har staaed, 
men formedelst at Bendix Knudsens Fa
der var en Velhavende Mand i Hans 
Stand antog et Fæstehuus i Byen og flyt
tede dertil med hans eget, som hånds Søn 
Bendix Knudsen, der nu sidst Døde, an
tog efter Faderens Død, hvilket Huus 
hånd efter faae Aar ved Liderlighed lagt 
øde, brendte og soldte af den eene Ende 
og fort hen indtil de sidste 2 Fag faldt 
ham over Hovedet og laa altsaa under 

aaben Himmel, Hvilket og blev forestillet 
og anholdt hos Deres Excellence om, at 
måtte have faaed et Nyt Huus til Natman
den af Herredet opbygt, men blev ei vii- 
dere anstalt derfor gjort hvorover ieg 
maatte nødes for en 18 Aar, paa egen Be
kostning, at opsette de 3 Fag Huus som 
nu mest er faldefærdig ved slet Vedhand
ling.

Hvilket saaledes er den sandfærdige 
Tilstand og Sammenhæng med Herrets 
Manden og hånds Boepæl her i Herredt, 
som henstilles til Deres Excellences gun
stige Foranstaltning og Ordres til at faae 
samme Reguleret, i Forvendtning derom 
henlever med særdeles estime

Deres Excellence
Høy Velbaarne Hr. Geheime Raad 

Deres 
underdanige tiener 

Th. Lasson

Aakjær 
den 8de Nowb. 1769

Dernæst de gamle kirkebøger. Her vi
ser det sig, at ordet natmand er brugt 
konsekvent ved alle kirkelige begivenhe
der i denne natmandsfamilie, og der kan 
nu - med støtte i kirkebøger, kgl. forord
ninger, historiske beretninger om livet i 
gamle dage og bøger specielt om nat- 
mænd - tegnes en slægtshistorie grundet 
på oplysninger om, hvorledes det må væ
re gået til.

Knud Hansen var født i 1663 og var 
altså 33 år, da Ørting kirkebog (den æld
ste bevarede) begyndte. Han var gift med 
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Margrethe Nielsdatter, som i 1696 var 37 
år. De fik i de næstfølgende 8 år 4 børn 
døbt, i 1697 Karen, i 1700 Anne Margre
the, båret til dåb af Kirsten Hansdatter, 
Knud Hansens søster, i 1701 Mathias, 
også båret af Kirsten Hansdatter, og en
delig i 1704 Bendix, båret af natmandens 
kone i Tånum. Det er sandsynligvis også 
Kirsten Hansdatter, nu gift og boende i 
Tånum ved Randers.
Ved de tre sidste børns dåb var det præ
stens døtre eller tjenestepiger, der havde 
æren af eller var tvunget til at stå faddere. 
Nu fungerer nemlig reskript af 12. marts 
1698.

Man må nok bedømme Knud Hansen 
til at være en brav og hæderlig borger. 
Det er han efter remsens indhold, og det 
kan man med god vilje også udlægge ord
bøgernes udsagn til. Desuden kaldes han 
i brevet »en velhavende mand i sin 
stand«. Det er Lasson på Aakjær, der 
giver ham det skudsmål. Han forlader sin 
tjenestebolig nede ved rakkerkulen og 
antager et fæstehus i byen. Det ligger nær 
at antage, at den nye bolig var større og 
bedre, og så var det jo mere tiltalende at 
bo i byen blandt andre agtværdige famili
er i stedet for at bo uden for og nabo til 
rakkerkulen.

Knud Hansens yngste søn Bendix bo
ede hjemme. Han blev i 1735 trolovet 
med Anne Kirstine Clemensdatter. Præ
sten skriver om hende: »...da hun her udi 
egnen er ubekendt«. Forloverne er to 
natmænd, Niels Jensen og Niels Holger- 
sen, og de lover præsten i Ørting, at der 
intet er til hinder for ægteskabet, så de 
må vel kende hende.

Anne Kirstine var højgravid ved trolo

velsen og nedkom snart efter med en dat
ter, som fik navnet Anne Margrethe. 
Hendes navn forekommer senere meget 
ofte i kirkebogen, og hun kaldes altid 
Grethe Bendixdatter. Det vil vi herefter 
bruge, for hende skal vi beskæftige os en 
del med. Hun fik flere søskende, men de 
får ikke indflydelse på denne beretning.

I 1746 døde den gamle Knud Hansens 
hustru Margrethe Nielsdatter 87 år gam
mel, og hvis man fordyber sig i Lassons 
brev, vil man mulig kunne udlede, at det 
dødsfald kom til at betyde en hel del. 
Lasson skrev i 1769, at han for en 18 år 
siden opførte på egen bekostning det 3 
fags hus, der nu er faldefærdigt. Huset er 
altså bygget omkring 1751, henved seks 
år efter Margrethe Nielsdatters død. Det 
er vel så nogenlunde, hvad den tids huse 
kunne holde uden vedligeholdelse. På 
den tid var det kvindearbejde at kline og 
kalke husene. Det har Margrethe Niels
datter nok gjort, måske ikke helt til sine 
sidste år, men så sørget for, at det blev 
gjort. Nu var det Bendix Knudsens kone, 
der havde ansvaret, og det var nok mere, 
end hun kunne klare. Hun er næppe hel
ler blevet tilskyndet til det. Bendix Knud
sen var jo - ifølge brevet - både ukristelig 
og umenneskelig og vel sagtens rystende 
ligeglad med, hvordan der så ud i hjem
met.

Da Knud Hansen blev enkemand, var 
han 83 år og har næppe kunnet arbejde 
mere. I de følgende år nævnes i kirkebo
gen flere gange andre natmænd, som fik 
børn døbt. Det tyder på, at Bendix Knud
sen har haft fremmed hjælp omkring 1750 
og de følgende 12-15 år.

At der findes så præcise indførsler om 
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barnedåb blandt natmandsfolk skyldes 
den enkle kendsgerning, at et barn var 
forsørgelsesberettiget i det sogn, hvor det 
var døbt. Dermed var de berettiget til at 
tigge eller gå på omgang i gårdene som 
andre fattiglemmer, hvis de ikke kunne 
klare sig selv.

Ingen sikre spor oplyser noget om Ben
dix Knudsens levemåde eller om, at han 
levede »ukristelig og umenneskelig« - 
heller intet om drikkeri. Men ordene i 
brevet »ukristelig og umenneskelig« må 
gælde forholdene i hjemmet og omgan
gen med andre, vel især de omløbende 
natmænd, men nok også befolkningen i 
hans distrikt. Han har været en hård negl 
og har vakt mere end almindelig afsky 
blandt almuen.

Knud Hansen døde i 1753 og var da 
90 år. Bendix Knudsen var 49 og Grethe 
Bendixdatter 18 år. Grethe var sikkert 
medhjælper hos sin far. Hun har nok også 
været ude, måske væk i lange perioder. 
Forholdene hjemme var elendige, og det 
har ikke passet Grethe.

I julen 1761, i en alder af 26 år, lader 
Grethe Bendixdatter sig trolove til Mads 
Jacobsen fra Aalborg. Hun havde da nog
le måneder forinden været i kirke med sit 
første barn, der blev døbt Clemen. Om 
det var faderen til barnet, hun blev trolo
vet med, vides ikke. Der er ikke udlagt 
nogen som barnefader.

Hun har mødt Mads Jacobsen på en 
rejse. Måske har hun været på besøg eller 
tjent i Tånum. Mads Jacobsen tjente da 
hos Gregers natmand i Randers, og der 
er ikke langt mellem de to byer.

Grethe føder sit barn i Ørting, og her 
er hun, da Mads Jacobsen kommer for at 

bringe trolovelsen i orden. De har endda 
Mads Jacobsens arbejdsgiver med hos 
præsten, hvor han underskriver sig som 
forlover. Men kun 4 måneder efter trolo
velsen kommer der bud om, at Mads 
Jacobsen er død og begravet i Randers 
16. 4. 1762. Der var ingen oplysning om 
dødsårsag.

Kun godt et år efter møder Grethe 
Bendixdatter igen hos præsten for at blive 
trolovet. Præsten skriver følgende:

Anne Margrethe Bendixdatter har i 
sinde at indlade sig i ægteskab med Hans 
Frederiksen fra Bierre, men da hun til
forn har været trolovet til Mads Jacobsen 
fra Aalborg, som siges for vist at være 
død og begravet i Randers, har præsten 
uden nærmere bevis derpaa ikke undslaa- 
et sig i at trolove hende, og da dette bevis 
ikke saa hastig kunne faaes, har vi under
skrevne, som har vis og tilforladelig 
kendskab om Mads Jacobsens død, til 
forlovere for præsten gaaet i love og cau- 
tion derfor samt og at Hans Frederiksen 
andre steder er fri for ægteskab og dets 
løfter og endelig, at der er intet slægt
skab, som kan gøre hinder i dette gifter- 
maal.

Ørting d. 9. juli 1763.

F H S H H S
(Frederik) (Hans Hansen)

Underskriverne var Frederik Rakker, 
natmand i Bjerre, og natmandskarl Hans 
Hansen, senere natmand i Kolding.

Det ser ud som hastværk for Grethe 
Bendixdatter. Hun ønskede sin egen fa
milie. Det var den måde, hun kunne slip
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pe hjemmefra på uden at skulle slutte sig 
til de omrejsende natmænd. Det var også 
ved at være høje tid for hende. Hun var 
godt på vej til de 30 år.

Hans Frederiksen var søn af natman
den i Bjerre, men desværre for Grethe 
var han ikke tilliden værdig. Da hun 2V2 
år senere skulle have sit andet barn, var 
fuglen fløjet. Det lyser ud af kirkebogens 
blade, hvor ensom og forladt hun har 
været. Der står: »Grethe Bendixdatters 
barn kaldet Mads, båret af Niels Bondes 
datter Maren, vidner til barnets dåb var 
menigheden, da hun ingen i særdeleshed 
kunne formå dertil, eftersom faderen til 
barnet efter holden trolovelse var undve
get.«

Alt tyder på, at præsten har medliden
hed med hende. Han skriver ikke »uægte 
barn«, men redegør præcist for, at fade
ren er undveget på trods af holden trolo
velse. Grethe opkalder sit barn efter sin 
første trolovede. Ham havde hun ikke 
glemt. Hans Frederiksens navn blev helt 
udeladt, en tavs isnende hævn fra Gre
thes side. Hun er alvorligt brændt af. Nu 
har hun to børn og stadig ingen udsigt til 
at blive gift. Det er naturligvis uheld med 
den første trolovelse. Men hvorfor stik
ker Hans Frederiksen af, da det skal til at 
være alvor? Grethe Bendixdatter er 31 
år. Hun har nok været den ældste og den 
klogeste eller snarere den dominerende 
med krav om, at der skulle ske noget. 
Den form med egen bopæl og forsørger
pligt har ikke været hans livret. Han har 
mærket sig, hvad der ventedes af ham, - 
og løst problemet på sin egen måde.

Grethes mod på livet er usvækket. In
den året 1766 er omme, er hun gravid 

igen. Det kan se ud, som var hun en billig 
tøs, der lod sig udnytte, men det er ikke 
tilfældet. Ganske vist udnytter hun sig 
selv, men det er noget andet, for hun har 
et formål med det. Hun har nok været 
tiltrækkende og har evnet at skaffe sig en 
ny mand, når det tidligere forhold svigte
de, omend det kan se lidt vidtløftigt ud, 
det hun nu foretager sig.

Om Grethe har været helt uvidende om 
en forordning af 19. 3. 1751, er ikke let at 
vide, men præsten udfører den pligt, som 
er en af de mange, en præst under ene
vælden havde. Han meddeler pr. brev til 
amtmanden af 20. juli, præcis 8 dage efter 
barnedåben, at natmandens datter i Ør
ting »synlig der i menigheden skal have 
begået leiermål, og at samme i så måde 
skal være hendes tredie forseelse, hvorfor 
hun ifølge forordningen bør dømmes til 
tugthuset.«

Allerede 9 dage efter skriver amtman
den til Lasson på Aakjær: »...at siden 
factum er begået på hr. justitsrådens 
gods, skal jeg tjenstlig anmode, at De vil 
behage ved Deres fuldmægtig at erhverve 
dom over bemeldte natmandsdatter, iføl
ge forordningen, og dernæst foranstalte 
hende besørget leveret i tugthuset.«

Nu brænder jorden under Grethe Ben
dixdatter, hun har allerede det ene ben i 
tugthuset. Så vi må igen nærlæse Lassons 
brev til amtmanden, for her skrev han om 
Niels Jensen: »...en bondedreng af mit 
gods, som af ungdoms dårlighed forliibe- 
de sig i forrige natmands datter her og 
drog med bort for at excercere professio
nen.«

De gør præcis, som der står i brevet, de 
drager bort, ellers kommer hun i tugthu
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set. Nu kan hun samtidig lære Niels Jen
sen professionen. Natmandsarbejdet skal 
læres. Det er ikke noget, man bare kan.

Lasson på Aakjær er ikke meget for at 
lade Grethe arrestere, for han skriver til
bage til amtmanden d. 6. august. Brevet 
har jeg ikke, men af svar fra amtmanden 
10. aug. fremgår, at Lasson har været 
uvillig til at sætte Grethe i fængsel.

Amtmanden er blevet vred. Han skri
ver: »...enhver privilligeret jordegods- 
ejer er pligtig at påtale de forseelser, der 
falder på deres godser, om de ej vil tabe 
og bestandig miste deres sagefaldsret, 
ifølge forordningerne om bøders inddri
velse af 6. dec. 1743 under post 23, som 
nærmere behagelig måtte efterses, hvil
ken herligheds ret velærværdige justitsråd 
vel ikke skøtter om at miste for så ringe 
en ting.«

Nej, det ønsker Lasson naturligvis ikke 
at miste, derfor har han nok ladet visse 
oplysninger sive ud til Niels Jensen og 
Grethe Bendixdatter, så hun kunne for
lade herredet i passende tid.

1767 blev familiens skæbneår. I okto
ber døde Bendix Knudsen, og det var 
sikkert en lettelse for alle parter. Kun tre 
uger efter døde Grethes yngste søn, Jens, 
kun 21 uger gammel. Børnedødeligheden 
var meget stor dengang, og årsagerne var 
der mange af. Det var en del af livets 
vilkår dengang. I løbet af vinteren døde 
også Grethes søn, Mads, 2 år gammel. 
Selvfølgelig har de været begrædt, men 
man var vant til disse dødsfald. Det var 
skæbnen. Det kunne indtræffe i en hvil
ken som helst familie, det var ikke bare et 
fænomen for natmandsfolk eller noget, 
der kunne tilskrives deres dårlige bolig

forhold eller specielle arbejde.
Grethe har levet et hårdt liv med man

ge skuffelser, og hendes indsats havde 
endnu ikke ført til det, hun ønskede. Nat
mandsarbejdet blev holdt vedlige af om
rejsende kæltringer. Det var ynkeligt se 
med familiens øjne og uacceptabelt for 
folk i distriktet. Hvervet var godt betalt, 
og alligevel var familien på hælene. Det 
kan nok kun tilskrives Bendix Knudsens 
måde at røgte hvervet på. De omrejsende 
natmænd huserede på egnen til ind i 1769 
i halve snese talt - som der står i brevet.

Det var en sensation, da en ærlig bon
dedreng og natmandens datter indlod sig 
i et forhold, der førte til ægteskab. Niels 
Jensen må være blevet betaget af Grethes 
personlighed. Hun må have forstået at 
omgive sig med en respekt, der hævede 
hende til mere end en »rakkertøs«. Mest 
af alt er det nok bedstefaderen, hun min
der om og søger at efterligne.

Niels Jensen forliber sig ikke i natman
dens datter for pengenes skyld, hun har 
ingen jordiske værdier at tilbyde, ingen 
udsigt til arv, næppe en seng at sove i 
eller et sted at stille den - og tilmed to 
børn fra tidligere bekendtskaber. Det er 
alene Grethe, han forliber sig i. Hun 
overtaler ham eller overvinder hans be
tænkeligheder. Hun tilbyder ham sig selv 
og hvad deraf måtte komme af besværlig
heder, og det foretrak Niels Jensen frem 
for udsigten til at trælle på hovmarken. 
Hvad der har manglet i arv, har Grethe 
kunnet opveje ved at fortælle om indtje
ning som natmand. Hun husker bedstefa
deren og kender forholdene og ved, at 
der kan været tale om en god levevej, når 
arbejdet passes ærligt og godt.
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Niels Jensen tager springet ud i noget 
ukendt og tager på rejse med natmandens 
datter. Først får hun sit barn døbt i Ør
ting, uden at Niels Jensen er med. Han er 
nok i nogen grad frastødt af venner og 
familie, men kirkebogen fortæller, at 
Niels Jensen er udlagt som barnefader.

Niels Jensen tager senere natmandsar
bejdet op i Hads herred efter svigerfade
ren, og da han viser sin duelighed, tøver 
Lasson på Aakjær ikke længere. Han vil 
have en fast mand i embedet og skaffe 
lovlige tilstande i herredet. Lasson ken
der ham som bondedreng på sit gods. Det 
er Niels Jensen, han vil have som nat
mand. Han skriver nu det flere gange ci
terede brev; hvor han gør sig megen uma
ge med at sætte amtmanden ind i situatio
nen, og han lader Niels Jensen selv drage 
til Sophiendal med ansøgningen, så amt
mand von Woyda kan tage ham i øjesyn. 
Han kunne vinde tillid ved sin person, 
ellers var han ikke sendt af sted.

Det lykkedes Niels Jensen at vinde så 
megen tillid, at amtmanden allerede da
gen efter skriver til Lasson: »...jeg har 
ikke kunnet tage i betænkning at beskik
ke ham til natmand der i herredet i den 
afdødes sted, hvilket og er sket.«

Med hensyn til fri bolig er amtmanden 
mere forsigtig. Det bekymrer ham meget, 
om et nyt hus vil blive holdt vedlige, hvis 
natmanden skal bo der gratis, og han 
peger på, at proprietærerne allerede har 
haft ekstraudgifter til istandsættelse af 
amtets arresthus. Amtmanden kunne 
tænke sig, at natmanden fik et fæstehus i 
byens udkant i stedet for et hus alene for 
sig selv, hvor andre til dels slette menne
sker måske ville indfinde sig for at udgøre 

et komplot til mere skade for egnens 
beboere. Amtmanden ønsker spørgsmå
let afgjort af herredets selvejere.

Den 30. nov. 1769 skriver amtmanden 
til herredsfogden i Odder og forklarer, 
hvorledes natmanden bør opføre sig, og 
giver samtidig udtryk for sin frygt for, 
hvordan det skal gå ham. Han beder di
rekte sognefogder og andre vedkommen
de til amtmanden meddele, hvis nogen 
sætter sig op mod den autoriserede nat
mand, og straks angive de skyldige til af
straffelse.

Den 14. dec. skriver amtmanden igen 
til herredsfogden og beder ham finde en 
løsning på boligspørgsmålet, hvor hele 
herredet deltager i udgiften, så natman
den som andre steder kan bo husfrit og 
uden betaling, og gør opmærksom på, at 
huset ikke kan være mindre end 5 å 6 fag.

Resultatet bliver, at herredsfogden ud
steder en plakat 17. 2. 1770, hvori det 
bekendtgøres, at mandag d. 26. 2. 1770 
bliver der holdt offentlig licitation over et 
7 fags hus til natmanden at bygge »sam
me bygning skal være forsynet med ovn, 
skorsten, 2 fag vinduer, loft over 3 fag, 
skillerum og døre.« I conditionerne står 
under post 2: »Bygningen skal være fær
dig og udi complet stand til førstkommen
de Michely 1770«, og i post 3: »Den 
ringest bydende bliver det ved hammer
slag tilslagen, som prombte skal blive be
talt, når bygningerne findes forsvarligt 
forfærdigede.«

Det blev Jørgen Jensen fra Bjerager, 
der fik arbejdet overdraget for en pris af 
138 rdl., ikke mindre end 18 rdl. under 
overslagssummen. I overslaget er omhyg
geligt anført, hvor mange materialer, der 
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skulle anvendes, bl.a. står der »skorstens
pibe med sten at sætte 5 skifter over hu
set, 2 rdl.« Samtidig udpegedes Peder 
Lauritsen og Knud Michelsen af Ørting 
til at kontrollere byggeriet efter oversla
get og de foreskrevne conditioner.

Jørgen Jensen har haft fart på, for alle
rede 24. august, altså over en måned før 
fristens udløb, blev der holdt syn på hu
set. Der er bevaret et brev fra synsforret
ningen. Det oser af nedladenhed over for 
natmanden. Det ses ikke, hvem brevet er 
stilet til - vel en skriver hos amtmanden. 
Her brevet i original tekst:

Velædle og høytærede Hr. Lauritzen!
Indlagt tager ieg mig den Frihed at sen

de bevis for Natmands Huusets forfærdi
gede i Ørting, hvorpaa ieg gierne ville 
forvente Deres foranstaltning til Amts
stuen om Betalingen.

Der er vel harangeret om en Bielke, 
som Siuns Mændene fandt noget liden, 
men det er ingen Sag, og har det Rakker 
Pak, siden de kom hertil, for farrsket 
men, da bemeldte Bielke laae under et 
Skillerum, hvortil den kunde have været 
svær nok i en Præste- eller Herremands 
stue, men da det Raun Tøy nu har slagen 
Skilrummet neder og faaed det forflyttet 
til en anden Bielke, saa falder den mindre 
i Øynen ind som en af de andre. Skulle 
der gaa nogen fald paa samme Bielke, 
skal den blive erstattet.

Ovenmeldt var det et fortræden Syn, 
som Hr. Herrets Fogden havde udnævnt, 
hværken Hånd Herrets F., ieg eller Byg- 
mæsteren var overværende, og som siges 
ikkun 3 af 4 bemeldte Mænd, hvorpaa 
Herrets Fogden formener mig en Reg
ning paa 10 M. og 4 Sk., Som jeg venter 

/»ifald de skal betales til Siuns Mændene 
og Omkostninger for samme Syn«/ at de 
ved Repartionen bliver mig godtgjort, til 
udlegning af Amtsstuen, ieg vil nødig ha
ve Penge udgifter paa samme, umagen 
lader ieg passere for intet, og Bygmæste- 
ren have en lidet for Deres Svæd og Ar- 
beide, ieg eller de havde aldrig paataget 
os samme, hvis Langballe ei havde for- 
maaed mig til at se og afløse Jørgen Jen
sen i Odder, som var før accorderet der- 
paa, hvilket og noksom hans paategning 
udviser. Jeg takker for seneste ære af 19 
rdl., som kom mig rigtig til hænde. Hvor- 
næst henlever med særdeles Estime

A. Woetmann.

Andreas Woetmann var forvalter på 
Aakjær. Han købte et par år senere tre 
gårde og en vandmølle i Hundslund og 
opførte gården Oudrupgaard. Ordlyden i 
brevet kan ikke undre, når vi ved, hvem 
brevskriveren er, og hvorledes folks syn 
på natmandsfolk var.

Jørgen Jensen har naturligvis sparet, 
hvor det har været muligt. Synsmændene 
har klaget over, at der er brugt for tynd 
en bjælke, men forvalteren fejer deres 
klage væk med bemærkningen, at det er 
ingen sag, og trøster myndighederne 
med, at bjælken skal blive erstattet, hvis 
den synker. Huset er altså taget i brug, 
inden der er foretaget syn på det, for et 
skillerum er flyttet og en bjælke kommet 
til at stå frit - en bjælke, der var svær nok 
i en præste- eller herremands stue, men 
dog så mindre ud end de andre. Forvalte
rens mening er klar nok. Huset er for 
godt til natmandsfolk, langt mindre kun
ne være godt nok til dem.
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Niels Jensen og Grethe Bendixdatter 
har altså taget deres nye bolig i brug så 
længe før synet den 24. august 1770, at de 
har fået flyttet et skillerum. De er sik
kert ikke blevet spurgt om, hvorledes de 
kunne tænke sig huset indrettet. Den 
samlede natmandsfamilie har nok bestået 
af Grethe og Niels, Grethes mor og to af 
hendes yngste søskende samt Grethes 
ældste barn, Clemen, på ca. 9 år.

Det har været en stor dag, da de kunne 
flytte ind i deres nye embedsbolig, hvis 
altså Grethe kunne eller måtte være der, 
for rent faktisk er hun stadig tugthuskan
didat. Hun er trolovet med Hans Frede
riksen, og da hun ingen bevis har for, at 
han er død, kan hun ikke bare gå til 
præsten og lade sig trolove til Niels Jen
sen. Desuden venter hun barn inden så 
længe, så hun er i alvorlige vanskelig
heder.

Hun har dog nok fået lov at flytte ind, 
for 19. juni har hun søgt beneficium pau- 
pertatis til skilsmissedoms erhvervelse 
imellem sig og Hans Frederiksen af Bier- 
re by. De fine ord betyder »begunstigel
se for fattige« nogenlunde svarende til 
det, vi i dag kalder fri proces. Det ville 
nok have været dyrt til almindelig takst, i 
hvert fald var det en langvarig sag at få 
bragt i orden, for vi skal helt frem til 
vinter-forår 1772, før præsten kan notere 
i kirkebogen, at Grethe Bendixdatter og 
Niels Jensen er trolovet.

Efter få måneder i det nye hus ned- 
kommer Grethe med sit fjerde barn. Det 
er ikke indført i Ørting kirkebog, så må
ske har Grethe alligevel været fraværen
de, så dåben er indført i en kirkebog et 
helt andet sted. Barnet, Bendix, døde og 
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blev begravet i Ørting 10. januar 1773 i 
en alder af 2 år og 4 mdr.

27. juni samme år får de en dreng døbt 
Knud, efter Grethes bedstefar, men selv 
med dette gamle hædersnavn og båret til 
dåb af præstens hustru lever den lille kun 
10 uger. Inden et år derefter får de en lille 
pige, Christiane, og hun lever, men kort 
efter stopper beretningen om Grethe 
Bendixdatter brat. 3. marts 1776 blev 
Grethe Bendixdatter begravet, 41 år 
gammel. Nu tegnede ellers fremtiden lo
vende. Der står intet om dødsårsagen, og 
der er intet skifte. Året efter døde Gre
thes mor. Hun var da »nogle og 60 Aar« i 
følge Niels Jensens oplysning til præsten.

Som det var skik dengang i alle sam
fundslag, således også her. Der gik ikke 
lang tid, før man giftede sig igen. Der 
skulle være en kone i huset og hos børne
ne og en mand til det udadvendte. Der 
kom en ny kone i natmandshuset, før 
Grethes mor døde, for allerede samme år 
får natmanden en søn døbt Peder. Han 
blev kun P/2 år, men en ny var på vej, og 
da det blev en dreng, så arvede han navn 
efter den afdøde. Den ny Peder var rask 
og klarede sig over de vanskelige barneår 
og tjente som 18-årig i Torrild.

Den ny kone var sidst i 30erne, da hun 
fik det første barn med Niels Jensen. Hun 
var sandsynligvis enke og havde i forve
jen en søn, Lorents Pedersen, så det er 
nok hendes afdøde første mand, der bli
ver opkaldt med navnet Peder.

Først på året 1783 blev Niels Jensen og 
denne Ane Michelsdatter, som hun hed, 
viet i Ørting kirke. Trolovelsen er nok 
anført i hendes hjemsogn. Noget tyder 
på, at Niels Jensen ikke har været særlig 



omhyggelig med at besøge præsten, for 
ved det senere skifte efter ham anføres en 
datter, der må være født 1781, altså to år 
før de blev gift. Pigen er ikke indført i 
kirkebogen. Hun hed Anne Margrethe 
og var altså opkaldt efter Grethe Bendix
datter, ganske efter de gamle regler.

1791 døde Niels Jensens kone Ane Mi- 
chelsdatter, 53 år gamel. Niels Jensen tog 
på frieri igen og blev året efter gift med 
enken Mette Kirstine Christensdatter af 
Vammen ved Tjele. Hun er 37 år. Da hun 
5 år senere dør, skal der i følge plakat af 
26. okt. 1792 i avisen 3 gange efter hinan
den indkaldes eventuelle arvinger samt 
kreditorer og debitorer til boet. Annon
cen står i »Aarhuus Stifts Adresse og 
Kontortidende« nr. 46 lørdag den 10. 
juni 1797 og slutter med sætningen »det 
tjener til vedkommendes efterretning, at 
intet bliver at arve.«

Før auctionen er Niels Jensen blevet 
»pensioneret«. Datteren Christiane 
Nielsdatter er i 1795 i en alder af 21 år 
blevet gift med natmandskarl Holger Fre
deriksen fra Bierre, og de har på et tids
punkt overtaget forretningen, for Holger 
Frederiksen kaldes derefter herreds- 
mand.

Der er ved auctionen kun få effekter. 
To ting lægger man mærke til. Der næv
nes ingen lagner. Måske er de brugt til 
ligklæder. I to tilfælde sælges effecter til 
navngivne personer fra Ørting - altså ikke 
natmænd. Det kunne tyde på, at synet på 
natmanden er ved at ændre sig i positiv 
retning.

Inden alle formaliteter i henhold til 
skifteforretningen er tilendebragt, døde 
Niels Jensen af sprinkler.

Det var en ikke helt ualmindelig syg
dom dengang. Præsten i Ørting indberet
ter flere gange til amtmanden, at sygdom
men er brudt ud i pastoratet. Det er feber 
med eller uden udslet. Der kan komme 
mørkerøde pletter, og sygdommen kaldes 
undertiden flekfeber eller forrådnelsesfe
ber. Smittekilden kunne være rottelopper 
eller vand med salmonella bakterier.

Fra Niels Jensens dødsbo nævnes to ra
geknive. Han har altså barberet sig, men 
han har nu nok brugt den ene i forret
ningsøjemed - antagelig som hesteskærer 
og svinesnider.

Holger Frederiksen er den sidste, der 
benævnes natmand. Arbejdet ændrede 
sig. Skorstensfejerlauget blev oprettet ef
ter Christiansborgs brand i 1794, og for
ordningen af 1762 om udryddelse af for
domme mod at flå ådsler m.m. har gan
ske langsomt indskrænket det oprindelige 
arbejde. Det har været nødvendigt at fin
de andet at lave, og her er det naturligt 
for natmanden at begynde at skære heste 
og svin.

På trods af, at Christiane næsten kon
stant er gravid og får i alt 7 børn, er der 
kun et, der overlever, og som ender i så 
fattige kår, at hun kan modtage penge af 
det Lassonske legat i adskillige år op til 
1836.

1808 døde Christiane, kun 34 år gam
mel. Holger Frederiksen giftede sig hur
tigt igen, men allerede i oktober 1809 
døde han af sprinkler. Så kom hans yngre 
broder Peder fra Bjerre. Han søgte amtet 
om bestalling som herredsmand for Hads- 
Ning herreder i sin afdøde brors sted »da 
der ingen er, som forstår at skære heste 
og svin« etc. - samtidig ønsker han at 

53



ægte broderens enke.
Det sidste fik de kongelig bevilling til, 

og de blev viet 14. dec. 1810. Men der var 
visse problemer, for Peder var indkaldt 
som jæger ved bataillonen. Bestalling som 
natmand fik han ikke, så han måtte fort
sætte som soldat.

Den 16. dec. 1811 søgte beboerne i 
Ørting at få Peder Frederiksen beskikket 

som hesteskærer i Hads herred »da han 
har aflagt prøve på sin duelighed hertil, 
og denne egn højlig mangler ham.« 3. 
jan. 1812 afslået gennem herredsfogeden. 
26. februar ny ansøgning, som 19. marts 
atter blev afslået, og her slutter beretnin
gen om natmandsfamilien og natmands
erhvervet i Hads herred.
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Rougsø Herred i slutningen af det 18. århundrede

Af Ole Friis Sørensen

Niels Rasmussen Friis var skoleholder og 
lærer ved Rytterskolen i Hørning mellem 
Århus og Skanderborg i årene 1797-1829. 
Han efterlod sig 11 primitive hæfter, hver 
på ca. 11 gange 17 cm og med 20-40 sirligt 
håndskrevne sider. De 10 hæfter er stadig 
i familiens eje, mens et befinder sig på 
lokalarkivet i Hørning.

Et af skoleholderens skrifter er en be
skrivelse af Niels Rasmussen Friis’s føde
egn, Rougsø herred øst for Randers 
fjord.

Erindringerne om hjemstavnen blev 
nedskrevet i 1832, og de gengives i det 
følgende i en »oversættelse« foretaget af 
et tipoldebarn, Ane Friis, Holme ved År

Rytterskolen i Hørning.
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hus, der har holdt sig så tæt til en ordret 
gengivelse som muligt. Der er kun knyt
tet få kommentarer til beskrivelsen.

Skoleholderens aner
Niels Rasmussen Friis var født i Gjesing 
sogn, hvor hans far og farfar var skovfo
geder i Eldrup skov, en del af den den
gang store Fjeld skov.

Hans bedsteforældre var Niels Rasmus
sen Friis, født 1676 i Gjesing, død og be
gravet i Gjesing 23/11 1760, og Helvig 
Andersdatter, født 1688, død i Boede, 
Ørsted sogn 1771 og begravet i Ørsted. 
Bedstefaderen fik 25/7 1724 fæste på 
Hummelborg Huset i Eldrup skov og blev 
samtidig skovfoged over Eldrup skov un
der gården Stenalt i Ørsted sogn. Han var 
46 år ved brylluppet med Helvig - 12/7 
1722 - og må formodes at have været gift 
tidligere med en »Dorthe«, hvad navnet 
på den ældste datter, Dorete, tyder på.

Blandt ialt fire børn var Rasmus, døbt 
26/11 1724. Rasmus Nielsen Friis, der 
døde 16/1 1797 i Boede, Ørsted sogn, 
blev 21/6 1759 gift i Gjesing med Bodil 
Jensdatter Hviidbach, døbt 1/2 1739 i 
Gjesing og død 2/4 1807 i Boede, nu 
Bode. Bodil var datter af Jens Hansen på 
Hviidbach og blev konfirmeret i 1757 i 
Gjesing.

Parret fik 10 børn. Rasmus blev lige 
som sin far fæster på Hummelborghuset 
og skovfoged i Eldrup skov, hvor man 
ved den nuværende Eldrupgård stadig 
finder de to bakker, Hummelborg og 
Hvidbakke.

De to unge fra nabohusene i skoven fik 
altså hinanden, og i 1760 fik de sønnen 
Niels som den første af 10 børn. Den lille 

dreng oplevede sine første år i Gjesing 
sogn, men i 1769 fik faderen fæste på går
den matr. nr. 9 i Boede, en anden af 
Stenalts ejendomme. Rasmus Nielsen 
Friis levede i Boede til 16. januar 1797, 
da han ifølge kirkebogen »døde meget 
hastigt, da han spiste sin middagsmad«. 
Bodil Jensdatter Hviidbach døde 2/4 
1807, og via den yngste søn Christen gik 
gården siden videre i slægten.

Niels Rasmussen Friis blev i 1797 sko
leholder og degn i Hørning, Hjelmslev 
herred. Hvilken uddannelse, han har få
et, vides ikke, men det må antages, at 
hans velynder, præsten i Ørsted, Christen 
Gotzsche, har oplært ham, som det var 
almindeligt i de tider. Han omtaler selv i 
et af sine hæfter Gotzsche som sin »Lærer 
og Patron«.

Den 20/3 1798 blev Niels Rasmussen 
Friis trolovet med Abigael Rasmusdatter 
Søgaard, født i 1770 i Fregerslev, Hør
ning sogn. Parret blev gift 17/4 samme år.

I de næste cirka 30 år virkede skolehol
deren i Hørning, til han blev efterfulgt af 
svigersønnen Friederich Friderichsen. 
Niels Rasmussen Friis fik officielt sin af
sked i 1828, men han har formentlig vir
ket til 7/4 1829, da efterfølgeren tiltrådte. 
I sin egenskab af degn indførte han den 
13/12 1828 datteren Margrethes bryllup 
med Friederichsen.

Det gamle skoleholderpar blev boende 
i Rytterskolen hos efterfølgerne, og ved 
folketællingen i 1834 betegnes de som 
»Aftægtsfolk, som af Huusfaderen for
sørges«. Niels Rasmussen Friis døde 25/3 
1838 i Hørning.
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Plan over 
rytterskolen i Hørning. 
Her boede 
skoleholderfamilie 
- og aftægtsfolk!

Meter

Rougsø herred
Det var som pensionist, Niels Rasmussen 
Friis i 1832 skrev sit hæfte om Rougsø 
herred.

I den efterfølgende gengivelse er et af
snit om herredets større gårde udeladt, 
idet det væsentligst består af en afskrift af 
Danske Magazin.

Dette Herred er en Øe eller indflydt 
Land, og derfor bor skrives Rougs de 
ikke Rougsoe: I fordum Tid fra det 16de 
Seculum blev det skrevet (efter den roug- 
siske Dialect) Roxde Herret, (see Dan
ske Magazin 1ste Bind, trykt i Kjobenh. 
A.1745). Det skrives og Rougsø r = 
Rougser = og almindeligst (: efter Bebo-
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in Julia = i Jylland 
Septentrionalis 
= benævnt eller 
hørende til Norden. 
Dioecesis Arhus 
= Distrikt Aarhus 
(her Stift/
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ernes plumpe og grove Udtale :) Roug- 
se=Herred. Andre nævner det (meere 
fiint) Roseherred; og hvo veed om Kong 
Roe der kaldte Roeskilde i Sjælland med 
sit Navn, ogsaa paa et Soetog her kan 
være kommet i Land, og derfor har kaldt 
Øen ligesaa med sit Navn Roesde. Her
redet er indflydt eller paa alle Sider omgi
vet med Vand: til Norden er Havet, Ve
ster og Syden Fjorden, og til Øster en 
Aae som gaaer fra Fjorden til Havet. Og 
fordi det nu skrives og nævnes Rougse- 
herred, troer nogle som ikke kjender Eg
nen (Sonden for Aarhuus og her hvor jeg 
nu boer) at det har Navn af Rugsæd, men 
der aules mindre Rug og meere Vaarkorn 
end i næstliggende Haldherred, Sonder- 
herred og det meeste af Norreherred, 
Skovboer eller Fjeldboer i Haldherred 
bekommer derfor af Rougsingerne Byg, 
Haure og Hde, og disse igjen af hine 
faaer Torv og Træe, thi Rougsoe har 
Mangel paa Brænde, der er lidet af Torv, 
og intet af Skov, undtagen lidet til Herre- 
gaardene; paa nogle Byers Marke findes 
der paa Bjergene Hasle og Torne, og i 
nogle Kjære gror lidt Elle, og Vidiekrat 
og Buske staaer ogsaa somme Steder. Og 
saa viseligt og got har Gud lavet det, at 
den ene Naboe kan hjælpe den anden, og 
overalt paa Jordkloden (efter Klimaets 
Beskaffenhed) har eet Land af Naturpro
dukter o.a. det som et andet ikke har, og 
derfor ofte til Soes maae henfores langt 
bort fra det ene Sted til det andet.

Herredet er kun lidet, bestaaer af 5 
Kirkesogne og derudi er 12 Bondebyer, 3 
Herregaarde, 2 Færgesteder, 1 Veirmolle 
og 1 Vandmølle. Det er omtrent 2 Mile 
langt og 1 Miil bredt.

De 12 Bondebyers Navne
1. Boede. Juni. Simon Petrus.

Boede sit Navn ret har 
Af Baade Fisker=Boede 
For Færgehuse var 
Nu Bye med Mark den gode.

Denne lille Bye som for var nogle Fisker
huse bestaaer af 10 Gaarde og nogle Hu
se; den ligger sydligst i Herredet som 
Navnet Juny udviser; Ved Udskiftningen 
Aar 1790 fik hver Gaard sin Marklod paa 
3 Steder: No 1 (Bjergevang) blev besaaet 
med Byg, Byg, og Haure eller Ærter. No. 
2 (Mellemvang) med Byg, Rug og Haure; 
No. 3 (Hedevang) med Boghvede, Rug 
og Rug eller Haure; efter tre Aars Brug 
fulgte saa tre Aars Hvile. Men en Deel af 
No. 1 og No. 2 laae tilforn ikke i Baare,0 
thi det var saa leerig at det bar ikke Græs, 
og man den Tid der kjendte kun lidet til 
Kloversæd (ligesom og Kartofler) som da 
ei meget brugtes, men nu er det ikke saa
ledes. Ved Udskiftn. fik hver Gaard lige- 
meget Hartkorn, og min Faders Gaard 
(den storste) der for havde 8V2 Td. Hart
korn, fik nu ligesom de andre der tilhør
te Steenalt, ikke 6 Tdr. Hdeavl er ikke 
meget til denne Bye, og Aggerjord lidet i 
Henseende til Hartkornet, men en stor 
Mjaade eller Fælled, hvor der om Som
meren græsses smaae Kreature; Intet af 
Skov eller Gjerdselhugster paa Marken 
der eller til nogen Bye i Herredet, men 
paa Græsfælleden skjæres lidet af Flekke- 
torv, men der er ingen Torvemose; der 
opgraves blaae Leer, som bruges til at 
hvidte Væggene med, undtagen Stue
længden, som bliver kalket. Marken lig
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ger paa den nordre Side af Byen, og paa 
den Syndre er Ørsted Enge som gaaer til 
Fjorden. I Fjorden skjæres Siv og Rortag 
og fiskes smaae Aal, Aborrer, Gjedder, 
Skalle m.m. Derfra er Overfart med smaa 
Baade til Byen Grundherred og Hald- 
herred.

NB. Fordi denne Bye er min forrige Fø- 
debye2) og mig bedst bekjendt skriver jeg 
saameget om den.

2. Hollendsberg. Juli. Andreas.
Hollendsberg kaldes stor, 
Af Holme og Hdebjerring, 
Paa Bjerget Byg got groer, 
Af Fisk i Fjord og Næring.

Den har ikke Navn af Hollænder, men af 
Holme eller Halens Bjerg, da den ligger 
høit paa et Bjerg kaldet Mjadebjerg, som 
er Halen af Herredet, hvor Markens Sæ
deland endes. Den mangler Brønde eller 
Kildevæld. Marken er meest paa den 
østre Side. Dens Sæd er meest Vaarkorn 
og lidet eller intet Boghvede saaes der, 
men tilforn Vaarrug. Der findes baade 
blaae og hvid Leer til at gjøre Væggene 
hvide med. Den har ligesom den Forrige 
en stor Mjaade, Flekketorv, saa og Fiske
ne; men den er bedre; thi der aules mee- 
re Høe saavel paa Landjorden som i Fjor
den, samt noget af Siv og Rortag. Deraf 
er det Ordsprog kommet: Boede er god, 
men Hollendsberg er bedre!

Til Holbekgaard horer et Stykke Eng i 
Hollendsberg Fjord eller Holme kaldet 
Stofferholm (muligt af en Kristoffer).

3. Voere. August. Jacob Zebedæi Son.
Voere har Navn af Vaar, 
Naar Foraaret begynder, 
Da Ploven hurtig gaaer, 
Og fanges Aal og Flynder.

Der aules mindre Hoe, og saaes meere 
Boghvede end til Sidstnævnte. Denne 
Bye har 24 Gaarde og er næst Ørsted den 
største i Herredet. Estruplund Sogn er 
Annexet dertil.

Vesten derfra ligger et Færgested, hvor 
man overfører Folk og Fæe til Mellerup i 
Støvringherred. - Der fanges lidt Sild hid
drevne fra Nibe Fjord.

4. Kahre. September. Johannes.
Kahre har Navn af Kar, 
Og ligner som den ligger, 
Korn, Smør, Flæsk og Fisk har, 
Saa Karen ikke tigger.

Denne Bye ligger i et Hul under en Bak
ke, og har blandt andet en god Korn
mark. Ude i Fjorden vesten for Byen lig
ger Kahrholm, som tilhører Gammel 
Estrup og Steenalt, på den aules got Høe.

5. Lilsjorup. October. Phillipu.
Lilsjørup Navn af Søe 
Og Bye som er kun liden, 
Er Centrum paa den Øe - 
Kan blive stor i Tiden.

Denne Bye er den mindste i Herredet, og 
derfor kaldes lille Søebye: thi rup og trup 
(ligesom det tydske dorf) var i gamle Da
ge det samme som Bye, og rup: en lille 
Bye. For sin Størrelse og Anseelse kan 
den ikke kaldes Hovedstad, men fordi 
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den ligger midt paa Øen. Den tiltager nu i 
Velstand, og har frem for Andre en god 
Torvemose, hvor der skjæres de saakald- 
te Klyner. Den har ikke den bedste Korn
mark.

6. Holbek. November. Bartholomæus.
Holbek har Navn af Hul 
Og Bække som der rinder, 
Er dog af Vand ei fuld, 
Men Leergrund man der finder.

Til denne Bye aules meest af Vaarkorn 
og Bælgfrugter, men kun lidet Hde. I for
dum Tid blev den skrevet Huolbæk, lige
som en Bye i Hjelmslevherred skrives og 
kaldes nu. Imellem denne og den forrige 
ligger en Vindmolle. Holbek hedder og 
en Kjøbstæd i Sjælland.

7. Udbye. December. Thomas.
Udbye yderste Bye 
Af alle er paa Øen 
Ligesom Udbyhøi 
Og Næring har af Søen.

Den er omtrendt af samme Størrelse og 
Markens Bonitet som næstforrige No. 6. 
Ligger nordligst i Herredet, dog ikke saa 
nær Havet som næstfølgende No. 8. Den 
er Annex til Holbek Sogn. Ligger paa 
yderste Pynt ved Havet ved Færgestedet 
Udbyehøi. Fra Udbyehøi færges over 
Fjorden til Gaarden Dæmstrup og Byer i 
Gjerlevherred; her ankre Skibe, som 
gaar ud eller ind i Kattegattet eller seile i 
Fjorden til eller fra Randers. Nær derved 
lader Skipper August et andet Færgested 
bygge: Augustenborg.

8. Ingerslev. Januari. Matthæus.
Ingerslev ingen Sorg 
For Penge og Udgivter: 
Lev Inger vel med Borg, 
Saalænge du har Schifter.

Denne Bye har ogsaa en god Høemark og 
Bjerge ved Havet, hvor tilforn svenske 
fjendtlige Skibe saluterede, da de droge 
bort herfra. I denne Bye er en bemidlet 
Bonde og Gaardbeboer R. Skifter, der 
handler frit ligesom Kjøbmænd i Randers 
med Staal, Salt, Tjære, Kaffebønner, 
Thee m.m.m. Varerne faaer han fra Ski
bene ved Udbyhøi; han er vidt bekjendt, 
er stor Kapitalist og har hjulpet mange 
med Penge og Kaution. Nogle af Byen 
hører til Holbek Sogn, de andre til 
Estruplund. Estruplunds Gaard og Kirke 
ligger nær derved og tæt ved Havet. 
Fleere Byer her i Landet har dette Navn 
Ingerslev.

9. Stoersjorup. Februari. Jacob Alfæi Son. 
Stoersjørup Bye og Søe 
Er større end den Anden 
Den har got Korn og Høe, 
Brød og got 01 i Kanden.

Da den er større end Lillesjørup, No. 8 
og fl. og har en stor Søe i Byen, hvor der 
fanges Karusser, har den faaet dette 
Navn. Den har og en frugtbar Mark, 
ligger nær ved Havet, og hjemkjøres der 
Tang fra Stranden til Gjødske, ligesom 
No. 8, 11 o.fl. ligesaa bruge.

10. Torslev. Marti. Judas Thadæus.
Tørslev lev uden Tørst
Dog tør hvor Brønde fattes
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Men Mark der allerførst
Af Korn, Græs, Torv bor skattes.

Denne Bye har (som meldt) en ypperlig 
Korn og Græsmark men mangler Bron- 
de. Fleere Byer her i Landet have dette 
Navn.

11. Hevring. April. Simon Zelotes.
Hevring af Hav har Navn, 
Og Havre som der vokser; 
Paa Heden Torv til Gavn. 
Der græsser Faar og Okser.

Den ligger ostligst i Herredet, auler got 
Korn, og har ligesom No. 1, 2, 3 og fl. en 
stor Hede, hvor der skjæres mange Græs
torv. Nordost derfra ligger Hevring Mol- 
le, men i Sonder=Haldherred. Østlig 
laae den beromte Herregaard Hevring- 
holm (ogsaa i Haldherred) med Grave 
omgivne og Vindelbroe tilforn, der var 
paa Gaarden et smuk Kapel, og paa Mu
ren stod de adelige Navne: Frands Lycke 
og Elisabeth Brock. Den var bygget i et 
stort Morads eller Kjær, og (som siges) 
for et Givtermaals Skyld. Nu er Godset 
solgt, Gaarden nedbrudt, og Bondergaar- 
de bygde paa dens Mark - Godset var i 
Ørsted, Vivild m.m.

12. Ørsted. Mai. Matthias.
Ørsted af Øre, Øe.
Men ei af Ørk og 6de: 
Brændeviin, Kaffe, Thee 
Er og til Folkets Fode.

Denne Bye er den storste i Herredet, og 
een af de storste i Landet: thi den har 

fleere end 30 hele Gaarde, foruden Boe- 
ler og mange Huse. At den har i fordum 
Tid været en Kjobstæd, siger og troer 
mange, men jeg har ikke i Bogger og 
Skrivter seet noget derom. Man fortæller, 
at der skal være fundet et Skibsanker i en 
Kjærdigegrovt der; at Kjær og Eng der 
har staaet under Vand, og at Skibe har 
indseilet i det nu kaldte Kalvkjær, og lagt 
i Havn inde i Byen i den saakaldte Kran- 
nesdam. At den da den var en Kjobstæd 
hedte Ørstad, men siden da Vandet der 
udtorredes, og seiladsen derved dertil 
standsede, er den kaldt Ødestæd, og nu 
skrives den Ørsted. Dette og andet meere 
skulle stadfæste dette, og efter dens na
turlige Situation, er det ikke utroeligt, 
men ligne det rigtigt. Det omtalte Kalv
kjær hvor der nu er Eng, ligger lavt med 
Bakke paa begge Sider, og ligesaa Kjær 
og Enge er omgrændset af Bakke og 
Bjerge. Inde i Byen er en Gade som 
endnu kaldes Toldbodgyden.

Byen ligger i en Firkant, og den store 
Gade til Norden ligesom den lille Gade til 
Syden ligge begge hoit; fra denne Gade 
til den anden er 3 andre smaae Gader 
eller Gyder. Kirken ligger paa en Bakke, 
er temmelig stor, og har over 450 Tonder 
tiendeydende Hartkorn af Sognet, tæt 
derved ligger Præstegaarden, Skolen og 
Hospitalet. Præsten har kun den ene Kir
ke, men er Præst til Steenalt Kapell, og 
prædiker der for Stedets Herskab, naar 
de begjere det, og opholde sig paa Gaar
den Steenalt, men de soge nu stedse Ør
sted Kirke, hvor de og have et Stolesæde. 
I Ørsted er og et priviligeret Kro, som for 
nogle og tredive Aar siden afbrændte, 
tilligemed mange Gaarde og Huse der i
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Byen; men det snart igjen af Hosbonden 
Grev Schach til Steenalt prægtig opbygt, 
og over Doren sat og staaer disse tvende 
Linier:

Den 13. April 
blev brændt det Huus her stod;

Den 14. August 
blev dette sadt paa Fod. -

Marken der er af forskjellig Godhed, 
baade sandig, muldig og leerig; noget 
deraf blev og tilforn dyrket slet, da de 
havde ¥2 Miil til det yderste eller Mark- 
skjellet; men da man der fik udskiftet og 
en halv Snees Gaarde bleve udflyttede 
drives den siden bedre. Der er til Byen en 
stor Mose kaldet Tangkjær, og paa andre 
Steder skjæres der og Torv, der er og et 
vidtløftigt Kjær, og meget Eng, som 
strækker sig langs med Heirbæksaaen 
uden omkring Boede Mark og Hede, 
langs med Fjorden sonden for Boede, og 
langt vester hen, over ¥2 Miil.

De Sognepræster som i min Tid har 
været udi dette Herred var: I Voere Hr. 
Provst Hans Philip Piesner, nu Præst i 
Fruering; Hr. Hans Myhler, siden Præst i 
Gram, Ribe Stift; og nu Hr. Clausen. I 
Holbæk Hr. Provst Laurids Lassen, Hr. 
Lars Lund, som begge ere ddde, og nu 
Hr. Grundtvig. I Ørsted Hr. Provst Mat
thias Piesner, siden Hr. Anders Hald, 
begge hensovede, og nu Hr. Christen 
Gottzsche, som forst var der Kapellan, 
siden Præst og Herredsprovst, og nu 
Amtsprovst. Det var denne Mand, som 
tog mig fra Ploven og satte mig til Bogen, 
hvis Godhed altid skal være mig i frisk 
varigt og kjerligt Minde, og hvis Velgjer- 

ninger mod mig jeg pligtskyldigst med 
varmest Folelse og største Taksigelse er- 
kjender.

Mærkeligt er det, at Vandet, som saa 
mange Steder oversvømmer og gjor Ska
de, her formindskes, og Landjorden til
tager, saa at Hollendsberg Holme kunde 
meget udvides og formeeres, naar der 
blev gjort, som en Mand David fra Byen 
Grund fordum gjorde, der indhegnede 
med Staver og Riis en Plads udi Fjorden i 
det klare Vand, hvor der flod rødder og 
Stykker af Siv o.a. til, og blev liggende 
naar Vandet gik ud igjen, og tilsidst sam- 
mengroede, saa at der nu er et godt Styk
ke Eng, som efter ham kaldes Davids 
Holm.

I det 17de Aarhundrede lod Borgme
ster Mads Povelsen bygge et Orlogsskib 
til Kongens Tjeneste, ved den nordre En
de af Slotsmolle-Strom ved Randers, i 
hvilken Skibet lob af Stabelen, men nu er 
der næsten tort Land.

Eengang (efter Fortælling) steeg Van
det i Fjorden saa hoit, at det gik ind i 
Gaden og Ovne i min Fodebye Boede,3) 
så at Karlene med Støvler paa maatte 
bære Pigerne til Julestuerne, men i Mands 
Minde har det der ikke gaaet over Ørsted 
Enge, og ikke ind paa Boede Fælled eller 
i Byen.-
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Tabula Poliometrica eller Mile=Viser 
over 

Stederne i Rougsoe 
deres Distance fra hinanden.

Vil du f.E. vide hvor langt der er fra 
Steenalt til Holbekgaard, da folg med din 
Pegefinger paa din v. Haand lige ned i 
den Rubrik hvor Holbekg. staaer over, 
og med din Pegefinger paa h. Haand lige 
hen til Venstre i den Linie hvor Steenalt 
staaer, indtil de modes i Vinklens Hjor- 
ner, hvor der staaer 7/8 Miil, som er disse 
to Steders Distance fra hinanden.

A. Veilbye Sogn.
Veilbye har Navn 

af Vad, Vase og Veile 
Som ei for Sand 

eller Vand monne feile.

Veilbye har meget Eng og Buskekjær, 
samt en god Rugmark; men og nogen 
Sandflugt af Bakke der findes.

Fra Byen er udflyttet 3 Gaarde kaldet 
Udbyegaarde, som tilhorer Grev Scheel 
paa GL Estrup ligesom ogsaa Byen Toi- 
strup. De ovrige Byer i disse Sogne er 
Lovenholms Gods.

Fra Estruplund til Voere Bye 1 M.
Fra Boede til Ørsted er 1/2 Miil.

Veilbye er Annex til Vivild. Fleere By
er i Landet har dette Navn.

Og paa denne Maade besvarer Tabel
len 153 SporgsmaaL

Roesværdig Øland: Rosen Øe!

Toistrup i Veilbye Sogn er en god lille 
Bye og har en bedre Kornmark end den
ne, muldig Jord ligesom Allestrup, Vivild 
og Lystrup, har ogsaa got Eng tilligemed 
Kjær.

Medens Mai staaer Brud og Marti Mde, 
Medens Juni har Sæd, Aprili Froe, 
Medens August har Korn, og Juli Hde, 
Medens September Mjod, October Kjod, 
Medens November Grbd, December Brod, 
Medens Jånuari Frost, Februari Toe, 
Medens Plov paa Mark og Skib paa Søe 
Vedvarer - ei dit Navn skal doe. -

B. Vivild Sogn.
Vivild: vi vil dit Navn 

med megen Agt ei glemme 
Sålænge Christian Krarup 

hos dig har hjemme.

Til Vivild Sogn og Lystrup Byer, samt 
Gaarden Sorvad hvor der er Hollænderie.

Herpaa fdiger lidet meldt om det Ny 
Rougseherred eller de 4 Kirkesogne Vi
vild og Veilbye, Gjesing og Noragger, 
som fra Haldherred er lagt til det GI. 
Rougseherred. -

Lystrup har ligesom Vivild en god 
Mark til al Slags Sæd. Marken gaaer til 
Havet, og til Vivild og Mogensstrup Mar
ker.

Den for nævnte Herregaard Hevring- 
holm, som nu er nedbrudt, laae og i Viv
vild Sogn, den havde en vaad Mark, Kjær 
og blode Enge, og et got Haslekrat, som 
kaldes Rokkenbold.
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Sognepræsterne tilforn til Vivild og 
Veilbye Menigheder vare Hr. Provst Ja
cob Thorup, siden Hr. Niels Berg (Provst 
Bergs son i Virring), og nu Hr. Assessor 
Chr. Nielsen Krarup, Ridder, der (som 
medlem i Landhuusholdnigsselskabet) 
med største Omhu stræber at befordre 
Industrien og Oeconomiens m.m. gode 
Fremgang.

Vivild er en stor Bye, det meeste deraf 
afbrændte for faa Aar siden.

C. Noragger Sogn.
Nøragger Navnet har 
af Agger og af Nord, 

Auler got Rug, har Torv, 
Heede og sandig Jord.

Den er Annex-Sognet til Gjesing, og nær 
derved ligger to gode Vandmøller Nye= 
og Nielstrup Molle, samt Nielstrup Gaar- 
de. Tuustrup Bye i dette Sogn ligger øst- 
ligst i Herredet; og har Noragger Sogn 
ligesom Gjesing meest sandig Jord, og 
samme Slags Jordgrunde findes ogsaa 
førstfor i Nørreherred næst derved.

Til Noragger Sogn horer mange Gaar- 
de eller smaae Byer ved Havet: Rye- 
gaard, Rygaardsstrand, Skovgaarde og 
HeggedaL

D. Gjesing Sogn.
Har Gjesing Navn af Gjes 

og Vivild Navn af Vibe 
Jeg ikke veed, 

og det jeg ikke kan begribe. -

Denne Bye deles ved en lille Aae i to 
Dele: Sønder= og Nørre Gjesing. Tæt 
derved ligger Herregaarden Lovenholm 

som og derfor kaldes Gjesingholm. Der 
residerede Hr. Cancellieraad Hans 
Fønss, og siden hans Son Hr. Justitzraad 
Peter Severin Fonss, som siden blev 
Landsdommer, Ober= Krigscommissair, 
og tilsidst Amtmand over Randers Amt.

Allestrup en lille Bye og Gaarden 
Kjærgaard i dette Sogn har ikke saameget 
Sandjord som Gjesing har.

Gjesing er en stor Bye, og Sognet stort 
og vidtløftigt, thi foruden Allestrup hører 
dertil en Gaard og mange Huse i Fjeld 
Skov beliggende. Navnet Gjesing har fle
re Byer. Fjeld Skov begynder i Øster og 
gaaer langt i Vester, siden til Nord, og 
igjen til Øster (liig en Halvmaane); den 
ejes af mange Herrer og Proprietairer, 
som Eieren af Løvenholm, GI. Estrup, 
Steenalt, Holbekgaard og Ryomgaard, 
den har meget Eeg og Bøg, store og gam
le, og Enebærskov er der til Løvenholm. 
Inde i denne Skov er meget Lyng, og 
Hedejord som har mange Beboere, der 
høre til disse benævnte Herregårds Eiere.

Ulve og gifte Orme som der før vare 
mange, ere de første reent forsvundne og 
de Sidste meget formindsket.

I Gjesing Kirke er jeg døbt af davæ
rende Præst Hr. Anders Bang, (Degn var 
Laurits Hirtznach, hvis Datter Nille frem
bar mig til Daaben) og mit Fødselssted er 
i Gjesing Sogn vestligst i Fjeld, hvor jeg 
var indtil i mit 9de Aar, da jeg flytte til 
Rougseherred. Stedet eller Huset hvor 
jeg er født kaldes Humleborg, ikke fordi 
Humlevekst der er saa meget, eller Øllet 
saa stærkt, men, fordi det seer saa gam
meldags ud, troer man: det har været 
bygget af den Danske Kong Humble, 
(Kong Dans Søn) som der skal have resi

66



deret som paa et Lystslot, da det ligger 
paa et saa behageligt og lystigt Sted, med 
Skov paa alle Sider omgivet, og kun et 
Bosseskuds Distance derfra liggende; el
ler og, det er kaldt af Humlebie, hvoraf 
der findes mange.

Hermed vil jeg slutte denne Gang, og 
en anden Gang skrive noget om det Her
red, hvor jeg nu boer, neml. Hjelmslev- 
herred ved Skanderborg.

Horning pr. Skanderborg, 
skrevet i det 19de Secul.

af
N. Friis.

NOTER:
1) Ifølge gi. Dansk Ordbog. 1793. 

Baare hedder i ældre skrifter Baarde.
I. En ager, som er udlagt til hvile for at bære græs.
2. Heraf de sammensatte ord:

Baaragcr = det samme som Baare
Baarjord = det samme som Baarager
Baarhø = hø, som avles på en baarager
Baargræs = græs som vokser på en baarager
Baarbyg = byg, som vokser på en til sæd optagen baarager.

2) Lærer Friis skriver fødeby, men hermed mener han barndomsby. 
Han er født i Gjesing sogn.

3) Igen menes barndomsby.
4) På kortet staver Friis udflyttergårdene: Udbyegaarde, hvilket må 

være det rigtige.
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Kystmilicen under krigen mod England 1807-14
Af Svend Nørregaard Hansen

Blandt den første skolelærdom husker vi 
historien om Israelitternes udtog fra 
Egypten. Herren ledte dem ved en sky
søjle om dagen og en ildsøjle om natten. 
Læreren forklarede, at det måske var en 
bavn, som Herren lod brænde for at vise 
dem vej, eller også var det måske en vul
kan i Sinaiørkenen, som Moses tog bestik 
af.

Jeg kom til at tænke på den gamle hi
storie ved gennemgangen af en del mate
riale om Kystmilicen i Landsarkivet i Vi
borg. Historien viser, at ild- og røgsigna
ler alle dage har været brugt som kommu
nikationsmidler over lange afstande.

De nøjagtige kort som atlas- og måle
bordsblade viser, at der i Danmark findes 
overordentlig mange bavnehøje og bav- 
nebakker. Når hertil kommer at mange 
vel har mistet navnet Bavnehøj i tidens 
løb, fordi deres gamle brug er gået i 
glemme, tyder noget på. at der har været 
én i hvert sogn som led i et omfattende 
alarmeringssystem, hvis oprindelse vi ik
ke kender. Hvis systemet fungerer, hvil
ket forudsætter en konstant overvågning, 
vil en alarmering om fjender i sigte kunne 
spredes over lange afstande på meget 
kort tid. Herefter har det så været bavne- 

fogedens eller sognefogedens opgave at 
sørge for den lokale alarmering. Måske 
ved at lade budstikken gå. Vidjebranden 
eller den brændte stok har Harald Ander
sen beskrevet i Skalk 1971/5.

Uden tvivl har alarmering ved blus på 
bavnehøjene været brugt i alle vore krige 
helt op til de sidste. Under krigen mod 
England 1807-14 var alarmsystemet 
stærkt udbygget og omhyggeligt organise
ret. Der var oprettet en hovedsignallinje 
nogle kilometer fra kysterne og et antal 
kommunikationssignaler ved strandene 
og længere inde i landet.

På Lisbjerg bavnehøj stod det nordlig
ste hovedsignal i Århus amt. Det havde 
sigte til Randers amt. Lisbjerg kunne ses 
fra Egå bavnehøj. Herfra gik forbindel
sen til Haslehøj, derfra til Jelshøj ved 
Holme, videre til Pallishøj ved Fruering, 
til Elbjerghøj i Hylke sogn, til Sondrup 
bavnehøj, som kunne ses fra Bjerrelide. 
Hvert af disse hovedsignaler havde for
bindelse til flere lokale signaler, der på 
grund af terrænforholdene havde kortere 
sigt, f.eks. Egå Fed, Katterhøj og Abilds- 
hoved.

En signalstation, i hvert fald et hoved
signal, var forsynet med to tjæretønder
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og to halmknipper; tjæretønderne uden 
tvivl til signalering om dagen, idet tjære 
ved afbrænding giver en sort og kvalmen
de røg. På den anden side var halm, der 
blusser hæftigt op, mest velegnet til nat
signalering. Ifølge instruksen skulle tjæ
retønderne såvel som halmknipperne an
bringes på toppen af 8 alen (5 meter) høje 
stolper. Tjæretønderne skulle vende bun
den opad og være fyldt med tør halm. Til 
antændelse brugtes lunter af svovltråd. 
Man skulle tro, at der let kunne opstå 
problemer med antændelsen under van
skelige vejrforhold og i 5 meters højde. 
Antagelig har stolperne derfor været for
synede med trin.

løvrigt skulle der ved signalet være en 

mandskabshytte, da der naturligvis skulle 
være døgnvagt ved signalet. I hytten skul
le findes bord og bænk samt en briks til to 
personer, idet vagtholdets tredie mand 
altid skulle opholde sig udenfor hytten. 
På en hylde skulle altid findes fyrtøj, 
svovltråd og svovlstikker. Til hyttens fa
ste inventar hørte desuden en spand med 
friskt vand, 6 favne reb (ca. 12 meter), 
spade, skovl, greb, økse, kost samt 6-8 
neg tør langhalm.

Når der skulle være to tjæretønder og 
to halmknipper klar til at antændes, hang 
det sammen med signalkoden. Eet signal 
antændt betød, at den fjendtlige styrke 
ikke var større, end at Kystmilicen selv 
kunne afvise den. Var der tale om en 
større fjendtlig styrke, tændtes to signa
ler, hvorved militæret alarmeredes.

Vagttjenesten ved signalerne varetoges 
af Kystmilicen (-militsen vil vi nok sige i 
vore dage). Kystmilicen var en slags 
hjemmeværn. Nørrejylland var inddelt i 
15 distrikter, hvoraf Århus var dot 6. 
Stiftmand Gyldenkrone var chef, og 
oberst, baron Gersdorff, var overbefa
lingsmand. Distriktet var delt i afdelin
ger, hver med en befalingsmand og et an
tal, vist 4, underbefalingsmænd. Om der 
var tiltænkt et bestemt mandskabstal ses 
ikke. Mandskabet bestod af både ud
skrevne og frivillige, både gamle og unge, 
næsten alle bønder og tjenestekarle, der 
af en eller anden grund ikke var soldater. 
Kystmilicen var som alt militærvæsen op
bygget som en pyramide. Den øverste 
chef, stiftamtmand Gyldenkrone, har 
næppe beskæftiget sig med den alminde
lige forretningsgang. Hans opgave har 
været planlægning og mere specielle sa
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ger. Også overbefalingsmanden, baron 
Gersdorff, har haft sit arbejde på konto
ret, bl.a. med at videregive nye bestem
melser, der meget ofte kom fra regerin
gen og de øverste militære myndigheder. 
Hans opgave var det også at tage stilling 
til hverdagens mange praktiske spørgs
mål og give sine ordrer videre til befa- 
lingsmændene. Forbindelseslinjerne til 
disse var afdelingernes parolejournaler, 
protokoller, hvori alle ordrer og afgørel
ser indførtes. Desuden gav han parole og 
feltråb, der skiftede hver dag. En af paro
lejournalerne, nemlig Malling afdelings, 
er bevaret. Befalingsmændene havde an
svaret for den daglige forretningsgang, 
bl.a. inddeling af vagttjenesten. Indkal
delsen af vagtmandskabet sorterede un
der underbefalingsmændene. I sognene 
udpegedes »fornuftige« mænd, hvis op

gave det var at inspicere vagtstederne på 
skiftende tider døgnet rundt. Især skulle 
de eksaminere det stadig skiftende vagt
mandskab i de opgaver, der var det på
lagt, desuden påse, at alt beordret mate
riel var tilstede, på plads og i orden.

Kystmilicens mandskab var mundéret, 
d.v.s. i uniform. Det indskærpedes et par 
gange, at vagttjeneste og eksercits kun 
måtte udføres i mundéring. Derimod var 
bevæbningen yders mangelfuld. I en 
kundgørelse blev det påbudt, at mand
skabet skulle danne sig lanser af de lebla
de, de brugte som våben, da leerne var til 
fare og besvær ved eksercitsen. I en liste 
over frivillige traf jeg 2 tip-tipoldefædre, 
en tip-tipoldemors mand og 2 tipoldefæd- 
re. Lad dem tjene som eksempel på 
mandskabets stillinger, alder og bevæb
ning:

Navn: Stilling og by: Alder: Våben:

Niels Nielsen Gårdmand i Testrup 68 år Fork
Christen Pedersen Gårdmand i Bjøstrup 50 år Fork
Jacob Knudsen Gårdmand i Børup 62 år Fork
Søren Knudsen Gårdmand i Jegstrup 50 år Bøsse
Thomas Sørensen Gårdmand i Testrup 37 år Bøsse

Våbnene var helt private. Enkelte havde, 
som vi ser, en bøsse, nogle havde en sa
bel, og ellers måtte man klare sig med 
leer eller forke.

På grund af de omfattende indkaldelser 
til militærtjeneste og dermed mangel på 
karle ved landbruget var det nødvendigt 
at tage hensyn til, at bønderne skulle lev
nes tid til at gøre deres arbejde derhjem

me. I de travle perioder som hø- og korn
høst fritoges det meste af Kystmilicens 
mandskab for tjeneste. Vagttjenesten 
overtoges da af soldater. Også den ugent
lige eksercits efter gudstjenesten bort
faldt. Om vinteren indstilledes al vagttje
neste. Søkrigsførelse foregik kun om som
meren. I 1810 fik mandskabet fri den 23. 
december. Fra 1. marts skulle vagttjene
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sten genoptages i sædvanligt omfang. 
Vinteren 1811 var imidlertid så lang, at 
genoptagelsen blev udskudt til den 17. 
marts. I denne periode måtte kirkeklok
kerne bruges efter deres bestemmelse i 
forbindelse med gudstjeneste og andre 
kirkelige handlinger. Ellers måtte kirke
klokkerne under hele krigen kun bruges i 
forbindelse med alarmering.

Krigen mod England 1807-14 var jo i 
princippet en søkrig. Det, man frygtede, 
var landgang på kysterne. Mange steder 
på strategisk vigtige og særlig udsatte ste
der, f.eks. ved fjordmundinger, blev der 
opført skanser med faste kanonstillinger 
og fast mandskab. Hundshage-skansen 
ved indløbet til Horsens fjord var én af 
dem. Desuden fandtes der i baglandet 
mobile batterier, der kunne tilkaldes, 
hvis en større fjendtlig styrke nærmede 
sig. Havnene, også de små som Norsmin
de, Hov og Kysing, var under stadig be
vogtning. Herfra udsendtes om natten pa
truljer i småbåde. De skulle opsnappe 
eventuelle både, der kunne være gået ud 
for at møde fjendtlige skibe eller både. 
Det kunne jo være spioner eller forræde
re, der solgte hemmeligheder til fjenden.

De danske skibes signaler, der gjorde 
det muligt at skelne ven fra fjende, æn
dredes med korte mellemrum. Kendeteg
nene bestod i forskellige flag og lanterner 
i forskellige kombinationer og placerin
ger. løvrigt var krigen til søs noget helt 
andet. Specielt kaperkrigens historie fin
des beskrevet flere steder.

I Århus stiftamts arkiv i Landsarkivet i 
Viborg findes Kystmilicens parole-jour

nal (B6 975). Parolejournalen er åben
bart forbindelsesled mellem overbefa
lingsmand, baron Gersdorff, Marselis- 
borg, og den lokale befalingsmand ved 
Malling distrikt. Sandsynligvis er den ved 
bud bragt frem og tilbage mellem overbe
falingsmandens kontor og det vagtsted, 
hvor befalingsmanden har virket, mulig
vis vagthytten på Jelsbakke, hvor hoved
signalet stod. Det er næppe sket dagligt, 
men i hvert fald midst en gang om ugen, 
idet baronen ofte giver parole og feltråb 
for en uge ad gangen. Det hed den

75. oktober 1810.
Parole: Sibirien Feltråb: Jeppe
»Da jeg erfarer, at sagen imellem un

derbefalingsmand Jens Kobbergård og 
Jacob Sørensen Kirkegård er af den be
skaffenhed, at den ikke kan afgøres uden 
streng bestraffelse af den skyldige, så fin
der jeg det nødvendigt at tale med par
terne.«

Herefter beordres befalingsmanden, 
der hed Kierulff, og som forøvrigt døde 
kort efter, underbefalingsmand Jens 
Kobbergård og underbefalingsmand Ja
cob Sørensen Kirkegård, kystbevogter 
Lars Jensen Jelsbakke og tømrer Niels 
Rasmussen fra Testrup samt den mand, 
der havde tilsagt Niels Rasmussen til 
vagt, at møde hos overbefalingsmanden, 
baron Gersdorff, til forhør.

17. oktobet 1810.
Parolejournalen:
Underbefalingsmand Jacob Sørensen 

Kirkegård af Malling distrikts afdeling er 
for afgivet falsk attest sat 5 dage i arrest, 
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og kystbevogter Niels Rasmussen af Te
strup af samme distrikt for 2 gange for
sømt bavnevagt sat på vand og brød i 
Århus hovedvagt.«

Gersdorff.

Det var navnet på den straffede per
son, Jacob Sørensen med tilnavnet Kirke
gård, der vakte interesse, dels fordi han 
var broder til en af mine tipoldefædre, og 
dels fordi Jacob Sørensen ellers senere 
blev en agtet og anset mand på sin egn, 
bLa. var han sognefoged i en årrække.

Fædregården i Jegstrup blev ved ud
skiftningen i 1791 flyttet ud på den jord, 
som den ved samme lejlighed fik tildelt. 
Den fik plads umiddelbart syd for Tran
bjerg kirke øst for landevejen, og samti
dig fik den navnet Kirkegården. Her lå 
den i ca. 170 år indtil den store omvælt
ning i 1960-erne. Tiptip oldemor Kirsten 
Ottosdatter var blevet enke for 2. gang i 
1801. Hendes to sønner, Lars og Jacob 
Sørensen overtog fæstet på gården fra 
Moesgård i 1805. Et par år senere delte 
de gården. Jacob beholdt Kirkegården og 
jorden øst for landevejen, mens tip olde
far Lars Sørensen fik den del af jorden, 
der lå vest for landevejen. Her lige over
for Tranbjerg kirke på den anden side af 
landevejen byggede han en ny gård, der 
langt senere fik navnet Søndergård. Beg
ge gårde forsvandt, da den nye tid for en 
snes år siden kom til det gamle Tranbjerg 
sogn. Tranbjerg by eksisterede ikke ved 
den tid. Som en typisk stationsby opstod 
den på det sted, hvor Odderbanen kom 
til at krydse landevejen mellem Århus og 
Horsens.

Jacob Sørensen i Kirkegården var alt

så, som det fremgår af parolejournalen, 
underbefalingsmand ved Kystmilicen, 
mens Lars Sørensen ifølge folketællingen 
1801 var landsoldat.

Ca. et halvt år senere finder vi atter 
Jacob Sørensens navn i parolejournalen, 
nemlig den 10. april 1811.

Baron Gersdorff udtrykte sin forun
dring over at se af en skrivelse fra chefen 
for Kystmilicen, stiftamtmand Gylden
krone, at underbefalingsmand Jacob Sø
rensen havde brugt et par kolleger som 
vidner på en afskrift fra en parolebefa
ling angående en attest. Overbefalings
manden uddelte rundhåndet påtaler til de 
implicerede og understregede kraftigt, at 
alle tjenestesager skulle gå kommando
vejen, det ville sige gennem ham. Opsan
gen sluttede: »Jeg ser nok, at Jacob Sø
rensen vil have strid med mig, og han 
skal også få den, da jeg er træt af at skri
ve længere om den sag.«

23. april 1811.
Parolejournalen. Befaling:
»Underbefalingsmand Jacob Sørensen 

Kirkegård i Malling distrikts afdeling di
spenseres fra al Kystmilice-tjeneste indtil 
videre og afleverer hans kommando til en 
underofficer i hans forstanderi, som uop
holdelig bekendtgøres for vedkommen
de.«

Gersdorff.

3. maj 1811.
Parolejournalen. Ordre:
»For at afgøre sagen mellem underbe

falingsmand Jacob Sørensen Kirkegård 
og kystbevogter Lars Jensen Jelsbakke og 
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forlige samme bliver kommanderet . . .« 
Kommandoen lød, at underbefalings
mand Jens Christensen, p.t. kommandør 
for Malling distrikt, skulle medtage en 
anden underbefalingsmand samt Jacob 
Sørensen Kirkegård og møde næste dag 
kl. 9 hos købmand Berger ved Mindebro
en, hvortil også var beordret at møde un
derbefalingsmand Lars Rasmussen, p.t. 
kommandør for Kolt distrikt, sammen 
med en anden af distriktets underbefa- 
lingsmænd og kystbevogter Lars Jensen 
Jelsbakke. I fællesskab skulle de forlige 
den vanskelige sag imellem parterne, 
hvorefter de to konstituerede befalings- 
mænd skulle aflægge rapport til baron 
Gersdorff. Ordren slutter: »Stiftsbefa
lingsmand Baron Gyldenkrone såvel som 
jeg ønsker, at sagen afgøres i mindelig
hed.«

Gersdorff.

4. maj 1811.
Parolejournalen. Kopi:
I anledning af de tvistigheder, der har 

været imellem os undertegnede om den af 
Jacob Sørensen udstedte attest, som jeg, 
Lars Jensen Jelsbakke påstod at være 
usandhed, hvilket jeg herved genkalder 
og erklærer, at denne påstand er sket i 
ubetænksomhed og enfoldighed, da jeg 
ikke betænkte, at det kunne drage nogle 
ubehagelige følger efter sig. For denne 
uforsigtighed har jeg betalt 1 rigsdaler til 
distriktskassen, hvilket jeg, Jacob Søren
sen, er fornøjet med, når sagen ikke for 
eftertiden skal komme mig til fornærmel
se på mit gode navn og rygte. Og er vi 
begge hermed velfornøjede, hvilket vi her 
med vores underskrifter tilstår.

Århus den 4. maj 1811.
Jacob Sørensen.

Lars Jensen Jelsbakke. 
Med påholden pen.

(Bevidnet af de fire underbefalingsmænd)

5. maj 1811.
Parolen:
Underbefalingsmand Jacob Sørensen 

Kirkegård overtager fra i dag af hans 
kommando igen.

Gersdorff.

Sagen synes hermed at have fået en lyk
kelig udgang til alles erklærede tilfreds
hed. - Men, der synes dog at være flere 
dunkle punkter:

Det var oprindelig baron Gersdorffs 
opfattelse, at striden stod mellem Jacob 
Sørensen og dennes kollega, Jens Kob
bergård, mens det jo var Lars Jensen 
Jelsbakke, der var Jacob Sørensens mod
part. Baronen var også af den mening, at 
sagen var af en så alvorlig beskaffenhed, 
at den kun kunne afgøres med en streng 
bestraffelse af den skyldige. Når dertil 
kommer hans truende tone den 10. april: 
»Jeg mærker nok, at Jacob Sørensen vil 
have strid med mig, og han skal også få 
den, da jeg nu er træt af at skrive mere 
om denne sag.« Så virker det påfaldende, 
at han den 3. maj sammen med stiftamt
manden ønsker sagen afgjort i mindelig
hed. Alt tyder på, at der må være sket 
noget, som ikke fremgår af parolejourna
len. Om ad stiftamtets embedsjournal 
lykkedes det da også at finde en længere 
brevveksling, der belyser de dunkle 
punkter. Breve om sagen er gået frem og 
tilbage mellem stiftamtmanden og baro
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nen bag om eller hen over hovedet på de 
implicerede parter. Det var altså dette 
skriveri, som Gersdorff var blevet træt af.

Det første brev, dateret 22. feb. 1811, 
er fra stiftamtmand Gyldenkrone til ba
ron Gersdorff. Gyldenkrone forklarer at 
have modtaget et andragende fra Jacob 
Sørensen Kirkegård af Jegstrup, gående 
ud på, at denne havde udstedt en attest 
den 8. oktober forrige år af et indhold, 
som senere blev benægtet at husmand 
Lars Jensen Jelsbakke, hvilket havde be
virket, at Jacob Sørensen var blevet arre
steret og indsat i fængsel i flere dage. I 
den hensigt at ville bevise attestens rigtig
hed - »hvis troværdighed en enkelt mands 
ord vel ikke kunne svække« - havde han 
to gange søgt at få Lars Jensen til at møde 
for forligelseskommissionen for at få sa
gen oplyst, men Lars Jensen var ikke 
mødt men havde sidste gang sendt en sed
del, hvorefter han henskød sig under en 
krigsret. - »Da det forekommer mig, at 
Jacob Sørensen er forurettet, anser jeg 
det for min pligt at undersøge denne 
sag.« - Overbefalingsmanden anmodes 
om en udtalelse.«

Allerede næste dag, den 23. feb. var 
der svar fra Gersdorff:

»For at oplyse Deres højvelbårenhed 
om den ugrundede og med usandhed op
fyldte anke af underbefalingsmand Jacob 
Sørensen Kirkegård skal jeg herved have 
den ære at fremsætte sagens hele frem
gang.«

Af baronens flere sider lange redegø
relse fremgår, at han fra den nu afdøde 
befalingsmand, dannebrogsmand Kier- 
ulf, havde modtaget en rapport, hvoraf 

det fremgik, at ridevagten på Jelsbakke, 
der skulle møde den 2. oktober (1810) 
om aftenen, ikke var mødt, hvorfor befa
lingsmanden havde foranstaltet, at den 
ridevagt, der skulle have været afløst, 
havde påtaget sig vagten til næste mor
gen. Den udeblevne vagtmand, Niels 
Rasmussen, mødte først næste morgen. 
Befalingsmanden oplyste også, at Niels 
Rasmussen tidligere havde nægtet at for
rette bavnevagt og derfor var blevet arre
steret. Han var dengang sluppet med en 
mulkt på 1 rigsdaler til geværreparations
kassen. I betragtning af Niels Rasmus
sens tidligere forseelse dekreterede baron 
Gersdorff, at Niels Rasmussen denne 
gang skulle 5 dage i arrest på vand og 
brød eller også betale 5 rigsdaler til di
striktskassen. Hvilket måtte han selv væl
ge. Befalingsmanden var med 3 mand ta
get til Testrup for at forelægge Niels Ras
mussen valget. Her traf man underbefa
lingsmand Jacob Sørensen, der var en 
svoger til Niels Rasmussen. Jacob Søren
sen spurgte befalingsmanden, hvorledes 
hans svoger kunne dømmes til så hård en 
straf? Befalingsmanden svarede, »at det 
var en parolebefaling af mig (Gersdorff), 
som han ikke kunne være at bedømme, 
da jeg var hans foresatte.« Da Niels Ras
mussen valgte mulkten, forlod komman
doet Testrup. Samme dag kom Niels Ras
mussen med en attest til baron Gersdorff, 
hvis indhold sagde, at Niels Rasmussen 
havde ladet sin vagt forrette af Lars Jen
sen Jelsbakke. Attesten var underskrevet 
af Jacob Sørensen Kirkegård. Baron 
Gersdorff havde herefter ladet befalings
manden forelægge attesten for Lars Jen
sen, der underskrev på, at den aldeles 
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ikke var i overensstemmelse med sandhe
den. Desuden viste underbefalingsmand 
Jens Kobbergårds rapport om den uor
den, der var sket ved vagtholdet mellem 
2. og 3. oktober, at Lars Jensen ikke var 
blevet anmodet af Niels Rasmussen at 
forrette hans bavnevagt, men at han var 
blevet natten over efter anmodning af un
derbefalingsmanden. Baron Gersdorff 
havde herefter indkaldt samtlige implice
rede til afhøring. »Da jeg fandt Jacob Sø
rensens opførsel i tjenesten mod befa
lingsmand Kierulf stridende mod den ag
telse, han burde vise sin kommandør, 
blev han på 5 dage arresteret i Århus 
hovedvagt - men ikke for attestens skyld 
men for hans ublu opførsel mod befa
lingsmanden. Det er hele sagen, som den 
er passeret. Underbefalingsmand Jacob 
Sørensen tager meget fejl, når han ved
bliver at påstå, at attesten var skyld i hans 
arrest, (det skrev baronen ellers selv i pa
rolejournalen den 17. okt. 1810) nej, det 
er hans subordinationsstridige opførsel 
mod befalingsmandens person.«

»Om Lars Jensen kan jeg i tjenesten på 
ingen måde klage. Denne retskafne mand 
får det bedste vidnesbyrd for hans opfør
sel såvel i som udenfor tjenesten. Især 
skylder jeg ham at fremhæve den gode 
orden, han holder ved hovedsignalet på 
Jelsbakke, hvor han bor tæt ved, da det 
ikke engang henhører under hans distrikt 
og han ingen godtgørelse forlanger for 
den umage, han tit og ofte har dermed.«

»Meget krænkende for mig er den må
de, som underbefalingsmand Jacob Sø
rensen understår sig at ville beskylde mig 
for uretfærdighed, for hvilken tanke jeg 
har været fri så længe, jeg har tjent hans 

majestæt kongen og fædrelandet og mig 
var betroet en kommando. Jeg kan ikke 
andet end bede Deres højvelbårenhed at 
forfølge denne sag på det alvorligste, da 
jeg anser slige beskyldninger mod en be
falende, at de må undersøges og bekendt
gøres, for at enten jeg bliver kendt uvær
dig at kommandere, eller beskylderen bli
ver således revset, at alle sådan tænkende 
folk får afsky for slige handlinger.«

Herefter er det stiftamtmandens tur til 
at skrive brev. - 26. feb.: Baron Gers- 
dorffs lange forklaring og dybe fornær
melse har gjort indtryk på stiftamtman
den. I sit nye brev søger han nærmest at 
undskylde sin indblanding. Han peger på 
sin pligt som kongens repræsentant til at 
undersøge alle klager over »forment for
urettelse« og udtrykker håbet om, at ba
ronen ikke vil føle sig fornærmet over, at 
vedkommende har henvendt sig til ham i 
denne sag, »som efter en bondes indsigt 
og forstand kunne anses for tvivlsomt, 
om den skulle henhøre under de militære 
eller de borgerlige love.« Stiftamtman
den er stadig af den opfattelse, at sagen 
bør indbringes for forligelseskommissio- 
nen, og at Lars Jensen næppe med rette 
kan nægte at møde.

Samme dag skrev Gyldenkrone også til 
birkedommer Biørn, Mariendal. Efter at 
have gennemgået sagen i store træk skri
ver han, at det ikke forholder sig, som 
Jacob Sørensen har forklaret. Han blev 
ikke indsat i arrest på grund af attesten 
men for sin forseelse mod befalingsman
den. Birkedommeren pålægges at medde
le Jacob Sørensen dette og tillige tilken
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degive ham, at overbefalingsmanden fø
ler sig særdeles fornærmet over hans fal
ske og ugrundede anklage og begærer 
den påtalt. Dog har han også givet sit 
samtykke til sagens rettelige afgørelse, 
hvis 2 underbefalingsmænd af hvert di
strikt sammen med de stridende parter vil 
mødes og søge en afgørelse. Overbefa
lingsmanden stiller dog den betingelse, at 
Jacob Sørensen stiller hos ham med en 
skriftlig undskyldning.

Birkedommeren overbragte stiftamt
mandens besked til Jacob Sørensen den 
2. marts. Først nu har Jacob Sørensen 
altså fået at vide, at han blev straffet for 
noget helt andet end det, han oprindelig 
blev anklaget for, nemlig den attest, som 
Lars Jensen påstod var falsk. Det er ikke 
svært at forstå, at Jacob Sørensen er for
virret og føler sig uretfærdigt behandlet. 
Han retter derfor en ny henvendelse til 
stiftamtmanden, denne gang med en at
test, der er en afskrift fra parolejourna
len, som han som underbefalingsmand 
formodentlig har adgang til at læse, når 
den befinder sig ved afdelingen. Det må 
have været disse linier fra den 17. okt. 
1810: »Underbefalingsmand Jacob Sø
rensen Kirkegård af Malling distrikts af
deling er for afgivet falsk attest sat 5 dage 
i arrest. . .« Afskriftens rigtighed får han 
to kolleger til at bevidne. Der er altså tale 
om to attester i sagen, og vi har ikke set 
nogen af dem.

Da Gyldenkrone får den nye attest i 
hænde, sender han den videre til Gers
dorff sammen med et brev: »Da denne 
attest altså ikke stemmer overens med 
det, Deres højvelbårenhed har oplyst, 

skulle jeg ikke undlade at meddele den til 
gennemlæsning.« En ny udtalelse udbe
des.

Nu blev baronen for alvor vred. Han 
skrev et langt og følelsesladet brev til 
stiftamtmanden, hvori han gav sin harme 
luft. Baronen taler meget om sin militæ
risk korrekte fremgangsmåde, at Jacob 
Sørensen jo blot kan søge ham, så de kan 
mødes for en krigsret og meget mere af 
samme skuffe. »Han (Jacob Sørensen) 
blev forkyndt arrest for hans nedrige op
førsel mod befalingsmanden, og fordi han 
havde skrevet en attest, der ikke inde
holdt sandhed - at den første post ikke 
blev indført i paroleordren, er min fejl«. 
Trods denne erkendelse er det endnu ik
ke gået op for baronen, at det er ham, der 
ikke har behandlet sagen rigtigt. - Han er 
dybt krænket over, at en mand som Jacob 
Sørensen vedbliver hans arrest, da »han 
derved beskylder mig for at have gjort 
ham uret.. og derfor må jeg forlange den 
afos, der har handlet uret, straffet.« Ved 
parolen i morgen vil overbefalingsman
den befale, at Jacob Sørensen fratages sin 
kommando.

Stiftamtmandens svar på dette brev må 
have virket på baron Gersdorff som en 
spand koldt vand.

»Da De erkender rigtigheden af den 
medsendte attest, har underbefalings
mand Jacob Sørensen altså ikke andraget 
andet end sandheden. Han måtte nød
vendigvis antage, at den forseelse, han 
var anklaget for, også var den ene, han 
blev straffet for. Da han føler sig uskyldig 
i denne forseelse, er det såre billigt, at 
han sættes i stand til at bevise sin uskyl
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dighed - ifald De endnu skulle drage den i 
tvivl, hvad jeg ikke formoder. Det tilla
des mig at bemærke, at han virkelig efter 
Deres sidste, fra de øvrige afvigende, 
skrivelse er straffet for udstedelsen af en 
falsk attest. Ligesom jeg formener, at un
dersøgelse og bevis derfor burde være 
gået forud for straffen, så finder jeg også, 
at han som enhver ærekær mand ikke bør 
tåle, at han for et falsum ufortjent beskyl
des og straffes, når det står i hans magt at 
retfærdiggøre sig.«

Baron Gersdorffs næste skridt kender 
vi kun fra parolejournalen. Det var or
dren af 3. maj om afholdelse af mæglings
mødet hos købmand Berger ved Minde
broen. Det var denne ordre, der sluttede: 
»Stiftsbefalingsmanden såvel som jeg øn
sker, at sagen afgøres i mindelighed.« Nu 
forstår vi bedre, at baronen har skiftet 
mening.

Den 4. maj finder vi så i parolejourna
len fælleserklæringen fra Jacob Sørensen 
og Lars Jensen. Lars Jensen tilstår, at han 
har løjet hele tiden, og Jacob Sørensen er 
glad for, at han bliver renset for beskyld
ningen om den falske attest.

Den 5. maj må overbefalingsmand ba
ron Gersdorff sluge nogle slemme kame
ler og mange store ord og bekendtgøre i 
dagens parole: »Underbefalingsmand Ja
cob Sørensen Kirkegård overtager fra i 
dag hans kommando igen«. Hvor gerne 
eller hvor ugerne baron Gersdorff har 
skrevet dette, kan vi ikke vide. Helt glad 
ved situationen har han næppe været. 
Havde det ikke været for stiftamtman
dens indgriben, havde sagen sikkert fået 
et helt andet udfald.

At Jacob Sørensen var glad og lettet 
fremgår af et brev, han skrev til Gylden- 
krone:

»Jeg takker underdanigst for beviste 
godhed for min retfærdiggørelse. Nu er 
den sag forligt. Nu beder jeg Deres vel
vished allerunderdanigst at det bliver be
kendtgjort for alle ved kommandoen, 
hvor fejlen var, og at jeg var så eftergi- 
ven, som det var mig muligt. Jeg glemmer 
heller ikke at takke hr. baron von Gers
dorff for alt godt, nu da jeg blev forligt. 
Jeg har haft mange ulejligheder, men nu 
går kuren den rette vej. Da nu disse 4 
underbefalingsmænd efterså papirerne og 
hørte vores roller, bemærkede de snart, 
at Lars Jensen havde uret og sagde, at jeg 
havde ret, og bad mig om at være så lem
pelig som muligt.

Underdanigst 
Jacob Sørensen Kirkegård.«

Historien om Jacob Sørensens fejlagti
ge fængsling og senere oprejsning kunne 
uden besvær have været fortalt på et par 
sider. Men det er netop de mange og for 
baronens vedkommende lange breve, der 
karakteriserer de skrivende. Først ser vi 
for os den kølige og korrekte stiftamt
mand, der med sin retfærdighedssans ser, 
at Gersdorffs argumentation ikke behø
ver at være sikker som bibelen. Allerede 
i sit første brev nævnte stiftamtmanden 
Jacob Sørensens attest, »hvis troværdig
hed en enkelt mands ord vel ikke kunne 
svække«. Senere falder der langt mere 
svidende bemærkninger til Gersdorffs be
handling af sagen, dog altid i et behersket 
sprog. Den næste og mest fremtrædende 
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person er den stortalende, forfængelige 
og enøjede krigskarl, baron Gersdorff, 
der ikke tænker sig for godt om, og som 
er parat til at lade sin militære »ret« 
tromle alle andre hensyn ned i støvet. 
Det er nær ved, at de to førstnævnte 
personer er ved at overskygge hovedper
sonen, Jacob Sørensen, der, som den nai
ve bonde han er, ikke ser og forstår det 
spil, der foregår hen over hovedet på 

ham. Han ved kun, at han er blevet be
skyldt og straffet for noget, han ikke har 
gjort. Hans æresfølelse er dybt krænket, 
men han agter i hvert fald ikke at lade sig 
kue til underkastelse. Hans lettelse over, 
at sagens rette sammenhæng omsider 
kommer for dagen, får ham til at takke 
også baron Gersdorff for alt godt. - Han 
skulle bare vide, hvad baronen havde til
tænkt ham ..
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Anlægget Vennelund i Odder
Af Anne Marie Skovfoged

I sommeren 1857 søgte husmand og musi
ker Peter Ustrup i Odder bevilling til at 
holde »danseforlystelse« i sit skovanlæg 
to gange månedlig i sommerhalvåret. Od
der sogneråd anbefalede ansøgningen og 
begrundede det med, at Odder jo var en

folkerig by, og bønderne ikke mere så vil
lige til at afgive plads til ungdommens 
legestuer, og desuden havde Ustrup an
vendt ikke ubetydelig tid og bekostning 
på at indrette sit anlæg, der var velegnet 
til formålet. Dog mente man, at danse

Kort over Odder 1919-cirkel ved »Vennelund«.
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forlystelse 2 gange månedlig var lidt rige
ligt, det måtte være nok med hver tredie 
uge. Sognerådet anbefalede endvidere, at 
Ustrup fik bevilling til for betaling at be
værte gæsterne med spise og drikke til 
nødtørft, som det altid havde været skik 
ved legestuer.

Peter Ustrup fik sin bevilling, og Od
der havde hermed fået sit første lystanlæg 
til offentlig brug. Ganske vist var der Fer- 
dinandpladsen i Rathlousdals dyrehave, 
anlagt 1832 i anledning af prins Frederik 
Ferdinands og prinsesse Carolines besøg 
på Rathlousdal, og hvor Viggo v. Hol- 
stein-Rathlou efter Treårskrigen arrange
rede en årlig veteranfest på Isteddagen 

den 25. juli med deltagelse af veteraner 
fra hele egnen samt andre indbudte, men 
disse fester var jo som sagt kun for ind
budte.

Peter Ustrups jordlod med skovanlæg
get lå nord for Odder i et højtliggende, 
kuperet terræn. Anlægget omfattede den 
nuværende villagrund Frederikshaldvej 
25 med nærmeste omgivelser, hvoraf en 
del skrånede mod vest og syd. Foruden 
skoven nævnes beplantning af buske og 
grusede stier og pladser, men derudover 
kendes anlæggets udseende ikke.

Anlæggets brug kan man derimod til
dels følge gennem annoncerne i Aarhus 
Stiftstidende, der de første år af anlæg

Kort over Odder 1985 - cirkel, hvor »Vennelund« lå. (Odder Vejviser 1985. Mostrups Forlag).
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gets historie var egnens eneste avis.
Peter Ustrup lægger ud med en skive

skydning i forsommeren 1858. Af aviser
ne ses, at skiveskydning var en populær 
forlystelse, også i Odder, hvor der i 1858 
annonceredes endnu tre præmieskydnin
ger i anlægget, de to arrangeret af urma
ger Emtkjær med ure som præmie, og 
den tredie af guldsmed Høeg med sølv
præmier.

Allerede samme år stiftedes »Skovfor
eningen Vennelund«, der tog navn efter 
anlægget, og denne forening står frem
over for de fleste arrangementer og star
ter med en fest på dagen for Istedslaget.

Senere på sommeren arrangerede en 
komite en »fri folkefest« med taler, sang 
og hornmusik og derefter dans i »den i 
anlægget værende rummelige dansesa
lon«. Der annonceres med servering i an
lægget, der om aftenen vil være illumine
ret, og festen, der begynder kl. 4 eftm., 
er annonceret til at slutte kl. 4 midnat 
med fyrværkeri og salut, men så var od
derborgerne nok også tjenlige til at gå til 
ro.

En høstfest samme år med nogenlunde 
samme program er ligeledes annonceret 
af en unavngivet komite. Annoncen hen
vender sig til Hads og Ning herreders 
beboere, - et stort område, skulle man sy
nes, - men måske har det manglet lidt på 
tilslutningen til de første fester, da nu 
også gæstgiver Holck averterer med dans 
i sin dansesalon lige overfor gæstgiver
gården.

1859 afholdes igen en »fri folkefest« 
for Hads og Ning herreders beboere for 
at fejre 10-året for grundloven. Når der i 
flere af annoncerne lægges vægt på, at det 

er en fri folkefest, skal det nok ses på 
baggrund af det modsætningsforhold, der 
var opstået mellem forskellige kredse af 
befolkningen på grund af regeringens på
tænkte revidering af grundloven.

Da de mange skytteforeninger opstod 
efter krigen 1864 (ikke at forveksle med 
provisorietidens riffelforeninger), fik og
så Odder i 1865 sin skytteforening, der 
med den kommunalt bevilgede riffel2) nu 
også gjorde brug af anlæggets skydebane.

I 1874 solgte Peter Ustrup ejendom
men til A. N. Gilberg, uden at det dog 
gjorde nogen forandring for anlæggets 
vedkommende, og af skødet fremgår det, 
at anlægget foruden pavillon og danse
estrade nu også er forsynet med borde og 
bænke i skoven og en keglebane.3)

Hidtil har man ikke hørt noget om, 
hvilke kredse det var, der benyttede an
lægget, men med Odder Avis’ start i 
1873, og senere Odder Folkeblad, får vi 
fyldigere oplysninger. Det synes tildels at 
være håndværkerne, der sad i bestyrelsen 
for skovforeningen, der i foråret 1873 an
satte bødker Schødt til at stå for serverin
gen i anlægget. Nu manglede der i alt fald 
ikke tilslutning til festerne, hvilket ses af 
generalforsamlingens dagsorden, hvor 
der skulle tages stilling til, om man skulle 
afholde dans særskilt for unge og ældre på 
grund af det store antal medlemmer. Nye 
medlemmer skulle indføres ved indballo- 
tering, så det synes at have gået ret form
fuldendt til, for ikke at sige snobbet, for 
generalforsamlingen drøftede tillige, 
hvorvidt læredrengene skulle have ad
gang til at blive medlemmer.

Det var ikke blot byens beboere, der
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holdt fester i Vennelund. Høstfesten 1873 
var annonceret af en kreds af 21 navngiv
ne mænd i Hads herred, hvoriblandt gen
kendes flere af egnens fremstående bøn
der.

Høstfesten 1874, hvori deltog 400 men
nesker, var lidt præget af de politiske 
modsætninger omkring grundloven, men 
forløb dog i fordragelighed. Blandt taler
ne var gdr. P. Rasmussen, Ondrup, der 
talte for rejsning af et mindesmærke i 

Odder for kong Fr. VII, grundlovens gi
ver, og man aftalte et senere møde om 
sagen. Dette møde gav til resultat, at der 
blev startet en indsamling blandt beboer
ne i Aarhus amts 1. valgkreds, og 6.10. 
1876 rejstes så marmorbusten foran ting
huset i Odder.

Dette mindesmærke er således »født« i 
Vennelund, og det er muligt, at det fra 
begyndelsen har været initiativtagernes 
mening, det skulle rejses i anlægget, og 
dette kan måske være årsagen til, at der i 
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Vennelund året efter også blev rejst et 
mindesmærke for kongen. Aviserne, incl. 
Odder Avis, har ikke fundet det fornø
dent at referere denne begivenhed, der 
fandt sted den 21.5.1877, så der haves 
ikke anden oplysning derom end en an
noncering af afsløringen, hvortil flere ta
lere havde lovet at give møde.

Mindesmærket består af en cementbu
ste efter H. V. Bissens model fra 1851,4) 
rejst på en noget klodset, muret og pud
set piedestal på sokkel i naturstens-efter
ligning, og hele monumentet, der er 3,35 
m højt, har oprindelig været hvidtet.

Nu afholdtes også egentlige politiske 
møder i anlægget. Der var en talerstol 
nedenfor skråningen, og tilhørerne sad 
op ad skråningen som i et amfiteater.5) 
Den nystiftede grundlovsværneforening 
holdt møder med op til 600 deltagere, og 
der nævnes grundlovsmøder med op til 
2000. Ved disse møder kunne sindene let 
komme i kog over den for bondestanden 
utilfredsstillende grundlovs-revidering af 
1866, men det største og mest bevægede 
møde var dog grundlovs- og vælgermødet 
den 3. juni 1877, hvor der ifølge Aarhus 
Amtstidende var henved 4000 mennesker 
samlet i Vennelund. Blandt talerne var 
folketingsmændene dr. Gert Winther og 
lærer Hviid, lærerne Rasmussen i Bøge
skov og Højfeldt i Odder, samt talsman
den for bondestandens sociale ligestilling, 
højskolelærer Lars Bjørnbak, Viby. Den 
sidste lod sig således rive med, da han 
talte om de provisoriske love, som 
Estrup-regeringen søgte vedtaget, at han 
næsten direkte opfordrede til oprør, og 
nær havde fået en retssag på halsen.

Lars Bjørnbak, der udøvede en omfat
tende politisk virksomhed, havde vundet 
betydelig indflydelse i Østjylland. Efter 
hans død i 1878 rejstes 5. maj samme år 
et mindesmærke for ham i Vennelund, 
svarende omtrent til det året før rejste 
mindesmærke for Fr. VII, og bekostet af 
anlæggets ejer tillige med gæstgiver F. C. 
A. Michelsen, der i nogen tid havde væ
ret forpagter af anlægget.

Ved afsløringen, der denne gang var 
fyldigt refereret i alle egnens aviser, del
tog ca. 600 mennesker fra Odderegnen, 
Viby og Aarhus. Efter at gdr. P. Rasmus
sen, Ondrup, havde budt velkommen, 
takkede redaktør A. Bjørnbak for min
desmærket, der var det første, der blev 
rejst for Lars Bjørnbak. Derefter var der 
taler af folketingsmand H. P. Hansen, 
Viby, typograf F. H. Andersen, Aarhus, 
N. C. Olsen, Odder, folketingsmand N. 
Jensen, Dyngby m.fl. I talerne blev bl.a. 
nævnt, at Lars Bjørnbak var den første, 
der her på egnen havde rejst folkets sag.

To sange, der blev afsunget, var skre
vet til lejligheden af N. C. Olsen, Odder. 
De har desværre ikke nu kunnet op
spores.

Ved afsløringen bragtes også en tak til 
gipser S. Mouritzen, Aarhus, der havde 
»frembragt« busten, som det lidt uklart 
udtryktes i avisen. Men faktisk ser det ud 
til, at Mouritzen har lavet busten, der er 
af samme materiale som den året før 
rejste buste af Fr. VII i samme anlæg.

Det er vel rimeligt at antage, at Mou
ritzen har leveret dem begge, og Fr. VII 
buste er nu i så stærkt forfald, at det ses, 
den er modelleret op, og ikke støbt i

83



Minde over
Lars Bjørnbak i 
»Vennelund«.
(fot. A.M. skovfoged, 1984).

form, så det er altså et førstehåndsarbej
de. Man kan nok regne med, at giverne 
ikke har bestilt en anerkendt kunstner til 
at modellere en buste i cement, men som 
gipser eller stukkatør har Mouritzen væ
ret kendt med modellering, hvortil han 
dog nok må have haft lidt mere end al
mindeligt håndelag. Busten af Lars 
Bjørnbak er nemlig ikke en kopi af J. A. 
Jerichaus model, der endnu ikke var 
fremstillet dengang, så den må være mo

delleret efter foto.
1880 overlod A. N. Gilberg ejendom

men til sin søn, J. L. Gilberg.6) Anlægget 
var året før med alle faciliteter udlejet til 
bager Chr. Hansen, og det havde nu fået 
en ny og større pavillon opført af grund
mur med spåntag, og desuden nævnes et 
lille hus til musikerne ved udendørs ar
rangementer. 7)

Både forlystelserne og de politiske mø
der samlede til henimod slutningen af 
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1880-erne stadig mange mennesker, og 
det var ikke kun »bjørnbakkerne«, der 
brugte anlægget. De grundtvigske kredse 
holdt en kort overgang deres årlige kirke
lige møde i Vennelund. Det var meget 
store møder med talere som præsterne 
Vilh. Malling, Odder, Otto Møller, Gyl
ling, C. F. Borch, Randlev, og forstander 
Jens Nørregaard og Christoffer Baagø, 
Thestrup højskole.8)

Men Vennelund kunne nu mærke kon
kurrencen fra flere sider, ikke blot fra 
»Skovforeningen Bøgelund«, der vist be
stod af byens bedre familier og nævnes 
allerede 1873, og som havde sit anlæg 
med pavillon i Vejlskoven ved Horsens 
landevej. Men flere folkelige fester fandt 
nu sted på Ferdinandpladsen, der for
mentlig udlåntes gratis, ligesom »Præ
stens Lund« gav plads for afholdsforenin

gens møder og for fester i velgørende 
øjemed. Tillige var der nu haven ved 
Hotel Phønix (tidligere gæstgivergården 
eller kroen) og keglebaner ved Hotel 
Hads Herred og det nye Thomsens Ho
tel, så der var steder nok at samles om 
sommeren, og efter 1888 nævnes Venne
lund ikke mere i aviserne.

1890 solgte J. L. Gilberg ejendommens 
markjord til fremmede, mens anlægget 
og et beboelseshus blev udskilt og over
ladt hans forældre til aftægt. Derefter har 
anlægget været brugt til gartneri, indtil 
Odder kommune for få år siden købte det 
og udstykkede det meste. Tilbage er et 
mindre areal med en lergrav og lidt bøge, 
hvor der muligvis skal være offentlig 
grønt område, og hvor mindesmærkerne 
endnu står i efterhånden meget miserabel 
stand og venter på deres videre skæbne.

KILDER:
I) Odder sogneråds forhandlings-protokol.
2) Samme.
3) Skøde- og panteprotokol for Hads herred.
4) Oplyst af Kunstakademiets bibliotek.
5) Fortalt af gartner Johs. Idorn.
6) Skøde- og panteprotokol for Hads herred.
7) Samme.
8) Østjysk Hjemstavn. 1960. R. P. Rasmussen: »Erindringer fra et 

langt liv.«

Hvor ikke andet er anført, stammer oplysningerne fra Aarhus Stifts
tidende, Aarhus Amtstidende. Odder Avis og Odder Folkeblad.
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»I må ikke glemme Hans!«
Af Asta Rasmussen

I dag har vi en offentlig forsorg, som sør
ger for, at alle, der ikke kan klare tilvæ
relsen alene, får de væsentligste fysiske 
behov tilgodeset ved samfundets mellem
komst.

Den materielle forsorg var så absolut 
ringere i gamle dage - men dengang trive
des begrebet omsorg. Da hørte det sig til, 
at de nærmeste tog sig af folk i nød, så 
længe det var muligt. Og til de nærmeste 
kunne foruden familien også høre nabo
er, lægen og landbetjenten.

Et sådant eksempel har Asta Rasmus
sen, Viby, givet i en række optegnelser 
om »En slægt og dens tid« - om en fami
lies færden gennem 200 år i Hørning, 
Solbjerg og Tranbjerg m.v. Her fortæller 
hun blandt andet om den nænsomme 
fremgangsmåde, da en ung mand i 1919 
måtte køres til Risskov, så han ikke skul
le komme til at gøre omgivelserne for
træd.

Men først er det nyttigt at gengive træk 
fra Asta Rasmussens optegnelser for at få 
rede på den unge patient, Hans’s familie
forbindelser:

Hans Christian Andersen var født 20.5. 
1893 på Ovesminde i Gunnestrup, Tran
bjerg sogn.

Faderen, Anders Peter Andersen (25/4 
1860 - 7/1 1938) var søn af den navnkun
dige førstelærer i Tranbjerg, Jens Ander
sen, der var Venstres leder i Århus amts
råd, idemanden bag det første amtssyge
hus, formand for og senere direktør i 
Landbosparekassen i Århus. Moderen, 
Cecilie Hansen (29/12 1852 - 2/12 1927) 
var datter af kroejer og sognerådsfor
mand Hans Madsen, der i 1871 flyttede 
Solbjerg kro ud til en nyanlagt landevej 
og derved grundlagde Ny Solbjerg.

Cecilie gik som ganske ung pige til hån- 
de hjemme i kroen, hvor faderen klarede 
såvel sognets anliggender som skænkestu
ens gæster med fast hånd. Så det var en 
dygtig »villest pige«, der omkring 1875 
kom i tjeneste hos Jens Rasmussen i 
Gunnestrup. Det så også gårdens søn og 
forkarl, den 32 årige Ove Rasmussen. Så 
da Oves 75 årige mor snart døde, sagde 
hendes 18 år yngre ægtefælle med glæde 
ja til, at Cecilie blev kone i gården. »Hvis 
du til sin tid vil passe mig lige så godt, 
som du passede min gamle kone, så skal 
A aldrig ønske nogen bedre svigerdat
ter«, sagde Jens.

Cecilie og Ove måtte bære fire af deres 
fem børn til kirkegården, og efter at have 
været gift i ti år, tog den unge kone i 1884

86



Anders Peter og 
Cecilie med børnene - 
Hans til venstre, 
O vea i forgrunden, 
Jens og lille Jensine. 
Bag Cecilie står 
Maren, der som spæd 
blev badet i vand 
fra Moesgaard strand.

afsked med både ægtefællen og svigerfa
deren, samtidig med, at et spædbarn 
kæmpede med døden. Det var tuberkulo
sen, der hærgede. Det fortælles, at folk 
på egnen havde for vane at sende bud 
efter Cecilie, når der indtraf dødsfald i 
hjemmene. Hun havde jo sådan en øvelse 
i at klæde lig.

Den unge enke kæmpede troligt for at 
redde den 1-årige Maren, og doktoren 
rådede hende til at prøve en rejse til 
Vesterhavet, fordi havbade skulle have 
en gavnlig virkning mod tuberkulosen. 
»A kan ikke rejse væk fra det hele. Hvem 
skal tage sig af bedriften imens?«, spurg
te Cecilie.

Men hun fandt alligevel på råd. Hver 
dag sendte hun en karl til Moesgård 
strand efter en spandfuld frisk havvand 
fra Århusbugten, og i det blev Maren ba
det. For hver måned blev hun bedre, og 
snart var hun fuldstændig helbredt. Hun 
nåede at blive næsten 90 år gammel.

I 1886 giftede Cecilie sig med Anders 
Peter fra Tranbjerg skole. Han havde 
måttet passe skolelodden for faderen og 
havde derfra sin viden om landbrug, da 
han drog ind til den 7 år ældre Cecilie på 
»Ovesminde«.

Straks efter brylluppet flyttede den 
gamle kromand, Hans Madsen og hans 
kone Mette Marie, ind på gården. Og
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Familie og tjenestefolk er stillet op til fotografering ved den nye gård i Gunnestrup i 1891. Ved et bord ved gav
len skimtes Hans Madsen, der i 1871 byggede Ny Solbjerg kro og dermed grundlagde den nuværende Ny Sol
bjerg by.

samme år måtte Cecilie igen klæde lig. 
Ovesminde blev hjemsøgt af en tyfusepi
demi, og lille juleaften 1886 døde Mette 
Marie.

I det nye ægteskab fødtes, som årene 
gik, fem børn, hvoraf lille Jens døde, før 
han blev et år. Han havde fået ørebetæn
delse, og en operation hjalp ikke.

Ifølge familie-traditionen foregik den 
lille drengs død således:

»I slutningen af november stod det 
klart, at det lille liv ebbede ud. Natten 
mellem den 30. november og 1. decem
ber sad Cecilie og vågede over sin lille 
dreng sammen med den trofaste tjeneste
pige Maren Laursdatter. Anders Peter 

havde lige lagt sig for at få et par timers 
hårdt tiltrængt søvn, og der var knugende 
stille i gården. Nu lød der faste fodtrin 
over gårdspladsens toppede brosten. De 
to kvinder så på hinanden. Hvem kom 
dog på denne tid? Der blev banket hårdt 
på døren. De fulgtes hen for at lukke op, 
lidt ængstelige. Cecilie åbnede forsigtigt 
og kiggede ud i mørket; men der var 
ingen at se. De gik længere frem i døren 
begge to og så ængsteligt til alle sider, dog 
uden at kunne få øje på nogen, og alt var 
dødsstille som før.

Forskræmte gik de ind igen, tilbage til 
vuggen - og fandt drengen død.

Og det var ikke slut med ulykkerne. I 
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pinsen 1892 brændte gården. Det skete 
om natten, og det var på et hængende 
hår, at alle nåede uskadte ud.

Om morgenen gik gårdens forkarl hen 
til sin bror og sagde: »Her har du mit ur, 
Søren; for i morgen er jeg bag lås og slå. 
Det er mig, der har brændt gården af«.

»Har du da noget imod os«, spurgte 
Cecilie ham.

»Nej«, det havde han ikke. Han havde 
ikke vidst, hvad han gjorde. Karlen hav
de kærestesorg og ville brænde sig inde. 
Han kom til Vridsløselille, men fik straf
fen afkortet, fordi han havde meldt sig 
selv, og fordi han havde gjort sit yderste 
for at redde mennesker og dyr ud, da det 
brændte.

I den nyopførte gård fødtes så lille 

Hans Christian Andersen i maj 1893. Han 
blev oldefar, Hans Madsens øjesten. Den 
gamle kromand havde sine gode dage i 
gården. Et par gange var han syg, men 
han nægtede at tage imod doktoren. Han 
ville bare dø. Det blev dog ikke til noget, 
før han var 81 år. Den 10. december 1897 
kom posten som sædvanlig ind med avi
sen, og som traditionen bød, skulle han 
drikke en kaffepunch med oldefar.

»Det bliver den sidste«, sagde Hans 
Madsen.

»Ih, sikke da noget snak, Hans Mad
sen, I kan da leve længe endnu«, svarede 
posten.

Men om natten sov den gamle stilfær
digt ind i døden.

Den lille Hans havde ikke kun været 

Anders Peter og Cecilie med børnene foran ejendommen i Tingskoven.
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bedstefars dreng. Han gik også i hælene 
på gårdens røgter, der var lige højt elsket 
af dyr og mennesker. Røgteren hed Poul 
og bar tilnavnet Geleff lige som socialist
agitatoren, der fik tre års forbedringshus 
for sin landstruende virksomhed.

Og til drengens venner hørte kurveko
nen Stine fra Århus, der var en kær gæst i 
Gunnestrup. Hun boede i et lille hus på 
Skovvejen i Århus, og på sine ben van
drede hun langt ud på landet med to store 
kurve i et åg over nakken. I kurvene 
havde hun frisk wienerbrød fra en bager i 
Århus. Hans kunne kende hende pa lang 
afstand og løb hende i møde for at hjælpe 
til med at bære de indbydende kurve. 
Stine havde altid god afsætning i gården, 
og bagefter nød hun hvilen ved middags
bordet, før hun fortsatte sin vandring.

Med tiden kunne Cecilies helbred ikke 
bære arbejdet på den store gård, og i 1903 
købte hun og Anders Peter en lille ejen
dom ved Tingskoven i Tiset sogn. Børne
ne voksede til. Hans kom først i lære som 
smed og siden som mejerist. Han var 
pertentligheden selv og ville bl.a. ikke 
bebyrde sin mor med vask og renlighed. 
Den slags klarede han selv. Hans var god 
mod sin mor, der også havde støtte be
hov, for i 1914 ramtes Anders Peter af en 
hjerneblødning, så de aldrende ægtefæl
ler måtte sælge stedet ved Tingskoven for 
at købe hus i Holme.

Og her foregår så historiens sidste del, 
således som Asta Rasmussen fortæller 
den:

Historien om Hans
Der var en dag i 1919, som mor og far 
aldrig kunne glemme, den sorteste dag, 

de havde oplevet. To små børn havde de 
fulgt til graven; men den dag, da morbror 
Hans blev indlagt på Statshospitalet i Ris
skov, havde været så knugende tung, at 
selv far mange år efter ikke kunne fortæl
le om den uden at få tårer i øjnene, og 
når det blev fortalt for os børn, var det, 
som om vi fra time til time selv oplevede 
det hele. Så punktligt huskede mor og far 
alt til de mindste enkeltheder.

Far havde fridag hver tredie uge mel
lem to vagtskifter på Århus Oliefabrik. 
En sådan dag var det. Tidligt om morge
nen tog han sin cykle og kørte til Holme. 
Hans første ærinde gjaldt politiassisten
ten i Holme-Tranbjerg kommune. Da 
han nærmede sig bedstefars lille hus, der 
lå lige over for kirken, kom bedstemor i 
møde med ham. Hun havde ventet på 
ham, og hun bad ham fortvivlet om at 
vende om og opgive det. Hun kunne ikke 
bære det.

Far søgte at trøste hende, som han 
kunne bedst; men føje hende turde han 
ikke.

»Vi må gøre det«, sagde han, »og det 
er på høje tid. Vi må gøre det for hans 
egen skyld. Der må ikke ske en ulykke 
først. Det kan komme til at gå ud over jer 
gamle eller hvem som helst. Vi kan ikke 
forsvare at lade stå til. Er han hjemme?«

»Nej, han gik for lidt siden.«
»Godt. Jeg skal tale med politiassisten

ten og doktoren. Hvis Hans kommer til
bage, inden vi er her, så prøv, om du kan 
få ham til at blive hjemme.«

Bedstemor gik grædende ind i huset 
igen.

Politiassistentens kone lukkede op for 
far. Hendes mand var syg og sengeliggen-
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Hans som ung mejerist.

de, det kunne ikke have været mere ube- 
lejligt.

»Men kan jeg ikke komme til at tale 
med ham et øjeblik?«

Far blev indladt i soveværelset, hvor 
politiassistenten lå til sengs. Så snart han 
hørte, hvad det drejede sig om, beslutte
de han sig for at stå op og tage affære 
trods konens betænkeligheder.

»Nu skal de to gamle mennesker hjæl
pes, og det er mig, der skal gøre det. Jeg 
møder civil. Det skal klares så smertefrit 
som muligt, ellers sender man et par uni
formerede betjente fra Århus, og det 
vækker opsigt, og ingen kan vide, hvor
dan Hans vil reagere.«

Så snart politiassistenten var kommet i 
tøjet, fulgtes han og far til lægen, som 
heldigvis var hjemme. Det var blevet op 

ad formiddagen, før de tre mænd nåede 
det lille hjem i Holme. Hans havde endnu 
ikke vist sig, han strejfede vidt omkring, 
ofte var han set på kirkegårde. Lægen var 
mest stemt for at tage hjem igen; men po
litiassistenten tog kommandoen.

»Nu følger De med mig over på kroen, 
og så venter vi, om det så skal vare hele 
dagen. Emil bliver her, til Hans kommer. 
Så gør du dig et ærinde ind i Brugsen, og 
derfra telefonerer du til kroen og beder 
om at komme til at tale med mig.«

Lægen måtte give sig. De to mænd gik, 
og far tilbragte en halv times tid hos bed
stemor. Nu kom Hans. Bedstemor satte 
mellemmader frem for ham, og mens han 
spiste, gik far ind i Brugsen, som var 
deres nabo, og lånte telefonen.

Lidt efter kom betjenten som på en 
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tilfældig visit. Han blev budt til sæde og 
gav sig til at tale med Hans. Hans ind
rømmede, at han ikke havde det godt 
med sine nerver. Han forstod ikke selv, 
hvordan det var fat, og han vidste ikke, 
hvad han skulle gøre. Sit arbejde havde 
han mistet, og her gik han og lå de gamle 
til byrde.

Landbetjenten forklarer ham, at han 
skal under behandling af en dygtig nerve
specialist snarest muligt. »A har ingen 
penge«, svarer Hans, »ellers ville a forsø
ge hvad som helst.«

Imidlertid er doktoren kommet, ligele
des som tilfældigt, og både han og betjen
ten forsikrer, at Hans ikke skal bekymre 
sig om den økonomiske side af sagen. De 
vil begge sørge for de attester, der er 
nødvendige, for at Hans kan blive indlagt 
på et nervehospital, og det skal hverken 
komme til at koste ham eller hans foræl
dre noget.

Hans rejser sig resolut.
»Mor, hvor er min kasket?«
Så fredeligt og stilfærdigt gik det hele. 

Min far fulgte med Hans og politiassisten
ten i doktorens bil. Betjenten sad på for
sædet hos doktoren, Hans og far på bag
sædet. Der var papirer, der skulle stemp
les på Ting- og arresthuset, og da Hans 
så, at doktoren kørte bilen op foran ho
vedtrappen her, greb han far hårdt i ar
men og udbrød:

»A har da vel ikke gjort noget?«
»Nej, Hans, det er kun papirerne, der 

skal attesteres og stemples.«
Hans slappede af, og der veksledes ik

ke flere ord, før de nåede hospitalet i 
Risskov. Så sagde han:

»Er det her, a skal være?«

»Ja, Hans, men du kommer på en afde
ling for nervepatienter. Du er ikke sinds
syg; men dine nerver har taget skade, og 
du skal undersøges af specialister og bag
efter gennemgå en kur. Hvis du bare vil 
gøre nøjagtigt, som lægerne råder dig - de 
er meget, meget dygtige her - så skal du 
nok blive rask.«

»A skal gøre alt, hvad a kan, stol på 
det.«

Hans blev aldrig helbredt og blev aldrig 
udskrevet fra hospitalet. Ingen forstod, 
hvorfor det skulle gå sådan med ham; 
men ofte, når morbror Jens besøgte os, 
og Hans kom på tale, luftede Jens den 
teori, at det måtte have været den span
ske syge, der bar skylden.

Der var gået nogle måneder, efter at 
Hans havde overstået den spanske syge, 
da der skete en forandring med ham. Han 
måtte opgive sit gode arbejde på DSB, 
hvor han havde fået et job, efter at han 
var blevet hjemsendt fra militærtjene
sten. Signaltjenesten på banen begyndte 
nu at gå ham på nerverne. Han kunne 
simpelthen ikke klare det.

Far hjalp ham ind på Århus Oliefabrik, 
og det gik godt en tid; men så begyndte 
Hans at få raserianfald. Bedst som han 
stod ved en maskine, kunne han pludselig 
gribe sin sidemand, løfte ham op og holde 
ham ud fra sig i stiv arm. Det var, som om 
han fik kæmpekræfter, når anfaldene 
kom over ham. Bagefter vidste han ikke, 
hvad der var sket. Også hjemme hos for
ældrene kunne anfaldene komme over 
ham, og så måtte begge de gamle flygte 
ud af huset, indtil han havde raset ud.

Stakkels bedstemor. Hun havde født ti 
børn til verden og mistet fem af dem.
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Deres små grave på Tranbjerg kirkegård 
var hende en hellig, tårevædet plet. Nu 
på sine gamle dage måtte hun opleve tra
gedien med Hans. Ville han blive glemt, 
når hun selv var borte, og ville han en
gang, efter et liv i isolation og formørket 
åndsliv, blive jordet på hospitalets kirke
gård, hvor ingen kærlig hånd ville plante 
en blomst eller noget menneske blot 
standse op et øjeblik?

Den unge sognepræst i Holme, Aage 
Knudsen, som ofte aflagde besøg hos Ce
cilie under hendes sidste sygdom, lovede 
hende, at hvis han selv var i live, når 
Hans engang gik bort, ville han sørge for, 
at Hans skulle blive begravet i Tranbjerg.

Alt dette og meget mere talte mor om, 
når hun stod og pakkede julegaven sam
men til Hans. Hvert år nogle dage før jul 
blev en stor papæske skaffet til veje. Mor 
forede den omhyggeligt med rent, hvidt 
papir. Så blev den fyldt med nogle af vore 
fineste æbler, som mor pudsede blanke, 
nogle appelsiner, nødder, lidt konfekt og 
skråtobak, og alt imens fortalte mor - 
som hun havde gjort op til hver jul, vi 
kunne huske - om bedstemors sidste bøn 
til hende: »I må ikke glemme Hans.«

Hans døde pludselig af en hjertelam
melse den 10. oktober 1939.

Far opsøgte pastor Knudsen i Holme 
og bad om tilladelse til at få Hans begra
vet i Tranbjerg.

»Ja,« sagde præsten, »det lovede jeg 
hans mor for tyve år siden.«

Risskov flammede i gyldne efterårsfar
ver, og solen skinnede, da vi den 16. 
oktober kørte til Risskov for at følge 
Hans fra hospitalets kapel til Tranbjerg 
kirke. Idet vognen med den pyntede kiste 
kørte fra kapellet ud mod landevejen, 
passerede den en patient, der gik og rev 
havegange. Det var en midaldrende 
mand. Han stillede sig med riven i hån
den i retstilling ved vejsiden med et ud
tryk af den dybeste ærbødighed i ansigtet, 
og endnu engang måtte jeg tænke på, om 
de syge måske ser noget, der er skjult for 
os andre.

Hans og hans bror Jens, der ligeledes 
døde ugift nogle år senere, ligger ved hin
andens side på Tranbjerg kirkegård, ikke 
langt fra deres forældres grave. Det ville 
være utænkeligt, at jeg skulle slutte den
ne beretning uden at huske bedstemors 
sidste bøn til mor:

»I må ikke glemme Hans.«
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Min barndom
Af Agnes Holm Rasmussen

Samsø er min fødeø. Jeg blev født i 
Krogsgaarde ca. 1 km fra godset Brat
tingsborg. Krogsgaarde er resterne af en 
gammel landsby, som i 1630 bestod af 6 
gårde og en skvætmølle. Møllerne havde 
ord for at være ret velhavende. I 1696 
skænkede mølleren i Krogsgaarde en 
malmlysekrone til Koldby kirke. Den 
hænger der stadig.

Jeg blev født i et af de to huse, som 
endnu lå der i 1924. Huset var af bin
dingsværk, lerklinet, hvidkalket mellem 
stolperne og med stråtag. Huset var rejst 
direkte på jorden uden sokkel eller 
grund. Senere er de to sidste huse revet 
ned, og nu ses kun stedet, hvor indkør
selen var.

Vi havde nogle få dyr: 2 heste, 1 ko og 
et par grise foruden høns, ænder og duer. 
Hestene hed Susanne og Theresia. Min 
far arbejdede på Brattingsborg, og min 
mor hjalp også til der, når der var meget 
at gøre. Det var især i roernes og høstens 
tid. Af og til måtte hun også hjælpe med 
at malke, når en af malkekonerne var 
blevet syg eller havde barslet. Der var 
dengang ikke malkemaskiner eller andre 
tekniske hjælpemidler, så det var en al
mindelig bestemmelse i huslejekontrak

ten, at arbejdernes koner skulle hjælpe 
til, når det var påkrævet.

Der var på godset 400 køer og 30 heste, 
og der var mange mennesker beskæftiget 
året rundt. Ca. 40 malkekoner mødte 
hver morgen kl. 5 og gik i gang med at 
malke. Nogle var så rutinerede, at de 
blev hurtigere færdige end de andre, og 
de kunne så gå hjem, men kun hvis deres 
køer var malket »rene«. Var de ikke det, 
kunne køerne få knuder og betændelse, 
og det måtte naturligvis ikke ske.

Når roerne skulle luges og renses, mød
te konerne igen, og det kunne da hænde, 
at de ikke havde nogen til at se efter 
deres små børn. Der var så ikke andet at 
gøre end at tage dem med i barnevognen. 
Således stod der en dag en række barne
vogne mellem roerækkerne, da overfor
valteren kom for at se til folkene. Han 
blev så irriteret, at han flyttede samtlige 
barnevogne en for en ned i vejgrøften. 
Jeg lå i min mors vogn. Men så skete der 
noget, han ikke havde regnet med. Alle 
konerne lagde deres hakkejern ned på 
jorden og tog hver sin barnevogn og gik 
hjem for den dag. Der var grænsen!

Min mor havde meget at bestille, mens 
vi børn var små. Jeg er den yngste af fem
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Barndomshjemmet i Krogsgaarde på Samsø, Maria og Gustav Sørensen med børn.

søskende, og to af mine søskende er født i 
Ørby, en lille by med flere arbejderhuse, 
der også hørte under godset. Der boede 
også nogle handlende. Der var en brugs, 
en bager, en smed, og der var også en 
skole - vistnok en forskole. Vi boede i 
Krogsgaarde til 1930.

Der er selvfølgelig nogle erindringer, 
som står meget tydeligt i min hukommel
se - som dengang jeg, 3 år gammel, var 
med mine forældre på indkøb hos køb
mand Kjær i Koldby. Det var i december 
1927, og jeg fik øje på en dukke, som var 
næsten lige så stor som mig selv. Den ville 
jeg meget gerne have, men min mor sag
de, at det havde de slet ikke råd til. Den 
kostede jo 6 kr., og det var mange penge 
dengang. Men juleaften fik jeg den, og 
jeg glemmer aldrig den lykke, jeg følte 

dengang. Ligeledes husker jeg isvinteren 
1929, for da hjalp min far os med at lave 
en snehytte så stor, at vi kunne sidde inde 
i den med bord og bænke banket sammen 
af sne. Der var lunt derinde, og så kom 
grevens datter, som var på min alder, ud 
og legede med os i snehytten.

Det var også dengang, vi måtte have 
posten bragt til Samsø over isen med 
slæde fra Hou til Jylland.

Min broder, Børge, var to år ældre end 
mig. Han begyndte i skolen i Koldby hos 
frk. Sørensen, da han var knap 7 år. Når 
han så var på vej hjem, gik jeg ham i 
møde, og så lærte han mig de sange, han 
havde lært, og jeg lærte også tidligt at 
læse, fordi jeg så de bøger, han brugte. 
Jeg fik tidligt stor interesse for skolen, så 
da jeg selv blev indskrevet i skolen i 
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Tranebjerg, som vi var flyttet til i 1931, 
kunne tiden ikke gå hurtigt nok, til jeg 
skulle møde hos frk. Nøhr i forskolen.

Fra juleafslutning i 1. klasse husker jeg 
en lille episode. Frk. Nøhr havde udvalgt 
mig til at få en nissedragt på, men nu 
havde jeg lige hørt historien om nissen i 
drengens tornyster, som kastede alle bø
gerne ud af tornysteret og derefter krav
lede rundt på gulvet i skolestuen mellem 
drengenes ben, og så troede jeg jo, at jeg 
skulle gøre det samme, så jeg proteste
rede, og så viste det sig, at den pige, som 
blev valgt i stedet for mig, kun skulle dele 
julegodter ud til børnene.

Min søster, Karen, var 7 år ældre end 
mig, og jeg husker tydeligt hendes konfir
mation, for da var der mange gæster, og 
vi fik lov at være inde i »overstuen«. Det 
var ellers ikke ret tit, at det skete. Om 
eftermiddagen kom præsten og lærer Ras
mussen og gratulerede, og læreren tog fat 
i mine lange fletninger og spurgte, hvad 
jeg skulle være, når jeg blev stor, og mit 
svar kom omgående: Jeg skal være lærer
inde! At jeg sidenhen blev det, kunne jeg 
jo ikke vide. Jeg var 7 år dengang, og 
mulighederne var små for arbejderbørn 
med hensyn til at få råd til at studere. Jeg 
gik de tre første klasser igennem, og læse
lysten blev ved at være stor. Vi gik den
gang i 2 år både i 4. og 5. klasse, men jeg 
sprang over det andet år i 4. klasse og 
kom i 5. klasse det år, Børge skulle gå det 
sidste år, før han skulle konfirmeres. Mit 
store ønske var at komme i realskolen, 
som lå i Tranebjerg, hvor vi boede. Mine 
lærere var også enige om, at jeg havde 
evner til det, og de forelagde det for mine 
forældre. Min far var noget betænkelig.

Han var bange for, at han ikke kunne 
klare det økonomiske. Derfor beroligede 
min førstelærer ham med, at jeg uden 
tvivl kunne få friplads af kommunen, og 
mine skolebøger kunne vi købe som 
brugte hos boghandleren. Dengang måtte 
man selv betale sine skolebøger. Trods 
disse muligheder turde min far ikke binde 
sig for det økonomiske tryk, som det i 
hans øjne måtte være at skulle betale for 
mig i fire år, til jeg kunne få realeksamen.

Så gik jeg i kommuneskolen endnu et 
år, og så forsøgte min lærer igen at over
tale min far. Denne gang havde han taget 
en mand med, som sad i sognerådet, og 
han lovede mine forældre al den støtte, 
som måtte blive nødvendig, når jeg så 
samtidig ville udvise samme flid som hid
til. Så blev da alt ordnet, og jeg kunne 
begynde efter sommerferien, og så sprang 
jeg 1. mellem over, fordi jeg i kommune
skolen havde lært lidt engelsk. Så mente 
man, at jeg nok kunne følge de andre 
elever i 2.mellem. Det viste sig også, at 
jeg snart lå i toppen med hensyn til ka
rakterer. Jeg var virkelig lykkelig, fordi 
det var lykkedes at få lov at gå på real
skolen.

Selvfølgelig skete der en forandring 
med mig, idet min dag nu gik med meget 
lektiearbejde, og alligevel måtte jeg hjæl
pe min mor med det huslige, da hun gik 
meget på udearbejde for også at tjene 
penge til hjemmets opretholdelse. I min 
sommerferie måtte jeg da også gå byærin
der for andre, så jeg kunne tjene lidt 
også. Men årene gik godt, og min lyst til 
skolearbejdet mistede jeg ikke.

Når jeg i tankerne går tilbage, kan jeg 
godt forstå min fars angst for, hvordan 
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han skulle klare økonomien, for når vi i 
1930 flyttede fra Brattingsborg, så var det 
i den tid, hvor det brød og gærede overalt 
i vort samfund. Inden for det politiske 
havde vi dannelsen af fagforeninger, som 
vakte modstand hos arbejdernes foresat
te. Da arbejderne på godset var blevet 
enige om, at nu skulle man bortkaste al 
angst og melde sig i fagforeningen, kom 
reaktionen hurtigt fra arbejdsgiveren. 
Man blev sagt op og måtte rejse derfra.

Dengang var det min mor, der holdt 
modet oppe hos ham, idet hun sagde: Jeg 
skal nok få noget arbejde, hvis du ikke 
kan få noget lige med det samme. Jeg kan 
gå ud og vaske for folk, og rengørings
arbejde kan jeg nok også få. Det var ikke 
just lyse udsigter, men min mor tabte 
ikke modet. Hun fik også fast arbejde på 
et vaskeri, hvor jeg husker, at hun ofte 
blev ved at arbejde til langt ud på afte
nen, når noget var lovet færdigt til 
bestemt tid.

Dertil kom så 1930ernes store arbejds
løshedsperiode, som satte sine spor i 
mange arbejderhjem. Senere kom så be
sættelsesårene 1940-1945. Det er nok 
svært at fatte disse vanskelige forhold, 
hvis man ikke selv har oplevet dem. Jeg 
husker tydeligt, hvordan min mors negle 
var næsten ødelagt af det stærke sæbe
vand, de brugte i vaskebaljen. Det oplø
ste neglene, så de blev misdannede, når 
hun brugte skurebørsten på det snavsede 
tøj. Dengang kendte man ikke de enzym- 
holdige vaskemidler, vi bruger nu.

Noget andet, jeg husker, er de to gan
ge, jeg var ude at rejse i min sommer
ferie. Da jeg var 13 år, havde den dame, 
som havde vaskeriet, inviteret mig på 

ferie i Grenå, hvor hendes datter boede, 
og jeg havde en pragtfuld ferie det år. 
Det var det år, da Jenny Kammersgaard 
svømmede over Kattegat fra Sjællands 
Odde til Grenå. Det var en stor oplevelse 
for mig at være nede ved havnen og se, da 
hun gik i land, og bagefter var jeg blandt 
de mange, der stod nedenfor hotellets 
balkon og ventede på, at hun skulle vise 
sig der. Det gjorde hun også, men der var 
to mænd, som støttede hende, så udmat
tet var hun.

Blandt de ting, jeg ikke glemmer, er 
også de udflugter, vi var på hver sommer 
med borgerforeningen: køretur i pyntede 
hestevogne rundt på Samsø for at samle 
de forskellige deltagere op og til sidst 
samling på festpladsen i Brattingsborg 
skov, hvor der var fællesspisning med 
medbragte madkurve og drikkevarer. 
Selvfølgelig var der nogle, der havde bå
de øl og snaps med, og så blev de særlig 
lystige. Når der så blev arrangeret lege 
for børnene, så morede vi os over dem. 
Det gik altid godt på disse udflugter. Vi 
fik både ispinde og sodavand, så derfor så 
vi hen til denne begivenhed med stor for
ventning og glæde. På hjemvejen sang vi 
af hjertens lyst.

Der var også høstgilderne, som vi var 
med til, når arbejdet med høsten var til 
ende, og det sidste læs var kørt hjem, så 
blev der festet i stuerne. Der blev spist og 
drukket og danset, og børnene dansede 
og legede, så længe de kunne holde sig 
vågne. Jeg husker et bestemt høstgilde, vi 
var med til, for det var den dag, jeg fyldte 
12 år, så jeg blev hyldet samtidig.

Min mors forældre besøgte jeg så tit, 
som jeg kunne. Jeg hentede medicin til
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Forfatteren som konfirmand.

min bedstefar og fik hver gang 10 øre for 
det, og dem gemte jeg i sparebøssen og 
sparede sammen til tøj og andet.

En sommer besøgte vi min farmor i 
Horsens. Vi sejlede med en lille båd fra 
Sælvig til Hou og kørte derfra i bil til 
Horsens. Det var en begivenhedsrig tur.

Vore cykelture til Ballen og til stran
den mindes jeg. Der er stor forskel på 
det, vi børn værdsatte, og det, der i dag 
kræves for at fornøje børn. Tiderne har 
forandret sig meget i takt med velstanden 
i Danmark.

Den 16. april 1939 blev jeg konfirme
ret. Vi havde købt alt mit tøj til denne 
dag for 50 kr., og jeg havde sparet 112 kr. 
sammen, som stod i skolesparekassen, så 
jeg betalte selv mit tøj, og resten fik mine 
forældre til hjælp til festen. Jeg var lige 
lykkelig. Jeg skulle jo fortsætte min sko
legang og skulle efter sommerferien i 4. 
mellemskoleklasse.

Forfatteren 
som lærerinde.
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Det talte de om i 1935
Af Aage Domino

50. årgang af Østjysk Hjemstavn er ikke i 
sig selv et jubilæumsskrift. Det er først i 
eftersommeren 1986, der skal fejres rund 
dag. Alligevel kan det være interessant at 
se, hvilke begivenheder, der prægede det 
østjyske område i året 1935, da en kreds 
af mænd (damerne havde jo nok at gøre 
derhjemme!) gik og luftede tanken om at 
grundlægge en hjemstavnsforening, som 
også kunne udgive et årsskrift i lidt mere 
folkelig stil end de ærværdige stifts- og 
amts-årbøger.

Ude i den store verden var 1935 præget 
af, at Hitler syede uniformer og byggede 
motorveje, mens Mussolini brugte kano
ner mod abessinernes buer og pile. Her
hjemme giftede kronprins Frederik sig 
med sin Ingrid, og der var snart ikke den 
forening, der ikke lejede rutebiler for at 
tage på udflugt til den nye Lillebæltsbro. 
Landbruget var i krise, og LS-bevægelsen 
udsendte lange protestresolutioner.

I det østjyske område havde en snes 
dagblade travlt med dels at genere hinan
den, dels at informere abonnenterne om 
stort og småt. Den mest vidtskuende lo
kalavis på egnen dengang var Aarhus 
Amtstidende, og derfor har vi valgt at 
hente pluk fra dens spalter til illustration 

af, hvad østjyderne snakkede om for 50 
år siden:

6/1: Sognerådsformand Martin Søren
sen oplyser, at Helgenæs kommune, 
hvis samlede skatteudskrivning i 1933- 
34 var 15.000 kr., for det første halvår 
skal af med 8000 kr. til den mellem
kommunale refusion. Helgenæs kan 
således blive nødt til at fordoble skat
teudskrivningen. Man havde regnet 
med, at udgiften efter socialloven ville 
blive ca. 3000 kr.

12/5: Randers Andels Svineslagteris 
generalforsamling var en overgang 
oppe på 3000 deltagere. LS havde lagt 
op til debat i annoncer med ord som 
»Systemets mænd, som trænger dansk 
landbrug i knæ, vakler, Sejren er 
vor!«. Generalforsamlingen var ved 
at udarte til tumulter, men så sivede 
folk ud.

Et nyt amtssygehus i Århus er klar til 
indvielse. Der er sengeplads til 316 
patienter. Anlægsudgiften er udreg
net til 13.000 kr. pr. seng.

23/5: Randers amtsråds møde fik igår
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I 30’erne var Aarhus Amtstidendes dyrskuereportager ledsaget af portræt
tegninger udført af Harald Borges, som senere blev reklamebureau-direktør 
i Arhus, og som 50 år efter stadig er aktiv tegner.

en så livlig start, at amtmanden, kam
merherre Andersen til slut måtte af
bryde en forhandling, da denne sav
nede realitetsgrundlag. Årsagen til 
den voldsomme debat var et fornyet 
andragende fra vejmandsforeningen 
om en lønforhøjelse på 16 øre i timen. 
Det oplystes, at amtsvejmændene får 
74 øre i forvejen.

5/6: 200 samledes til rutebilmøde i 
Hammel, fordi sognerådet havde an
befalet, at DSB og Hammelbanen fik 
koncession på Hammel-Randers bil
ruten. »Denne tendens, hvis yderste 
konsekvens ikke lader sig overskue, 
må befolkningen vende sig imod. Pri
vat bildrift kan betale sig - Statsbane- 
bildrift aldrig«, blev det sagt på mø

100



det. De 200 stemte om en resolution 
med 16 anklagepunkter. Kun fem mø
dedeltagere var imod.

7/6: Mejeriet Skovkilde i Virring fyld
te 50, og i den anledning mindedes 
bestyrelsen et møde, hvor man drøfte
de at sende smør til de kæmpende 
engelske soldater i boerkrigen i Sydaf
rika. Forslaget nedstemtes. Der var 
nemlig mest sympati for boerne!

8/6: Skanderborg amtsråd vedtog, at 
tiden ikke var inde til oprettelse af 
medicinske afdelinger ved amtets sy
gehuse. Silkeborg fik som første ansø
ger blankt nej.

12/6: Annonce under overskriften 
TØRV: Fra ca. 1. juni kan leveres 
prima Moselundtørv til 9 kr. pr. 1000, 
såvel i større som mindre partier. Ær- 
bødigst, Hammel Brændselsforret
ning.

13/6: På Odder sogneråds møde efter
lyste Muchitsch en sundhedsvedtægt 
og en mælkekontrol. N. S. Nielsen 
oplyste, at en sundhedsvedtægt havde 
været under arbejde de sidste 15-20 
år. Anton Holm: Hvis man i Odder by 
ønsker dyrere mælk uden at få den 
bedre, kan man jo godt indføre mæl
kekontrol, men man opnår intet andet 
end en fordyrelse og dermed følgende 
mindre mælkeforbrug til skade for 
sundheden.

14/6: Danmarks største landsby, Od
der, holder sommerfest for at manife

stere sig som en driftig og dygtig by, 
hvis borgere gør deres energiske ind
sats for at ride krisen af. En del af 
festen vil blive transmitteret i en ra
dioudsendelse, der ledes af redaktør 
Aksel Dahlerup. Festen er med villie 
henlagt til nymåne, så man ikke behø
ver at frygte regn.

Annonce: KÆMNERPLADSEN i 
Skanderup-Stilling kommune er ledig 
og må tiltrædes 1. juli 1935. Løn 3000 
kr.

22/6: Tilst-Kasted sogneråds møde: 
Et andragende fra lærer Christensen, 
Tiist, om tilskud til skolebørnenes rej
se til København bevilgedes med 75 
kr.

Skoleudflugt: Lærer Christensen har 
arrangeret en ferierejse til Køben
havn med 3. og 4. klasse, ialt 43. 
Turen varer 4 dage.

23/6: Skanderborg: Efter hvad der i 
aften meddeles, har en kreds af inter
essenter, der ved kreditforeningsval
get i Skanderborg i onsdags stemte på 
gårdejer Aage Ravn, Emborg, i dag 
gennem sagfører gjort skridt til klage 
over valget. Klagerne gør gældende, 
at den genvalgte repræsentant, rentier 
J. Th. Nyborg, har øvet valgtryk ved 
inden afstemningen at have inviteret 
de mødte interessenter på gratis kaf
fe.

27/6: I en tale ved dyrskuet i Odder 
sagde gårdejer A. Andersen, Knuds- 
minde, at Valutacentralen på skanda
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løs vis favoriserer industrien på land
brugets bekostning. Han tilføjede, at 
selv om han ikke ønskede krig i nogen 
form, så kunne landbruget dog blive 
tvunget til at bruge fagforeningsme
toder.

30/6: Landtelefonabonnenternes re
præsentantskab i Skanderborg amt 
holdt møde med ca. 75 valgmænd. 
Jydsk Telefon havde sagt nej til en 
nedsættelse af taksterne, men det op
lystes, at selskabet fra 1. juli ville ind
føre døgntjeneste på landcentralerne. 
Apoteker Bloch, Hovedgaard, men
te, at automatcentraler efterhånden 
ville vinde udbredelse på landet, men 
Søren Winther, Taaning, mindede 
om, at centralbetjeningen også har en 
beskæftigelsesmæssig side.

Århus torv var igår et eneste jordbær
bed. Priserne lå omkring 40 øre pun
det. Stikkelsbær kostede 15-20 øre 
pundet. På fjerkrætorvet solgtes der 
kyllinger til 1,25-1,60 kr. og duer til 
70-80 øre.

Annonce: Ny Austin, 3.260 kr. incl. 
omsætningsafgift.

2/7:Direktionen for Viborg Kreditfor
ening har enstemmigt godkendt ren
tier Jørgen Nyborgs valg og afvist den 
af gdr. Aage Ravn m.fl. indsendte 
klage, »eftersom der næppe vil være 
nogen, der for alvor vil tro, at jyske 
landmænds stemmer er til salg for en 
kop kaffe«.

6/7: I går formiddag er der i Silkeborg 

sket et røveri, der ved den grænseløse 
frækhed, hvorved det er udført, leder 
tanken hen på amerikanske gangster
metoder. Ved 11-tiden var det 70- 
årige bankbud O. Olsen på vej til pa
pirfabrikkerne med et beløb på 16.000 
kr., som fabrikkerne havde hævet i 
Handels og Landbrugsbanken for at 
kunne udbetale lønninger. Nogle få 
meter fra fabrikkernes kontor blev 
budet bagfra slået til jorden af en 
mand, der snappede hans taske med 
pengene, sprang ind i et tilstødende 
buskads og forsvandt. Efter overfal
det herskede der praktisk talt belej
ringstilstand i Silkeborg. Man regnede 
med den mulighed, at forbryderen 
havde skjult sig i byen, der til stadig
hed gennemsøges af 20-30 betjente.

Sidste: Sent fredag eftermiddag har 
sygehusportor Carl Chr. Jørgensen, 
Silkeborg, i hønsegården ved sygehu
sets afdeling C fundet den ved røveri
et stjålne taske indeholdende 16.000 
kr. med undtagelse af 1 kr., der anta
ges at være faldet ud af tasken.

28/7: Da det er sidste uge, de nuvæ
rende svinekort gælder, fløj priserne i 
går op i 60 kr. på Hammel grisetorv, 
og der solgtes adskillige. Men man vil 
fastslå, at med en pris af 60 kr. for et 
kort og 40 kr. for en gris levnes der 
ikke nogen fortjeneste på en slagte- 
færdig gris, der for tiden koster 110- 
115 kr.

5/8: Nazimødet ved Femmøller søn
dag havde kun vundet ringe tilslut-
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ning. Der var i det smukke sommer
vejr masser af mennesker ved Fem
møller og ved stranden, men kun et 
fåtal fandt vej til festpladsen, hvor 
partiføreren, Dr. Fritz Clausen, talte.

18/8: Kirken og Oxford: Det sidste af
tenmøde på Århus stadion holdtes i 
går. Det var kun beregnet på deltage
re fra de tidligere aftener, som nu 
havde taget deres beslutning om for
andring. Dr. Buchmann ledede mø

det. Der holdtes i går eftermiddags et 
ungdomsmøde på stadion med over 
400 deltagere. Mødet på Højskoleho
tellet for aktive lærere havde ca. 200 
deltagere. Flertallet var lærerinder. 
Endvidere holdtes på hotel Royal et 
møde for læger. I eftermiddag holdes 
to møder på stadion, et for mænd og 
et for kvinder. På mandag formiddag 
holdes i Rådhussalen et møde for præ
stekoner.
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En meget vidtløftig herre: Lørdag ef
termiddag var der i Hammel stort for
hør over storforbryderen Ingemann 
Nielsen, som forleden gjorde et for
gæves forsøg på at bryde ud af Ham
mel arrest. Fyren er en forhærdet for
brydertype. Han tilstår ikke mere, 
end man kan overbevise ham om, og 

ikke engang det. I flere tilfælde lyver 
han frækt både politimester og dom
mer lige op i ansigtet.

27/8: Vejlby kirke var i søndags fyldt 
til sidste plads, da pastor Krogager 
holdt sin afskedsprædiken - et vidnes
byrd om, at den unge præst i den 
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korte tid, han har virket her, har fået 
mange venner. Den 1. september o- 
vertager han sit nye embede i det vidt
strakte Sneum-Tjæreborg pastorat 
mellem Esbjerg og Ribe.

9/10: Ousted-Taaning sogneråd har 
efter forhandling med forældrerådet 
vedtaget at lægge bræddegulv i Teb- 
strup skoles to klasseværelser. Køb
mand S. A. Rasmussen, Tebstrup, fik 
anbefaling på et andragende om tilla
delse til at forhandle skattepligtigt øl.

Ousted-Taaning arbejdsafdeling be
vilgedes 20 kr. til brændeuddeling.

23/10: Ved folketingsvalget blev re
sultatet: Århus amt: Kommunisterne 
1533(724), Nazisterne 740, Retsfor
bundet 2482(2238), Frie Folkeparti 
1249, Konservative 16229(14361), Ra
dikale 2508(2152), Socialdemokratiet 
39879(36546), Venstre 7627(9993). 
Skanderborg amt:Kom. 671(312), Na. 
190, Ret. 2380(2111), FF 2443, Kons.
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7113(7303), Rad. 2759(3252), Soc. 
23666(21067), V. 12022(14592).
Randers amt: Kom. 414(146), Na. 
994, Ret. 1494(1875), FF 3965, Kons. 
9555(9318), Rad. 4665(4608), Soc. 
27708(25696), V. 15569(21376).

Hornslet sognekald er nu opslået le
digt. Embedet lønnes med 6540 kr. 
stigende med 600 kr. hvert tredje år til 
7740 kr.

Kvindens ligeret: Ved Dansk Kvinde
samfunds møde i Odder sagde fru 
Stella Kornerup, at det er ansvarsløst 
at anspore unge piger til at tro, at de 
ikke behøver at lære noget virkeligt, 
fordi de engang »bliver gift«. Hvor 
mange har for det første garanti for at 
blive forsørget gennem ægteskab hele 
livet? Man har jo da hørt om skilsmis
ser nu og da . . .

12/12: Århus byråd indfører weekend 
på de kommunale kontorer. Løn
ningsudvalget er enedes med HK om, 
at arbejdstiden fastsættes til 44 timer 
om ugen, 8 timer daglig de fem første 
hverdage, 4 timer om lørdagen.

15/12: Blegind brugsforenings samle
de årsomsætning var 78.214 kr. I over
skud udbetales 9 pct. IV2 pct. henlæg
ges på medlemmernes andelskonto.

21/12: Installationen af elektrisk kraft 
og lys, som skal forsyne 50 beboere i 
Voldby, Farre og Sjelle, er nu så vidt 
fremskreden, at det hvide lys vil blive 
tændt for første gang på mandag. He
le anlægget med installationer og mo
torer vil komme til at koste ca. 50.000 
kr.

Til juleindsamlingen i Hammel har 
Amtstidende haft den glæde at mod
tage 15 kr. fra sparekasseformand 
Hans Møller og 5 kr. fra C. L., hvor
efter vi ialt har 83 kr. Desuden har 
gårdejer Jens Bak, Hammel mark, gi
vet tilsagn om en halv tønde kartofler.

24/12: Århus politis indsamling af 
sølvpapir har indbragt 884 kr., hvilket 
er et overraskende smukt resultat. 
Pengene er nu tilstillet juleindsamlin
gen.

31/12: Lærer Ejnar Greve skriver i 
Vivild Ungdomsskoles elevskrift: A- 
viser er farlige, når deres vigtigste in
teresse er blevet at behage. Det er far
ligt, at aviserne har mere interesse i at 
bruge det sensationelle end det værdi
fulde. Bliver man overskriftssensa
tions-læser, så bilder man sig selv ind 
at vide mere og mere, og man ved 
intet. Vi skal ikke læse for at få vore 
forudindtagne meninger bekræftede, 
heller ikke for at finde våben mod 
andres meninger, men for at veje og 
undersøge det læste . . .
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Hvad skete der Ane Christine?

Jeg har det sidste halvandet år bl.a. i sam
arbejde med fru J. Methling, det lokal
historiske arkiv i Solbjerg, søgt at finde 
ud af, hvad der skete med en lille pige, 
hvis forældre udvandrede til USA i 1886.

I mit arbejde som lærer i folkeskolen 
beskæftigede min 8. klasse og jeg i 1984 
os med udvandringen til USA i slutnin
gen af 19. årh. og under dette arbejde 
fandt vi en annonce, som var indrykket i 
Politiken i 1980 af en amerikansk familie, 
som søgte oplysninger om en 7-årig pige, 
der sandsynligvis blev efterladt i Dan
mark, da forældrene med deres 2-årige 
søn emigrerede til USA i 1886. Vi kon
taktede den amerikanske familie og på 
grundlag af deres oplysninger samt egne 
arkivundersøgelser, er der nu ved at teg
ne sig et billede af familiens færden før 
udvandringen.

Den efterladte pige Ane Christine Niel
sen blev født på herregården Rantzaus- 
gave 22. marts 1879 som datter af stald
karl Christen Nielsen (født 14. juni 1853 i 
Boeslunde på Sjælland) og tjenestepige 
Hanna Månsson (født 25. marts 1858 i 
Hemmenkop, Malmøhus Len, Sverige). 
Forældrene var ankommet som tjeneste
folk til Rantzausgave ved Hvilsted i nov. 

1877. I marts 1879 fødtes Ane Christine 
og da hun blev døbt 9. maj i Hvilsted 
kirke, blev forældrene viet ved samme lej
lighed. I november samme år flyttede for
ældrene til landsbyen True ved Brabrand, 
men allerede året efter er de atter tilbage 
i samme område (Ning herred), men hvor 
de bosatte sig, og hvad de beskæftigede 
sig med er uvist. Det er imidlertid sikkert, 
at de følgende år har fået kontakt med 
mormonbevægelsen i området, for Chri
sten Nielsen bliver døbt ind i bevægelsen 
8. jan. 1885 i Århus-egnen, og Hanna 
Nielsen bliver døbt 30. sept. samme år. 
Dengang var en tilslutning til denne be
vægelse så godt som ensbetydende med 
udvandring til mormonernes højborg, 
staten Utah i USA, så det er måske med 
udvandring til det forjættede land og en 
bedre tilværelse for øje, at familien lod 
sig døbe.

Af tyendeprotokollen for Ning herred 
fremgår, at Christen og Hanna Nielsen 
flytter til Århus 4. juni 1885, men hvor de 
bosætter sig i byen, og om Ane Christine 
er hos forældrene på dette tidspunkt, vi
des ikke. Året efter den 8. april 1886 
udvandrer Christen Nielsen om bord på 
»Bravo«, et skib som mormonbevægelsen
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selv har chartret til lejligheden. Den 12. 
aug. 1886 afsejler Hanna Nielsen og hen
des 2-årige søn Niels Nielsen ligeledes 
om bord på »Bravo« fra København til 
Huli. Her fortsatte man over land til Li
verpool, hvorfra de store Atlanterhavs- 
linere afsejlede mod New York. Familien 
har sandsynligvis ikke haft råd til at løse 
billet for Ane Christine til trods for, at 
man kunne få en afdragsordning med be
vægelsen, for hun efterlades sandsynligvis 
i Danmark. Året efter har Christen Niel
sen imidlertid sparet så meget op i USA, 
at han har råd til at sende penge hjem til 
at betale for Ane Christines transport til 
USA. Imidlertid beretter de amerikanske 
efterkommere, at pengene, som blev 
sendt til Danmark, forsvinder med Ane 

Christine, og på trods af flere forsøg på at 
opspore hende, hører man aldrig fra hen
de igen.

Men hvad hændte der egentlig Ane 
Christine? Hvem tog sig af hende og 
hvorfor, da forældrene udvandrede? 
Uheldigvis nåede forældrene hverken at 
skrive noget ned eller på anden måde 
overlevere nøjagtigere oplysninger om, 
hos hvem og hvor Ane Christine blev ef
terladt.

1. Blev hun sat i pleje hos nogle 
mormonvenner i Århus, som på 
et senere tidspunkt skulle bringe 
hende med til Utah?

2. Tog faderens familie sig af hende?
3. Blev hun anbragt i pleje hos mo

derens familie i Sverige?
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Ja, der er egentlig flere muligheder og 
enhver kan se, at de videre undersøgelser 
er problematiske. Derfor dette indlæg 
med ønske om assistance.

Hvis nogen i læserkredsen skulle kende 
noget til ovennævnte pige eller som me
ner at kunne give mig et godt råd, så 
kontakt venligst:

Lærer Niels E. Thomassen 
Frøvangen 14 
8900 Randers
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Lokalhistoriske arkiver

Sognearkiverne i Gedved kommune
Niels Jørgen Andreasen

Arkivet i Gedved har fået ny adresse 
siden sidst. Adressen er nu: Kirkevej 16, 
8751 Gedved. Telefonnummeret er stadig 
05-66 57 80. Åbningstiden er hver man
dag eftermiddag mellem 15.00 og 17.30.

De nye arkivlokaler på Gedved skole 
er brandsikre. De består af to lokaler og 
et gangareal, der kan bruges til skiftende 
udstillinger m.v. Det ene rum er indrettet 
til læsesal, undervisningslokale og hånd
bogsbibliotek, og det andet benyttes til 
magasin, fotoarkiv og arbejdsrum.

I årets løb har 129 mennesker besøgt 
arkivet. Et godt resultat - åbningstiden 
taget i betragtning.

Det er ikke blevet til så mange nye 
arkiver i 1984. Fotoarkivet har fået al 
opmærksomheden.

I december måned barslede arkivet 
med bogudgivelsen: Billeder fra en svun
den tid - i Gedved kommune. Bogen er 
skrevet af undertegnede, og den er solgt 
hos kommunens erhvervsdrivende. Over 
100 firmaer og private personer har givet 
penge til udgivelsen. Pengene fra salget 
går ubeskåret til andre bogudgivelser, og 
for øjeblikket arbejder vi med at få udar
bejdet: Kattrup-bogen. En landsbybe

skrivelse, som et aftenskolehold har ar
bejdet på i 7 år.

Arkivet har i det forløbne år deltaget i 
flere udstillinger rundt om i kommunen. 
Den største udstilling vises for øjeblikket 
rundt om på kommunens skoler. Det er 
en udstilling om besættelsen. Udstillingen 
er lavet i samarbejde med et lokalhisto
risk hold under Gedved kommunale Af
tenskole. Til udstillingen er der endvidere 
udarbejdet dias-serier og lydbånd om em
ner med tilknytning til besættelsestiden i 
kommunen. Denne udstilling er støttet 
økonomisk af Gedved kommune.

Lokalhistorisk arkiv for 
Gjern kommune
Else Marie Lindblom

Arkivets aktiviteter har, som det sikkert 
har været tilfældet ved mange andre lo
kalhistoriske arkiver, været præget af kul
turministeriets opfordring til at markere 
40året for Danmarks befrielse. Ved et ar
bejdsudvalgsmøde i slutningen af jan. 85 
blev det besluttet, at arkivet ville marke
re 40året med et arrangement d. 4de og 
5te maj. Det var en stor opgave for arki
vet, men det blev to gode dage med stor 
søgning til trods for Store Bededagsferie 
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og konfirmation. Begge dage kunne man 
på Gjern Skole se en udstilling om Dan
mark under 2den Verdenskrig, hvor loka
le forhold også blev belyst. Hovedover
skrifterne var: Danmark besat, Tyske sol
dater på egnen, Hverdagens vilkår, Mod
stand, Befrielsen. Langs med ribberne i 
Gjern Skoles gymnastiksal havde vi 
hængt aviser fra 2den Verdenskrig især 
fra april 1940 og maj 1945. På borde langs 
med ribberne lå bøger, billedblade, land
brugsblade og andre blade med tilknyt
ning til Danmark under Besættelsen (især 
vedrørende frihedskampen). Der var des
uden i montre udstillet en del af en H 
container, protokoller fra en luftværns
forening, en kjole lavet af et hagekors
flag, kongemærker, Royal airforce bånd 
og flere andre ting fra krigen.

Udover udstillingen kunne man 4de 
maj se et stykke af Leck Fischer »Fron
ten«. Det blev opført af lokale amatører 
(fra Grauballe). Stykket bragte os tæt på 
problemerne under besættelsen, om hvor
dan man skulle forholde sig overfor be
sættelsesmagten.

Søndag d. 5te maj talte pastor Freds- 
Lund-Andersen om modstandsbevægelsen 
især i Gjern og omegn. Det var yderst 
interessant at lytte til ham, da man fik 
meget nyt at vide om den modstands
gruppe, som han havde været med til at 
danne under besættelsen, mens han var 
præst i Gjern. Såvel »Fronten« som pa
stor Fredslund-Andersens tale blev opta
get på bånd.
4de og 5te maj arrangementet var som 
sagt en stor opgave for arkivet, alligevel 
er der også sket andre ting i det forløbne 
år.

Fem lærere, en fra hver af kommunens 
skoler, har studeret i arkivet for at finde 
frem til egnet materiale ved undervisning 
i lokalhistorie. Arbejdet resulterede i en 
rapport til fælleslærerrådet, hvorfra den 
vil tilgå kommunens skoler. Lærerne hav
de stor interesse for opgaven og var glæ
deligt overrasket, hvad omfanget af ma
teriale angik, men de erkendte, at der 
skulle yderligere fritimer til, for at de 
kunne bearbejde materialet til gode un
dervisningsforløb.

Indenfor kommunen er der i år udgivet 
en bog i anledning af 150 års jubilæet for 
Sorring skole. Bogen er redigeret af sko
leinspektør Per Bjørn og lærer Jette Han
sen. Flere billeder i bogen hidrører fra 
Lokalhistorisk Arkivs billedsamling, og 
arkivet har på forskellig måde været med 
i tilblivelsesprocessen. Størsteparten af 
bogen består dog af lærererindringer, 
eleverindringer og andet materiale, som 
Per Bjørn har modtaget ved udarbejdel
sen af bogen, og som har givet yderligere 
gode oplysninger om en landsbyskoles 
historie.

Ved en billedudstilling i forbindelse 
med jubilæet var der billeder med, udlånt 
af Lokalhistorisk Arkiv.

Arkivet har så småt forsøgt at påbegyn
de en registrering af foreningsarkivalier. 
Det var en dejlig start, at arkivet i jan. 85 
modtog Holmstol Brugsforenings gamle 
forhandlingsprotokol i forbindelse med 
foreningens 85års jubilæum. Der er ble
vet registreret flere foreningsarkivalier 
»ude«, men der forestår til næste år et 
stort arbejde med at registrere såvel arki
valier, der er ude ved foreningerne, som 
arkivalier, der er skænket til arkivet.
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Foruden foreningsprotokoller er der 
også i år modtaget mange dejlige bille
der, skøder, erindringer m.v.

I foråret har der været nedsat en ar
bejdsgruppe angående bibliotekets og ar
kivets lokaleforhold. Vi håber, at arkivet 
til næste år vil få bedre plads.

Hadsten kommunes lokalhistoriske 
arkiv og samlinger
Nydam Jensen

Det har igen været et godt år for vores ar
kiv, vi har haft mange besøgende, flere 
skoleklasser, og mange ting og sager har 
vi også fået, hvoraf nogle skal nævnes, 
bl.a. en gammel tallerkenrække, skænket 
af Niels Enevoldsen i Halling, som iøvrigt 
er en flittig gæst i arkivet, han har skrevet 
flere ting bl.a. om Hadbjerg.

Den 5. februar havde vi en foredragsaf
ten med Børge Kjær, Grenå, som fortalte 
om lokalhistorisk forskning; der var 25 
deltagere. Vi havde købt øl og sodavand, 
som vi solgte til deltagerne, det tjente vi 
64 kr. på.

Fænghætteudtrækkertangen, som jeg 
havde i avisen, blev et helt tilløbsstykke, 
der var mellem 60 og 70, der ringede og 
fortalte, hvad den var til. Tangen, vi vi
ste, tilhørte Anders Hulgård, men vi har 
fået en til arkivet skænket af Herluf Sejer
sen, Hadsten, den er endda med tilbehør.

Besøg af 18 piger fra Gymnasiet, som 
ville høre om industriens udvikling i Had
sten, det skulle de skrive om.

Og så havde vi besøg af Hadsten Bor
ger- og Håndværkerforening, som nu er 
nedlagt i 100 året for dens oprettelse. 
Formanden, arkitekt Ove Rosenkvist,

Rytterskolen i Hallendrup er bygget i 1721 af munkesten fra Dronningborg Slot i Randers. Den har været i fa
milien Tegens eje siden 1819. Meddelt af Rasmus Tegen Hallendrupvej 12.
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Indskrift på pladen i Rytterskolen.

Halvtredsindstyve år end har du mig opholdet 
at sygdom krig og fred mig intet ondt har voldet 
Thi yder jeg min tak og breder ud dit navn 
og bygger skoler op de fattige til gavn 
Gud lad i dette værk din nådes fylde kjende 
lad denne fundats bestå til verdens ende 
Lad altid på min stol een findes af min ætt 
som mener dig min Gud og disse skoler rætt.

havde kontaktet mig og sagt, de ville 
komme med fanen, og at de havde lidt 
penge med til os, så vi inviterede hele 
bestyrelsen på kaffe i arkivet, hvor fanen 
blev afleveret tillige med en check på 
1000 kr., som vi må anvende til byens 
gavn, det var vi meget taknemlige for.

Fra P. N. Grove har vi fået en del ting 
stammende fra Vissing Kirke, et oblat 

bæger og to indsamlingsbøsser, de to er 
kgl. porcelæn. Vi har også fået en skjorte 
og messehagel fra Hadbjerg Kirke.

I forårsugen her i Hadsten, den 22.-30. 
marts deltog vi med en udstilling af gamle 
skolesager, kateder og gamle skoleborde, 
vi kaldte det »Fra Rytterskole til Gymna
sium.«

4. maj havde vi stor mindefest for 40- 
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året for Danmarks befrielse, man starte
de med mindegudstjeneste i St. Pauls Kir
ke, det var meget højtideligt, der var 17 
faner, og der var korsang af Hadsten 
blandede sangkor. Pastor Nørgård talte 
fra prædikestolen. Kirken var fyldt. Der
efter gik man til Rådhusparken med Ran
ders Politis Musikkorps i spidsen. Der 
blev talt af borgmester Leth Laursen. 
Derefter talte tidligere modstandsmand 
Anders Hulgård og nedlagde en krans 
ved mindestenen for Frits Johan Blikfelt 
Møller, som står på rådhuspladsen. Han 
blev kaldt den røde Pimpernel, han hjalp 
mange til Sverrig, men blev skudt af ty
skerne den 3-2-1944 i København.

Derefter fremsagde tidligere forstan
der Bilsøe Hansen en 4. maj prolog, der 
hed »Tænd lys, tænd lys«, af digteren 
Halfdan Rasmussen.

Så spadserede man til det nye gymna
sium i Hadsten, hvor tidligere modstands
mand Barner Andersen, Randers, talte, 
han var den eneste af Hvidstengruppen, 
der overlevede, vistnok på grund af hans 
unge alder.

Der var tre skoleklasser, to på Øster
vangsskolen og en fra Hadbjerg, som i 
deres klasser havde lavet plancher med 
avisudklip og ting og sager fra de 5 for
bandede år, kopier af Frøslevlejren m.m. 
Hadbjerg-eleveme havde lavet en At- 
lantvold med kassematter, kanoner og 
soldater, alt dette sammen med ting fra 
vores arkiv, og ting fra tidligere mod
standsfolk blev samlet i en udstilling i 
Hadsten skoles cafeterie 2, hvor der var 
åbent i 14 dage, og der var mange, der så 
det. Det hele er nu sat op i vores arkiv, 
hvor det bliver permanent. Ja, det var lidt 

af, hvad der er sket, jeg vedlægger et par 
billeder, som måske kan bruges.

Hinnerup Egnsarkiv
N. P. Boye-Nielsen

Hinnerup Egnsarkiv har igen haft et godt 
år, med tilgang af gode gaver fra nær og 
fjern. Der er kommet flere slægtsbøger, 
der har mange familiegrene og slægter 
omtalt her på egnen. Det er interessant at 
se de samme familier igen og igen dukke 
op i forskellige andre bøger. En egn og 
dens befolkning giftede sig sammen indtil 
de sidste generationer. Derfor er det vig
tigt at samle slægternes stamtavler og bø
ger i de stedlige arkiver.

Biblioteket ejer arkivet. Det er godt, 
så ved vi, at det altid er professionelle 
folk, der registrerer og opbevarer arkiva
lier, billeder etc. - Arkivet vil derfor også 
altid følge med i nye initiativer.

Støtteforeningen for Hinnerup Egns
arkiv har nu snart 150 medlemmer, der er 
særdeles aktive. Disse vore repræsentan
ter er opmærksomme til at se og aflevere, 
hvad der ofte kunne være mistet for sted
se. Der har været 8 møder på bibliotekets 
arkivafdeling med billedforedrag og ind
kaldte foredragsholdere af høj kvalitet. 
Mange ikke-medlemmer og andre gæster 
kommer til sådanne møder. Det er godt 
at tage sådanne foredrag og fortælleafte- 
ner på bånd, da dette jo er egnshistorie, 
men også af personlig karakter.

På initiativ af Støtteforeningen kom der 
ved hjælp af kunstfonden i Hinnerup nu 
endelig, efter godt 10 års venten, en ind
skrift på den flotte mindesten ved den 
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nedlagte Hinnerup Kirke. Desværre er 
der nok sket en delvis ødelæggelse af 
dette prægtige mindesmærke, idet tek
sten er så primitiv, skrevet mangelfuldt 
og på et så dårligt dansk, at man må 
græmmes. Det havde været bedre, at ste
nen havde stået urørt. Ved brug af få 
midler kan skaden dog rettes til det bed
re. Gid det sker.

Molsbibliotekets lokalhistoriske arkiv
Carl A. Laursen

De store forandringer er der ikke sket i 
den senere tid, men det kan da fortælles, 
at vi har modtaget en større bunke hånd
skrevne bøger fra gamle højskoleelever: 
En meget interessant samling, idet det 
drejer sig om tre søskendes højskoleop
hold på forskellige tidspunkter fra det 
sidst afsluttede århundrede og indtil om
kring det første årti af det påfølgende.

Hvad der gør samlingen interessant er 
den meget fornemme håndskrift og den 
sikre og fine stil, der her er ført.

Store bunker af gamle skøder angående 
ejendomshandler har vi modtaget, dels til 
låns og dels til ejendom: Det gælder na
turligvis papirer, der angår vort område.

Vi fik forleden en regnskabsbog af æl
dre dato, der foruden regnskabsføring 
fortalte en hel del i øvrigt om det nu bort
gåede Thorup Mejeri, der var et af lan
dets største landmejerier. (Det er forny
ligt bortsolgt af andelsselskabet til anden 
institution).

Som vanligt har vi modtaget og regi
streret en stor del billeder af ældre og 
nyere art.

En af arkivets ivrige medarbejdere på
tager sig at samle alt avisstof fra bladene i 
vort område og samler det i en bog med 
datering for hver artikel.

Sidstnævnte har også i den senere tid 
sørget for at oprette en mere klar og til
gængelig registrering af alle de gamle skø
der over ejendomshandler i nummere
rede kuverter.

Det gennem mange år gentagne kapi
tel, slægtsforskningen, holdes stadig godt 
i gang af både hjemlige og tilrejsende 
interesserede.

Knebel og Omegns Borgerforenings 
bestyrelse henvendte sig her i arkivet og 
tilbød et samarbejde med at anstille en 
større fest her på Molsskolen for at fejre 
40-året efter befrielsen, idet man her tog i 
betragtning, at der vistes stor interesse 
blandt egnens befolkning.

Det lykkedes også at samarbejde i den
ne sag, og man fandt et passende lokale 
her på Molsskolen, hvortil man havde 
inviteret folk, der havde deltaget i mod
standskampen, og adskillige andre, som 
man vidste havde været i nærheden af 
stederne, hvor man var udsatte for at 
komme i nær og ubehagelig berøring med 
hvad besættelsesmagt og de kæmpende i 
det hele taget udøvede.

Flere gode fortællere mødte og fortalte 
om deres oplevelser: Her fortaltes bl.a. af 
dem, der deltog i småskibssejladsen over 
Aarhusbugten, om den frygtelige ulykke, 
der forårsagedes af den så velkendte ek
splosionsulykke i Aarhus Havn.

En anden, der havde sejlet på Verdens
havene, fortalte om mange ulykker, han 
havde været meget nær på, men dog var 
sluppet uskadt fra, og vendte hjem igen 
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efter at have været tvunget til at sejle for 
tyskerne en overgang.

Festen var vellykket, man beklagede 
kun, at der var så ringe tilslutning.

Nørre Djurs Egnsarkiv
T. Mortensen

En stor begivenhed i arkivets historie var 
flytningen til det nye lokale sidste år. 
Også i 1985 er der sket en afgørende 
ændring, idet arkivet er blevet en kom
munal institution.

På det årlige beretningsmøde i foråret 
anbefalede de fremmødte et sæt nye ved
tægter, som også formelt bekræfter, hvad 
der har været reelt i årevis, nemlig at ar
kivet udelukkende er blevet drevet ved 
hjælp af kommunalt tilskud. Den nye in
stitution skal dog fortsat drives af en bor
gervalgt bestyrelse, der er ansvarlig over 
for kommunalbestyrelsen. Desuden er 
der åbnet adgang for fast, lønnet hjælp til 
at forestå arkivets daglige drift. Men også 
fremover vil det frivillige arbejde være 
afgørende for arkivets vækst og liv.

Den nye ordning indebærer, at arkivet 
nu er åbent hver torsdag 13-15 og den 1. 
og 3. tirsdag i måneden 19-21.

Som sædvanligt er der indkommet ca. 
100 afleveringer af forskelligt materiale, 
dog forholdsvis flere fotografier end papi
rer. Af de mere omfattende afleveringer 
bør nævnes Bygnings-Brandforsikrings
protokollerne for Nørre Herred ca. 1910 - 
ca. 1940 og en stor aflevering fra S.I.D. i 
Grenaa på 34 protokoller fra de gamle 
lokalafdelinger af Dansk Arbejdsmands- 
og Specialarbejderforbund. Kun for en 

enkelt afdelings vedkommende er der ar
kivalier fra starten 1912, mens de øvrige 
arkiver mest omfatter årene ca. 1940 - 
1971. Af de indkomne foreningsarkivali
er kan fremhæves Voldby Afholdsfore
ning 1930 - 1968 og Grenaaegnens Frede- 
riksborghesteavlsforening 1939 - 1960. 
Forretningsarkiver får vi kun sjældent ind 
- det er jo en udpræget landkommune - 
men netop i år har vi fået arkivet fra 
Stokkebro Cykelværksted, som ikke kun 
solgte og reparerede cykler!

Arkivet har medvirket ved to udstillin
ger i det forløbne år. På Nørre Djurs 
Messen 1984 udstillede vi en gammeldags 
skolestue og arkivalier omkring skolevæ
senet førhen. Og i samarbejde med Nørre 
Djurs Kommune arrangeredes i maj 85 
en stor og meget velbesøgt udstilling i an
ledning af befrielsen. I forlængelse af be
frielsesudstillingen har arkivet modtaget 
et antal illegale blade og pjecer samt en 
del dansk- og tysksprogede propaganda
skrifter.

Arkivets årsskrift er tilsyneladende ved 
at være godt indarbejdet i befolkningens 
bevidsthed. I al fald har vi måttet trykke 
årsskrift 1984 i nyt oplag for at klare ef
terspørgselen. Hovedartiklerne i skriftet 
behandler et lokalt pottemagerværksted 
og den industrialiserede tørveproduktion 
i Fuglsømosen.

Desuden har arkivet pr. juli 1985 udgi
vet et lille hæfte med titlen »Kulturbille
der fra Nørre Djurs«. Teksten er samlet 
omkring en række emner, som den ikke- 
fastboende kan have interesse i at stifte 
bekendtskab med, når han kommer som 
besøgende eller turist til kommunens om
råde for første gang. Hæftet er udkom
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met i to udgaver: Een med udelukkende 
dansk tekst og een med tysk tekst, men 
de følger hinanden ret nøje. Hæftet er i 
handelen.

Lokalhistorisk forening 
for Purhus kommune
Metha Laursen

For Purhus lokalhistoriske forening og 
arkiv har der året igennem været stor ak
tivitet både i - og uden for arkivet. Det er 
bl.a. tilgået arkivet omkr. 100 indleverin
ger af større og mindre format, og vi kan 
glæde os over borgernes agtpågivenhed, 
når det drejer sig om bevaring!

Der har i årets løb været rig lejlighed til 
at »vise ansigt« udadtil, dels ved den årli
ge udflugt, der denne sommer gik til 
Bjerregrav, - kontakt med nabo-arkiver, 
- Jytte Nielsens idekatalog over undervis
ningsemner i lokalhistorie, - arkivets ret 
store besøgstal, - og ikke mindst de man
ge udstillinger, der er udgået fra arkivet.

I juni 1984 havde vi en billedudstilling i 
Asferg skole i forbindelse med omsorgs

klubbens afslutning. Fra sidst i august og 
til jul var der i arkivet ophængt en opmå
lings - og fotoudstilling om Fussingø, som 
arkitekt Nic. Hyllestad, Århus, havde ud
lånt til os, udstillingen suppleredes med 
arkivets egne materialer. I nov. var vi 
sædvanen tro på Purhus-messen med foto 
fra kommunens 10 kirkesogne, - en begi
venhed som altid giver gode kontakter!

I jan. 1985 præsenterede vi i Spentrup- 
Gassum Sparekasse en fotoudstilling om 
de synlige fortidsminder i vort område, 
denne udstilling var ophængt i ca. 1 må
ned.

I febr. og marts arrangerede vi tre for
skellige udstillinger i forbindelse med 
Randersegnens Biblioteks forsøg med en 
»ældre-bogbus«, som blev præsenteret i 
Asferg, Bjerregrav og Spentrup. Vi glæ
der os altid over at udstille for pensioni
ster, da de har det store tilbageblik, som 
vi kan drage nytte af!

I forbindelse med højtideligholdelsen 
af 40-året for Danmarks befrielse blev 
der i Mindelunden i Hvidsten afholdt en 
smuk mindehøjtidelighed for friheds

Mindehøjtideligheden i Mindelunden i Hvidsten d. 4. maj 1985.
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kampens faldne. Tidl. godsejer Fl. Jun
cker talte, mens spejdere og hjemmeværn 
stod fanevagt. Efter højtideligheden gik 
de uniformerede med fakler til Spentrup, 
hvor der var en fest- og mindegudstjene
ste i kirken på samme tid som 4. maj 
1945.

I samme anledning præsenterede arki
vet i Malvinas hus i Spentrup en udstil
ling om de 5 besættelsesår; den var velbe
søgt, og udstillingen har derefter været 
vist på skolerne i Spentrup, Asferg, Få
rup, Sønderbæk og Bjerregrav.

Kort efter nytår modtog arkivet en pen
gegave på 2000 kr. fra pens, sygeplejer
ske Thyra Sass Wåben, Vanløse, som er 
den sidstlevende af 10 børn, hvis far var 
lærer Jess Wåben i Fårup fra 1869 - 1914. 
(Omtalt i årbogen 1981). Frk. Wåbens 
gave er, - som hun skriver: »I taknemlig
hed fordi vi har givet hendes far et varigt 
minde«.

I arkivets udstillingsrum har vi til sta
dighed en billedophængning, som arki
vets gæster kan have glæde af; det er jo 
en interesseret skare, som er med til at 
give medarbejderne inspiration til det vi
dere arbejde.

Arkivets åbningstid: Torsdag 15.00 - 
17.30 samt sidste onsdag i måneden 18.30 
- 20.30.

Rosenholm Egnsarkiv
Søren Sloth Carlsen

I foråret 1984 modtog arkivet et venligt 
brev fra en gruppe skoleelever i byen 
Lombardian i staten Illinois, U.S.A. Ele
verne havde påtaget sig opgaven at finde 

ud af, hvorfor deres skole havde det frem
medartede navn Peter Hoy SchooL

De havde kontaktet egnens lokalhisto
riske arkiver og lokalaviser, og de havde 
gennemgået omegnens telefonbøger uden 
at komme nærmere.

En journalist opfordrede gruppen til at 
søge oplysninger hos den danske ambas
sade i Chicago, og herfra blev der blandt 
flere adresser i det fjerne henvist til Ro
senholm egnsarkiv, idet man i forvejen 
havde sporet sig til byen Mørke i Rosen
holm kommune som et muligt udgangs
sted for navnet Høj. Slægtsnavnet Hoy 
var ikke ukendt i U.S.A. Man havde 
kendskab til et ægtepar, Chr. Henne Høj 
og hustru Cecilie Marie Jørgensen, som i 
1890 gjorde boet op herhjemme og fulgte 
deres børneflok, ialt 12 børn, der i 1880- 
erne var emigreret til U.S.A. Efterslæg
ten var altså kendt. Det var slægtens for
tid og aner, man ønskede oplysninger 
om.

En sådan udfordring var naturligvis 
spændende at tage op og gå i gang med. 
Der blev sat et sporingsarbejde i gang ved 
hjælp af forhåndenværende kildemateri
ale og iøvrigt ved kontakt med arkiverne 
på Mols og i Hadsten.

Det resulterede i en slægtshistorisk re
degørelse, der førte tilbage til 1700-tallet. 
Den amerikanske skole arbejdede videre 
på opgagen og fremstillede i løbet af som
meren en rigt illustreret tryksag, som Ro
senholm egnsarkiv naturligvis fik en kopi 
af.

Flere gange i årets løb har arkivet bi
draget med lokalhistoriske udstillinger, 
heriblandt en skolehistorisk udstilling på 
forårets handelsmesse, - og naturligvis

119



Rosenholm Egnsarkiv.

ikke mindst en udstilling fra besættelses
tiden omkring d. 4. maj.

Der har været jævn tilgang af arkivali
er såvel fotos som personalia. Undtagel
sesvis bør her nævnes en person, som 
gennem en menneskealder har samlet og 
bearbejdet et alsidigt sortiment af vidt 
forskellige arkivalier, og som i de senere 
år har været hovedleverandør af materia
ler fra en hel byhistorie gennem 60 år.

Tidl. bankdirektør V. Mørck, Horn
slet, som nu nyder et tiltrængt otium efter 
mange års usædvanlig og intens medvir
ken i byens udvikling, - som igangsætter 
af et frodigt foreningsliv, - som initiativ
tager ved oprettelsen af livsvigtige institu
tioner, der har markeret sig som faste be
standdele i bybilledet gennem årene.

Det drejer sig bl.a. om protokoller og 

arkivalier fra Hornslet Håndværker- og 
Handelsskole, landbrugsfaglige skole og 
husholdningsskole, som han var forstan
der for i skolernes levetid. Idrætsproto
koller fra idrætsforeningens start 1923. 
Dyrskueregnskaber. Sommerfester gen
nem 50 år. Boligforenings-byggeri. Bor
gerforening. Foreningen »Norden« - alt 
sammen omhyggeligt bearbejdet og rigt 
udstyret med billeder og udklip. Civilfor
svar. Beredskabsplaner og luftværn fra 
besættelsestiden. Fjernvarmeregnskaber. 
Finlandshjælp 1942-49. Spejdertroppens 
omfattende beholdning af dagbøger gen
nem 60 år. Børnehaveprotokoller og in
tense skrivelser fra besættelsestiden.

Alt ialt et bredt spektrum for en enkelt 
mands interesseområde. Der hersker 
næppe tvivl om, at denne righoldige ar
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kivmasse bevidst er samlet og bearbejdet 
for fremtiden i ønsket om, at materialet 
måtte få en varig placering for eftertiden.

Dette ønske er med glæde og taknem
melighed blevet opfyldt.

Egnsarkivet for Ry kommune
Egon Rasmussen

Arkivet har haft et godt år, der er ind
kommet en del gode arkivalier til os fra 
både private og foreninger.

Vor fotosamling bliver efterhånden ret 
stor og vi har megen glæde af vort foto
udstyr, idet vi nu er istand til at foretage 
affotograferinger af foto’s, som folk ikke 
vil af med. Vi håber at kunne oparbejde 
en god samling af »Postkort« som på 

denne turistegn må kunne blive ret om
fattende.

Der har i årets løb været mange besø
gende, så interessen omkring arkivet er 
god.

Efter nogle indledende møder med 
»Lysbilledforedrag« fra egnen, som blev 
afholdt på biblioteket, er der blevet op
rettet en støtteforening, som arkivet nok 
skal få megen glæde af.

Skanderborg Egnsarkiv
Leif Juul Pedersen

Egnsarkivet er nu sammensluttet med 
Skanderborg Museum. Sammenlægnin
gen er naturlig, da begge trækker på sam
me hammel og har til huse på samme 

Fra Himmelbjerget.
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adresse i den gamle dommergård, Adel
gade 5. Åbningstiderne er nu: tirsdag- 
onsdag-torsdag kl. 13-16.

I det forløbne år er der indkommet ca. 
100 afleveringer med overvægt på person- 
arkiver og fotos. En af byens fotografer 
afleverer løbende sin produktion hertil. I 
år er det blevet til ca. 5000 negativer og 
flere kasser positiver. Det er et meget 
spændende dokumentationsmateriale, 
hvis værdi vokser i takt med, at bybilledet 
ændrer sig.

I 40 året for Danmarks befrielse har 
Egnsarkivet udgivet en bog om besættel
sestiden i Skanderborg. Der er indsamlet 
dokumenter og erindringer, og resultatet 
er blevet en samling artikler, hvor hoved
vægten ligger på modstandsbevægelsens 
arbejde, men vi har desuden prøvet at 
dække så mange af besættelsestidens 
aspekter som muligt. »Under krigen« er 
udgivet med økonomisk støtte fra Skan
derborg kommune, og vi har derfor kun
net holde prisen nede på kr. 40,00 for 
bogens 88 sider.

Vores store ønske for det kommende 
år er mere plads. Der er blevet brugt 
megen tid på omgruppering og flytning af 
arkivalier. Problemet er ekstra aktuelt 
nu, hvor vi har fået mulighed for at over
tage dele af det kommunale arkiv. Jeg 
finder det af stor vigtighed, at arkivalier
ne befinder sig så tæt på de interesserede 
brugere som muligt. Derfor håber vi, at 
der snarest kan findes en god løsning på 
det problem.

Skejby-Lisbjerg-Ølsted sognearkiv
P. Holm Jensen

Lokalhistorisk uge.
Årets største begivenhed i arkivet var en 
lokalhistorisk uge, som blev afholdt i fe
bruar i samarbejde med to beboerfore
ninger. Udenfor den daglige åbningstid 
14-17 og 19-22 havde Lisbjergskolen hen
lagt en time for hvert klassetrin til udstil
lingen, disse timer var om formiddagen.

Udstillingen af arkivets materiale var 
suppleret med sjove gamle ting, som be
boerforeningens medlemmer havde taget 
med, det var i høj grad med til at få flere 
engageret. Min konklusion er: Det er en 
udmærket måde at få et områdes tilflytte
re i tale på, de gamle beboere har vi jo i 
forvejen som gæster, og jeg er sikker på, 
at ved en ny udstilling om et par år vil der 
komme meget mere frem fra folks gem
mer - bemærk det var ikke antikviteter.

Udstillingen blev åbnet ved en lille høj
tidelighed, hvor flere arkivfolk og mange 
lokale gæster var mødt frem, og der var 
fyldte lokaler, indtil udstillingen lukkede.

De omtalte medbragte ting var frem
lagt på borde langs væggen, og imellem 
disse var der rejst en 10 m lang spansk 
væg med arkivbilleder på begge sider. 
Disse billeder var udvalgt efter kriteriet 
om at skabe almen interesse f.eks. under 
overskrifter som Kirker (3), Skoler (4), 
Dilettant i 40 år, billeder med flere perso
ner og arbejdssituationer. Det mere spe
cielle kunne gæsterne finde i arkivets 
mapper, der var kun plads til at udstille 
ca. 10% af den righoldige billedsamling.

For at understrege, at lokalhistorie og
så er at registrere samtiden, kom den 
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historisk interesserede sygehusudvalgs
formand S. Vestergaard med en model af 
Skejby Sygehus, som til daglig står på 
Amtsgården, det var en ting, vi glædede 
os over at have i udstillingsdagene, arki
vet fik som gave nogle plancher over sy
gehuset.

Det gamle ord om uden mad og drikke 
går det ikke, havde fået beboerforenin
gen til at lave kaffestue i et mindre lokale; 
over kaffen blev der snakket livligt om 
udstillingen og mange andre ting. Vi op
levede ungdomsvenner mødtes, et par 
fortalte, at det var 20 år siden, de havde 
set hinanden.

Til sidst vil jeg i ubeskedenhed bemær
ke, at udstillingen blev besøgt af ca. 600 
mennesker - ofte måtte jeg bare sætte mig 
for at besvare spørgsmål, det var simpelt
hen umuligt uden at mase at gå rundt for 
at hjælpe.

Det var en træt arkivleder, der pakke
de sammen, men jeg glæder mig allerede 
til næste udstilling. Jeg fik mange pragt
fulde ideer ved et sommerbesøg på Natio
nalmuseets udstilling i Brede, der handle
de om Danmark og danskerne gennem de 
sidste 100 år.

Lokalhistorisk Arkiv Ny Solbjerg
Johanne Methling

Åbningstider: Hver tirsdag fra kl. 13-16. 
Første torsdag i hver måned fra kl. 13-17.

Hvis udenbys gæster har brug for arki
vet uden for åbningstiden, er de velkom
men til at ringe på tlf. 06-92 72 77 eller 
skrive til: Arkivleder Johanne Methling, 
Løjenkærvej 8, 8300 Odder.

Sønderhald Egnsarkiv
Vibeke Nielsen

Sønderhald Egnsarkiv vokser stadig støt, 
men langsomt. Der er også i det forløbne 
år indgået mange billeder, en del avis
udklip om lokale emner, og så en god del 
egentlige arkivalier. Den største enkelt
aflevering er kommet fra Arbejdsmænde- 
nes fagforening for Uggelhuse og omegn, 
som har afleveret sine protokoller m.m. 
fra perioden 1933-78. En del af dette ma
teriale er jo så nyt, at det ikke er alminde
ligt tilgængeligt endnu, men nu er det da i 
hus til senere brug.

Blandt det øvrige tilkomne kan nævnes 
en del ejendomsdokumenter, en kirke
gårdsprotokol, et par matrikelkort. En
delig har kommunens kulturelle udvalg 
afleveret alt, hvad der blev indsamlet og 
fremstillet i forbindelse med befrielses
jubilæet 4.-5. maj 1985. Det bør også 
nævnes, at arkivet har modtaget erindrin
ger nedskrevet af en ældre medborger. 
Noget sådant må altid hilses med glæde. 
Hvor ofte er det ikke for sent at få svar, 
når man kommer til at tænke på, hvordan 
dette eller hint foregik i gamle dage?

Der er påbegyndt en omordning af bil
lederne. Det var ikke forudset ved arki
vets start, at der ville komme så mange 
billeder. Derfor har den oprindelige ord
ning vist sig langt fra detaljeret nok. Det 
rådes der nu bod på ved en yderligere op
deling, som især de, der har vagt i arki
vets eftermiddagsåbningstid, har gjort en 
indsats for.

Lokalhistorisk Forening for Sønder
hald kommune har haft endnu et af sine 
helt lokale arrangementer, denne gag en 
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»Hørning-aften« i samarbejde med den 
lokale beboerforening, iøvrigt med stor 
succes. Ellers har vi bevæget os uden for 
vore egne grænser og »dyrket« Kolind- 
sund. Det gælder således både en fore
dragsaften i vinter og årets sommer
udflugt.

Sammen med naboforeningen i Roug

sø har foreningen en foredragsrække un
der folkeuniversitetet igang. De enkelte 
foredrag har alle historiske emner, men 
spænder iøvrigt vidt, uden anden linie 
end den kronologiske, men alle holdes af 
kapaciteter på hver deres felt. Der er me
get stor tilslutning til dette arrangement, 
ider der har meldt sig over 70 deltagere.
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Museer
Dansk Landbrugsmuseum, GI. Estrup
Svend Nielsen

Året 1984 har på mange måder været et 
aktivt år for Dansk Landbrugsmuseum. 
Publikumsmæssigt var den største begi
venhed »fåredagen« med fåreskue, lam- 
memarked, fåreklipning, opvisning af få
rehunde og diverse andre aktiviteter. Det 
var første gang, vi forsøgte et så omfat
tende arrangement, så vi var meget 
spændte på forløbet. Dagen blev en kæm
pesucces med skønsmæssigt ca. 5000 be
søgende, og det er i virkeligheden bety

deligt mere, end vi har kapacitet og faci
liteter til, men takket være det gode vejr 
og den gode stemning klappede det hele 
uden alvorlige problemer.

Et andet særarrangement var en udstil
ling på Vejlby Landbrugsskole, der blev 
lavet i samarbejde med Landbrugsrådet, 
Landbrugsskolen og skolekonsulenterne i 
Århus amt.

I alt 19 skoleklasser fik her hver to ti
mers undervisning og en mere indgående 
forklaring, end det er muligt at give ved 
de normale skolebesøg på Museet.

De traditionelle »ulddage« er blevet 

Fåredagen.
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fortsat, men har i nogen grad mistet deres 
specielle interesse, fordi det i en længere 
periode har været muligt dagligt at vise 
spinding og vævning m.m.

Der er i årets løb indgået 95 genstande, 
hvoraf særligt kan nævnes en internatio
nal traktor fra 1949, og en lille BMB 
traktor fra ca. 1950. Dermed omfatter 
traktorsamlingen efterhånden 24 trakto
rer fra 1917 til ca. 1965, og heraf er 
foreløbig 17 køreklare, men desværre er 
der endnu kun plads til at udstille en del 
af dem.

Takket være en ekstraordinær bevilling 
har det været muligt at gennemføre om
fattende murreparationer på flere af byg
ningerne, ligesom der er sket en hoved
istandsættelse af een af magasinbygnin
gerne. Underetagen er færdigindrettet, 
men pengene rakte ikke til indretning af 
tagetagen.

Venneforeningen har endnu et beske
dent antal medlemmer, men den har alli
gevel været i stand til på forskellig vis at 
række Museet en hjælpende hånd. Bl.a. 
er indkøbt et Canon fotografiapparat til 
brug for Museet, og foreningen har lige
ledes bekostet fremstillingen af yderlige
re to postkort.

Besøgstallet nåede op på 25.476, hvad 
der er en beskeden tilbagegang i forhold 
til 1983, og der er givet i alt 167 omvis
ninger.

Djurslands Museum 
og Dansk Fiskerimuseum
Inge Rasmussen

Udover museets faste stab på 10 personer 
har 20 mennesker i årets løb været til
knyttet museet i kortere eller længere tid 
i forbindelse med projekter og løsning af 
specialopgaver. Mr. Joseph Lupande fra 
Sukuma Museum, Tanzania, har i 7 mdr. 
arbejdet på museet som en del af sin ud
dannelse.

Der er opsat to større udstillinger på 
museet i 1984. Endelig fik vi mulighed for 
at udstille et lille udvalg af de store mønt
fund fra Kirial og Balle. Udstillingen for
tæller samtidig mere generelt om penge
nes væsen og anvendelse gennem tiderne.

Et resultat af Fiskerimuseets landsdæk
kende undersøgelser af ålefiskeriet er det 
nye udstillingsafsnit om dette emne. Ud
stillingen viser de forskellige fangsttekni
ker og ålefiskeriets økonomiske historie 
helt op til i dag.

Udover disse udstillinger har der været 
vist særudstillinger om følgende emner: 
Moderne keramikere på Djursland, ler
kargrav fra Fuglslev, Djurslands kyster - 
set fra luften, kokoshåndværk fra Bang
ladesh, ting i flasker (flaskeskibe) samt 
flere mindre arkæologiske udstillinger 
over aktuelle fund. Endelig har Fiskeri- 
museet deltaget i 11. Internationale Fi
skerimesse i Aalborg med en stand om 
fiskeriets historie.

Som nævnt har Fiskerimuseet foretaget 
omfattende undersøgelser om åle- og 
bundgarnsfiskeriet bl.a. ved København, 
Skagen, Mariager Fjord og Sydfyn. Der 
er indsamlet en betydelig mængde gen-
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Røgtning af ålegarn, Helgenæs.

stande, interviews og over 4.000 fotoop
tagelser.

Som led i et fællesnordisk forsknings
projekt om Kattegat-Skageraks kulturhi
storie i 1800-taIlet er der foretaget under
søgelser af Anholts kulturhistorie om 
henholdsvis det kollektive notfiskeri og 
turismens historie.

På den arkæologiske front har aktivi
tetsniveauet sædvanen tro været særdeles 
højt med løsning af næsten utallige så
kaldte nødudgravninger i forbindelse 
med jord- og anlægsarbejder, Af særlige 
store opgaver kan nævnes udgravninger
ne ved Fuglslev af trækonstruktioner fra 
100-tallet og bosættelser ved Selkær fra 
jernalder til nyere tid.

Forskningsprojektet vedr. grubekera
misk kultur ved Kainsbakke, i samarbej
de med Århus Universitet og Køben
havns Universitet, er fortsat med bear
bejdning af fundene, og udgifterne til 
projektet er nu vel på den anden side af 
1,5 miil.

Museets aktiviteter og her ikke mindst 
de arkæologiske har haft pressens bevå
genhed, idet både dansk og svensk TV 
har aflagt besøg. Der har været bragt en 
radioudsendelse om undersøgelserne 
vedr. ålefiskeri. »Dagbladet Djursland« 
har sammenlagt bragt 15-26 sider med 
museumsstof og Dansk Fiskeritidende 10 
sider.

Museet restaurerer fortsat på de gamle 
bygninger, idet der er anvendt næsten 
700.000 til bygningsrestaurering af for
skellig art.

Museets besøgstal var ca. 10.000. Ud
over den faste drift på ca. 2,5 mili. havde 
museet en omsætning på ca. 2 mili. til 
projekter o.lign.

Gammel Estrup
Jyllands Herregårdsmuseum
Vibeke Nielsen

I 1984 bestod bygningsvedligeholdelsen i 
fornyelse af de gamle blyskotrender, som 
havde holdt i mange år, også for mange, 
for der var opstået utætheder mange ste
der, en helt uholdbar situation.

Samtidig blev så de nærmestliggende 
dele af selve taget lagt om, og det hele 
understrøget. Det lyder ikke af meget, 
men var dog et stort og tidkrævende ar
bejde og derfor en temmelig dyr affære.
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Der blev lagt lidt over 2 tons bly derop!
Også i bygningens omgivelser skete der 

noget, der må betegnes som vedligehol
delse. Den ydre voldgrav blev tømt for 
vand, så vidt det nu lader sig gøre, for at 
blive renset for slam og siv, så man igen 
kan se vandspejlet i gravens fulde bred
de.

Baltazar Denners portrætter af oberst 
Christen Scheel og Augusta Winterfeldt 
er efter endt restaurering tilbage på deres 
pladser i de faste stukrammer over døre
ne i riddersalen. Til gengæld må vi nu 
savne husets eneste loftsmaleri i sovege- 
makket. Det var dog med lettelse, vi tog 
afsked med det, for dets tilstand var 
yderst kritisk, men det kan heldigvis end
nu reddes og vil være hjemme igen om et 
årstid.

Der er også i det forløbne år kommet 
flere nyerhvervelser til museet. Således 
allerede sidste sommer et stort skuffe
møbel fra omkring 1700, som stammer 
fra Gammel Estrup. I dette forår er kom
met et renæssanceskab og en stol, som 
har tilhørt nu afdøde fabrikant Carl Chri
stensen, museets mangeårige bestyrelses
medlem og velgører. Endvidere et smukt 
lille chatol, som ifølge traditionen stam
mer fra Gammel Estrup, og som er skæn
ket af hans datter. Dernæst er Lucie v. 
Thienens brudekister blevet bragt sam
men efter mere end 50 års adskillelse. 
Den ene af de to kister, som begge bærer 
hendes initialer og årstallet 1740, det år 
hun blev gift med greve Jørgen Scheel, 
har allerede længe stået på herregårds
museet; den anden har siden Uttentals 
dage befundet sig på Løvenholm. Her 
blev man opmærksom på en kiste på 

Gammel Estrup, der har tilhørt en ejer af 
Løveholm, af slægten Rantzau, og man 
enedes sluttelig om en byttehandel. Ved 
køb, men til en favorabel pris, har museet 
erhvervet et møblement bestående af en 
sofa og tre stole fra tiden omkring eller 
snarest lidt før 1800. Disse møbler har 
tidligere stået på Havndal og Voldstrup.

I sovegemakket hænger nu et messing
fad fra slutningen af 1600-tallet. Det er 
ikke en ny-, men generhvervelse. Fadet 
blev stjålet fra sin plads i samme rum i 
1978, men kom tilbage i 1984, bragt her
til af kriminalpolitiet, som havde anholdt 
en mand med et omfattende synderegi
ster, men en vældig god smag!

Der har efter det sædvanlige mønster 
været afholdt en koncert med Randers 
byorkester i riddersalen i juni og to som
meraftengudstjenester i kapellet, som 
derudover har været rammen om en bar
nedåb og et bryllup.

Besøgstallet på herregårdsmuseet viste 
i 1984 en lidt nedadgående tendens. Det 
er endnu for tidligt at sige noget om 1985 
i den henseende, men der synes at være 
ved at ske en vending igen.

Silkeborg Museum
Christian Fischer

For Silkeborg Museum blev 1984 et sær
deles aktivt år - både hvad angår det ar
bejde, der skete indendørs, og det, der 
skete udendørs. Vi kunne notere os en 
pæn besøgsfremgang, idet 38.310 besøgte 
museet, hvilket var en fremgang på godt 
et par tusinde i forhold til året før, og et 
af vore bedste resultater hidtil. På tilsva-
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Oversigtsbillede af udgravning af vandmøllen ved Toustrup.

rende vis er medlemstallet i museumsfor
eningen steget fra 418 til 429.

Museumsforeningen har afholdt en 
række vellykkede foredragsarrangemen
ter med godt besøg, og de to historisk/ar- 
kæologiske busudflugter trak også mange 
mennesker af huse. For at gøre museet 
levende har vi demonstreret skefremstil

ling og træskomageri i haven, hvilket ske
te ved medarbejdere fra Den fynske 
Landsby, og museets gamle pottemager- 
værksted fra Låsby havde Annie Hansen 
fra Vinding som aktør - Annie Hansen er 
uddannet i pottemagertraditionen fra 
Sorringegnen. I sommerferien havde vi 
opstillet en gammel købmandsbutik i mu-
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Helgenmedaljon fundet ved udgravning af vandmøllen ved Toustrup visende Anna Selvtredie.

seets særudstillingslokale, og herfra kun
ne man købe gammeldags købmandsva
rer og læskedrikke.

Med henblik på et kommende arbej
dermuseum i Silkeborg har museet er
hvervet et lille hus beliggende Chr. VHI’s 
Vej nr. 52, d.v.s. lige i nærheden af Ho
vedgården, hvor Silkeborg Museum har 
til huse. Dette hus var oprindeligt en del 
af de længer, der hørte til Hovedgården, 
som blev bygget i 1767. Da Silkeborg by 
blev oprettet i 1845, fik man behov for ar
bejderboliger, og Hovedgårdens længer 
blev indrettet til sådanne. Det erhverve
de hus er den sidste rest af længen - de 
øvrige dele af længen er forlængst revet 
ned og erstattet af nyere tids villaer. Hi
storikeren Keld Dalsgaard Larsen har fo
retaget en undersøgelse af boligforhol
dene i længen - hvem, der boede der, og 
indretning m.v. med henblik på etable

ring af et arbejdermuseum, der dog først 
bliver aktuelt, når de sidste beboere efter 
eget ønske flytter herfra.

Udgravningsmæssigt har museet haft to 
meget spændende objekter at tage vare 
på. Det ene var en højmiddelalderlig 
pottemagerovn, som dukkede op ca. et 
par kilometer øst for Kragelund. Ovnen 
blev udgravet af cand. mag. Helle Rein
holdt og viste sig at være af en type, der 
hidtil ikke var kendt i Danmark, idet den 
bestod af en hvælvet kuppel med to fyr
gange, som endte i en slags skorsten ba
gest i ovnen. I tilknytning til ovnen fand
tes store mængder fejlbrændt keramik. 
Det andet vigtige udgravningsobjekt var 
vandmøllen ved Toustrup, hvor udgrav
ningen, som var påbegyndt forrige år, 
blev fortsat. Man afdækkede blandt an
det møllerens bolig, og i tilknytning til 
den fandtes mange genstande. Blandt de 
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fund, der blev gjort, var tre borgerkrigs
mønter, som viste, at møllen sandsynlig
vis allere havde været i gang først i 1300- 
tallet. En anden mønt, som lå øverst i 
fundlaget, viste, at den var nedlagt sidst i 
1500-tallet. Møllen havde været udstyret 
med forskellige typer vandhjul, lige fra 
en enkelt hjulring med tværstillede padle
blade til mere udviklede typer, hvor pad
lebladene var forsynede med sidestøtter. 
I den sidste fase var møllen udstyret med 
et »normalt« underfaldshjul. Møllerens 
bolig, som ligger i tilknytning til mølle
kælderen, er afdækket, men som følge af 
den megen nedbør i efteråret måtte den 
resterende del af udgravningen udskydes 
til 1985 - dog nåede man at konstatere, at 
man midt i boligen havde haft en stor 
bageovn. Til den fortsatte udgravning i år 
har Forskningsrådet bevilget et stort be
løb. Tre nærliggende vandmølleanlæg fra 
den tidlige middelalder er registreret og 
vil blive prøveudgravet også i 1985.

Museets medarbejdere har i lighed 
med tidligere år skrevet en række artik
ler til tidsskrifter af videnskabelig og me
re populær art - blandt andet en stor 
artikel i Skalk om vandmøllen ved Tou- 
strup med titlen »Hulpiberen«. Flere 
udenlandske radiostationer har besøgt 
os, og vi har haft besøg af to amerikanske 
fjernsynsstationer og en tysk samt Sveri
ges TV2 - alle har lavet indslag om Tol- 
lundmanden.

Skanderborg Museum
Helle Reinholdt

Med året 1984 indledtes en ny epoke i 
Skanderborg Museums historie, da muse
et fra 1. januar 1984 overgik til at være 
statsanerkendt. Samtidig blev Egnsarki
vet sammensluttet med Skanderborg Mu
seum.

Inden for det udstillingsmæssige omå
de har der i det sidste år været en hel del 
aktivitet. Opstillingen af en permanent 
udstilling om Ringkloster, en boplads fra 
ældre stenalder ved Skanderborg sø, fær
diggjordes i februar 1984.

I anledning af Skanderborg by’s 400års 
købstadsjubilæum i oktober 1983 viste 
museet fra okt. 1983 til sommeren 1984 
udstillingen »Kirker og klostre på Skan- 
derborg-egnen«.

For at give de besøgende mulighed for 
at se en del af de mange ting, der bliver 
givet til museet, åbnedes oktober 1984 en 
særudstilling om et udpluk af gaverne til 
museet fra tiden 1979-84. Der blev vist 
mange forskellige ting spændende fra 
møbler, tegninger, malerier, tekstiler, 
glas og porcelæn til sølvtøj, mønter me
daljer og til ting fra håndværk og industri 
samt foreningsliv. Alt blev så vidt muligt 
opdelt efter emne og tilhørsforhold.

I julemåneden kunne man se museets 
juletræ, pyntet som det så ud ved århund
redets begyndelse. Der var et godt salg af 
gamle klippeark, og juletræsarrangemen
tet blev helt igennem en stor publikum
succes.

Af museets udadvendte aktiviteter har 
der været flere besigteiser, bl.a. på Æbelø 
i Skanderborg sø, hvor der i forbindelse 
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med træfældning var afdækket munke
sten og fundamentsten, sandsynligvis fra 
en bygning på stedet. På en mark i byens 
vestlige del foretoges en besigtelse i an
ledning af fund af en stridsøkse fra yngre 
stenalder.

Ved den nedlagte Illerup kirke i Illerup 
by undersøgtes resterne af en middelal
derlig begravelse fremkommet under pla
neringsarbejde. I en af byens ældre ejen
domme på Adelgade har museet foreta
get en undersøgelse af en ældre, stensat 
brønd, som menes opfyldt omkring år
hundredeskiftet.

Museet har i undervisningsøjemed væ
ret besøgt af 21 skoleklasser, som er ble
vet orienteret om emner tilhørende ud
stillingerne.

Lokal-TV besøgte os i forbindelse med 
Illerup-fundene og museets jubilæums
udstilling »Kirker og klostre på Skander- 
borgegnen«.

Clausholm
Henrik Berner

Som det fremgik af tilsvarende meddelel
se sidste år, koncentreredes restaure
rings-aktiviteterne her på slottet om faca
derne. Som bebudet fik vi færdigrestaure- 
ret 2 facader: Store-østfløjs gårdsfacade 
og lille-vestfløjs facade ind mod have
trappen. Dette skete med økonomisk bi
stand fra Selskabet »Clausholms Ven
ner« og fra Fredningsstyrelsen.

Ligeledes som omtalt sidste år er vi i 
gang med restaurering af nogle gyldenlæ
derstapeter. Arbejdet er påbegyndt i 
samarbejde med konservator, fru Lone 

Bullinger, Ulstrup; men på grund af en 
del uforudsete, tekniske vanskeligheder 
har arbejdet i nogen tid ligget stille, me
dens vi har foretaget forskellige undersø
gelser om den bedste fremgangsmåde, 
ligesom der også er sket en del overvejel
ser vedrørende den planlagte genop
hængning.

I forbindelse med ligeledes tidligere 
nævnt genplantning af allé-træerne på 
»Ridebanen«, har vi fået restaureret den 
mindestøtte, som står i centrum af anlæg
get. Mindestøtten er i 1788 opsat til min
de om en af Geheimeråd Huitfeldt’s døt
re - Berthe, gift med Grev Moltke-Huit- 
feldt - der som 20-årig, her på »Rideba
nen«, styrtede med en hest og døde få 
dage efter. Mindestøtten er formet som 
en søjle, ovenpå hvilken der står en urne 
- sidstnævnte er af norsk marmor og var i 
tidens løb blevet en del frostsprængt. Bil
ledhugger Eric Erlandsen har nu restau
reret urnen, der er sat på plads. I vinte
rens løb er der foretaget en del plane
ringsarbejder og genplantning med linde
træer.

I lighed med tidligere år har vi for inde
værende år planlagt en del aktiviteter: 3 
gudstjenester i Slotskapellet, ligesom der 
også afholdes en række koncerter: 12. 
juni havde vi en kunstnerisk meget vel
lykket Kingo-aften ved prof. Bengt 
Johnsson, prof.inde Johnsson og Bolette 
Bruno Hansen. Til onsdag d. 7. aug. er 
planlagt den årlige »Slotskoncert« med 
Randers Byorkester - i år under ledelse af 
kapelmester Lavard Friisholm, der op
træder som gæstedirigent. Endelig er i 
forbindelse med Randersugen planlagt en 
kammerkoncert til 22. august med Lars
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Clausholm under restaurering.
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Graugaard (fløjte) og Sofia Asuncion 
Claro (harpe).

Ligeledes i forbindelse med Randers- 
ugen er det planlagt, at Busbjergamatø
rerne lørdag d. 24. og søndag d. 25. au
gust opfører »Sommer i Tyrol« i Stald
gården.

Grundlovsdag afholdtes den 7. pensio

nistfest i parken - vi var så heldige i år, at 
festen i sin helhed udsendtes i fjernsynet.

Også i år har vi ved velvilje fra Den 
kgl. Porcelænsfabrik fået lov at beholde 
udstillingerne både af »Flora Danica-stel- 
let« og »Det musselmalede helblonde« - 
som hidtil kan begge beses samtidig med 
rundgangen i slottet.
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Fra Østjyllands kulturfront 1985
Litteratur om Østjylland

Kjeld Elkjær

Århus har i mange år savnet en kortfattet, 
moderne byhistorie. Ganske vist forelig
ger der takket være Byhistorisk Udvalg 
en rig litteratur om byen, men det drejer 
sig næsten udelukkende om enkelte em
ner som for eksempel Trafik i Århus 
(1976), Butik i Århus (1981) eller Byens 
børn (1983). Den læser, der søger en 
sammenfattende oversigt, har været hen
vist til det monumentale værk Århus gen
nem tiderne, der kom i fire bind i årene 
1931-41. Det er dels ret uoverskueligt, 
dels på mange punkter uhjælpelig foræl
det. For at råde bod på denne mangel har 
nu fem historikere, alle knyttet til Histo
risk Institut, udsendt bogen Århus bys hi
storie fra vikingetid til nutid (Århus 1984). 
De har delt stoffet imellem sig, således at 
Helge Paludan har taget sig af oldtid og 
middelalder, John T. Lauridsen har be
handlet den nyere tid indtil 1850, og Jens 
Engberg, Jens Christensen og Lars Stigel 
har delt den nyeste tid i tre portioner. 
Ved denne inddeling er hovedvægten ble
vet flyttet fra gamle dage op mod vor 
egen tid. Bogen har et passende omfang 
og et bekvemt format. Fremstillingen er 
noget præget af de fem forskellige forfat

tere, men som helhed er den velskreven 
og let læselig. Billedstoffet er velvalgt og 
til dels nyt, og der sluttes af med en nyttig 
litteraturoversigt.

Så vidt så godt. Når man alligevel er 
lidt betænkelig ved bogen som en almen 
Århushistorie, ligger det i dens åbenbare 
tendens, der træder mere og mere frem, 
jo nærmere man kommer nutiden. Old
tids- og middelalderen er ret upartisk. 
Her gøres der udmærket rede for de sene
re års fremskridt i forskningen. Men se
nere bliver tendensen så tydelig, at man 
næsten savner overskriften »Klassekam
pen i Århus«. Erhvervslivet fremstilles 
som monopolkapitalistisk og borgerska
bet som den brutale undertrykker af ar
bejderne og deres børn. Hele sidste afsnit 
læses næsten som et politisk stridsskrift. 
Eksempelvis gøres der inden for kulturli
vet en masse ud af rytmiske musikgrup
per, gadeteatre og værtshuse, mens byens 
egne kulturelle institutioner, som med 
rette har gjort den kendt indenlands og 
udenlands, forties eller latterliggøres.

Alt i alt: Bogen er absolut læseværdig, 
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men navnlig for dens sidste afsnits ved
kommende kunne man ønske en mindre 
ensidig fremstilling.

Århus Byhistoriske Udvalg har som ju
lepublikation udgivet bogen Århus i 
1930erne - set gennem fotografen Aage 
Fredslund Andersens linse (Århus 1984). 
Fredslund Andersen virkede som presse
fotograf ved Demokraten og Århus 
Amtstidende fra 1933 til 1940, og største
delen af hans plader fra denne tid opbe
vares i Lokalhistorisk Samling i Mølle
parken. Et fyldigt udvalg på ca. 250 foto
grafier danner grundlaget for bogen. Der 
er ikke tekst til de enkelte billeder, men 
omtalen af dem er naturligt indføjet i 
bogens fremstilling. Tiden er den samme, 
som er beskrevet i udvalgets tidligere 
publikation Hans Rishøj: Århus i kriseti
der (1980). Mens der her oprulledes et 
dystert billede fra arbejdsløshedens og 
krigstruslernes tid, gives der i den nye 
bog en mere mangfoldig og nuanceret 
skildring af datidens Århus, en provinsiel 
storby i skønne naturomgivelser. Der er 
kapitler om byens ansigt, om trafik på 
gader og veje, om boligbyggeri, livet på 
havnen, byens styre, byen i fest, arbejds
løsheden, fritidsaktiviteter og sport. Man 
glæder sig over fotografens situationsfor
nemmelse og hans evne til hele tiden at 
sætte mennesket i centrum. Det er en 
dejlig bog at blade i, både for gamle århu
sianere og for andre kulturhistorisk inter
esserede. Blot mangler der registre.

I de nye storkommuner oplever man tit 
en vågnende sans for det lille, lokale sam
fund, hvor både gamle beboere og tilflyt
tere samles i interesse for lokalhistorie i 

snævrere forstand. Det kan resultere i 
studiekredse, i amatørspil eller i publika
tioner. Som eksempel kan nævnes den 
lille landsby True i Brabrand sogn, der 
stadig eksisterer, selv om parcelhuskvar
teret Skjoldhøjparken og lavprisvare
huset Bilka er rykket ind på livet af den. 
Den har nu fået sin monografi i Børge 
Flyvholm: True - en landsbys historie (År
hus 1984). Forlaget kalder sig True-love, 
og udgivelsen støttes bl.a. af True Bebo
erforening og Skjoldhøjparkens Grund
ejerforening. Forfatteren er teknisk assi
stent og lokalhistoriker og skriver godt 
for sig. Den ældre historie er for største 
parten plukket af August F. Schmidts 7 
binds værk Brabrand og Årslev sognes hi
storie (1937-55). Det er et udmærket, 
overskueligt sammendrag, selv om man 
nok synes, der er taget for meget stof 
med, som strengt taget ikke vedrører 
True. Af selvstændig værdi er skildringen 
af byens kår efter 1950, de lokale aktivi
teter og mulighederne for at leve videre 
under tilpasning til den moderne udvik
ling. Det fremhæves, at True, der før re
formationen var et selvstændigt sogn, nu 
atter har fået sin egen kirke i Skjoldhøj- 
kirken. Den lille bog er i bekvemt for
mat, gennemillustreret og forsynet med 
sag- og navneregister.

Et andet sted i den vidtstrakte Århus 
kommune har lokale kræfter også stillet 
en sognehistorie på benene. Det er bogen 
Tranbjerg - før og nu. En uhøjtidelig be
retning om folk og fæ gennem tiderne i og 
omkring Tranbjerg (Århus 1984). Forfat
terne er den nylig afdøde gartner Jens 
Mikkelsen og brugsuddeler Niels Johan
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sen. De har ikke haft nogen forgænger at 
støtte sig på, idet Holme-Tranbjerg som 
den eneste af Århus’ tidligere forstæder 
ikke har haft nogen trykt sognehistorie. 
Hovedvægten er da så afgjort lagt på de 
sidste 100 år, nærmere betegnet tiden 
efter 1884, da Tranbjerg blev stationsby. 
For denne periode er skildringen særde
les alsidig og levende, takket være de to 
forfatteres mangeårige kendskab til eg
nen og dens mennesker. Ejendommene i 
sognets forskellige småbyer, kirken, sko
len, kroen, erhvervsvirksomhederne og 
foreningslivet har hver fået deres kapit
ler, og der er gjort rede for de store ud
stykninger, der siden 1960erne har for
vandlet dele af sognet til parcelhuskvarte
rer. Der er også blevet plads til portræt
ter af mange brave folk, der gennem åre
ne har sat deres præg på Tranbjerg, og 
der sluttes af med biografier af de to 
mænd, der har skabt bogen.

En sognehistorie af de mere solide har 
set dagens lys oppe i Hadsten. Her har 
siden 1970 det lokalhistoriske arkiv arbej
det energisk med indsamling, ordning og 
formidling af lokalhistorisk materiale. En 
af mændene bag arkivet, Børge Jensen, 
har nu fremlagt resultatet af sine forsk
ninger i bogen Hadsten sogns historie 
(Hadsten 1983). Der må straks gøres op
mærksom på, at bogens emne ikke er den 
nye Hadsten kommune, ejheller den 
kendte stations-, erhvervs- og skoleby af 
samme navn. Den omhandler kun det 
gamle Over- og Neder-Hadsten sogn, der 
tidligere var en del af Vitten-Haldum- 
Hadsten kommune, men efter kommune
sammenlægningen indgik i storkommu

nen Hadsten. Hvis man blot har dette for 
øje, er bogen meget righoldig. Ved utræt
telig forskning i egnsarkivet og i Landsar
kivet har forfatteren fremdraget et væld 
af oplysninger om sognets enkelte ejen
domme indtil de sidste udstykninger, om 
kirken, skolen, større erhvervsvirksom
heder, sogneråd og sognefogder. Dele af 
bogen har mere præg af en materialesam
ling end afen sammenhængende fremstil
ling, men for dem, der i fremtiden vil 
dyrke sognets historie, er her gjort et 
grundigt og nyttigt forarbejde.

Der har i de senere år været en stigen
de interesse for de danske herregårde og 
hele herregårdsmiljøet. Den har dels gi
vet sig udslag i Nationalmuseets 8 binds 
værk Herregårdsliv (1980-82), dels i mo
nografier over enkelte gårde. En af de 
bedste, der endnu er udkommet, er O. 
Thygesen: Herregårdsliv på Kalø i et halvt 
århundrede (Rønde 1983). Kalø har jo 
haft en usædvanlig skæbne, idet gården 
siden 1824 tilhørte familien von Jenisch, 
der boede i Holsten og kun kom på besøg 
i jagtsæsonen. Nogen egentlig hovedbyg
ning har Kalø ikke haft, siden slottet blev 
nedrevet i 1500-tallet. Den hyggelige bin
dingsværksbygning har altid været in
spektørbolig, og hertil er senere kommet 
Hack Kampmanns markante jagthus. Ef
ter besættelsen blev godset konfiskeret af 
staten som tysk ejendom og forpagtet af 
Jagtrådet, der her indrettede Vildtbiolo
gisk Station.

Forfatteren har gjort hele denne udvik
ling med. Han har været ansat på godset i 
54 år, fra 1926 til 1980, først som under
forvalter, sidst som godsinspektør. Da 
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han både har en eminent hukommelse og 
et naturligt talent for at fortælle, giver 
bogen et både detaljeret og spændende 
indblik i alt vedrørende den store ejen
doms drift, dens lokaleforhold, arbejde 
og personale gennem en menneskealder. 
Læseren får utrolig meget at vide på de 
200 sider, men da bogen er fuld af anek
doter og skarpt sete småtræk, kan den læ
ses i et stræk.

Et lidt specielt emne, men af stor kul
turhistorisk rækkevidde, er kronologien 
eller urmagerkunsten. Her har man i År
hus en af landets bedste kendere, Jens 
Kongsted Lampe, der har skrevet om for
skellige egnes urmageri i adskillige histo
riske årbøger. Nu har han udgivet bogen 
I tidens løb. Urmageriet i Århus og omegn 
(Århus 1984). Det er en meget indgåen
de, veldokumenteret fremstilling af urets 
historie i det tidligere Århus amt. Efter 

en udførlig indledning om middelalde
rens tidsmåling præsenteres vi for den 
ældste kendte urmager i Danmark, Århu
sianeren Didrik Sejermager, der nævnes 
1491 i borgerskabsbogen og formentlig 
har opsat det store ur på domkirketårnet. 
Derefter beskrives andre tårnure i byen 
og amtet, og forfatteren fører os rundt på 
en urtur i Århus, der ender i urmuseet i 
Den Gamle By. Han fortæller om urma
geriet og urhandelen i by og på land og 
deres organisationer. Astronomien, der 
er grundlag for tidsmålingen, præsenteres 
i kapitlerne om Ole Rømer-Observato- 
riet i Århus og Carina-Observatoriet i 
Odder. Til sidst bringes en mesterliste 
over urmagere i Århus amt, omfattende 
mere end 350 navne. Den er resultatet af 
7 års arkivstudier og vil have den aller
største værdi for alle, der ejer eller inter
esserer sig for gamle ure.
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Østjysk Hjemstavnsforening
Virksomheden fra 1. oktober 1984 
til 30. september 1985.

Biskop over Aarhus Stift, Herluf Eriksen, 
skriver i en artikel om Historie og For
tælling, »at historien vil igen få en stær
kere placering såvel i uddannelsen som i 
den enkeltes bevidsthed. Den vil i stigen
de grad få lov til atter at ’løfte mig en flig 
af livets gåde’«.

Formålet med Østjysk Hjemstavns
forenings virksomhed skulle netop være 
på sin måde at søge at løfte en flig af 
livets gåde og dermed hjælpe hver enkelt 
afos, hjælpe hver egn og landsdel, ja hele 
det danske folk til bedre at finde sin 
identitet.

Erna Lorenzen udnævnes til æresmedlem.
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Formålet er i 1984/85 påny søgt gen
nemført gennem udgivelsen af forenin
gens årbog og gennem følgende arrange
menter:

Generalforsamling den 24. november 
1984, hvor fhv. godsinspektør O. Thyge- 
sen, Kalø-Vig, levende og meget fængs
lende fortalte om livet på et stort dansk 
landbrug i perioden 1920-1960.

Ved samme lejlighed blev foreningens 
mangeårige medlem, museumsinspektør, 
dr. phil. Erna Lorenzen, udnævnt til æres
medlem.

Møde den 21. marts 1985, hvor over
inspektør Gunner Rasmussen, »Den 
Gamle By, Aarhus, fortalte om og illu
strerede gamle »Ting og sager«.

Møde den 20. april 1985 på Toldkam
meret, Havnen i Aarhus, hvor den navn
kundige Aarhus-arkitekt Hack Kamp- 
manns bygningsværk blev gennemgået i 
tale og i rundgang.

Heldags-exkursion den 21. juni 1985 til 
Nordvestjylland. Under sagkyndig le
delse af museumsinspektør, dr. phil. Er
na Lorenzen blev der aflagt besøg på 
Skals Håndarbejdsskole. På hjemvejen 
blev der lejlighed til at bese og høre om 
Tjele og Tjele Kirke.

Eftermiddagstur lørdag den 31. august 
1985 til Hads Herred med besøg på gam
le herregårde, på Alrø og i Gosmer Kir
ke. Denne tur blev i lighed med øvrige 
arrangementer forestået af foreningens 
mødeudvalg under ledelse af smedeme
ster Søren Bach.

Årbogen er igen i år redigeret af over
lærer J. S. Thomsen som ansvarshavende 
og af redaktør Aage Domino.

Ved virksomhedsårets udløb ønsker 
bestyrelsen at takke de mange, der øko
nomisk støtter foreningen, ligesom besty
relsen også ønsker at sige medlemmerne 
tak for trofast følgeskab i årets løb.

E. Lund-Sørensen
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