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Forord.
“ Eftersom andre Folkefærd plejer at sætte en Æ re i de Bedrifter, de har
udført, og at have Glæde af at mindes deres Forfædre.. paalagde (Absalon)
mig, den ringeste af hans Tjenere, at skrive den danske Krønike.- og nu maa
man vel vide, at de gamle Danske, naar de havde øvet Heltegerninger, satte
saa stor Pris paa Æ re og Navnkundighed... at de brugte Klipper og Stene som
Bøger. Hvor mange Historiebøger maa vi ikke tro, at Folk, der var saaledes
sindede, ville have frembragt, hvis de havde været Latinen mægtige.”
Saxo Grammaticus (i sammendrag) 1200 tallet.
Hvilken opfordring ligger der ikke i sådan et citat, nu hvor vi alle “er blevet
Latinen mægtige”.
De bedrifter Saxo medtog i sin beretning, minder ikke meget om dem, der
samles i denne forenings regi. Og dog.
Udviklingen, de mange små ryk af nødvendige forandringer, der ikke synes
nogen stor bedrift, når man står tæt på, summer sig sammen og ændrer vort
liv med en hast, historien ikke har set før.
Når vi ser tilbage på de vilkår, der blev budt et barn i starten af dette århun
drede, og sammenligner med vore vilkår ved overgangen til det næste århun
drede, hvilken bedrift har det så ikke været?- og hvilken historie kan vi så ikke
fortælle?.
M en historien er ikke enkel som på Saxos’ tid. Et mylder af mennesker og et
virvar af hændelser, skæbner, beslutninger og handlinger har æltet og omfor
met det, vi kendte, og skabt noget nyt og uset.
Jeg ønsker lokalhistorisk forening held og lykke i deres bestræbelser på at sam
le denne vældige mosaik af beretninger om dem, der gik før os. De og deres
bedrifter fortjener at blive skildret.
Gert Gram
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Per Sloth Carlsen fortæller om Mariager kirke.
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En betle stump o’ en lang histori’.
AF KLAUS MOLTESEN
I årsskrifterne 1988 og 1989 er nævnt vore mange foreninger, og de kan nok
give anledning til nærmere omtale.
Hidtil har vi regnet med, at begyndelsen til foreningsdannelserne var Den dan
ske Folkeforening stiftet i 1865, men vi må nok helt tilbage til Stavnsbåndets
ophævelse for at finde udgangspunktet.
Landbefokningen havde før været ledet og beskyttet af herremanden, - på
godt og ondt -. Det gamle landsbyfællesskab havde også givet en tryghedsfølelse, ligesom den økonomiske side, der oftest blev afgjort med naturalydelser
og arbejde. Der opstod nu et behov, som man nok ikke selv var klar over, for
at blive dygtigere og i særdeleshed mere driftige.
Skolekundskaber var det småt med, så der var lang vej. Der skulle gå 100 år,
før det gav resultater.
1810 stiftedes Randers Amtshusholdnings Selskab af fremsynede mænd, flest
præster og større jordbesiddere . I arkivet har vi en vældig god kilde i en bog,
der blev udgivet i anledning af selskabets 100 års jubilæum i 1910. Den giver
besked om mange detaljer, og kan anbefales til nærmere læsning. Et af de
første kapitler om selskabets formål lyder: “Med forenede Kræfter ved
Opmuntringer, Oplysninger, Eksempler og Belønninger samt al anden mulig
Understøttelse at bidrage til Fædrelandets egne Frembringelsers Formerelse
og Forædling. Fremme gavnlig Virksomhed og nyttige Forbedringer i Land
husholdningen, Fiskeri, Fabriker, Manufakture, Kunster og Haandværker
samt andre huslige Haandteringer overalt i Randers Amt, hvor Lejlighed dertil
gives, og Omstændighederne sligt maatte tillade”.
Det blev dog mest det landbrugsfaglige, selskabet kom til at virke for, og der
blev dannet mange landboforeninger rundt i amtet. En del eksisterer endnu,
men mange er opløst eller sammenlagt med andre.
En væsentlig indsats blev gjort for at forbedre husdyrene, indføre nye dyrk
ningsmetoder og belønne håndværkere for at fremstille bedre redskaber. Lige
som der blev uddelt præmier for husflidsarbejder, omfattende næsten alt hvad
der kunne fremstilles i hjemmene af de materialer, som man selv havde dyrket
eller samlet.
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Der var dog også tiltag på den åndelige front. Pastor Blicher, Spentrup, var en
overgang i bestyrelsen. Og hans virke som foregangsmand for landbrug er vel
kendt, ligesom hans indsats for en folkelig rejsning kulminerede med Himmelbjergmøderne.
Der var også et bibliotek, som i mange år var hos læreren i Fausing. Hvor flit
tigt, det blev brugt, meldes der ikke noget om.
Alt dette skulle jo finansieres. Statsbankerot og nederlag havde kostet, så
noget måtte gøres. Købmandsgårdene i Randers havde nok finansieret en del.
Det var ikke holdbart, så det er nok næsten samme kreds af fremsynede
mænd, der stifter Sparekassen for Randers By og Omegn. H er kan jeg også hen
vise til arkivet, hvor vi har en bog “150 år med penge”, der er udgivet i anled
ning af Sparekassens jubilæum. Sparekassen er oprettet i 1829, nogle år sene
re end de første blev oprettet på øerne. Formålet var til at begynde med, at
tyende og andre småfolk kunne sætte deres spareskillinger ind og få en beske
den rente og måske en præmie fra R.A.H.S. De store opgaver løste kreditfore
ningerne.
Oplandssparekasserne, mener jeg, blev først oprettet efter kommunalloven
1867. Der havde dog været kommuner siden 1840, som blev benævnt Sogneforstanderskabet. Her var præsten næsten altid formand og hartkornsejerne
medlemmer. (Læs “Folkestyret i by og på land” på arkivet).
Med kommunalloven kom også brandvæsen, brandforsikringer, kreaturforsik
ringer og andre, der ligesom skulle afløse det gamle landsbyfællesskab og give
en vis tryghed.
Sognesparekasserne kom til at løse mange lokale opgaver, som før var løst ved
at man lånte ved de bedre stillede.
En opgave, som skulle vare i mange år, var fordelingen af legater, som var stif
tede, ved at velhavende i deres testamente gav noget af deres formue til
bestemte formål, f.eks. konfirmations- og brudeudstyr, ophold på højskole
eller anden uddannelse. Alle disse legater er efter kommunesammenlægningen
samlet og administreres af kommunen. Tidligere var det altid præsten, læreren
og sognerådsformanden, der bestyrede disse.

Tiden omkring Andelsbevægelsen.

I anledning af Stavnsbåndsjubilæet 1938 blev der udgivet flere skrifter, hvoraf
nogle er i arkivet, bl.a. “Fra fcellesskab til fællesskab??”, skrevet af Aksel Garde,
som giver et meget godt billede af denne epoke. Brugsforeninger og mejerier
myldrede frem, og i deres kølvand kom mange sammenslutninger med økono
miske formål men båret af andelstanken. Vore mejerier er beskrevet i årsskrif
tet fra 1982. Brugsforeningerne fortjener nok engang at få sit eget skrift. Epo
ken sluttede med andelsfrysehusene i 1950erne.
Politiske foreninger har der været mange af, ja de kan følges i forsamlings
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husprotokollerne. Der har været holdt mange møder i folkeoplysningens tje
neste, og mange politikere har fået deres første skoling i forsamlingshusene.
Eksempler på særlige foreninger skal lige nævnes: Plantningsforening af 1896
- Sygeplejeforening af 1914 - Tærskeselskaber før 1917 - Triørforening indtil
1950 - Transformatorforening efter 1917. Også et eksempel på en særlig fore
ning skal nævnes, nemlig Aarslev - Hørning Kødforening. Jeg er ikke sikker på
navnet, men formålet var at købe et kreatur, få det slagtet, og dele det blandt
medlemmerne. Kreaturerne var billige, så der kom en masse kød på bordet i
de små hjem.
Af andre foreninger med særligt formål kan nævnes vaskeforeninger, som der
var flere af. Jeg husker, at der var overskud i foreningen, vi tilhørte, så der blev
til en teatertur.
Efter foranstående kan foreningerne deles i tre grupper, nemlig:
1. Økonomiske.
2. Folkelige.
3. Politiske.

Gymnastikforening.

I Hørning er en forening, som har overlevet, nemlig Gymnastikforeningen.
Den er begyndt som skytteforening i 1867. Da dette årstal står på fanen, kom
de unge og spurgte, om jeg kunne fortælle noget om det, da de ville fejre fore
ningens 125 års jubilæum. Det blev til en hel aften i forsamlingshuset, og det
følgende er uddrag herfra.
Det er en kompliceret opgave at fortælle om en gymnastikforening, hvor der
ikke laves gymnastik, som i tidens løb har dyrket en masse boldspil, men er
begyndt som skytteforening!
Det er naturligt for mig at inddele gennemgangen i tre afsnit:
A. Fortid.
B. Overlevering.
C. Erindring.
A. Efter det sviende nederlag i 1864, og den depression der naturligt fulgte
heraf, blev der allerede i 1865 dannet en Folkeforening med det bestemte for
mål at fremme nationalfølelsen. I ledelsen var københavnske stormænd med
Orla Lehmann som formand. Der blev sendt opfordring ud til alle landets
sogne om at oprette lokale foreninger. Opfordringerne blev sendt til mange
skolelærere og til en del præster. Grunden hertil kan måske findes i, at mange
lærere var optagne af Grundtvigs syn på både skole, samfund og nationalitet,
hvorimod præsterne var mere autoritetstro - Højre.
Her på egnen blev der allerede den 23/4 1865 indbudt til et møde på Laurs
minde Kro (Langkastrup, Slyngborg), om dannelsen af en forening. Indby
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derne var: Lærerne Søren Jensen - Aarslev - Holm, Assentoft - Lund, Drastrup - Pedersen, Kastrup, Ring, Virring - Johansen, Uggelhuse - J.P. Nielsen?
- Schmidt, Fausing - Juhl, Auning - og gårdejer Jørgen Rasmussen, Virring.
På dette møde blev oprettet Den Danske Folkeforening for Sønderhald Her
red.
Denne forening holdt mange møder rundt om i skolestuer, storstuer og krosa
le. Med god tilslutning og begejstring. Højdepunktet var nok fJiluftsmøderne,
som blev holdt i Floes Skov. Der nævnes et enkelt med 650 deltagere, hvor
der er udførligt referat om mødet, som sluttede med afsyngelsen af Holgers
Mærke. Det studsede jeg noget over, indtil jeg fandt ud af, at det var Ingemanns “I alle de riger og lande”, skrevet i 1837.
Foreningen eksisterede dog ikke ret længe, idet det på protokollens forside
lakonisk er skrevet: Hensovet i løbet af 1869, og protokollen overladt som
arvegods til Aarslev - Hørning Foredragsforening. Denne foredragsforening er
stiftet umiddelbart efter folkeforeningen, og drivkraften er lærer Søren Jensen,
Aarslev. Møderne blev holdt på skift i Aarslev og Hørning skoler. Denne fore
ning blev således moderen til de talrige foreninger, som senere kom til, - en
optælling i forsamlingshusprotokollen viser omkring 60 - med mange forskelli
ge formål.
Når man tænker sig den armod, der var efter nederlaget, er det imponerende,
at der så hurtigt blev en folkelig, national rejsning, som nok kan give stof til
eftertanke. Mange familier havde mistet en søn i den ulige kamp, og de hjem
vendte havde frygtelige minder. De vendte hjem til fods, og der er langt fra
Dybbøl. Nogle må have fået lidt udstyr med, hvad trommen her i forsamlings
huset er bevis på.
I anden sammenhæng har jeg fundet beretninger om, hvordan de kom hjem.
To unge vendelboer overlevede, ved at de vadede ud i Alssund, hvor der lå en
robåd. Her hagede de sig fast i rælingen, og når der kom fjender forbi, dukke
de de sig under vandet. Dette stod på i to døgn, inden de vovede sig i land og
begav sig mod hjemegnen. De vidste ikke, om der var fred, da der var besæt
telsesstyrker hele vejen op gennem Jylland, så turen tog tre uger. Der findes
ikke beretninger lige herfra. Dog kan jeg huske min farfar, som drillede sin
svoger, Jørgen Glavind, for hans deltagelse i tilbagetoget. Jørgen Glavind har
åbenbart sikret sig den tyske officerskårde, som jeg nu har. Den fandt jeg
oppe under taget i det hus, som han boede i.
I Uggelhuse ydede de også modstand, Da besættelsesstyrkerne nåede til fjor
den, ville det være bekvemt at sejle over. Der var mange både der, men de var
alle sænkede ude i sivskoven, så tyskerne måtte den lange vej omkring Ran
ders.
Indkvartering af besættelsestropper er ikke omtalt i de kilder, jeg har søgt,
men findes nok. I Vivild - Vejlby sogneprotokol er refereret flere møder om
indkvartering. Og i protokollen for Randers Amtshusholdnings Selskab står

der: “Alle Protokoller og Papirer er gået tabt, da Besættelsesstyrkerne har eks
proprieret Kontorerne”. Det er påfaldende så lidt, der er skrevet. Det under
streger nok den vilje, der var til at lægge alt det sørgelige bag sig og begynde
på en frisk. Der var sange, man kunne synge med på, Grundtvig og Ingemanns fædrelandssange, og mange andre der var forfattet til særlige lejlighe
der.
I Rasmus Managers bog “Hørning Sogns Historie” omtaler han en tidlig akti
vitet med skydning og eksercits. Nærmest en fortsættelse af den gamle land
milits. Den var ledet af gamle officerer og støttet af Justitsraad, Sogneforstan
der Høy, Pindsminde, præsten og skolelæreren. De var gode Højrefolk. Men
da Skytteforeningen blev dannet, blev det de nye tanker om demokrati, der
førte til dannelse af partiet Venstre, som førte til et modsætningsforhold til
magthaverne, som fortsatte i mange år. Skydning var, og er, stadig et ømtåle
ligt spørgsmål. Fra De Danske Skytte- og Gymnastikforeningers 100 års jubi
læumsskrift citerer jeg følgende:
“ 1871. Riffelskydning er som hidtil Sagens Hovedformål, men at man også vil
støtte enhver Bestræbelse, der sigter til gennem Legemsøvelser at forberede
det unge Mandskab til at kunne indtræde i Hærens Rækker.” Tidligere hed
det “at udbrede færdighed i riffelskydning” for derved at danne forskole til
hæren. Det kom nu til at lyde “riffelskydningens udbredelse blandt folket”.
Tiden før 1870 betegnes som skyttesagens guldalder, 70 - 80 som sølvalder,
og firserne som jernalder. I de første tiår blev sagen spontant båret frem af
forsvarsvilje og revanchetanken, som fik de unge, modne mænd til at strømme
til. Efter den fransk - tyske krig kølnedes tanken, og interessen for skyttesagen
aftog hos den almindelige befolkning.
Bevægelsen lededes i begyndelsen af militæret, af tidligere eller samtidige
befalingsmænd. M an modtog økonomiske bidrag fra staten, som bevirkede, at
man blev inddraget i den politiske kamp om Københavns befæstning, som
ministeriet Estrup havde på sit program. En fynsk adresse anså det for mere
nødvendigt med en folkevæbning, 1874-75.
Den politiske storm blev dog afblæst, men blussede op ti år senere, da Estrups
mindretalsregering udstedte den provisoriske finanslov og riffelloven. Den sid
ste var direkte rettet mod riffelforeningerne, som der var oprettet mange af i
firserne. Deres formål var at lette medlemmernes adgang til køb af rifler for
derigennem at styrke folkets forsvarskraft, således at folkevæbningen efter
hånden kunne afløse den stående hær. Foreninger stiftedes over hele landet og
havde officielt ingen samarbejde med skytteforeningerne.
Regeringen blev dog ængstelig for, at de var stiftede af politiske grunde, og at
anskaffelsen af rifler havde til formål åt gøre oprør mod den, hvilket dog ikke
kunne bevises, da bevægelsens ledelse udadtil optrådte med stor varsomhed
og besindighed.
Riffelbevægelsens ledelse holdt sammen med partiet Venstre et møde i Rigs
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dagens lokaler d. 2/5 1885, hvor Venstres formand, Ch. Berg, gentagne gange
fastslog, at mødet kun var indkaldt for at høre stemningen ude i befolkningen.
Regeringen mente dog, at nu var tiden inde til at slå til, og følgen blev Riffel
loven af 5. maj 1885. I den hed det i paragraf 2 “Anskaffelse af Rifler eller
andre Krigsvåben, og indøvelse i brugen af slige Vaaben forbydes, forsåvidt
sådant ikke sker i Embeds medfør eller ifølge vedkommende Myndigheders
Paabud eller Tilladelse”.
Ovenstående førte til et lederskifte, fra at være militært højre til et folkeligt
venstre. Lederne blev nu Bygmester Bendtsen, Vallekilde, højskoleforstander
ne Jens Bæk, Mellerup, Jens Nørgaard, Thestrup, La Cour, Askov, samt kap
tajnerne Meyer og Ramsing.
Denne ledelse udførte på udmærket vis sin opgave. Således at forstander La
Cour på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 22/10 1887 kunne udtale,
at de unges skyttehimmel ikke formørkedes af uhyggelige skyer, som spaltning
efter politiske hensyn ville være. I skyttesagen skal de stå med en følelse af, at
som på en klar dag lyser fædrelandet, hele fædrelandet, sin velsignelse over de
unges idræt.
Paragraf 1. blev ændret, så den kom til at lyde: “Foreningens Formål er, ved
Udbredelse af Færdighed i Skydning og Legemsøvelser blandt Folket, at
udvikle Evnen og styrke Viljen til at forsvare Fædrelandet, at forberede unge
Mænd til indtrædelse i Hæren og vedligeholde Skydefærdigheden hos Æ ldre”.
På mødet valgtes kapt. P.E.M.Ramsing til formand, og under hans ledelse sty
redes skyttesagen mellem Højre og Venstre ind i roligere farvande.
De historiske og politiske forhold har stor indflydelse på dagligdagen i et
landsbysamfund, og der er gode kilder at øse af. I Klaus Berntsens erindringer
“Fra manddommens år” beskrives årene fra 1882 til 1924. (K.B. f. 1844, d.
1927). Han var husmandssøn fra Fyn, tidlig grebet af Grundtvigs og Koids
skoletanker, friskoleleder i Højby 1882-1887, højskoleforstander i 1872,
medstifter af Fyens Tidende og fra 1887-1912 ejer af Assens Avis, medlem af
Folketinget for Venstre, og 1908-1909 Indenrigsminister, Konseilspræsident
og Forsvarsminister 1909-1913 samt flere andre ministerier indtil 1924.
I erindringerne skildres levende det mod, der skulle til, for at sætte sig op mod
præster og herremænd, og i særdeleshed den bitre strid mellem Folketing og
Landsting, som førte til Estrups provisoriske regering.
Den indre splid i Venstre, som førte til, at det deltes op i moderate og radika
le, bidrog også hertil.
Højskoleforstander Bjørnbaks tilhængere fik også betydning, da de på forhånd
var imod alle forsvarsudgifter. De Radikale gik endog så vidt, at de under
valgkampen brugte slagord som “hellere en Højremand end en M oderat”.
Den første egentlige provisoriske finanslov kom 1877, da loven blev forkastet i
Folketinget, og Rigsdagen blev hjemsendt. Estrups avis “Dagens Nyheder”
skrev: “Nu forsvinder Retsspørgsmålet for Magtspørgsmålet, indtil der af
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Magten skabes en ny Ret”.
Venstre udsendte et manifest til vælgerne, hvori det hævdedes, at ministeriet
havde gjort sig skyldig i grundlovsbrud. Og på et stort møde i M iddelfart blev
der dannet en grundlovsværneforening.
Et gennemgående træk i erindringerne er selvfølgelig den politiske udvikling;
men meget væsentlig er også den folkelige udvikling, som skildrer ændringer i
kirke, skole og erhvervsliv. Bondelæreren, der nåede at komme på tinge og
blev behandlet som ligemand af de virkeligt fine, var med i hele den folkelige
udvikling, skyttesag, andelssag og mange foreningsdannelser med folkeligt og
økonomisk formål.
I et afsnit af “Et blad af Skyttesagens Elistorie” skildres forholdet mellem, på
den ene side herremænd, embedsmænd og officerer og på den anden side
skolelærere og bønder - Venstre. Sagen var Københavns befæstning. En del
officerer trådte ud, nogle blev og deltog stadig i ledelsen. Nogle hævdede, at
skyttesagen ikke kunne trives på fæstegodserne. Således nævnes fra Vedels
borg, at bønderne her havde så gode forhold, at de nødigt ville gå imod deres
herskab. På et møde med greven fremholdes det, at det var for at opdrage en
fædrelandskærlig ungdom og for at give ungdommen en sund og gavnlig måde
at udnytte fritiden på. Hertil svarer greven, at man ikke behøver at oplære
krybskytter, for dem er der nok af i forvejen. Skytterne fremførte, at der kun
blev holdt øvelse søndag formiddag, og derefter blev geværerne taget i forva
ring. Hertil svarer greven, at har de først lært at skyde, får de nok fat i bøsser.
Det hele ender dog i forståelse, og der blev dannet mange skyttekredse i grev
skabet.
I sidste afsnit behandles den politik, som førte til Provisorieårene, den såkald
te Visnepolitik, som nok ikke gavnede Venstre, men bidrog yderligere til me
ningsforskelle, næsten en kløft, mellem grundtvigske højskoleforstandere,
præster og radikale redaktører.
Den politiske udvikling i firserne var nok ret ideel med et samarbejde mellem
bønder, husmænd og arbejdere mod højrestyret. Det gik dog sådan, at venstrebønderne tog magten, hvilket førte til modtryk og dannelse af Det Radika
le Venstre og husmandsforeningerne. “Politikens Danmarkshistorie” skriver
lakonisk: “Venstre trak stigen op efter sig i egen selvtilstrækkelighed, med
indre splittelse til følge”.
Det var nok svært for godsejere og embedsmænd at vænne sig til, at arbejdere
og bønder kunne læse og skrive, i det hele taget være med i beslutninger om
deres eget arbejde, liv og velfærd. Brydninger har værdi i sig selv, dog blev der
gravet dybe grøfter, som ikke så let lod sig jævne, og det blev ikke det ideelle
samfund, som man havde drømt om.
Fanen som er midtpunkt og anledning til, at vi nu holder fest, har jeg des
værre ingen nøjagtige data på. M en indvielsen af den står så stærkt for mig, så
jeg kan sige, at det er umiddelbart efter 1920 . Dog ikke i året, for da blev
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Genforeningsstenen rejst. Den nationalfølelse, der var dengang, bevirkede
nok, at man ville have en fane til erstatning for den, der brændte i 1903. Og
sikkert efter mange overvejelser vælger man at brodere årstallet 1867 på den,
hvilket var meget godt for eftertiden. Indvielsen var meget festlig. Der var fest
taler, tableau og fyrværkeri. Det hele foregik ovre i den gamle gårds have, den
gang Jakob Rasmussens, og varede fra eftermiddag og til ud på aftenen, hvor
der sluttedes med fyrværkeri. Der var mange med i arrangementet, og Viggo
Galmstrup fra Aarslev, som dengang ledede gymnastikken, ledede også festen.
De tre obligatoriske søm for Gud, Konge og Fædreland, blev slået i for Gud
af provst Lauesen, for Konge af Jakob Rasmussen og for Fædrelandet af lærer
Busk.
I den gamle protokol er der udførligt referat med billeder fra festen, og det vil
le være dejligt, om den kom frem engang. Protokollen fra 1867 brændte sam
men med meget andet godt i 1903, så det følgende vil jeg kalde for overleve
ring.
B. Skydning var som tidligere omtalt hovedformålet, men for at lære at skyde
måtte man eksercere. Det huskedes af mange tidligere soldater som meget
træls. Det søgte man at gøre lidt mere tiltalende ved at kalde det legemsøvel
ser. Ved legemsøvelser kunne man lære at beherske sine bevægelser og opnå
bedre resultat på skydebanen.
Der var ingen skydebane her. M an gik til en bane, der var anlagt på en mark
mellem Slyngborg og Floes. Her var den i mange år, indtil den blev flyttet til
Svejdal, hvor den har været benyttet indtil 1940, men kun i mindre omfang,
da der ikke var særlig stor interesse for sporten. Skovejer Staach, Floes, anlag
de dog en 50m. bane i forbindelse med idrætsanlægget ved skoven. De gamle
skytter gik langvejs for at komme til øvelserne, og endnu længere da det blev
almindeligt med præmieskydninger. De medbragte selv deres udstyr, som om
fattede, foruden geværerne, patronhylstre, krudt, kugler og andet, da ammu
nitionen blev fremstillet på pladsen. Det fortaltes, at et par drenge fortjente en
skilling ved at bære kassen med blykugler til en præmieskydning. De ville sky
de genvej over en mark, men var uheldige at falde på en sandskrænt. Kassen
gik i stykker, og kuglerne, der var sat ned i tælle (talg), faldt ud. Der måtte
dog ikke gå noget til spilde, så de gik i gang med omhyggeligt at tørre kugler
ne rene for sand. Jeg ved ikke, om de vandt præmie den dag. De var dygtige til
skydningen, og den gamle fane var besat med præmier så tæt, at de sidste
ikke var blevet sat på, og da de var opbevaret et andet sted end fanen, kom de
frem og kunne sættes på den nye. Der var nok et vældigt sammenhold om
sagen. Anker Pedersen, Ankergaard, Krogsager, som var den fødte leder, lod
bygge en stor vogn, hvorpå hele flokken kunne være, når de skulle til skyd
ning.
1872 byggede min farfar en ny lade. Her var der højere til bjælkerne end i de
gamle lader. Så her kunne de efter skydningen søge indendørs til eksercits
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legemsøvelser. Den blev benyttet, indtil forsamlingshuset blev bygget i 1889. I
Aarslev byggede de forsamlingshus i 1887. Der var tidligere omtalte lærer
Jensen igangsætteren, og der skulle også dyrkes gymnastik. Karlene fra Hor
ning mødte op, men blev nægtet adgang. Det ville de have for dem selv.
Lokalpatriotisme eksisterede også dengang.
Hvad var det så for en gymnastik, man dyrkede? Først og fremmest kraftgi
vende stillingsgymnastik og en del smidighedsøvelser, som senere blev supple
ret med behændighedsøvelser. Alt skulle kunne udføres under primitive for
hold på lergulv og med få lokalt fremstillede redskaber. Da forsamlingshuset
blev bygget, var det med ribbe i vestenden, fire klatretove i loftet og en vældig
bom til ligevægt og kraftgivende øvelser her midt i. Det er vel det, der i dag
kaldes for styrketræning og betales for i centre.
Man havde også skyttefester med påfølgende bal. Det foregik før forsamlings
husene i storstuerne, men mest på Laursminde Kro, og det gik nok voldsomt
til. En stor karl dansede ivrigt og havde en stor rød klud i baglommen for at
kunne tørre sveden af panden. Kluden var kommet til at hænge udenfor, så
den svingede som en fane efter ham. En mindre karl prikkede til ham med
bemærkningen: “Do vise lywet, Laurids”. “A ska gi dæ lyv”, sagde Laurids,
og så fik den anden nogen på ørerne. Dansen foregik med sand på gulvet, og i
den gamle forsamlingshusprotokol kan vi se, at der er købt mange skæpper
sand, og gulvet måtte skiftes efter få år.
Hvornår der er begyndt med egentlige gymnastikopvisninger, ved jeg ikke, da
gymnasterne havde forsamlingshuset gratis i mange år og andet skriftligt, som
sagt, er væk.
Rækken af ledere er lang. Mærkeligt nok har vi ikke kunnet identificere de
første, der er på billederne. Som tidligere nævnt var det Anker Pedersen,
Krogsager, der var drivkraften i mange år. Han var for øvrigt også formand for
foredragsforeningen. Der var dog noget, der knirkede. Drikkeriet var ved at
tage overhånd både lokalt og på landsplan, så nu blev der dannet afholdsfore
ninger, og her blev den så stærk, at det faktisk var den, der bestemte. Mange
stormende generalforsamlinger i forsamlingshuset beretter herom, og omkring
århundredskiftet blev det strengt forbudt at medbringe og nyde spiritus i
huset. Afholdsforeningen havde så at sige alle som medlemmer. Bestyrelsen
optrådte med stor nidkærhed. De fik gennemført, at der skulle være to af for
samlingshusets bestyrelse tilstede ved ungdomsballerne for at påse, at alt gik
ordentlig til, hvilket ind imellem førte til, at nogle blev bortvist med påbud
om ikke at vise sig foreløbig.
Afholdsforeningen holdt også mange møder af oplysende art, uden at der
egentlig var afholdssag i dem. I protokollen er der refereret møder med op
mod 200 deltagere. (Se afholdsforeningernes jubilæumsskrift på arkivet.)
1916 ville afholdsfolkene oprette en ungdomsforening, men det syntes lærer
Busk var for ensrettet, så han fik det maget, så foreningen blev tilsluttet De
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Danske Ungdomsforeninger. I mange år arbejdede de to foreninger udmærket
sammen. Ungdomsforeningen afløste nærmest foredragsforeningen, og baller
ne gik på skift for at klare økonomien.
Udover de mange faglige foreninger har der været en del sportslige. En bold
klub er nævnt i 1912. Det var Rudolf Bossow, der var drivkraften der, og akti
viteten foregik på Anton Rasmussens toft. Det var ikke længe, det var organi
seret, men drengene spillede der stadigvæk.
1924 boede der en skomager her. Han var fra Nielstrup og cyklede derhen for
at spille bold. Det blev for træls, så der blev atter en boldklub, som blev meget
stærk en kort tid, for så i nogle år afspille sammen med Lime på banen bag
Sjellebro Kro. Jeg tror nok, det var et stærkt hold. Der blev holdt stævne med
ringridning og musik på banen. Der blev dog spillet bold herhjemme uden
egentlig organisation. Lærer Stavad var vikar her. H an var ivrig sportsmand,
og i sommertiden syntes han til vi drenges tilfredshed, at det var meget bedre
at spille bold end at lave gymnastik. Hesselund var lærerinde. Hun spillede
rundbold med pigerne. De konkurrerede med et hold inde fra Randers. Lige
så var det også meget populært, hvis det var meget varmt, at tage os med ned
til åen for at bade, som vi sagde, og mange fik lært de elementære svømmetag.
Gymnastikken var dog stadig højdepunktet, og der var en stor flok, der tog
idrætsmærke. Niels Bukhs gymnastik var nu det alt dominerende, og der blev
trænet flittigt hjemme i laden og om sommeren på engen. Der var flotte hold
til opvisningen anden påskedag her i forsamlingshuset. Da var alle mand af
hus, så der var ikke megen plads til gymnasterne på gulvet, og holdene var
ofte på over tyve deltagere. Springene var højdepunktet. Karlene tog tilløb helt
ude fra trappen i gavlen, så der var sus på, og mange var virkelig dygtige.
Gymnastikepoken kulminerede med, at Svend Ludvigsen og flere tog på
Ollerup gymnastikhøjskole og kom hjem derfra med lyst til at lære os andre en
hel masse. Svend blev udtaget til Niels Bukhs amerikahold, og det var alle
stolte af. Da han kom hjem, havde han lysbilleder med, som han viste, ja jeg
tror ved næsten alle generalforsamlinger her omkring. Så han havde travlt, da
gymnastikken herhjemme også skulle passes.
1933 stod vi så pludselig uden ledere. Ved megen overtalelse lykkedes det at få
Kathrine Vitting fra Fløjstrup og Viggo Galmstrup fra Aarslev til at lede. Det
blev gode hold, som deltog, selvfølgelig, i vores egen opvisning, forårsopvis
ning i Auning og sommerfesten i Floes skov.
Året efter var det landsstævnet i Ollerup, det gjaldt. Der var mange med her
fra på amtsholdet, og de deltagende havde en god oplevelse.
Pigegymnastikken havde hidtil været meget lig karlegymnastikken. N u kom
der en ny stil ind fra Snoghøj gymnastikhøjskole. Den var mere yndefuld og
havde musik til. Lisbeth Knudsen havde været på Snoghøj, og Margrethe
Rasmussen kunne spille på klaver.
Det var noget ganske nyt, som skulle vise sig at kunne vare i mange år.
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Lederne har været mange gennem årene, og det er for omfattende at nævne
dem alle. 1939 kom aftenskoleloven, og man prøvede en enkelt sæson under
aftenskolen. Det gik, men blev ikke yderligere udnyttet.
Først i trediverne blev Hørning Idrætsforening dannet. Det var nok nærmest
bold, det drejede sig om. Jeg mener, at den i begyndelsen blev kaldt Hørning
Boldklub Frem. Det var centralbestyrer Villadsen, der var drivkraften. Han
handlede med cykler, is og meget andet, så der holdt ungdommen til. Der
blev spillet fodbold med flere hold, og pigerne begyndte med håndbold. Der
var vældig aktivitet, og der blev anskaffet idrætsredskaber, som dog aldrig.rigtig kom i brug. For at intensivere træningen, blev der tilkaldt trænere udefra,
og der opnåedes gode resultater; men økonomien havde det rigtig dårligt. Vi
havde nu tre foreninger, som stort set henvendte sig til de samme mennesker.
Det var ikke nemt at få til at gå. Da der så blev dannet en folkedanserforening,
blev det næsten for meget. Flere var i bestyrelse for de samme foreninger, så
der måtte gøres noget. Ungdomsforeningen havde ligesom udspillet sin rolle.
Dilettantkomedie, som havde været en væsentlig del af aktiviteten, kunne jo
lige så godt arrangeres af gymnastikforeningen, ligeså oplysende foredrag m.v.
Da den jo var den ældste, blev det den, der stadigvæk består.
C. I mangel af den gamle protokol har vi en noget laset regnskabsbog fra
1924, som kan støtte lidt i det, jeg vil kalde erindringer.
Min første oplevelse med gymnastik fik jeg i skolen. Jeg var kommet tidlig i
skole, da der ikke var andre af min årgang. Der var dengang ansat en gym
nastikinspektør til at rejse rundt til skolerne for at påse, at der blev dyrket for
svarlig gymnastik. Det var dengang Frede Hansen, senere leder af delings
føreruddannelsen på Rødding Højskole (oprindelig Niels Bukh tilhænger,
men de skiltes på N.B.s hårde linie). Frede Hansen ville lære os nogle nye
øvelser og lege. Der skulle laves en kridtstreg tværs over gulvet, jeg skulle sæt
te mig på gulvet og holde kridtet, så tog han mig i nakken og trak mig, så der
blev en fin streg, Og de store morede sig. Da vi siden skulle springe over buk
ken, lærte han mig, at det var nemmere at smutte underneden.
De store piger og drenge fik ofte lov til at komme med på de voksne hold, og
det kom der mange dygtige gymnaster ud af. Kun enkelte gange har der været
egentlige børnehold, og i min tid ikke med fornøden tilslutning. For de unge
var gymnastikaftenen den man mødtes ved. Da lærer Madsen kom i 1927 var
der aftenskole med stor tilslutning. Ungdomsforeningen havde møde en gang
om måneden. Og når der så var en del, der efter jul skulle øve dilettant, var
der nok at gå til. Ja der var faktisk lys i forsamlingshuset hver aften.
Ballerne var en god indtægt, så de gik på skift mellem de to foreninger. Til
nogen irritation for D.D.U., også for R.S.G.& I. hvor Søren Hornbek,
0 .Alling, var formand, og han var indædt modstander af moderne dans. Det
gik dog, og i midten af tyverne var der danseskole, hvor alle lærte at danse
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Charleston, der nok var et højdepunkt. Og til opvisningen sad mange forældre
på bænkene og var dybt rystede over udfoldelserne. Der blev dog danset
“moderne” på livet løs, og foreningerne klarede sig overfor organisationerne.
De unge ville danse som andre unge.
Et populært indslag var, når R.A.S.G.& I. holdt månedsmøder. Det foregik på
skift rundt i forsamlingshusene, og de lokale ledede. Vi mødtes over middag
søndag og øvede hele eftermiddagen, for så at lave en slags opvisning for
byens folk om aftenen, som tak for at de havde givet aftensmad til de udenbys.
Efter gymnastikken var der kaffe, for så at slutte med folkedans til en enkelt
violin, som regel under ledelse af Søren Hornbek . Engang glemte han at
komme, og han havde også glemt at bestille musik. Dem fra Auning var her.
Det her skulle de nemt klare. Robert Jensen havde en grammofon, så de kørte
til Auning efter den, og vi dansede moderne på livet løs. Pludselig stod Søren
Hornbek i døren, og han var meget vred. Han sprang hen og stoppede gram
mofonen, og musiker Kjeldberg, som han havde med, spillede op til folke
dans.
To gange i løbet af vinteren var der delingsførermøde på skift i foreningerne.
Da var der altid ledere fra en af Gymnastikhøjskolerne. Og jeg husker møder
med omkring 40 deltagere på hvert hold, som fyldte godt i huset. Det begynd
te om lørdagen, og deltagerne blev indkvarteret rundt om i hjemmene. Sko
lerne var med i arrangementet, så det, der dengang kaldtes gymnastikteori,
foregik der. Det var gode dage, og der blev knyttet varige forbindelser.
Der var dengang en gymnastikhøjskole i Hadsten, som man havde megen glæ
de af. Der blev holdt månedskurser, hvor de, som manglede en leder, kunne
sende en interesseret hen, og mange gode ledere fik deres oplæring der, som
så senere kunne suppleres yderligere.

Regnskabsbogen fra 1924.

M an har været i Aarslev og lavet opvisning. Det har de tjent 19,20 kr. ved. De
må også have været på tur til Kolding, for der er ydet tilskud på 16,50 kr.
Interessant er det, at der er købt billeder til protokollen for 0,20 kr., sandsyn
ligvis de billeder, jeg mindes at have set i den gamle protokol fra faneindviel
sen.
For at spille til bal i 1924 fik musikken 88 kr., men så fik de også gratis kaffe.
Der var allerede dengang en kollektiv forsikring, for der er betalt præmie på
19 kr. Fanen er også forsikret med en præmie på 90 øre. Leje af salen var 18
kr., og køkken og stue 8 kr. For gymnastik betaltes 50 kr. årligt. Regnskabet er
revideret af Jens Strib, som var kontrolassistent, meget populær og god til
dilettant.
Ar 1927 er der blevet betalt bil til Kr. Karlsen. Han var nok formand for
hovedkredsen og har været her som instruktør. Måske har han fortalt om sin
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deltagelse på landsholdet til Gøteborg. Der er nævnt musik til opvisning. Jeg
mindes, at det var tre trompeter, der spillede til springene, og det var, som om
alle hoppede højere, når der var trut på. Der er åbenbart tjent godt på opvis
ningen, for der er afleveret en tredjedel af entreindtægten 11,25 kr. til børne
ne, som åbenbart også har lavet opvisning. Der var disse år et fællesskab med
ungdomsforeningen, da det ses, at overskud ved fester er delt. Der er modta
get tilskud fra kommunen på 30 kr., og det er brugt til indkøb af en ny ma
dras, der kostede 90 kr.
I 1930 er der nok blevet for koldt, for da kommer der indkøb af kul. Jeg
husker, at det gik på skift med at gå hen og fyre før aften, så der kunne være
lunt til gymnastikken. Der er købt to ringe til øvelser, da det var ved at blive
moderne. Det duede dog ikke til holdgymnastik, og Svend tog dem kun frem
ved særlige lejligheder.
I 1934 var der en flok, der var til delingsførermøde i Lyngby ved Grenaa. De
har fået 10 kr. til bil derud.
I 1935 flotter man sig og køber en madras for 105,25 kr. Den fik de 35 kr. til
af kommunen.
5/2 1936 er idrætsfilmen vist, om det kan være et spor i sagen om den.
I 1937 kaldes det idrætsforeningens regnskab, så her er der sket den første
sammenlægning. Der er købt fodboldtrøjer og nåle.
I 1938 er der udgifter vedrørende folkedans. Der er holdt liegstow, og folke
danserne har betalt særlig kontingent.I 1939 nævnes idrætsfest med ringrid
ning, holdkampe og gymnastik. For første gang leje af idrætsplads 50 kr., ind
køb af præmier 42,32 kr. Dommerhonorar og kørsel 4 kr.
Aktiviteterne fortsætter uændret efter kassebogen, selvom det var krigstid. En
ny udgift kommer til, til fodboldtrænere og forskelligt udstyr til boldspillet.
De folkelige arrangementer kommer også til. Blicher har vist lysbilleder, Aage
Galmstrup og Achton Jørgensen har læst op, og højskoleforstander Aage
Jensen, Hadsten, har holdt foredrag. Dilettanterne fra Assentoft har været på
besøg, og her er overskuddet gået til luftværnskolonnen.
Sommeren efter befrielsen er der mange aktiviteter med en stor sportsfest, og
der har været afholdt et par forecjrag og været folkedans.
På organisationsplan var Ungdomsforeningen tilsluttet D.D.U. og Gymnastik
foreningen D.D.S.G.& I. Der har altid været strid mellem gymnaster og skyt
ter. Gymnasterne hævdede, at de tjente pengene, og skytterne brugte dem.
Antimilitarismen bredte sig, militærnægtere var der mange af blandt gym
naster, og foreningen “Aldrig mere krig” blev dannet, hvilket førte til dannel
sen af “De Danske Gymnastikforeninger”. Man arbejdede dog sammen i
mange forhold med fælles delingsførermøder og stævner.
Der er arbejdet ihærdigt gennem mange år for en sammenlægning af de her
nævnte foreninger. Dette er nu lykkedes. Der har været mange stærke person
ligheder i dette arbejde, derfor har det måske varet så længe. Så lad os håbe, at
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det kan blive en forsoning, der kan tåle lige så stærke ord, som der blev brugt
for 100 år siden.
Det her berettede kan meget nemt blive husket og suppleret af andre. Det vil
le glæde mig, om andre lokalsamfund kunne bruge modellen eller dele deraf
til at få styr på det mangfoldige og rige foreningsliv, inden det glemmes.

Årslev skole malet i 1890 af Viggo Jensen.
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Aarslev skole.
AF ELSE LUND

Skolen efter reformationen.

Efter 1539 blev en ny kirkeforfatning, kirkeordinansen, vedtaget. M ed den
søgtes også skoleforholdene ordnede. Det gjaldt dog først og fremmest for
skolerne i byerne, de såkaldte latinskoler, hvor kun et meget begrænset antal
børn og unge, og kun drenge, fik undervisning.
“Degnelæsningen” omhandler derimod alle børn. Det hedder i kirkeordinan
sen: “Så skal Sognedegnen undervise det unge Bondefolk i Børnelærdom,
Katekismo, en Gang om Ugen, på en Tid og et Sted, som Sognepræsten fore
skriver dem.”
Meningen hermed var ikke, at børnene skulle lære at læse, derimod skulle de
ved udenadslæren få kendskab og indsigt i den nye religion. Denne degne
læsning blev den bærende undervisningsmetode for landboungdommen i de
følgende 200 år.
For Aarslev sogns vedkommende skrev præsten hr. Olufsen i en indberetning
om sit kalds “beskaffenhed” år 1662: “Her i Sognet er hverken Degnebol eller
Rente, andet end det som Bønderne giver til en Discipel fra Randers Skole,
som Sognet betjener med Sang og Ungdommens Information.”
Og efter provstemø.de 1677 noterede samme præst i kirkebogen: “Skal Deg
nen flittig om Søndagen læse for Ungdommen og atter Onsdag, eller en
anden Dag i Ugen. Hvis Ungdommen ikke kunne komme til Kirke, skal han
forføje sig til Landsbyen at læse for dem, medmindre en Person udi Byen fåes,
som kan læse for dem udi Degnens sted. N år Degnen læser for Ungdommen
udi Kirken, skal han sætte dem til Hobe, som er af lige prefect, og dem øverst,
som bedst kan, og siden de andre, som de haver lært til.”
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1700 tallet.
Det første store skolefremstød.

Frederik den Fjerdes instruktioner af 1721 for oprettelse af rytterskoler og
pietismens skoleordning af 1739 skulle udgøre den spæde start på skolevæse
net i moderne forstand. Men allerede ved indførelse af loven om fattigvæsenet
af 24/9 1708 blev der udgivet et forslag til “Skolernes Indretning i Aarhus
Stift”.
Herefter skulle der “overalt i Stiftet, hvor ingen Skolehus findes, og Degnebo
ligen dertil ikke findes bekvem, opbygges et Skolehus til Ungdommens
Undervisning. Samme Skolehus skulle opbygges alt efter Sognets Størrelse på
5 å 6 Fag til 8 å 10 Binder 10 Alen bred, på Kirkens Fortov eller fælles Gade
jord, på samtlige Sognemænds Bekostning alt efter deres Hartkorn under
Præstens og to af de bedste Mænd i Sognets Opsyn.”
Fandtes der en degn i sognet, var det hans pligt at holde skole, hvis han da
fandtes egnet dertil, ellers skulle der skaffes en anden, der i degnens sted kun
ne undervise børnene. Han skulle først og fremmest give dem den rette kri
stendomskundskab og dernæst lære dem at læse. At skrive og regne var min
dre væsentlig, og skulle børnene undervises deri, skulle forældrene betale
ekstra derfor.
Sognepræsten skulle besøge skolen mindst hver 4. uge for at holde opsyn med
undervisningen, at alt gik “skikkeligt” og ordentlig til.
Alle forældre skulle sørge for, at deres børn kom i skole, såsnart de var gamle
nok til, at de kunne lære noget, og:’’dermed vedblive indtil de har lært, hvad
de fornødent burde lære.”
Dette er kun nogle få udsnit af et udførligt forslag, der af Århus Stift blev
forelagt regeringen i 1717, og der vel modtaget. M en da der ikke fandtes mid
ler til dets gennemførelse på daværende tidspunkt, blev det henlagt. Det kom
imidlertid på mange punkter til at danne forbillede for de kommende skole
forordninger.
Vanskelighederne med at etablere et ordnet skolevæsen var uhyre store. Skønt
en del præster uden tvivl virkede energisk for skolevæsenet og fik oprettet nye
skoler også uden for rytterdistrikterne, var der temmelig mange, der ikke over
holdt bestemmelserne fra 1721, måske fordi den lokale modstand var for stor.
Efter reskript af 4/10 1737 skulle biskoppen sørge for, at provsterne, præster
ne og skoleholderne “førte sit Embede med Flid og Alvorlighed.” Skolegan
gen var en nødvendighed for at børnene kunne få kristelig oplysning nok til at
deltage i kirkekatekisationen og menighedslivet, og efter indførelsen af konfir
mationen blev et ordnet skolevæsen nødvendigt, for at ungdommen ved den
offentlige overhøring kunne svare for sig.
Efter forordning af 1739 skulle alle børn over 5-6 år modtage undervisning.
Alle degne eller skoleholdere skulle efter præstens anvisning: “holde ordentlig
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dansk Skole og undervise Ungdommen flittig i Kristendom, Læsen, Skriven
og Regnen.”
Yderst dårlige tider for landbruget og en stærk modvilje mod den tvungne
skolegang gjorde, at 1739 reformen blev næsten umulig at gennemføre. Der
blev udstedt en plakat af 29/4 1740 som i høj grad overlod til proprietæren,
kirkepatronen og største lodsejere at bestemme, hvorvidt forordningen skulle
gennemføres eller ej. De bestemte, om de planlagte skoler skulle oprettes, om
lærerlønningen skulle være så lav, at en duelig lærer ikke kunne fåes, og om
skolebygningerne skulle forbedres.
Først efter den endelige skoleordning af 29/7 1814, der var resultatet af den i
1790 nedsatte store skolekommissions arbejde, blev forholdene for almuesko
len væsentlig forbedrede.
Et eksempel på hvad der fordredes til en skolebygnings opførelse og indret
ning i 1739:
Overslag:
Hvad en Skole, som efter Hans Mayst. allernaadigste udgangne Forordning af
23. Janu. iværende Aar og skal i det Største bygges af 10 Fag god Bondebyg
ning, kan tilkomme at koste, naar hver Fag skal være 3 Alen bred.
Egetømmer:
Fodstykker til begge Sider 60 Alen å 12 sk.
7 Rdl. 3 Mk.
7til 2 Gavle Fodstk. 20 Al. å 12 sk.
322 Stolper til Siderne å 4 Al. lang å 2 mk.
72
20 Løsholter å 3 Al. å 1 Mk. 8 Sk.
4136 Dværgstolper å 2 Al. lang å 12 Sk.
43Til hver Hjørne af Huset 2 Stivere er
8 Stivere å 4 Al. lang å 2 Mk.
241
0
4 Gavlstolper å 3 1/2 Al. lang å 1 Mk. 8 Sk.
6 Løsholter å 3 1/2 Al. lang å 1 Mk. 8 Sk.
133 Dværre å 12 Sk.
2 - 3 Sk.
Udi Huset eragtes at maatte være, først 4
Afdelinger tvært igennem Huset,
hvortil behøves: 40 Al. Fodstk. å Al. 10 Sk
41
8 Stolper å 3 1/2 Al. lang å 1 Mk. 8 Sk.
2
2 Stivere i Skillerummet mellem Skolen og
Dagligstuen å 2 Mk.
412 Løsholter å 3 1/2 Al. å 1 Mk. 8 Sk.
324 Dværre med Dørstolperne å 12 Sk.
3Derefter en Afdeling til Spisekammer i
Dagligstuen over 2 Gulv, dertil behøves:
6 Al. Fodstk. å Al. 10 Sk.
3 - 12 2 Stolper å 3 1/2 Al. lang å 1 Mk. 8 Sk.
3-

-

-

-

-
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3 Løsholter og 1 Dørstolpe å 1 Mk. 4 Sk.
4 Dværre å 12 Sk.
6 Al. Fyrtræer til Underslag under
Bjælkerne i Skillerummet
Endnu en Afdeling i Bryggerhuset til
Køkken under et Fag næst ved siden af
Skolestuen, dertil
1 Stolpe til Fodstk. 3 1/2 Al. lang
1 Stolpe ved siden af Skolestuen 3 1/2 Al.
1 Dørstolpe og 1 Løsholt over Døren å
I Mk. 4 Sk.
Fyr-tømmer:
II Bjælker å 3 Mk.
7 Fyr-træer til Remstykker 9 Al. lang,
hvoraf hver Stk koster 1 Mk. 8 Sk.
22 Spændtræer å 1 Mk. 8 Sk.
11 Hanebjælker å 8 Sk.
1 Tylt Tvær-lægter
16 Tylter lange Straalægter å 2 Mk.
24 svær (tvær) Søm
500 Lægtesøm å Stk. 100 2 Mk. 4 Sk.
Tømmermanden for bemeldte 10 Gulve
Hus at hugge og lægte samt Skillerum
3 at indrette å Gulv 4 Mk.
Til begge Gavle 5 Tylter Fyrfjæl å 7 Mk.
6 Stk Fyrfjæl til Vindskiærer å 8 Sk.
Til Loft over Skolen, Dagligstuen, Kælderen
og Forstuen behøves:
8 1/2 Tylt Fyrfjæl 6 Al. lang å Tylt 9 Mk
800 Loftsøm til Loftet og Gavlene å 100
med 6 Snese udi, 24 Stk.
Snedkerløn for Loftet at lægge og
Gavlene at opsætte, hvortil er anført
13 1/2 Tylt Fjæl å
Tylt 1 Mk. 8 Sk.
Til bemeldte Gulv Husets Tækning eragtes
i det allerringeste at vil medgaa 60 til>70
Traver Langhalm, men som sligt efter
Forordningens 22 Post af Sognemændene
uden Betaling skal anskaffes, saa udføres
ej heller noget derfor.
For Huset at tække å Gulv 3 Mk.

Paa Huset behøves i det Mindste 7
Døre nemlig:
1 Dør til Indgang ved Storstuen ligesaa
med Laas og Hængsler
1 Dør til Indgang i Skolen med Laas og
Hængsler
1 Dør imellem Skolestuen og Skoleholderens
Kammer med Haandfang og Klinke i Stedet
for Laasen
1 Dør fra Storstuen til Indgang i
Skoleholderens Kammer
1 Dør til Spisekammeret med Laas for
1 Dør til Kælderen med Laas for
1 Dør til Fæhuset
Til Borde og Bænke udi Skolen:
3 Tylt 3 Stk. Fjæl å Tylt 7 Mk.
Til Bordbladene at lægge paa vil være fornødent
til hvert Bord, som bliver 10 Al. lang 10 Pæle
er til 3 Borde 30 Egepæle å 8 Sk.
Til det anordnede Tral-værk *) i Skolen erfordres
et Egefodstk. 10 Al. lang å Al. 12 Sk.
Til 2 Tværtræer under hver Ende, hvorpaa
Fodstykke skal hæftes, 2 Stk Egetræer å 2
Al. lang, hvortil 2 Dværrestolper kan være
tjenlig til samme Tralværk
1 Tylt Fjæl
I Skolestuen behøves vel 5 Vindueskarme
af Egetræ, hvoraf hver Karm med et
Slagbou(?) samt Jernhjørnebaand og
Haspe vil koste 4 Mk.
1 Vinduekarm i Skoleholderens eget Kammer
1 lidet Vindue i Bryggerhuset med Glas
1 dito til Ølkjælderen ligesaa med Glas
Til de 6 store Karme 12 Vinduer, som vil
koste med Glas, Stænger og Søm å 3 Mk.
Skorsten og Bageovn, dertil udfordres
1500 Mursten å 100 1 Rd
2 Td. Kalk å 2 Mk.
1 Pandtræ eller Hammer til Skorstenen
4 Al. lang
Murmesterens Arbejdsløn
Til Skillerum mellem Ko og Faarene kan

sættes et lidet Stk. Gærde med Egestaver
og en liden Bøgefor, som ikke kan koste noget.
Til Brønden, som kan omlukkes i Skovegne
med et stærkt Gærde, behøves til Vandets
Opdragelse 1 Egestykke 7, 8, 9 til 10 Al.
lang, som Vippen skal gaa udi og i det
Mindste vil koste
1 Vippe dertil
1 Spand med Jerngjord og Jerngreb samt
2 Jernøre
1 Stang med Trækroge paa, med Ring og
Træbeslag om Vippen
Inventarium til Skolen:
1 Jernbilægger
1 Bibel
2 store sorte Tavler å1 Mk. 12 Sk.
2 Blæk-horn å 4 Sk.
2 gode, stærke Linealer
Tilsammen

1-

101-

165 Rd.

1 -

8-

3 -

8-

2 -

8-

3-

884-

3 Mk.

4 Sk.

Estrup, den 1. Juni 1739 (?) Høeg
At Materialerne her fra Egnen ikke er for ringere Pris at faa, og at et Skolehus
af saadan Beskaffenhed ikke ringere kan bekostes, dette efter min Skønsom
hed testere
Thornsohn.
*) “Tralleværk”
Er et skillerum, der delte skolestuen, således at drenge- og pigebørn kunne sidde for sig og ej løbe
sammen, om end skoleholderen gik ud af stuen.

Skole- og “degne”boligen.

1731 blev Poul Sass kaldet til præst for Aarslev, Hørning og Lime menighe
der. Som den gode hyrde og sjælesørger han var, så han det som en kristen
pligt at få oprettet en skole for ungdommen i Aarslev, at de kunne undervises i
“Guds Hellige og Saliggørende Ords Kundskab”.
På grund af sognets “lidenhed” og fattigdom var der ikke hidtil gjort forsøg på
at få etableret hverken skole eller skoleholderembede. Poul Sass var da også
klar over, at det uden godsejernes hjælp ville være en umulig opgave. Derfor
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måtte han først have dem overbevist om, at det var “Guds og Kongens Vilje
og hans eget fromme Ønske”, at der blev bygget en skole.
Helt nemt at overbevise d’herrer godsejere om nødvendigheden heraf, har det
nok ikke været, Poul Sass skriver således: “ikke uden megen Møje og Bes
væring har jeg nu formaaet Hr. Kaptain Rosenkrantz til Brusgaard og Forval
ter Hans Thornsonn til Tustrup, som de største Lodsejere, til at lade bygge et
Skolehus af 6 Fag, hvortil jeg ogsaa selv har anvendt en stor Del Bekostning”.
Ar 1736 står Aarslev skole færdig. Den blev bygget på en “ledig Plads imellem
Kirkens M ur og Byens almindelige Vej og Gade”. Mellem huset og kirkegård
en var en lille indhegnet kålhave, og ligeledes var der omkring huset “fornø
den Fortov uden Vogns Fart eller Hinder”.
Da lodsejerne nu sammen med præsten har foranstaltet dette skolehus opført,
som de “af Hjertet ønsker maa nyde saa god og bestandig Fremgang, som det
af velment og skyldig Forsorg er indrettet”, mener de sig for fremtiden fritaget
for videre påløbende udgifter ved skolens vedligeholdelse. Dette blev derfor
pålagt sognets beboere. De skulle holde huset og dets bygning vedlige både på
tømmer og tag, loft, døre og vinduer samt “Ler at tilføre”.
For de næste 70-80 år findes næsten ingen oplysninger om skolehuset. 1802
finder man, at “Skolestuen er for lille, for mørk og ligger paa et uheldigt Sted i
Skolehuset, da enhver, som har noget at bestille med Skoleholderen, maa gaa
igennem Skolestuen”.
Degneboligen bestod af storstue, sovekammer, køkken og loft samt stald og
udhus.

Skolegangen.

Det er svært at afgøre, hvor meget bønderne interesserede sig for børnenes
skolegang. Men op igennem 1800 tallet ser man gang på gang, at bønderne
ikke ville undvære børnenes arbejde derhjemme, og det har helt sikkert ikke
været bedre i 1700 tallet.
Børnene skulle først og fremmest undervises i religion og katekisme, dernæst
læse og, om forældrene ønskede det, også i skrivning og måske regning.
Biskop Hygum besøger skolen 1 1742 og beklager, at det på grund af den
strenge hov-tjeneste var svært at få børnene til at søge skolen: “derover deres
Perfekt var ogsaa meget underskedelig.”
1791 klager bispen over, at børnene ikke sendes så flittigt i skole, som de bur
de, og sædvanligvis ikke længere end fra november til marts. “Om de derom
givne Formaninger vil frugte noget, vil Fremtiden vise.” Men ungdommen var
dog vel informeret i deres kristendomskundskab.
1799 lyder det “Her i Pastoratet er for alle disse Menigheders Ungdom en til
strækkelig Undervisning. - Gid det var saa vel paa alle Steder, og at alle formuende Proprietærer og Selvejere vilde gøre dertil, hvad de let kunde, og er
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saa vigtigt endog for dem selv, deres Børn og deres Folk!
Ungdommens Oplysning her i Sognet svare fuldkommen til disse gode
Anstalter, de aflagde Prøve paa ret fornuftig Kundskab, og med en Færdighed
oplyst, som maatte erindres”.
Ved en provstevisitats i 1801 blev læreren rost for at have lært børnene særde
les god og tydelig læsning og en udmærket skrift, men i regning fandtes der
for få lærlinge.
1788 og 1794 får skoleholderen Søren Brønnum præmie for at have undervist
en del bønderdrenge i regning og skrivning; hvori de havde gjort temmelig
god fremgang.
Ved konfirmationen i 1808 viser de fleste en god kundskab i lærebogen, bibel
historien og reformationshistorien, nogle få kan skrive, men ingen kan regne.
(Derimod kunne alle de konfirmerede drenge i Hørning regne.)

Skoleholderens løn og forpligtelser.

Ikke nok med at Poul Sass foranstalter skolen bygget, han sørger også “ved sin
Gavmildhed og Omhyggelighed” for skoleholderens “Underholdning”, idet
han af egne midler opretter et legat på 200 rigsdaler, hvoraf skoleholderen
skulle have den årlige rente på 10 rigsdaler.
Desuden skulle han have fri græsning til en ko og seks får på byens jord og om
vinteren 1 lispund hø og 1 lispund halm af hver td. hartkorn. Af hver gård på
6 td. hartkorn skulle han have et læs tørv årlig og af de andre efter “Proporti
on”. Af Eistrupgaarden skulle han af hver td. hartk. have 1 1/2 lispund hø og
lige så meget halmfoder.
Af hvert skolesøgende barn skulle han have 1 skilling ugentlig, når de lærte at
læse “Prent”, og af den, som lærte at skrive og regne, skulle han have 2 skil
ling ugentlig.
Udover at undervise sognets børn skulle skoleholdere uden betaling læse med
tre fattige børn..
Hver morgen og aften skulle han ringe “Bede-og Fredsklokken” og daglig
efter sognepræstens anvisning holde morgen- og aftenbøn i kirken, hvorunder
skoledisciplene altid skulle være tilstede, at de kunne lære salmerne og melo
dierne.
Med denne løn mener man nu, at med lidt “Tilhjælp” fra sognet, kunne sam
me skoleholder sig “nogenlunde bestaa”.
Med det oprettede legat tog Poul Sass det forbehold, at han og efterfølger i
embedet må blive fri for videre udgifter til skolevæsenet, idet han tilføjer:
“Præsten i Aarslev haver stedse maattet bære den største Byrde af alle her i
Herredet, og det er en vrang Ide om Kaldets Bonitet - Det Deres Højærvær
dighed sikkert kan tro, at disse Sogne vel er store af Hartkorn men smaa i
Revenuer”. Han slutter: at dersom han ikke kan blive fri for yderligere bidrag
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til skolekassen, vil legatet blive trukket tilbage.
Vi skal nu frem til 1772. Da siger skoleholderen i en indberetning til amtman
den: udover de 10 rdl. han årlig erholder fra legatet, bestod hans løn af 2 td.
rug og 2 td. byg. Af hver tjenestekarl over 16 år får han 4 skilling og af hver
tjenestepige 2 skilling årlig. Af hver husmand 6 skilling årlig. Disse penge var
tillagt ham som erstatning for “den Frihed som Skoleforordningen ellers
allernaadigst tillod Skoleholderen, at staa i Degnestolen ved Højtids- og
Offerdage”. Men da sognet kun bestod af 13 gårde, som han kunne nyde
noget af, så blev det nogle år kun til 1 rdl. og nogle år endnu mindre. Desu
den fik han 18 læs tørv og 3 læs til “Varme for Børnene”, samt foder til en ko
og seks får. Dette er hvad han “med god Samvittighed kan tilstaa at være hele
hans Indkomst”.
Han slutter med følgende lille hjertesuk: “Det, som jeg i mine Tanker med
rette burde nyde, er Lysepenge, som udgør 5 Slettedaler, af Tustrups Ejer,
hvoraf jeg aldrig har faaet ringeste Skilling, nu i det 23de Aar siden Paaske,
jeg har været Skoleholder her i Byen. Hvilket er til stort Skaar for mig og mine
syv- for nærværende Tid - levende Børn. Thi beder jeg underdanigst, at sam
me maa tages i Betragtning af Vedkommende, og at jeg maatte nyde det, som
jeg med stor Møje i saa mange Aar har arbejdet for”.
Disse penge blev ham tilstået 1779 med tilbagevirkende kraft fra 1. jan. 1765.

Skoleholderen.

Den første skoleholder i Aarslev er ikke nævnt ved navn. Om ham ved jeg
kun, at han var “en fattig, dog i sin Katekismo velfunderet M and, som tilforn
haver tjent som Underofficer ved Militsen. Han haver med Fornøjelse under
vist Ungdommen i deres Katekisme, og endskønt han ikke kan passere for
Regne- og Skrivemester, ved han dog heraf saa meget, som en fattig Bonde
dreng haver Behov”. Således skriver Poul Sass i en indberetning til biskoppen
i 1739.
Den næste skoleholder er Jens Henriksen. Hvordan han virkede i sit embede,
ved jeg ikke, kun at han var skoleholder i sognet i 35 år, fra 1749 til 1784.
Mortensdag 1784 bliver Søren Larsen Brønnum skoleholder i Aarslev. Han
viste “en udmærket Flid og meget gode Evner til at undervise Almuens Ung
dom”.
I de følgende 16 år får han til stadighed rosende omtale og får som før nævnt
præmier for at have. undervist bønderdrenge i regning og skrivning.
Men Brønnum havde også andre interesser udover sin lærergerning. 8/7 1800
køber han på auktion en selvejergård i Aarslev for den sum af 1780 rigsdaler.
Denne gård udstykker og sælger han i løbet af de næste par år. Den 7. juli
1806 køber han Aarslev kro, hvor han søger bevilling til at drive krohold. Til
kroen var der desuden et landbrug på ialt 2 td. 3 skp. 1 fjk. 2 alb. hartkorn
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ager og eng.
Det finder den gode pastor Hviid åbenbart bliver for meget af det gode. Han
indsender en klage til provsten hr. Gøtzche i Ørsted, som rejser til Aarslev for
ved selvsyn at undersøge forholdene. Hvad han her erfarer, indberetter han
for biskoppen i et brev, hvori der bl.a. står: “Skolelærer Brønnum føre ikke saa
fromt et Levende, som han burde. Selv fandt jeg ham i en beskænket Til
stand, og det gaar efter Rygtet ikke sjældent for sig. Som han holder offentlig
Kro, saa gives der ofte Lejlighed for ham til Svir, og selv hans Kone beklager
sig, at det ofte sker. At Ungdommen lider herved, er ikke at betvivle, saavel
som ved hans Uldhandel, der i For- og Efteraarstiden driver meget paa. Han
rejser da ud i Egnen i en 4 a’ 6 Uger for at købe Uld, og lader i den tid sin 12
aarige Søn bestride Undervisningen af en talrig Ungdoms Vejledning til Dyd
og Lyksalighed. - Kan en Blind lede en anden Blind? Jeg forestillede Brønnum, at det ikke kunde passe tilsammen at være Skole
lærer og tillige offentlig Kroholder. - Jeg betydede ham, at han maatte be
kvemme sig til, enten selv at blive tro ved Skolen og ansætte en Kroholder
eller at holde en duelig Karl, der i hans Sted kunde opfylde en Skolelærers
Pligter. Eller ogsaa maatte han frastaa Skolen, da Præsten ikke var fornøjet, og
kunde ej heller være tilfreds med den Undervisning, som gaves til Ungdom
men”.
Men Brønnum var ikke på dette tidspunkt tilsinds at opgive hverken uldhan
del eller krohold, og hans indtægter som skoleholder var så ubetydelige: “blot
et Stykke Skolejord paa 4 a’ 5 Td. Land, 2 Tdr. Rug og 15 Rdl. i Penge aarlig, at han ikke for det alt kunde holde en Karl med Kost og Løn”. Han ville
så hellere frasige sig skoleembedet, og lovede provsten en skriftlig erklæring
herpå.
Men i stedet for opsigelsen sender han et brev til biskoppen, hvori han bl.a.
skriver: “Fordi jeg endnu ej, uagtet Ansøgning, har erholdt Privilegium paa
det Kroer, jeg besidder, og fordi man ikke bør give slip paa det Visse, det være
sig nok saa ubetydelig, forinden man med Sikkerhed kan slaa sin Lid til noget
andet, har jeg ikke til Dato kunnet frasige mig Skoleholderembedet her i
Byen. Og naar jeg ret overvejer hvor tungt det ville være, om en mand der tro
ligt i 23 Aar har forrettet et Embede, hvis hele Indtægt ej engang kunde
ernære den Ugifte, langt mindre være tilstrækkelig for en hel Families Under
holdning, at jeg saa, uden i forvejen være det kundgjort, straks skal vælge
imellem enten at fratræde mit Embede eller og at lønne et saadant Subjekt,
som ikkun faaes med Tillæg af alt det, Embedet kan indbringe mig, tør jeg vel
vove at fordre, ej at skulde fratræde min Næringsvej forinden jeg kommer i
Besiddelse af en anden, der kan bestaa efter Loven”.
Han undskylder sig også med, at konen bestyrer kroen, og han selv endnu
ikke har haft det mindste med den at bestille, og at det er lige så vist, at han
hele vinteren sad i skolen og opfyldte sine embedspligter, uden at lade sig for
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styrre det mindste af kroholdet. Uldhandelen kan han heller ikke opgive, da
han umuligt kan leve af de indtægter alene, han har som skoleholder. Og, som
han skriver, “da kuns saadanne Børn ved disse Aarets Tider besøger Skolen,
som meget vel kan undervises af min Søn”, mener han heller ikke, at dette
burde være grund til, at han skulle fratræde som lærer, da han gerne vil blive i
embedet i endnu et år.
Han bemærker til sidst: “Ihvorvel Hr.Hviid saa meget klager over, at jeg gaar
de Veje, uden hvilke jeg umulig kan underholde mig selv og talrige Familie,
kan han dog ikke nægte mig, at de Børn jeg har undervist, har haft fortrinnelige Kundskaber at paavise ved de offentlige Eksaminer, ja endog har de staaet
øverst paa Kirkegulvet, naar de blev konfirmeret. Det falder mig derfor meget
tungt, at der skal klages over mig”.
Mortensdag 1808 afgiver Brønnum skolelærerembedet, som herefter overta
ges af Søren Borup, der kun bliver ved embedet i 4 år.
I en klageskrift fra pastor Hviid hedder det 25/9 1812: “Sognedegnen eller
Kirkesanger samt Skolelærer Sr. Borup vægrer sig ved Morgen og Aften at
ringe Freds- og Bedeklokken, som Danske Lov kalder det, og som Aarslev
Sogns Skolefundats paalægger Skolelæreren. En Skik i den stille Landsby,
som de fleste ynder, ja som i hele Landet udføres af Sognedegnen.”

Skolebygningen og lærerboligen efter 1814.

Skolestuen skulle efter skoleanordningen af 29/7 1814 være rummelig og
mindst 4 alen høj fra gulv til bjælkerne. Tag, døre og vinduer skulle være tæt
te, og vinduerne til at lukke op. Gulvet enten af brædder eller mursten sat på
højkant. Til skolelæreren skulle der være en forhøjning med plads til et bord
og en stol. Desuden havde skolelæreren krav på en anstændig bolig og udhus
til 2 køer og 6 får, samt til foder, brændsel og avling. (Skolepatronen havde
pligt til at sørge for, at skolebygningen blev vedligeholdt). Gårdbrugerne blev
pålagt pligtkørsel med materialer, og endelig blev håndlangerarbejdet overladt
til husmænd og indsiddere.
Beboernes manglende forståelse og betalingsevne kunne dog blive en forhin
dring, for at anordningens bestemmelse kunne opfyldes.
Når et arbejde på skolebygningen skulle udføres, var det mest almindelig, at
præsten eller patronen henvendte sig til lokale håndværkere. Der blev i de fle
ste tilfælde udarbejdet et overslag med beregning af prisen, der så blev udlagt
til licitation.
Ved et syn, foretaget af amtskoledirektionen i foråret 1816, blev det bestemt,
at skolen i Aarslev skulle istandsættes og således forbedres, “at den nu ved
nogle årlige Forbedringer kan være et anstændigt Opholdssted for Ungdom
men”.
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Men året efter var det igen nødvendigt med en større reparation. Der blev til
bygget 1 fag, og på den øvrige bygning blev der ofret en del forbedringer.
Med materialer og arbejdsløn kostede det 569 rigsdaler 4 mark og 4 skilling.
Herefter er skolebygningen 12 fag lang og 8 1/2 alen bred. (Ca 128 m2). Den
var opført af egetræsbindingsværk, spær og lægter af fyrretræ. Dels klinede,
dels murede vægge, og taget var tækket med langhalm. Der var bræddeloft i
de 8 fag, hvori der var 3 stuer (med skolestuen), forstue, kammer og køkken. I
de resterende 4 fag var der kostald, fæsti og tørvehus. Der var en bilæggerovn,
og desuden var der en bageovn og en skorsten af ler.
22/2 1828 samledes skolekommissionen for at tage degneboligen i øjesyn, da
den i flere henseender trængte til forbedringer. M an fandt: “at Bygningen i
det hele taget var så brøstfældig, at det ville være Pengespild at foretage nogen
Forbedring på det gamle Hus, da Følgen kun ville blive, at man om få Aar
igen skulle udfordres nye Udgifter, og da det nye Hus kun var 8 1/2 Alen
bred, ville det heller ikke kunne afgive det nødvendige Rum til Bopæl, Lade
og Fæhus”. Kommissionen blev da enige om, at 8 fag skulle nedrives fra den
østre ende og disse igen opføres med 12 1/2 alens bredde og tillige tilbygges 2
fag til den østre ende af tørvehuset.
Alt dette lød jo såre godt, men efter at tegning og overslag var gjort, blev alle
enige om, at man “på Grund af de trykkende Tider” måtte opgive at udføre
denne plan og nøjes med at forbedre “Vaaningshuset således, at det kunne bli
ve en anstændig Bolig for Skoleholderen”.
De næste par år blev der foretaget småreparationer, og i 1832 blev det nød
vendigt at sætte hegn om skolegården og at indrette et “Lokum” ved skolen.
Der blev udarbejdet et overslag, hvorefter der til stakittet skulle bruges 8 stk 2
1/2 alens egestolper, 16 alen egetræ til skråstivere, 3 tylt (1 tylvt = 12 stk.) fjæl
til stakitterne, 300 stk. 4/tom søm, 20 spiger og 4 par hængsler. Til lokummet
skulle bruges 1 tylt fjæl, 1/2 tylt 6 alens træer til stolper, 1 par hængsler med
tilbehør og 150 stk. 4/tom søm.
Efter licitationen påtog tømmermand Niels Sørensen Hummel sig at opsætte
hegnet for 4 rigsbankdaler 5 mark alt iberegnet, og hr. Strøver at opsætte
lokummet for 3 rbd. ligeledes alt iberegnet. Begge dele skulle overstryges med
tjære og brunrødt.
1834 blev der bygget 1 fag (ca 3 alen) til den vestre ende af skolen, så at “Sko
lestuen nu befandtes at være rummelig og ordentlig.”
Skolelæreren blev da også anmodet om: “saavidt mulig at paase, at intet skulle
ved Skødesløshed af Børnene eller andre blive forødet eller mishandlet, men
at alt med bedste Omhu behandles.”
Man havde før opførelsen af dette fag haft nogen “Parlamentering” om, hvor
vidt vejen, der gik (og stadig går) langs med den vestre gavl af huset, nu også
ved den planlagte tilbygning kunne bevare sin fulde bredde, da vandløbet også
“borttog” et stykke af vejen. Herpå svaredes: “at Vejen på det nævnte Sted
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kunne blive 8 Alen bred, og Vandet kunne ved Udgravning da ogsaa have sin
Gang. Denne Bredde maatte anses for tilstrækkelig for en Markvej, som paa
den Maade altid kunne passeres.”
1 årene 1829 - 1853 blev der foretaget småreparationer, såsom nyt stråtag.
Gulvet i skolestuen blev udbedret og stoppet med ler. Brønden blev renset og
repareret, og der blev lagt nyt loft over 3 fag i degneboligen, og ved samme lej
lighed blev bjælkerne løftet så højt som muligt.
I 1856 oplyses det, at skolestuen var:
I længden 16 fod 10 tommer = 5,22 m.
I bredden 16 fod = 4,96 m.
I højden 7 fod = 2,17 m.
1860 modtager skoleforstanderskabet et andragende fra læreren om opførelse
af en ny skolebygning, da den gamle var “brøstfældig, usund og i det hele ikke
anordningsmæssig.”
Men forstanderskabet mener ikke, at det er påkrævet efter de betydelige repa
rationer boligen gennemgik for 2 år siden. Den er “om ikke den Bedste så dog
upåklagelig og ville kunne benyttes, som den er, nogle Aar endnu.”
2 år senere bliver der dog indgivet ansøgning med tegning og overslag om til
ladelse til at opføre en skolebygning i Aarslev.
Man foreslog, at den nye bygning skulle opføres på den plads, hvor ladebyg
ningen lå, da det på grund af den højere beliggende have ville være forbundet
med vanskeligheder at opføre en bygning, der kunne blive fri for fugt, der
hvor den gamle skolebygning lå, hvorefter man agtede at indrette den gamle
bygning til udhus, lade, stald m.m.
Sluttelig i ansøgningen står der: “Eftersom Kommunen for Tiden er temmelig
bebyrdet, navnlig i Anledning af det nye Ting- og Arresthus i Randers, tillader
Forstanderskabet sig underdanigst at ansøge det høje Ministerium om Tilla
delse til at optage et Laan paa 1200 rdl. imod at forrente og afdrage samme
over 10 Aar.”
Tilladelsen blev givet, og man vedtog, at sognet selv leverede “de til Bygnin
gens Opførelse manglende Grundsten, ligesom alt Murgruset.” Forpagter
Rasmus Andersen i Lund, kroejer Frandsen og Chr. Vestergaard i Aarslev
blev udnævnt til at indkøbe tømmer og brædder, hvilket skulle ske “Mandag
den 4 Maj 1863 Kl. 10 Formiddag.”
Omkostningerne ved hele skolebyggeriet anslås til 1598 rdl. Men 1/6 1863
kunne man skrive til undervisningsministeriet, at man kun skulle låne 1000
rdl., da budene ved licitationen “gik en Del under Overslaget og ligeledes
Materialernes pris”.
Skolen blev bygget og stod færdig i efteråret 1863. Skolestuen er nu på 109,86
kubikmeter rum ( 3584 kubikfod ). Lærerboligen bestod af 5 værelser på ialt
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190 kvadrat alen, foruden køkken.
11915 blev der indlagt elektrisk lys i skolen. 1928 blev der bygget en kvist på
skolebygningen og der blev lagt tegl på taget. 1932 skulle samme kvist fernise
res som et middel mod fugt, og der blev malet og tapetseret i dagligstue, spi
sestue og soveværelse, skillerummet mellem spisestue og barneværelse blev
nedbrudt og loftet i hele spisestuen blev beklædt med stafbrædder.

Årslev skole fra 1863.

Skolebygningens vedligeholdelse og “Sognets” syn på samme.

I 1816 sender skolepatronen Jens Møller i Aarslev Mølle en forespørgsel til
amtskoledirektionen. Grunden hertil er, at husmændene og boelsmændene i
Aarslev beklager sig over, at gårdmændene ville tvinge dem til at skulle “gøre
lige Kørsel” med materialer til skolens reparation. Han finder det også selv for
højest “ubilligt”, at de med mindre end 4 tdr. hartkorn skulle udrede samme
“Ægtkørsel” som dem med større hartkorn.
Han beder dog selv om at blive helt fritaget for at foretage “Rejser” til skolen,
da han havde “en Del at bestille” med opsynet ved reparationerne foruden al
skrivearbejdet. Så ville han bestræbe sig på i alle henseender at opfylde sin
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pligt “til fremme for Skolens bedste”. Svaret herpå var: “at al Kørsel til Sko
len forrettes som Kongeægt med een Vogn af hver Rejseægt bestaaende af 8
td. Hartkorn”.
16/5 1824 ansøger læreren skolekommissionen om at få bygget et tørvehus, da
han hidtil har haft tørvene liggende ved siden af kornet, “hvorved det lider
meget”.
28/6 bestemmes det at bygge 3 fag tørvehiis. Men sognets beboere sætter sig
straks imod. Skolekommissionen mener dog, at det må bero på “vrangvillig
hed”, da bekostningen fordeles på 400 td. hartkorn (hele pastoratet), og ikke
kan blive nogen “ødelæggende Udgift” for den enkelte. Præsten bestemmer
derfor at skrive til provsten for at høre hans mening i samme sag.
7/9 har skolekommissionen modtaget svar fra provsten. Han mener, at når
kommissionen er enige om, at tørvehuset skal opføres, skulle de forfatte et
overslag og indsende dette til amtskoledirektionens approbation, og dersom
de 4 udnævnte sognemænd endnu skulle vægre sig ved at underskrive dette,
skulle det indberettes for samme.
Men nu fandt kommissionen, “at det var blevet saa sent paa Aaret, og at der
endnu kunde gaa en Del Tid, inden der kunde begyndes paa Byggeriet, der,
paa Grund af de korte Dage, ville blive saa sent færdig, at Huset ikke kunde
tages i Brug dette Aar. Saa det blev stillet i Bero indtil næste Foraar”.
21/4 1825 skriver læreren til kommissionen: “Jeg tager mig den Frihed, at
bringe den respektive Kommission i Erindring, at der til Skolen mangler det
fornødne Husrum til Brændsel, saavel som det paa min Jord indavlede Korn.
At det vil vorde et alt for føleligt Tab for mig, hvis ikke jeg inden Høstens
Begyndelse faar Plads til mit Korn, er vel noget som er saa indlysende, at det
ikke videre behøver at berøres. Og hvor skal jeg gøre af det, dersom der ikke
bliver bygget? Lægge det paa Gaden kan jeg ikke. Sidste Aar hjalp jeg mig,
som jeg kunde, dels ved at sætte mit Hø i Hæs, dels ved at laane Hus til noget
af Kornet og dels ved at pakke noget af det paa Loftet, hvilket naturligvis ikke
kunde ske, uden at det maatte sidde tæt op ved Skorstenen, som strider jo
ganske imod Brandanordningen.- At derved meget bliver spildt, samt flere
Slags Korn kom imellem hinanden) hvorved jeg ikke led liden Skade, det erfa
rede jeg. Desuden, naar det indavlede Korn skal sidde paa Loftet, hvor skal
jeg da have det, naar det er aftorsken?
De øvrige Mangler ved Skolen, saa som Bageovnens Istandsættelse, der
Ovnen aldeles ikke kan bruges, som den er nu, kan vel ikke nytte at tale om
her, da det er noget, som efter min Mening er vedkommende Skolepatron at
drage Omsorg for”.
Kommissionen bestemmer, at de 3 fag,hus skal bygges, derefter må det øvrige
“Husrum være tilstrækkelig til at rumme den paa Skolejorden indavlede
Korn”.
Men! den 26/3 1827 er det stadig galt med pladsen til at “gemme den indavle
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de Sæd”.Læreren anmoder derfor om at få bygget et nyt udhus til lade og
tærskelo. Kommissionen fandt, at hans andragende var velbegrundet: “Thi da
Pladsen til Sæden i den nærværende Skolebygning er saa saare indskrænket,
har Skolelæreren hidtil været nødt til at sætte samme sin Sæd paa Loftet, hvil
ket ikke alene er stridende imod Brandanordningen, men endog har til Følge
at Loftet forraadner og berøver ham tillige Plads til at lægge sit aftorskne
Korn”.
Man blev nu enige om, at sammenkalde sognets beboere for at høre deres
mening og få deres samtykke til opførelsen af denne bygning, for “derved at
forebygge Eftertale”.
Men resultatet blev, at beboerne satte sig imod. Kommissionen fandt dog, at
læreren behøvede denne lade, så de indstiller sagen for skoledirektionen.
Ved samme lejlighed havde læreren anmodet om at få et stykke af “Kirkebak
ken”, som strækker sig fra hans have til vejen ved kirkeporten, indhegnet med
stendige. Hvilket blev bevilget og skulle udføres så snart forårssæden var i jor
den.
Ved kommissionsmødet 25/2 1828 bestemmer man, at der skal opføres 6 fag
lade, men det finder sognets beboere stadig er for meget og for stort. Så resul
tatet bliver, at man enedes om at opføre 3 fag hus med grundmur af rå
mursten.

Rengøring a f skolestuen.

Første gang der står noget om skolelokalets vedligeholdelse med rengøring
0.s.v. er i 1828; her står som følger, at gulvet, der er hævet 1 alen over jorden,
er af brædder og bliver aldrig vasket. Skolestuen samt bænke og borde blev
rengjorte 2 gange ugentlig, og en gang årligt blev der gjort hovedrent med
hvidtning af loft og vægge. Vinduerne blev rengjorte, når det fandtes nødven
digt. Der blev luftet ud i frokosttiden om sommeren, om vinteren sjældent.
Overtøj og fodtøj opbevaredes i forstuen. Der var lokum til skolen ca. 36 alen
fra skolebygningen med spande af jernblik. Der fandtes ikke “Pessoir” med
afløb fra samme og ingen kontrol med, om børnene benyttede lokummet.
På grund af tuberkulosen og smittefare kom der den 14/4 1905 en lov om
rengøring af skolelokalerne.
Fra skolekommissionen i Aarslev-Hørning kommune forelå følgende forslag
til vedtægt om renholdelse af skolerne:
1. Klasseværelse og Forstue kalkes 2 gange aarlig; og Inventariet ferniseres en
gang aarlig.
2. Skolebænke og Borde, Katheder, Skabe og Vindueskarme aftørres daglig
med en vaad Klud, saaledes at de ved Undervisningens Begyndelse er fri
for Støv.
3. Gulvene vaskes daglig, en gang ugentlig sammen med Panelerne med
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Sæbevand. Vinduerne pudses to gange om Maaneden.
4. Klasseværelserne skal 2 gange om Aaret underkastes en Hovedrengøring.
5. Klasseværelserne skal daglig udluftes, saavel før Undervisningens Begyn
delse som i Fritiden mellem timerne og efter Undervisningens Slutning.
6. Det er ubetinget forbudt at spytte paa Gulvet i Klasseværelset, lige saa lidt
som Spyt maa anvendes til Rensning af Tavlerne (Vægtavler saavelsom
Haandtavler). Der anbringes Spyttebakker i Skolestuen, som stadig skal
være forsynede med Vand og daglig reftses.
7. Skolens Retirader skal til enhver tid holdes rene, og det maa nøje overhol
des, at de tømmes, inden de er overfyldte. Det skal ske mindst en gang om
Ugen. Pisoerne skal daglig udskylles.
8. Skolens Forstue fejes daglig og holdes fri for Støv, samt vaskes naar det til
trænges.
9. Skolebørnene maa kun i Tilfælde af ugunstigt Vejr opholde sig i Skolestuen
i Fritiden mellem Timerne.
I henhold til foranstående forslag fandt sognerådet anledning til at bemærke,
at den daglige afvaskning indskrænkes til at omfatte hver anden dag, samt
sæbevaskning foretages hver anden uge. Til punkt 9 bemærkes, at børn som
har mad med må have lov til at spise det i skolestuen.
Som rengøringskone ansatte man i 1917 Rasmus Larsens kone fra 1. maj og
indtil videre.
I 1926 overtager læreren selv rengøringen af skolelokalet og får for det samme
beløb som hidtil, nemlig 180 kr. årlig.

Forhold omkring lærerlønnen.

1814 anordningen krævede en væsentlig forbedring af lærerlønnen. Også efter
1814 skulle der være en slags “Degn” i hvert kirkesogn, som under navn af
kirkesanger skulle overtage en del af degnens pligter, og som skulle have et
løntillæg på lOrbd. S.V.
Den fremtidige lærerløn foreslog anordningen skulle være 6 tdr. rug og 10 tdr.
byg in natura samt 25 tdr. byg efter gældende kapiteltakst. Endelig gav den
nærmere bestemmelse for omfang og levering af det fornødne brændsel til
skolen og lærerboligen, samt om foder til lærerens kreaturer og den ham til
kommende jordlod.
På grund af landbrugskrisen, hvor kornpriserne faldt, og beboernes almindeli
ge uvilje imod skolevæsenet skete det ofte, at læreren ikke modtog, hvad han
havde krav på, hvilket førte til beklagelser og krav om højere løn.
Lærerens klager over foder, brændsel o.s.v. blev i mange tilfælde besvaret med
modklager over, at læreren anvendte kirkegården til “Foder” og græsning af
løse kreaturer.
I 1830’erne forbedredes tiderne, og lærerne mente, at de også kunne gøre
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krav på bedre kår. En større del var nu uddannede seminarister, der havde
fået en følelse af, at lærere udgjorde en særlig stand, der ikke skulle lade sig
byde alt. De mente, deres kår var for dårlige, især med deres afhængighedsfor
hold til bønderne. Dette gjaldt især det materielle område, hvor lærerne fore
slog ændringer i betaling afløn og offer m.m.
Forud for 1816 var læreren i Aarslev tillagt følgende løn: 2 tdr. rug, 5 tdr.
byg, 35 rigsdaler, 16 læs tørv, 3 snese æg, 97 lispund hø og 97 lispund halm
(1 lispund = 8 kg.), samt brugen af en jordlod på 7 tdr. land.
Ved den approberede skoleplan af 16 marts 1816 blev lærerembedet tillagt
følgende løn: 6 tdr. rug,og 10 tdr. byg in natura, 15 tdr. byg efter kapiteltakst,
kirkesangerløn af 10 rdl. samt fornøden ildebrændsel og fourage.
Til skoledistriktet hørte 18 gårde og 16 huse med 34 familier og 27 skoleplig
tige børn.
I 1825 klagede læreren over, at han ikke får brændsel, som han efter anord
ningen er berettiget til. I et brev til præstén skriver han bl.a.: “Til Aarslev Sko
le er der i det sidste Aar levert 30 Læs Tørv å 25 Snese Læsset. Dette Brænd
sel er ikke nær af den Værdi som 6 Favne Bøgebrænde, thi efter den alminde
lige Pris koster jo en Favn Bøgebrænde 4 Rbd., hvilket udgør for 6 Favne 24
Rbd., og et Læs Tørv købes jo i Almindelighed for 3 Mark, hvilket udgør for
30 Læs kun 15 Rbd”.
Kommissionen fandt dog ikke, at lærerens beregning over brændselsprisen var
rigtig, “da det er almindelig bekendt, at et Bondelæs Tørv i Randers betales
med 4 Mark”. Så efter deres beregning får læreren fuld værdi af brændsel for
de af skoleanordningen bestemte 6 favne bøgebrænde.
I 1841 får læreren påmindelse om ikke at lade sine kreaturer græsse på kirke
gården. Ved samme lejlighed bliver følgende noteret i skolekommissionsproto
kollen: “Nedstaaende Resolution fra H.H. Hr. Biskop Birch dateret Aarhus d.
15 Juni 1824 om: Afbenyttelse af Græsset paa Aarslev Kirkegaard og de saakaldte Kirkebakker anføres nu her til fornøden Efterretning for Fremtiden, da
det ikke tidligere har været indført i Protokollen. Den lyder som følger: At den
liden Fordel, som Afbenyttelsen af Græsset paa Landsbykirkegaarden kan
give, tilfalder Kirkesangeren eller Skolelæreren paa Stedet, anser jeg som
højest billigt. Imidlertid, da det er saare vigtigt, hvorledes denne Afbenyttelse
sker, kan jeg ikke skønne rettere, end at Græsset ikke maa afædes eller for
tæres paa Stedet af tøjrede eller løsgaaende Kreaturer, men at Græsset, naar
Samme har naaet en nogenlunde Højde, afskæres med et Segl, da Mejning
med Le ville foranledige de opkastede Gravhøjes Beskadigelse.”
To år efter får læreren igen en advarsel mod at lade sine kreaturer græsse på
kirkegården...
Følgende vil vise, hvorledes en lærers ansøgning om lønforhøjelse kan føre til
afsløring af sognets syn på ham og hans hele forhold.:
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“Underdanigsti

I henhold til den af Kancelliet approberede Plan for Skolen i Aarslev Sogn af
28. April 1848 ses tydeligt, at Skolen kun er tillagt 15 Tdr. Byg efter Kapitels
takst imod de anordningsmæssige 25 Tdr. paa Grund af Hr. Provst Gøtsches
Anmærkning i bemeldte Plan, der lyder saaledes: Nærværende Skolelærer i
Aarslev er ej Seminarist, ikke heller er han istand til at opfylde Anordningens
Fordringer ved Undervisningen, men som flittig og skikkelig M and, der desu
den sidder i fattige Omstændigheder, bør han ej nægtes og kan heller ikke
undvære den foreslaaede Løn.
Nu da dette siden 1823, Da jeg blev kaldet til Skolelærer her, er hævet, saa
haaber jeg tildels af denne grund, at de resterende 10 tdr. Byg efter Kapitels
takst, som mangler i min anordningsmæssige Løn, maa være Aarslev Skole til
lagt, og giver jeg mig den underdanigste Frihed at anraabe Deres Højvelbaarne om at forhjælpe mig til dette Andragendes Tilstaaelse.
Idet jeg herved andrager om, at de ommeldte 10 tdr. Byg maa blive Aarslev
Skole tillagt , er ovenstaaende ikke den eneste grund som for, at jeg har
Grund til at nære det Haab, at mit billige Andragende vorde opfyldt, thi naar
der tages Hensyn til Plakat angaaende Forbedring i Landsbyskolelæreres Kaar
af 22 Maj 1839, saa bestyrkes jeg endnu meget mere heri. Desuden kan jeg
ikke undlade at anføre, at det Hartkorn som udgøre Aarslev og Hørning Sko
ledistrikt er over 300 Tdr., saa det bliver dog som Følge heraf et ubetydeligt
Bidrag til hver især, men kunde for mig dog være til nogen Hjælp til at forbed
re mine Kaar, som ej ere af de bedste, hvilket enhver kan indse, som kender
dette mit Kalds Indtægter, da jeg har haft en meget stor, og endnu har en ej
saa lille Familie at forsørge. Endelig er jeg kommet til den Overbevisning, at
den Fornuftige og Retsindige Mand nu fuldt indser, at Skolelærerens Kaar
ikke kan være godt, men burde forbedres, om endog at have den anordnings
mæssige fulde Løn. Denne Overbevisning har jeg ikke haft altid, hvilket og til
dels er Grunden, hvorfor jeg ej før har ansøgt om ovenmeldte 10 Tdr. Bygs
Tillæg; men derfor nære jeg nu saa meget desto mere det glade Haab, at det
ansøgte bliver bevilget.
I lige Maade er til Aarslev Skole et Legat, hvoraf aarlig Renterne 10 Rdl. samt
ogsaa 1 Favn Brænde. Baade Penge og Brænde er mig hidtil afdragen i den
mig approberede Plan tilkommende Lønning, hvorfor jeg underdanigst
ansøger om, at jeg maa erholde samme uden Afkortning i min Løn, thi som
det nu sker, er det ikke mig men Distriktet, som nyder godt heraf, og det har
vist aldrig været Giverens Hensigt. Mange Steder, hvor slige Gaver haves til
Skolen, erholder de disse uden Afkortning, jeg vover derfor at bede Deres
Højvelbaarenhed at forhjælpe mig til, at det ogsaa maa blive Tilfældet med
mig med ovennævnte 10 Rbd. og Brænde, hvilket jeg har G rund til at haabe
sker, fordi mine Kaar herved kunde blive forbedrede uden mindste Byrde for
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Distriktet, da Gaverne som sagt ikke er givet Distriktet, og det altsaa ingen
fordring kan have derpaa, men Skolelæreren.
Endelig vover jeg endnu at andrage for Deres Højvelbaarenhed, at for Kirkens
Rengørelse o.s.v. har jeg ingensinde nydt noget, uagtet Skoleanordningen af
1814 omtaler saadant. Jeg giver mig derfor den underdanigste Frihed, at hen
vende mig til Deres Højvelbaarenhed ogsaa desangaaende, for om der kunde
blive mig tillagt noget derfor, ligesaavel som alle andre Skolelærere nyder
Godtgørelse i denne Henseende. Maaske Deres Højvelbaarenhed vil betænke
mig i denne Retning, fordi jeg i saa mange Aar ej har faaet det Mindste der
for; thi for Eftertiden at faa Erstatning derfor, paa samme maade som andre
Skolelærere, det synes mig er uden for Tvivl og er saare billigt og retfærdigt.
Idet jeg vover at indstille alt ovenstaaende, venter jeg sikkert Deres Højvelbaarenheds godhedsfulde Medvirkende at vorde bønhørt.
Aarslev Skole, d. 2 Januar 1849, Underdanigst Andersen
Til Højvelbaarne Hr, Biskop, Doctor Theologi Brammer. Ridder af Danne
brog.”
Til denne ansøgning hæfter sogneforstanderskabet følgende bemærkninger:
“Vi maa beklage, at vi, Sandheden tro, ikke kunne anføre andet til hans For
svar, end at han har været Skolelærer i 25 Aar og har 7 Børn, hvoraf de 5 er
uforsørgede. Det vil iøvrigt bero paa ham selv, om vi efter 1 eller 2 Aars For
løb kunne finde Anledning til at ytre en gunstigere Mening om hans Embeds
forhold end hidtil. Han forsømmer jævnligt sine Pligter, har to Gange været
mulkteret, og hans Forhold er stundom uværdigt.”
Angående legatet havde forstanderskabet ingen pålidelig oplysning. Der slut
tes: “Pastor Sass’ Støv hviler i et aabent Begravelse i Aarslev Kirke. Om Kir
kesangeren hæver Rente af Legatet for at have opsyn med Begravelsen, som
for Resten alle Parter var bedst tjent med blev opfyldt og Nedgangen tilmuret,
kunne vi ikke sige med fuldkommen Vished.”
Skoledirektionen forlanger nærmere belyst, i hvilken henseende og i hvilken
grad skolelærer Andersen havde udvist forsømmelse af pligter og uværdighed i
forhold med oplysning om, hvorvidt der i den senere tid var sket forbedring i
hans forhold.
Forstanderskabet giver følgende oplysning og begrundelse: I begyndelsen af
november 1848 var skolelærer Andersen uagtet præstens udtrykkelige forbud
rejst bort i 3 dage og havde forsømt undervisningen. Senere i samme måned
rejste han ligeledes uden tilladelse til Randers i 2 dage i anledning af tvistighe
der med sin forrige tjenestekarl, for hvilke selvrådige forhold forstanderskabet
tilkendte ham en mulkt af 1 rdl.
Onsdag den 25 oktober 1848 indløb en klage fra gårdfæster Jens Danielsen i
Aarslev over, at skolelærer Andersen havde tilladt sig at straffe hans søn Dani
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el på en måde, der ikke finder medhold i skoleanordningen, idet han med en
lineal havde pryglet drengen således, at der 5 dage efter af præsten samt sogneforstanderskabet sås mørkeblå striber og pletter over drengens ryg og arme.
Over Andersens uretmæssige straffemetode var der en eller to gange tidligere
ført anke. Bl.a fredag den 17 december 1841. Da møder Chr. Poulsen op hos
sognepræsten med sin søn Niels og to mand fra sogneforstanderskabet for at
klage over, at skolelærer Andersen samme dags aften, efter at de andre skole
børn var sendt hjem, havde holdt hans søn tilbage og tilføjet ham en alt for
hård revselse, fordi drengen ikke havde fattet hovedregningen og ikke tilbørligt
havde lært lektien, for hvilken forsømmelse drengen tidligere havde måttet
sidde efter i skolen om middagen, mens de andre børn gik hjem for at spise.
Chr. Poulsen angav, at Andersen bemeldte fredag havde slået drengen med
knyttet næve i ansigtet og på ørene, således at drengens næse blødte og kin
derne sad i blodigt kød og var stærkt ophovne. Tillige bemærkede Chr. Poul
sen, at det var mistænkeligt, at Andersen, da han så at drengen blødte, havde
kaldt ham tilbage for at vaske ham, inden han gik hjem. Endvidere kan nogle
af de andre børn bevidne, at de hørte Niels skrige højlydt.
For omtrent en måned siden var drengen ligeledes blevet utilbørligt behandlet
af læreren, idet han havde slået ham med kanten af en lineal over ryggen, så
hans skulderblade sad i blodigt kød, og blodet havde løbet ham ned af ryggen.
Andersen påstod, at det var usandt. “Nok havde drengens næse blødt, men
det var sket derved, at han ville give ham et slag, men at drengen da for at
afparere må være kommet til at støde sig selv på næsen.” Endvidere bemærke
de Andersen, “at drengens næse i længere tid havde været øm,” hvilket dog
hverken faderen eller vidnerne havde bemærket at være tilfældet.
Da Andersen således havde erklæret beskyldningerne imod ham for usandfær
dige, kunne skoleforstanderskabet ikke gøre videre ved sagen “for det første”,
men man bemærker, “at Chr. Poulsen var en sanddru og skikkelig mand, der
ikke ville fremføre slig beskyldning, dersom det ikke var sandt.”
I det førstnævnte tilfælde lovede Andersen for fremtiden, “ikke at udvise en
sådan lovstridig behandling af skolebørnene.” Han slap da også denne gang
for mulkt eller videre tiltale “i betragtning af, at klageren ikke ønskede ham
videre afstraffet,” hvorimod han fik en alvorlig irettesættelse.
Den 8/8 1845 var der klaget over, at skolelærer Andersen “uagtet tidligere
påmindelser både af præsten og sogneforstanderskabet ikke med nogen orden
besørgede Aarslev kirkeklokkes ringning morgen og aften, hvilken embedspligt
han navnlig i den sidste tid havde forsømt.” Herfor blev han idømt en mulkt
på 1 rdl. til skolekassen, idet man forventede, “at han fremtidig ville udvise
mere orden og nøjagtighed i besørgelsen af sin embedsgerning.”
Sogneforstanderskabet skriver endvidere: “Forøvrigt kan Andersen ikke fri
kendes for Tilbøjelighed til Drik, i hvilken Henseende han nogle gange har
forset sig, og derved af undertegnede Formand (Præsten) blevet advaret i pri
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vat Samtale og gjort opmærksom paa, at han ved at hengive sig til denne Last
ufejlbarlig vil gøre sig selv og sin store Familie ulykkelig.”
Der tilføjes: “Man har hidtil vist nogen Overbærenhed med Andersen, for
nemlig i Betragtning af hans store Familie, ligesom man heller ikke endnu har
kunnet opgive Haab om Bedring.
At Sogneforstanderskabet ikke skal lade noget hensigtssvarende og lovligt
Middel ubenyttet, der muligt kunne berede en Bedring hos Læreren og Frem
gang i Kundskab blandt Skoleungdommen, forsikres, hvorover behørig
Anmeldelse til Skoledirektionen ikke skal udeblive, naar den ej længer kan
nære noget Haab.”
2/4 1849 indløber et svar fra skoledirektionen angående Andersens ansøgning.
Skønt den mener, at omstændigheder og forhold nok kunne tale for en lønfor
højelse, så “drister” den sig dog ikke til at indgive ansøgning til ministeriet, før
Andersen med mere “tilfredshed” opfylder de fordringer, der lovmæssig og
“billig” må stilles til ham. Den anser det også for “ubilligt” mod kommunen
og de skolelærere, der “samvittighedsfuldt opfylder deres pligter.”
Direktionen finder også bestemmelserne omkring legatet temmelig uklare:
“Dog må det synes, at Legatets Bestemmelser nærmest har været at skaffe de
fornødne Midler tilveje til en Skoles Anlæg i Aarslev, og saaledes mere at
understøtte Kommunen end at forbedre Skolelærerens Løn. - Sognets Ring
hed - er desuden udtrykkeligt omtalt som et motiv. Derfor kan man heller ikke
indstille Legatet til Anvendelse i det ansøgte Øjemed.” Og endelig slutter
direktionen sit svar med at “betyde”, at rengøringen overalt i provstiet er ind
befattet i kirkesangerlønnen.
Efter skrivelse fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet af 29/11
1851 kan der heller ikke bevilges, at læreren tillægges de 10 rdl. rente fra lega
tet. Derimod skulle ministeriet anmode om efter forhandling med sognefor
standerskabet, “at afgive betænkning om, at der mon ikke nu måtte være
anledning til at forhøje skolelærerens løn til anordningsmæssig størrelse.”
I 1858 var embedet tillagt følgende løn:
1. 2 jordlodder på 9 tdr. land.
2. Fourage: 128 lispund hø og 192 lispund halm.
3. 6 tdr. rug og 35 tdr byg betalt efter kapiteltakst.
4. Kirkesangerløn: 10 rdl. årlig.
5. Kirkebylærerløn: 10 rdl årlig.
6. Skolepenge: 1 rigsdaler for hvert skolesøgende barn årlig.
7. Offer og accidenser: anslået til 74 rdl.
8. Legatrente: 10 rdl. årlig.
9. Ildebrændsel til skolens og lærerens brug: 15.000 stk. tørv og
1 favn brænde.
10. Fribolig og have.
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1899 var den samlede lønindtægt: 985 kr. årlig.
I 1918 var begynderlønnen årlig 1220 kr. dertil kom et dyrtidstillæg på 300
kr. samt brændselshjælp 350 kr.

Skoleligningen.

Udgifterne til skolevæsenet, hvoraf skolebygningen og lærerlønnen udgjorde
den største del, skulle fordeles på beboerne ved en årlig ligning. Den blev
foretaget af skolekommissionen samt 4 hæderlige mænd fra sognet og ind
sendt til skoledirektionens godkendelse.
Tre forhold skulle tages i betragtning: Beboernes hartkorn, deres formuetil
stand og “deres billighed”. Man kunne i visse tilfælde sætte tjenestetyende i
skolebidrag. Den eneste, der blev fritaget for bidrag, var præsten.
Skolepatronen skulle føre et ordentlig regnskab over udgifterne til skole
bygningen og lærerlønnen og over den specielle skolekasse, hvis indtægt skulle
komme fra kirkelysepengene, skoletavlen, som på bestemte søndage blev
ombåret i kirken, frivillige gaver, afgift af konge- og kirketiende samt bøder.
Samme kasse skulle betale lærebøger og skrivemateriale for fattige børn, bibler
og læsebøger samt andre rekvisitter til brug i skolen.
“Ar 1831 samledes Aarslev-Hørning Skolekommissions Medlemmer tillige
med 4 tiltagne Mænd, nemlig Gaardfæster Jens Danielsen, Gaardmand Peder
Jespersen af Aarslev, Johan Hornbech af Hørning og Gaardfæster Jens Ander
sen af Krogsager i Aarslev Skole for at foretage Skoleligning.”
Da Skolekassen havde underskud, måtte det indtil videre vedtages, at beboer
ne selv måtte forsyne deres børn med de fornødne skrivematerialer, naturlig
vis “med renhed og orden, således at skrivebogen måtte være forsynet med et
omslag og bestå af i det mindste et par ark.”
Efter 1833 bestemtes det, at for den efterfølgende tid skulle en af kommissionsmændene sørge for, at skolen var forsynet med de nødvendige skrivemate
rialer, nemlig: papir, blæk, grifler, blækglas og med tiden også et par regnetavler.

Skolegang og forsømmelser.

Efter skoleanordningen 1814 skulle skolebørnene inddeles i 2 klasser, nederste klasse med de 7-10 årige og øverste klasse med de 11-14 årige. Begge klas
ser skulle gå i skole tre hele eller seks halve dage om ugen. Fra 1. marts til 1.
nov. fra kl. 8-11 og 13-16 og fra 1. nov. til 1. marts fra kl. 9-12 og 13-15.
Anordningen indskrænkede imidlertid sommerskolegangen ved at fastsætte en
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høstferie for alle på 4 uger. Hertil kom, at øverste klasse kun skulle gå i skole
2 fulde dage fra 1. jun. til høstferien, og at skolekommissionen lokalt kunne
tillade gårdbrugere at beholde deres børn og tyende, der var over 10 år, hjem
me til markarbejdet 2-3 uger i såtiden og 3-4 uger om efteråret (pløjetiden).
Efter plakat af 27/8 1818 kunne det tillades, at børnene i øverste klasse i som
mermånederne kun skulle gå i skole een fuld dag eller 2 halve dage ugentlig,
imod at de i lige så lang tid om vinteren gik i skole 4 fulde dage. Børnene i
nederste klasse gik så i skole 4 hele dage ugentlig om sommeren og kun 2 hele
eller 4 halve dage i vintermånederne.
Og endelig efter lov af 2/5 1855 at undervisningen må ophøre for øverste klas
se om sommeren fra maj til september, begge måneder medregnet, når sam
me klasse om vinteren har 4 hele dages undervisning ugentlig og ferien i pløje
tiden bortfalder. Yngste klasse skal da om sommeren have 5 dages undervis
ning ugentlig.
Angående skoleforsømmelsen skelnedes mellem lovlig forsømmelse, såsom
sygdom, dårligt vejr og ufremkommelige veje, og ulovlig forsømmelse, hvor
der skulle idømmes mulkter på 3 skilling pr. dag, ved gentagelsestilfælde skul
le mulkterne fordobles til 6 sk., 12 sk., 24 sk. o.s.v.
Skolelæreren skulle holde kontrol med forsømmelserne og i skolejournalen
endvidere indføre årsagen til forsømmelsen.
Skolekommissionen skulle ved det månedlige møde gennemgå forsømmelser
ne og idømme mulkter, og skoledirektionen skulle hvert kvartal modtage en
fortegnelse over samme. Skoleforstanderen skulle sørge for, at pengene kom
ind. Hvis han ikke formåede dette ,skulle patronen, forinden udpantning kun
ne ske, oplæse kravet på kirkestævne. Havde betalingen ikke fundet sted inden
8 dage, kunne restancelisten sendes til amtmanden.
I sommeren 1816 havde der på grund af skolestuens istandsættelse overhove
det ikke været nogen skolegang i Aarslev. Derfor bestemte kommissionen, at
begge klasser skulle gå samlede i skole hver dag i den kommende vinter.
Præsten mente dog, at det ville “hindre” undervisningens “heldige fremgang”,
da skolelæreren ikke kunne have det nødvendige tilsyn med børnene, når
antallet blev så stort (27 skolepligtige børn), og undervisningen så forskellig.
Han indvilliger dog heri “som en begyndelse.”
Kommissionen pålægger skolelæreren med “flid og iver at antage sig ungdom
mens undervisning,” ligesom også børnene blev formanet til “at lægge vind på
flid, orden, sædelighed og anstændighed, ej alene i men også uden for skolen.”
14/3 1817 anmelder læreren, at nogle børn i øverste klasse var begyndt at
svigte “den hidtil hele vinteren så ordentlige skolegang.” Og da grunden hertil
var, at man nu havde påbegyndt markarbejdet på gårdene, bestemtes børne
nes skolegang på følgende måde: Yngste klasse skulle gå i skole hver dag fra 8II formiddag, og da de af ældste klasse, som var begyndt at forsømme, brug
tes til “plovkjøren”, bestemtes deres skolegang til at være fra kl. 16-19 om
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eftermiddagen, da de til den tid “ere hjemme af marken”.
Den 1. maj får børnene i ældste klasse fri i 4 uger. “Endskønt anordningen
ikke tillod mere end 3 ugers frihed i sædetiden om foråret, tog kommissionen
sig dog den frihed at give dem en uge mere på grund af det vanskelige vejrlig.”
Nogle forældre havde ytret ønske om, at børnene i ældste klasse denne som
mer (1817) måtte gå i skole fra 1 til 3 hver middag. Men da skolelæreren ved
en sådan bestemmelse “ikke fik nogen dag fri”, mente kommissionen, at man
burde “lempe sig efter hans tarv” især på grund af hans økonomiske forfat
ning.
Så skolegangen blev da følgende: den mindste klasse fra 7 til 11 formiddag og
fra 16 til 18 eftermiddag, mandag, tirsdag og onsdag. Øverste klasse fra 12 til
15 eftermiddag de samme dage. Det blev dog kun til 9 timer ugentlig imod de
anordningsmæssige 12 timer, men kommissionen foretrak en “stadig skole
gang af færre timer for en flere timer ustadig”.
16. januar 1820 fandt kommissionen, at børnene siden “Hellig 3 Kongers
Dag ordentlig havde søgt Skolen, og det ej uden Nytte”. Dog anmærker
præsten: “at han ved at passere igennem Gaden som oftest fandt den Klasse,
som ikke var i Skole, at ligge paa Gaden og gjøre Støj; og endskjøndt han
langt fra ikke misunder den uskyldige barnlige Alder sin Leeg og uskyldige
Tidsfordriv, saa troede han dog, at heri burde være nogen Indskrænkning, da
saadant ellers let kunde udarte og blive anstødeligt for Fremmede som rejser
igjennem Byen”.
Kommissionen formaner derfor børnene “stedse at være sædelige og anstæn
dige ved deres Leg, og ikke at anvende hele Dagen paa Gaden hvor intet nyt
tigt læres”.
21. februar 1823: En del børn havde forsømt på grund af “det strenge vejr”,
ligesom sygdom også havde været medvirkende til en del forsømmelser. Men
ellers var der fremgang at spore hos dem “der stedse var holdt til skolen”.
Ved mødet i april ser man med fornøjelse, at børnene havde gjort god frem
gang “saavel i inden- som udenadslæsning som i skrivning og regning”.
Den 27 juni erfaredes, at nogle af de skolesøgende børn i den seneste tid hav
de forsømt, og da høsten stod for døren, besluttedes det at give børnene høst
ferie i 4 uger.
I september var det igen galt med de ældste børns skolegang, “da de børn hvis
forældre eller husbond der havde jord at drive, havde meldt at de behøvede
børnene i sædetiden”. Kommissionen tilstod dem da den anordningsmæssige
frihed i 4 uger.
Hele vinteren 1823-24 finder ingen forsømmelse sted på nogle få nær, som
må blive hjemme på grund af udslet, og der spores fremgang i undervisnin
gen.
Ved bispevisitats i 1834 står det ikke alt for godt til, hverken med hensyn til
præst, lærer eller skolekommission. Ved ungdommens overhøring i kirken
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udebliver mange, men ellers viste de dog “god bekendtskab med lærebog og
bibelhistorie, enkelte udmærkede sig, de læste godt efter bogen og de tre sid
ste års konfirmerede var ret gode”. Af skolepligtige børn var der 24 i øversteog 35 i nederste klasse. Børnene i øverste klasse læste godt, i religion meget
udmærket, bibelhistorie kun udmærket, regning antagelig, skrivning god. I
nederste klasse stavelæses der godt, og der skrives på tavle.
Men: Skoleprotokollen var meget ufuldstændigt ført. Læreren var antagelig til
at katekicere, men ellers “bar han Præg af Næsvished og Dristighed, kan ikke
roses for Iver i sit Embede”.
Der var sandsynligvis intet tilsyn med skolen “ellers uden mindste Kraft og
Aarvaagenhed”. Skolestuen var for lille. Præsten vidste kun lidt besked med
skolen. - “Alt kun søvnig Ligegyldighed”. M øderne var for få og uden ansvar
for undervisningen. - Fremgangen var dog antagelig.
“Præsten lader forfærdelig søvnig og ligegyldig for sit Embede, her er aldeles
ingen Disciplin, ingen Katecisationsbog eller Skolebesøg”. Der var ikke man
ge antegnede forsømmelser og mulktering brugtes ikke.
Skolekommissionen så dog stadig i den efterfølgende tid med ret milde øjne
på skoleforsømmelserne. M an undskyldte sig med en del sygdom o.l. Og nøje
des med påmindelser om, at forsømmelser “paa ingen Maade kunde tillades,
men at man for denne Gang forskaanede dem for Bøder, imod at Børnene for
Fremtiden stedse besøgte Skolen”.
I juli 1843 udeblev 10 børn fra provstevisitats, de blev derfor idømt en mulkt
af 2 mark.
Ved bispevisitats 4. juni 1850 var sognepræsten hr. Schou nylig død. kapellan
Ove fungerede. - “Hr. Oves kristelige Stræben og praktiske Dygtighed staar
vismok langt over hans Videnskabelighed i Indsigt”. J.J.Andersen, skolelærer
for 16 børn i øverste og 14 børn i nederste klasse katecisere nogenlunde godt.
Skolens fremgang er antagelig.
I årene fremover idømmes der nu jævnligt mulkt for skoleforsømmelser, hvilke
dog bliver mindre og mindre i antal efterhånden.
Ved bispevisitatserne lyder det bl.a.:
8. september 1882: “Lærer Jensen, der skal være en udpræget Venstremand,
præstere en i alle Henseender god Skole, hvilken jeg prøvede i Retskrivning,
Hovedregning, Skrift- og Boglæsning, Religion med Psalmer, saavel fremsagt
som sungen, ligesom jeg ogsaa saa Gymnastikken.”
16 juni 1893: “Søren Jensen, 58 Aar, Skolelærer og Landstingsmand. Vikar:
Karl Peter Thorvald Jørgensen, 26 Aar. 26 skolepligtige Børn, som ved idelig
Vikariering af Lærer er sadt en del tilbage. Vikaren, som i 3 Aar har været i
Artilleriet, er uøvet. Summa af Karaktererne = g-.”
24 juli 1899: “Lærer Søren Jensen, 64 Aar, Folketingsmand. Vikar: Frederik
Hansen Kvist, 25 Aar. 26 Børn undervises flinkt'og med Liv og Lyst....”
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I 1858 går øverste klasse i skole 4 dage om ugen fra kl. 8 1/2-12 og fra 13-15 i
tiden fra 1. okt. til 1. maj. De øvrige 5 sommermåneder har de fri.
Nederste klasse går i skole i 2 dage fra kl. 9-12 og 13-16 i vinterhalvåret. I
sommerhalvåret i 5 dage fra 7-12.
Hovedfagene var: Religion, skrivning, regning, læsning, historie, geografi,
sang og gymnastik. Pigerne havde dog ikke gymnastik, men derimod håndar
bejde.
I 1914 er fagene de samme, men begge klasser går nu i skole 3 dage ugentlig,
hveranden dag, med 6 timer i vinterhalvåret. I sommerhalvåret er de i skole 6
halve dage med ældste klasse fra 8-11 og yngste fra 13-16.

Indbyrdes undervisning.

Ifølge bestemmelse af 3/9 1822 om indbyrdes undervisning skulle skoledagen
inddeles i læse- og staveskole, skriveskole og regneskole. Klassen blev inddelt i
afdelinger med hver deres bihjælper (valgt blandt eleverne), som skulde udsty
res med en stok og et bihjælperskilt. Læsning efter tabel foregik på den måde,

Årslev skole 1939, børnene og lærer Andersen.
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at eleverne på lærerens signal i piben stillede op i række. Derefter gik bihjæl
perne fulgt af deres elever til hver deres tabel, der hang på væggen. Ved endnu
et signal fra læreren begyndte læsningen. (De første 48 tabeller var udelukken
de stavetabeller).
Adgangen til at lære geografi skulle være en belønning for børn, der viste flid,
orden og dygtighed. Men der var ikke mange lærere på landet, der kunne
undervise i geografi.
Den indbyrdes undervisning tiltalte kongen både på grund af besparelser, og
fordi den havde et militært islæt. Man kunne uanset elevtal nøjes med een
lærer og een skolestue. Læreren skulle blot inddele eleverne i underafdelinger
og holde undervisningen i gang ved at pibe i fløjten, når de enkelte afdelinger
skulle skifte til en ny tabel, og holde ro og orden. Desuden skulle han føre en
omhyggelig dagbog over undervisningens gang.
Sandbordet var et væsentlig inventar til skriveundervisningen efter den ind
byrdes undervisningsmetode. Det skulle bestå af et enkelt bræt som bordplade
med lister for begge ender. Desuden skulle der være en indretning, så tabeller
ne kunne anbringes foran bordet. M an skrev så mgd en jern- eller træpind i
sandet.
Selvom metoden aldrig blev nogen succes i almueskolen, dels på grund af de
mange forsømmelser, dels var systemet så indviklet, at det var vanskeligt for
forældrene at forstå meningen med det, så deres i forvejen manglende for
ståelse for skolegangens betydning forøgedes kun endnu mere, fastholdtes
metoden til langt op i 1840erne.
M etoden når også til Aarslev skole. Første gang, kommissionsprotokollen
nævner den, er efter mødet 23/2 1824. Præsten meddeler da: “at ligesom det
er befalet, at der skal anskaffes 1 Sæt Tabeller til den indbyrdes Undervisning
til hvert Pastorat, således har Hans Majestæt Kongen skænket halvfjerde-hundrede Sæt Tabeller til at uddele gratis til de Skoler, som ikke har Evne til selv
at anskaffe dem. Ifølge heraf har Hr. Amtsprovst Piesner haft den Godhed at
skrive efter to Sæt Tabeller til Aarslev og Lime Skoler. Endskønt det med
Hensyn til det lille Antal Børn i Aarslev Skole, synes det, at den indbyrdes
Undervisning er mindre nødvendig her, så vil Kommissionen dog lade det
være en kær og hellig Pligt også heri at komme vor elskede Landsfaders
Bestræbelser i møde med Velvilje, hvilke haver til Hensigt at befordre almeen
Oplysning blandt sine Undersåtter.”
Med taknemlighed vil derfor kommissionen modtage det til denne skole
skænkede sæt tabeller og bestræbe sig for snarest muligt at bringe undervis
ning i stand.
6 år senere mener kommissionen, at den indbyrdes undervisning nok kunne
begynde ved den plads, der var i skolen, når blot et par opstandere blev sat på
bordene. Der skulle dog isættes 5 fag nye vinduer i skolestuen.
Tabellerne skulle klæbes på pap, men det vedtog man at udsætte til næste
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møde, da ingen med sikkerhed vidste “at beregne samme”. Ved mødet 22/10
1830 lover hr. Strøver “ufortøvent” at klæbe tabellerne på pap.
I 1834 mener biskoppen at skolestuen er “meget for lille” til indbyrdes under
visning. Inden året er omme blev den udvidet med 1 fag.

Gymnastikken.

Anordningen 1814 krævede kun gymnastiske øvelser, såsom “løbe-, springe-,
klavre-, svømme- og militære øvelser”, hvor der fandtes duelige lærere hertil.
Men der blev snart stillet krav om undervisning heri overalt. Præsten måtte
næsten overalt kæmpe med kommission, grundejere og lærere om at få denne
etableret. Det krævede indkøb af de nødvendige apparater. En gymnastikøvel
sesplads var mange steder ikke at opdrive.
Også ved skolen i Aarslev gav indførelsen af gymnastik anledning til mange
problemer og skriveri derom. Kommissionen vedtog den 25/3 1835 “med
Hensyn til Gymnastikken skulle Pladsen snarest efterses og det manglende
anskaffes, hvortil Skolelæreren lovede at give den fornødne Anvisning i Over
ensstemmelse med den approberede Lærebog i Gymnastikken, dog saaledes,
at da ingen Lejlighed gave; til Svømning, behøvedes Svømmeredskaber ej at
anskaffes.”
Aret efter måtte læreren anmodes om at give en fortegnelse over manglerne
ved redskaber og sende den til præsten, som da såvidt muligt ville sørge for, at
de blev reparerede for skolekassens regning.
24/2 1839 må præsten sende et andragende til skoledirektionen, da man var i
“forlegenhed med de gymnastiske Apparaters vedligeholdelse i Pastoratet”.
Der var ikke penge dertil i skolekassen.
Efter en undersøgelse over gymnastikkens tilstand på landet i 1843, klager
gymnastikdirektøren over tilstandene i Sønderhald, han må især fremhæve
Aarslev skole, hvis lærer, “der var Seminarist fra Vestborg og over hvis Pligt
Hans Højærværdighed før har klaget, endnu ikke anvender nogen Flid, hvor
for Skolen ingen Fremgang gør”. Og i 1845 får skolelæreren et pålæg om at
tage sig af gymnastikundervisningen i hans skole med “flid”, samtidig under
rettes sogneforstanderskabet om at føre tilsyn med samme.
2/4 1846: Gymnastikpladsen skal renses for sten og påføres en del grus, hvori
ingen sten er.
Ifølge cirkulære fra Cultusministeriet af 17 maj 1861 angående gymnastikun
dervisningen tilstilles de “ærede Sogneforstanderskaber” i Sønderhald herred
følgende skrivelse fra provsten Elias Koch:
1. at tilstille mig Underretning om, hvor Læreren formedelst Alder eller af
andre Grunde ansees for at være uduelig til at give Gymnastikundervis
ning.
2. at sørge for, at der føres tilbørligt Tilsyn med den daglige Undervisning,
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samt ved de halvårlige Examiner aflægges Prøver også i dette Fag.
3. at foranstalte, hvor samme ikke allerede haves, anskaffedes anordnings
mæssige planerede, grusede og indhegnede Pladser med de til Undervis
ningen hørende anordningsmæssige Apparater, samt påse at der i Efterårs
månederne gives Undervisning i de forberedende Øvelser inde i Skolestu
en, når Vejrliget ikke tillader Øvelser på Gymnastikpladsen; og endelig
4. at påse at Læreren ved hver Uges Ende i Skolejournalen indføre, hvor man
ge Timer der i Ugens Løb er foretaget Øvelser, samt våge over at ingen
utilbørlig Afkortning i Undervisningen finder Sted”.
1882: Der findes ingen rum til gymnastikundervisning, men legepladsen
benyttes “saa ofte Børnene ville”. Pladsen var 600 kvadratalen stor.
1901: Drengene har nu gymnastik 2 timer ugentlig i et lejet lokale (forsam
lingshuset).

Lærerstanden.

Skoleanordningen 1814 krævede, at skoleembedet skulle besættes med semi
narister eller, hvor sådanne ikke kunne fås, med andre duelige personer. Men
i begyndelsen var hverken seminaristernes kapacitet eller befolkningens øko
nomi og indstilling i stand til at få gennemført en større udskiftning af de eksi
sterende skoleholdere, der dels bestod af degne, dels lærere, hvis baggrund
kunne være af temmelig blandet karakter.
Hans Nielsen Thyboe: blev kaldet til skoleholder og kirkesanger i Aarslev
den 14. novbr. 1812.
N.J. Juul Andersen:
Dimitteret fra Lyngby seminarium ved Grenaa 13.
sept. 1819. Huslærer hos pastor Friis i Aarslev i 3
år. Derefter hjælpelærer for Thyboe i 1 år. Aflægger
skolelærereden som kirkesanger og skolelærer i
Aarslev 22 maj 1823.
Søren Jensen:
Dimitteret fra Lyngby Seminarium v. Grenaa i
efteråret 1854. Fra 1. nov. samme år hjælpelærer
for J.J.Andersen. Fra 26 juli 1856 til 15 marts 1858
lærer i Hedegaard og Fjellerup. Blev 15 marts 1858
kaldet til lærer og kirkesanger i Aarslev.
M.P.Skou:
Dimitterede fra Jelling Seminarium 1895. Anden
lærer i Langaa 1895-1897, derefter lærer og kirke
sanger i Skjørring. Fra 1. maj 1905 førstelærer og
kirkesanger i Aarslev.
Mads Laursen Jensen: Seminarist fra Nørre Nissum Seminarium 1897.
Hjælpelærer på Thyholm 1897-1899. Andenlærer
ved Struer 1899-1901. Enelærer i Hvornum v.
Hobro 1901-1909. Enelærer i Aarslev 1. aug.
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Henrik C. Henriksen:

1909 .

Dimitteret fra Ranum Seminarium 1909. Anden
lærer ved Støvring 1909-1910. Andenlærer i Ry
Stations by til 1913. Enelærer i Aarslev fra 1. maj
1913.
Hans Hansen Halvgaard: Dimitteret fra Odense Seminarium 1913. Lærer i
Lumby skole til 31. okt. 1913, i Højbjerg fra 19131914. I Sall til 1. sept. 1917, da han blev kaldet til
lærer i Aarslev.
Vagn Andersen:
Blev lærer og kirkesanger i Aarslev 1923.
1858- hob"
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LÆRER ANDERSEN

Hans Nielsen Thyboe har før tiltrædelsen som lærer i Aarslev en del proble
mer omkring embedet og henvender sig derfor til biskoppen med følgende
skrivelse:
Deres Højærværdighed tilgiver, at jeg er nødsaget til at henvende mig til Dem
i Anledning af Aarslev Skolelærer- og Kirkesangerembede, som jeg sidste 14.
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Nov. har erholdt Kaldsbrev på. Straks efter, at jeg havde modtaget mit Kalds
brev, indfandt jeg mig hos Hans Velærværdighed Hr. Hviid og foreviste ham
det. Ved denne Lejlighed beklagede ham mig, at jeg skulle paatage mig slige
besværlige Kaldspligt under saa saare ugunstige Omstændigheder, da min
Formand Sr.Borup, som fratraadte Embedet straks efter Høsten dette Aar, ej
alene havde medtaget alt, hvad der var indavlet, som ogsaa kunne tilkomme
ham, men endog bortført Gødningen fra Degneboligen uden at saa Vinter
sæd. Og hvad endnu værre er, han har hævet Skolekornet, som var forfalden
sidstafvigte Mortensdag, saa jeg indtil Mortensdag 1813 i visse Indkomster ej
erholder stort mere end det Uvisse.
Naadige Herre! Jeg kan ej flytte til Aarslev uden at sætte mig i en
betydelig Gæld. Jeg flytter did med Kone og 3 smaa Børn og venter snart det
fjerde uden at have noget at leve af førend efter et helt Aars Forløb. Jeg gyser
ved Tanken om min Fremtid. Det nødvendige Brødkorn kan jeg ikke engang
erholde for 200 Rdl., hvis Tilvejebringelse jeg ingen Udvej ser til, langt min
dre til det mere som endda behøves. Min underdanigste Bøn, Højædle og
Højærværdighed Hr. Biskop! er denne: at De naadigen ville ihukomme mig
med høje Bistand i denne min store Nød, til hvis Afværgelse jeg hverken kan
eller tør foreslaa Midler. Tilgiv min Dristighed! Jeg bære med Taalmodighed
enhver Besværlighed med Haabet om en bedre Fremtid. Den Gæld jeg nødsa
ges til at gøre, kan jeg umulig betale ved Aarslev Skolelærer- og Kirkesanger
embede, hvis jeg ikkun turde gøre mig Haab om noget bedre, naar Lejlighed
gaves.
I Haab om naadig bønhørelse”.
Efter at Thyboe i foråret 1822 havde gennemgået en langvarig sygdom, følte
han sig så svag “baade paa Sjæl og Legeme”, at han ikke så sig i stand til at
bestyre embedet tilfredsstillende. Han søger derfor om at få hjælpelærer, hvil
ket også bliver bevilget.
Skolelærer Andersen der, indtil han tiltræder embedet som hjælpelærer, har
været huslærer hos pastor Friis, får herfra følgende skudsmål: er en meget
duelig Ungdommens Lærer, der for sin moralske Opførsel fortjener Ros og
kunde med rette kaldes et sædeligt Menneske”. Han er “et veldannet M enne
ske, der besidder gode Kundskaber og er særdeles duelig i sit Fag”. Sådan
udtaler hr. Søndergaard på Brusgaard sig om Andersen.
Efter at have været i embedet i 31 år, i hvis forløb både præstens og sognets
syn på Andersens forhold og evner i lærergerningen på ingen måde svarer til
ovenstående rosværdige omtale, søger han skoledirektionen om at få hjælpe
lærer, da han har fået et svagt syn. Og hertil føjer forstanderskabet: “Da Aar
slev Skole allerede længe har lidt under Skolelærer Andersens Svækkelse, er
det højest ønskeligt, at en duelig Hjælpelærer beskikkes ham”. Man beder
direktionen om at ville drage omsorg for, at en duelig lærer, helst med bedste
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karakterer, kan blive antaget.
Den 26. juli 1857 søger Andersen om entledigelse (afskedigelse) med pensi
on, hvortil skoleforstanderskabet afgiver følgende betænkning: “det er højest
ønskeligt, at Andersen snarest muligt entlediges fra sit Embede, da Aarslev
Sogn trænger til en duelig Skolelærer. Skønt vi, efter vores Overbevisning,
maa finde Andersen aldeles uværdig til Pension, vil det dog i Betragtning af
den hjælpeløse Forfatning i hvilken han indkommer, dersom der aldeles ingen
Underholdning tilstedes ham , henstiller vi, at der tilstilles ham højst 1/3 del af
Embedets Reguleringssum i Pension”.
At skoleforstanderskabet fik deres inderlige ønske om at få en duelig lærer
med de bedste karakterer som hjælpelærer og senere afløser for Andersen
opfyldt, kan der vist ikke herske tvivl o m Hvad Søren Jensen kom til at betyde for Aarslev skole, ja, for hele sognet, kan
vist ikke siges bedre end ved følgende citat fra en mindeartikel i Randers Dag
blad 5 marts 1921, skrevet af en tidligere elev N. Nielsen Vad:

Årslev skole 1952, børnene, lærer Andersen og lærinde frøken
Davidsen.
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“Hvad han meddelte til Oplysning var indoptaget i og gennemglødet af hans
Personlighed. Derfor kunne han give os, hans. Elever, den Danske Historie
saaledes, at de historiske Skikkelsers Tale og Vilje i vor Bevidsthed samledes i
hans Person. Og han kunne gennem den kristelige og folkelige Historie vække
i os Længselen mod det Høje, mod Idealerne, som Planterne rækker mod
Solen. - Selvfølgelig maatte det vække M odstand fra det gamle tilvantes Side,
- der var alt for lidt Lærebogsterperi. Men hans Gerning og hans Maade sejre
de som den stille Magt og staar nu i hele hans Virkekreds som det ideelle.Der var lavt til Loftet i den gamle Skole i Aarslev, men det hvælvede sig til et
Tempel, naar vi hørte paa Jensen.”

Henvisninger.

Erik Nørr: Præst og Administrator.
Sognerådsprotokoller og Skolekommissionsprotokoller i Sønderhald Egnsar
kiv og Sønderhald kommunes arkiv.
Præstearkiv, Bispearkiv, Provstearkiv, Amtsarkiv og Godsarkiv m.m. i Lands
arkivet for Nørrejylland.
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En overpløjet gravhøj i Tårup.
AF SØREN DYRSKJØT
Det er et almindeligt syn i den danske natur at se små uanseelige forhøjninger
typisk placeret på åben mark. Kun særligt interesserede ved, hvad det betyder,
nemlig et overpløjet gravanlæg fra den danske oldtid. Det er synd og skam, at
disse gravanlæg fra stenalder, broncealder og jernalder (vikingetid) i en sådan
grad er blevet plyndret og udraderet fra at være stolte mindesmærker fra en
svunden tid.
Også i Sønderhald kommune findes et meget stort antal af disse ødelagte min
desmærker, og tid efter anden pløjer landmanden intetanende store sten op,
som han møjsommeligt fjerner. Til sidst er han godt træt af at få sin plov øde
lagt på disse sten, og han beslutter en gang for alle at få stenene fjernet. Her
ved slettes de sidste vigtige spor af anlægget.
Landmand Kaj Jensen på Slettengård i Tårup havde en sådan overpløjet høj
på sin mark op mod Sletten plantage øst for Tårupvej. Gennem mange år har
han og hans forgænger pløjet store sten op, for et par år siden hele 15 sten.
Højens omkreds var netop synlig i terrænet.
Højen er i museumssammenhæng en gammel sag, idet den allerede ved sogneberejsningen i 1893 fik følgende ord med på vejen: “Mellem Tårup By og
Mindesmærke nr. 24 (den brune høj) Kar været 3 a 4 Høje på den flade og
lave Mark; men deres Plads kendes nu næppe”.
I 1961 blev der også pløjet på nogle sten, hvorfor daværende amatørarkæolo
ger M. Saaby og Vindberg med assistance fra Århus forhist. museum foretog
en nærmere undersøgelse, idet man blotlagde centralgraven. I beretningen fra
Saaby skriver han, at højen bærer præg af tidligere gravning. M an afdækkede
en større samling nævestore sten. Undersøgelsen gav iøvrigt ingen fund af
betydning, idet graven ikke indeholdt gravgods eller spor af en kiste. Randste
nene blev ikke afdækket.
I 1991 indhentede daværende medlemmer af Rougsø og Sønderhald lokalhi
storiske foreninger Kulturhistorisk Museum Randers’ tilladelse til at foretage
en endelig udgravning af højen med henblik på at få anlægget registreret og
slettet. Museet hjalp med sagkyndig bistand og maskinkraft, idet et sådant
arbejde er fysisk krævende.
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Plantegning af højen, bemærk de velbevarede randsten i
vestkanten.
Udgravningen indledtes dog med skovl, idet randstenkredsen blev frigravet
først. Det viste sig hurtigt, at usædvanlig mange randsten til gravanlægget,
hvis diameter målte 16-18m, var bevaret. De bestod af store marksten stillet
på højkant. Indenfor lå 3-4 rækker hovedstore marksten som et omkransende
stentæppe. Randstenene manglede næsten i nordsiden og helt i østsiden, men
sporene efter dem sås i den lyse sand-lerede undergrund.
Herefter blev højen, hvis omkreds vi nu kendte, opdelt i fire kvadranter, og
der blev udlagt en krydsbalk med centrum der, hvor vi forventede centralgrafén måtte være. Ideen med at bevare en balk til sidst er den, at man derved
bevarer den oprindelige overflade og kan læse evt. højfaser i profilen.
Pløjejorden i de 2 sydligste kvadranter blev herefter udgravet med rendegra
ver. Herved fik vi kontakt med centralgraven bestående af en dynge næve- til
hovedstore sten, hvis omkreds målte 4,5 x 2,7 m., længderetning øst-vest. Der
var 2-3 skifter af sten, men ingen sikre tegn på en grav. Lige øst for stendyn-

Højen under udgravning, set fra øst, i baggrunden er man ved
at undersøge et fyldskifte uden for højen.
gen blev et areal på 4x1 m. gravet til gammel markoverflade, og der fremkom
de tydeligste ardspor efter oldtidslandmandens pløjeredskab. Disse ardspor
blev iøvrigt konstateret flere steder i anlægget. I den sydvestlige kvadrant
fremkom flere stentæpper, som ikke var regelmæssige, men virkede rodet. Et
par tilsvarende fremkom i mindre format i den sydøstlige kvadrant.
Alt i alt var vi godt tilfredse med resultatet indtil nu. Det vi håbede på var, at
der under stendyngen skulle dukke gravanlæg op, og at der rundt omkring i
anlægget skulle være bigrave, hvilket er meget almindeligt. Disse består oftest
af urner nedsat flere hundrede år senere end anlæggelse af den første grav. Vi
var også spændte på, om der skulle være flere højfaser.
Stendyngen i centrum blev møjsommeligt fjernet og i undergrunden fremkom
et gråligt fyldskifte på størrelse 240 x 80 cm., som blev tolket som en grav.
Det viste sig dog hurtigt, at det formentlig var nedsivning fra en bortrådnet
stammekiste med lig. M en dermed havde vi så et godt indicium for, hvor i
gravanlægget kisten har stået. Der blev ikke fundet gravudstyr eller spor af
liget. Lidt skuffede fortsatte vi med udgravningen af de mærkelige stentæpper.
Det blev ikke klarlagt, hvad betydning de havde i anlægget. Det kan muligvis
være fra en ældre højfase, hvor man så senere har benyttet sten herfra til
opbygning af den nye højfase.
Nu blev randstenene fjernet, men der fremkom ingen bigrave. Sådanne grave
kan ofte findes netop ved randstenene.
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Oldtidspløjespor - ardspor - i den østlige del under højen.
I baggrunden centralgraven endnu før udgravning.
De nordlige kvadranter blev ikke tømt. Her kan skjule sig gravanlæg, men det
må vente til en anden lejlighed.
På vestsiden af randstenene blev konstateret et større fyldskifte, hvis ud
strækning og betydning ikke blev klarlagt. Det vil kræve en større jordaf
rensning. Det kan muligvis være fra bosættelse.
Anlægget blev ikke dateret, men må efter sin opbygning stamme fra broncealderen. Der blev således ikke fundet materiale af daterende art. Her tænkes på
lerkarskår med karakteristika, broncer, kistespor, ligdele eller trækul.
Men et resultat i sig selv er det, at vi nu ved, hvorledes gravanlægget nogen
lunde har set ud. Med en rand af store sten omkransende centralgraven be
stående af en bulkiste ompakket med marksten. Højen må antagelig være byg
get af græs- eller lyngtorv. Det blev ikke klarlagt, om der var flere højfaser.
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“På sporet”
fra Klosterengen til Tværsige.
AF EJNAR THUESEN JOHANSEN
Mens myndighederne i skrivende stund endnu overvejer hvilken bestemmelse,
der skal tages om den forlængst med transport nedlagte jernbanestrækning
Randers-Ryomgård, kan det være nærliggende i dette årsskrift at dvæle lidt
derved, da næsten 75% af baneanlægget netop gennemskærer de nordlige og
østlige områder af Sønderhald kommune. Bortset fra et par kilometer om
kring Allingåbro er det hele strækningen fra Klosterengen til Tværsige.
Overalt på de da ensomt beliggende stationer stod festklædte modtag
elseskomiteer, benovede tilskuere og skolebørn med dannebrogsflag og sang
bog i hånden for at byde toget velkommen på indvielsesdagen den 24. august
1876. Da banen blev nedlagt efter 95 års brug i 1971, markeredes denne
begivenhed kun med et enkelt beklagende skuldertræk.
I 1869 var banestrækningen Randers-Alborg åbnet, og forskellige røster
udtrykte ønske om at føre jernbanenettet ud til Djursland. Ved lov af 23. maj
1873 udstedtes koncession på en bane mellem Randers og Grenå på en af to
mulige linier. Det ene forslag skulle gå over Aarslev, Clausholm, Krogsbæk,
Thorsager, Kolind, Lyngby til Grenå, mens det andet blev stort set den linie,
som har været kendt siden.
At det blev den såkaldte “fjordrute” (kaldenavnet nok fordi hele strækningen
gennemløber det mest sumpede område), der vandt tilslutning, skyldtes mest
den nylig valgte konseilspræsident (statsminister) Jacob Brønnum Scavenius
Estrup, til Fjeld og Skaføgård, der også ejede Floes teglværk. Da samtidig
nogle af de mest prominente modstands-politikere, venstremanden Neergaard
og socialdemokraten R Knudsen også repræsenterede valgkredsene i Randers
og Djursland, kan man nok gætte på, at det var deres private og politiske
interesser, der gjorde udslaget for banens beliggenhed.
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Handelskredse i Århus frygtede, at den handel, der tidligere var normaliseret i
det århusianske handelsområde, ville gå til de kommende stationsbyer og til
Randers, og det var givetvis også de tre Randers-politikeres hensigt. Så allere
de knap to år efter åbnedes strækningen Århus-Ryomgård, efter at forbindel
sen til Grenå var etableret. Al denne “jernbanesyge” gjorde, at efter århun
dredskiftet var der også jernbaneforbindelse Trustrup-Ebeltoft og RyomgårdGjerrild-Grenå, hvorimod planer med en jernbane fra Allingåbro over Ørsted
til Fjellerup og flere andre ideer måtte opgives.
Hidtil havde man jo ikke kendt andre transportformer end sine egne ben, på
hesteryg eller kørende med heste- eller okseforspand. Så det er naturligt, at
jernbanedriften fik enorm betydning for de områder, der bedst kunne udnytte
denne fordel.
Volk Mølle Holdeplads

Volk Mølle Holdeplads
Såvel persontrafikken som godsbefordringen af de videre forarbejdede pro
dukter fra de omkringliggende mange naturforekomster i moser, skove, fjord
arealer samt ler- og mergelholdige skråninger, blev hurtigt meget udnyttet. I
de første mange år var det først og fremmest Uggelhuse station, der fik den
største værdi med transport af mursten fra Floes teglværk samt med tagrør og
andet, som fjorden og engene omkring kastede af sig. Senere blev det Auning,
hvor forudseende pionerer fandt beliggenheden ideel med industrivirksomhe
der for videreforarbejdning af omegnens naturprodukter. Der var ved statio
nerne anlagt forskellige skifte- og rangerspor, hvilket var en betingelse for fra58

og tilkobling af den kørende togstamme. Der kunne daglig i storhedstiden
afgå 5-10 fuldt læssede jernbanevogne herfra med både råtræ og mere eller
mindre behandlet træ til både bygningsbrug samt'møbler og madrasser. Kør
sel med kartofler og kartoffelmel var heller ikke ubetydelig, men især i begge
krigsperioder var det store boom forsendelse af tørv, briketter og formbrænd
sel. At Auning fik den største vækst blandt strækningens stationer skyldtes, at
hovedvejen Randers-Grenå krydsede jernbanen netop her. Hver dag sidst på
formiddagen fra Randers og sidst på eftermiddagen fra Ryomgård kom
“slæberen” langsomt trækkende mange fyldte godsvogne efter sig med egnens
produkter. Det største antal, som undertegnede som barn har talt, var 28
fuldt læssede vogne, men da var der også to lokomotiver til at trække og et
bagpå til at skubbe.
Postbesørgelsen blev selvfølgelig også intensiveret, så breve og pakker endda
blev sorteret i den altid bagerste postvogn i trækket. M an kunne endda lægge
et brev i postkassen i Uggelhuse om formiddagen, som modtageren i Auning
så fik bragt ud samme eftermiddag med postbudet. Det var dengang, da alle
opgaver blev udført med håndens bevægelse og hovedets snilde, inden auto
matik og computerstyring blev indført, - som det nu hedder sig til gavn for
helheden - nåh!

Auning station (omkring 1898-1900?).
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Persontrafikken fik nok lige stor betydning for alle stationer for forbindelsen
til Randers, både for arbejdere, handelen og skoleelever. Søndagsturen for
Randers-borgerne var især aktuel til Volk Mølle og Uggelhuse. For den først
nævntes vedkommende den helt store succes, når der var motorløb i bakker
ne, så var der flere tusinde tilskuere med toget. Selv Floes holdeplads fik sine
store dage, når de traditionelle idrætsstævner blev arrangeret på den i skoven
veltilrettelagte idrætsplads.
Langs jernbanen var de mange vejoverføringer beskyttet enten med led og et
møllehjul eller bomme, af hvilke ved de førstnævnte den enkelte selv “under
strafansvar” skulle åbne og især lukke igen. Det må have været drøjt f.eks at
være mælkekusk og hver eneste dag to gange at skulle igennem her, og måske
kunne han endda have to overskæringer på sin rute. Bommene blev enten
betjent fra stationen eller en på strækningen i et “banehus” boende ledvogter,
som samtidig flere gange daglig på sin trehjulede banecykel skulle kontrollere
banelegemets sikkerhedsmæssige forhold fra stationen og halvvejs til næste
station. Op- og nedhejsning af bommene foregik håndbetjent med et sindrigt
indrettet apparatur med drejning på et håndtag forbundet med et kamhjul
omviklet en jernkæde, der fra betjeningsstedet var beskyttet i en trækanal, og
således videreført til at påvirke bommenes bevægelse. Fra et ledvogterhus lidt
syd for Auning var dette kædetræk på over 500 meters længde ud til vejen
mod Tværsige. Særlig imponerende var det, når man så, hvordan to hold
bomme samtidig skulle betjenes, så måtte begge hænder bruges uafhængig af
hinanden.
Ca. en kilometer på begge sider af en station var der også et signal, der skulle
hejses, før togføreren havde tilladelse til at køre videre. For at vagterne kunne
vide, når et tog var på vej, blev der givet alarm ved afgang fra nabostationen,
og såvel en indendørs som en udendørs klokke med meget høj klang lod vag
ten fortælle, at nu skulle man være klar med sit gøremål, når toget var i sigte.
Denne sikkerhedsmæssige metode svigtede faktisk aldrig, for det var en æres
sag for den vagthavende for ikke bagefter at måtte lægge øre til bebrejdelser og
ironiske bemærkninger fra såvel overordnede som hele egnens befolkning. Når
signalet ikke var hejst, holdt toget nemlig stijle og lod sin skingrende fløjte
lyde, indtil den formastelige i meget hurtige vendinger udførte sit hverv. Man
hørte egentlig aldrig om uheld, for alle havde respekt for det sikkerhedsmæssi
ge både banepersonalet og de omkringboende, der skulle krydse sporene. Det
var først, da de motoriserede køretøjer steg i tal, og især da man samtidig ind
førte ubevogtede jernbaneoverskæringer og bevogtede med automatiske bom
me og blinklys, at katastroferne indtraf med mange dødsfald og invaliditeter til
følge af denne modernisering. Fare for selve togpassagererne har man heldig
vis ikke oplevet, skønt både heste, kreaturer og andre dyrs påkørsel ofte gav
alvorlige problemer.
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Uggehuse station set fra forsiden.
Helt uden for normale forhold kan det dog nævnes, at et tog med arbejdere
fra Randers til Tirstrup flyveplads den 4'april 1945 blev udsat for jernbane
sabotage mellem Floes og Grund, hvorved to blev dræbt på stedet, og yderli
gere to døde kort efter af deres kvæstelser. Det var for øjenvidner et sørgeligt
syn at se “damphesten” lægge sig til hvile på baneskråningen, mens de splin
trede gamle personvogne lå omkring. Så dermed er man nået op på mindst 10
personer, der er omkommet på strækningen.
Alt dette er nu historie, for i over 20 år har banelegemet ligget ubenyttet hen,
og især rangerområderne ved stationerne virker skæmmende og de mange sør
gelige begivenheder skræmmende. Men sålænge “veterantogs-fans” ved pro
paganda kan forsinke den endelige afgørelse, må vi vente på sporenes fjernel
se. Forslag om gang- og cykelsti kunne nok virke mere tillokkende for motio
nister, og for disse og andre ville f.eks. strækningen fra Allingåbro til Auning
blive omtrent halveret.
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Beretning.
AF AAGE KIRKEGAARD
Forholdene omkring vor forening har i 1992, som i de foregående år, formet
sig efter det traditionelle mønster med arkivarbejde, møder og studieture i
sommertiden.
Vi har i årets løb modtaget arkivalier af forskellig art til opbevaring i arkivet.
Der er i 1992 registreret 41 afleveringer omfattende oplysninger om tidligere
og nuværende generationers liv og levned.
Ved gennemgang af tilgangsjournalen kan det konstateres, at mange personer
har samlet meget i tidens løb og bevaret det til gavn og oplysning for efterti
den.
Blandt det modtagne materiale er der 23 protokoller fra Randers Amts Hus
mandsforeninger. Efter mine begreber burde disse protokoller fordeles ud til
de lokalarkiver, hvor de hørte hjemme, men det er et ønske, at de skal opbeva
res samlet. D.v.s. at eventuelle interesserede fra andre dele af Randersegnen
kan se dem her hos os.
Det vil føre for vidt at nævne de enkelte arkivalier her, men det hele med hin
anden er med til at fortælle om egnen her og de personer, der har været invol
veret i Sønderhald kommunes erhvervs- og foreningsliv, o.m.a.
Jeg gentager, hvad jeg efterhånden har sagt mange gange: “Pas på når I rydder
op!” Vi vil gerne være med til at sortere, bevare eller kassere.
Ud over det normale arbejde ved arkivet, et arbejde der snart bliver moderni
seret, er vi i styrelsen hver især igang med forskellig forskning og nedfældning
af resultaterne på tryk.
Resultaterne af disse forskellige projekter vil lidt efter lidt blive publiceret i
årsskrifterne.
Ejnar Thuesen har i det forløbne år afsluttet et stort værk i bogform om
Auning by og omegn. Bogen kan købes hos ham.
Klaus Moltesen arbejder med studie af de folkelige bevægelser og foreningsliv
i tiden fra disses opståen i 1800tallet og op til nutiden. (Et resultat af dette
arbejde kan ses her i skriftet).
Andre forsker i skoler (hvilket også fremgår i dette skrift), atter andre i bille
der, alt efter de forskellige aktørers interesse.
Som nævnt står hele vort arkivarbejde over for en modernisering. D.v.s. at vi
har anskaffet en P.C.er med dertil hørende udstyr og program (kaldet “Arkibas”, der er udviklet af S.L.A.)
Anskaffelsen af dette anlæg, som har kostet ca. 45.000 kr. er muliggjort ved
donation af Aage Louis-Hansens Mindefond. Jeg har tidligere rettet en tak til
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fru Louis-Hansen for hendes medvirken hertil, men jeg vil også gerne her
fremhæve, at vi er taknemlige for den gode hjælp og støtte, vi her har fået til
vort arbejde.
Hvornår vi så bliver dygtige nok til at bestyre anlægget vil tiden vise, men nog
le af os er godt igang med at lære det og lære fra os til andre.
I årets løb har vi været repræsenteret ved forskellige møder og kurser inden for
amtets afdeling af S.L.A.
I juni måned afviklede vi de traditionelle sommerture. Den 2. juni var vi på
aftentur til Ulstrup slot, hvor vi blev taget godt imod af fru og hr. Friis. Som
bekendt er Ulstrup slot en af Skeelernes fhv. efendomme. Slottet har, siden
Skeelerne måtte afhænde det, haft forskellige ejere. Ved Friis’ overtagelse var
slottet i en sådan tilstand, at det trængte til en kærlig hånd hist og her, og det
er tilfulde sket. Det er beundringsværdigt, at der er personer, der vil afse tid
og penge til en sådan restaurering, som Ulstrup slot har fået.
13. juni var vi på heldagstur til Mariager og egnen der omkring. Vi så Maria
ger kirke, som er en del af det gamle Mariager kloster. Ligeledes besøgte vi
Mariager museum og kørte tur langs fjorden til Cementfabrikken.
Som afslutning på turen besøgte vi “Den italienske have” på ejendommen
“Broløs” ved Glenstrup sø. Haven, som er en del af et landbrug, der ejes af
Benny Knudsen, er noget helt for sig. Benny Knudsen er meget interesseret i
havebrug og kunst.Hans stuer rummer mange værdifulde malerier m.m., som
han velvilligt viste os.
Alt i alt 2 gode ture i godt dansk sommervejr, som gjorde at vi fik et godt ind
tryk af jysk natur og seværdigheder. Det er nu aftalt med Rougsø lokalhistori
ske forening, at kommende studieture i sommertiden arrangeres i fællesskab.
I oktober havde vi møde i Fausing, hvor arkivar Peter Bondesen fra Randers
fortalte om Randers i gamle dage.
Ved denne lejlighed kom Niels Høeg Jensen med nogle få uddrag af sin farfars
dagbøger. Disse dagbøger er meget interessante, og inden længe vil han for
tælle os mere om disse optegnelser.
24. november havde vi møde i Uggelhuse forsamlingshus, hvor Henrik Fode
fra Erhvervsarkivet i Aarhus fortalte om pramfarten på Gudenåen. Også en
meget interessant skildring om et erhverv, som engang havde stor betydning;
men det var et slæb at være pramdrager!
Det var i store træk noget om arbejdet i vort arkiv og forening. Til slut bør det
nævnes, at vi har et fortrinligt samarbejde med Sønderhald kommune, der
som bekendt stiller lokaler til rådighed for arkivet. Vi råder nu over hele huset
i Nørregade, og har som følge deraf også taget kælderen i brug. Vi har mange
små rum og savner til tider et stort, men alt ialt har vi gode forhold at arbejde
under.
Tak til alle som medvirker efter tid, evne og lyst. Og til alle andre: velkommen
i arkivet! vi har nu udvidet åbningstiden til at være 6 timer hver mandag, bort
set fra skoleferierne.
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