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Forord

Af historisk interesse og af kærlighed til mit fødesogn Linaa 

udsendes herved nærværende bog for om muligt at glæde andre 

her i sognet historisk interesserede mennesker.

Samtidig bringer jeg herved min bedste tak til Linaa sogneraad 

for velvilligt udlån af sognets gamle arkivalier og for bekostning 
ved udgivelsen af bogen.

Ligeledes takker jeg skrædder J. C. Nielsen, Laven, og afdøde 

gaardejer Kr. Dy hr, Mollerup, for oplysninger angående sognets 

gamle stednavne.

Overbibliotekar P. Nielsen, Silkeborg, bringer jeg også min bed

ste tak for assistance ved udvælgelse af historiske kildeskrifter og 

for udlån af clichéer og billeder.

H. Hum Petersen.



Beliggenhed og udstrækning

Linaa sogn ligger i den nordvestlige del af Skanderborg amt omgivet af 
Voel, Dallerup, Laasby og Alling-Tulstrup sogne. Mod syd og vest afgrænses 
sognet af Himmelbjergsøerne og Silkeborg statsskov og mod nord-vest af 
Gudenåen ved Resenbro.

Fladeindholdet er 8617 tdr. land, 5193 ha, hvoraf i vandareal 78 tdr.
I sognet findes byerne: Linaa, Mollerup, Laven, Laven stationsby, Sejs, Svej- 

bæk, Haarup, Skjellerup, Resenbro. Disse byer skal senere nærmere omtales.

Tilblivelse
For årtusinder siden lå Danmark knuget under umådelige ismassers tryk. 

Isen kom fra Nordskandinavien og Østersøområderne, bærende på sin ryg 
løsrevne klippestykker fra bjergene i Norge og Sverige, og under sig pløjede 
den jorden op i Østdanmark og førte denne jord og stenmasse med sig ind 
over det øvrige land.

Da mildere vejrlig indtrådte, standsede isen, og smeltningen begyndte. 
Smeltevandet opsamledes i fordybninger på isens overflade; herfra brød det 
sig vej gennem revner og sprækker ned under isen og finder omsider frem 
til isranden i tunneler, hvis bund omsider bliver optøet og bortskyllet under 
isdækket; derved dannedes floddalene, således dalen, som med bugtet forløb 
strækker sig forbi Laasby, Mollerup og Linaa og udmunder i Gudenådalen, ca. 
7 km nord-øst for Silkeborg.

Engang i en isperiode har isranden krydset dalen øst for Mollerup, og en 
gletscherport har nedfældet grusbanken, som danner vandskellet mellem øst 
og vest. — Fra Bjarup mose løber vandet både mod øst og vest.

Det kunne hænde, at store, isolerede isklumper lå gemt i huller i jorden, 
og smeltevandet tildækkede dem med grus og sand. Når så endelig isklumpen 
smeltede, sank gruset og sandet ned, og der blev et dybt hul, fyldt med vand 
tilbage. Senere voksede planterne ud over det, og der dannedes da en tørve
mose. På denne måde er flertallet af vore moser blevet til.

Efter den sidste, den tredie istid, har Linaa sogn fået sit nuværende udseende 
med sine terrasseformede, nu skovklædte, banker, der langs Himmelbjerg-
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Gammelt billede fra Sejs hede

søerne er en turistattraktion den dag i dag, sine dybe dale; kun var der da små 
søer, hvor der nu er moser, af hvilke Bjarup sø sikkert har været den største, 
fraregnet Himmelbjergsøerne, som danner sognets sydgrænse.

Skoven

Sammen med det mildere klima kom så planterne indvandrende syd fra. — 
Landskabet forandredes til tundraer med højnordisk plantevækst: Rypelyng, 
polarpil, lav, mosser og græsser.

Senere kom birk og fyr, og endelig blev egen det førende skovtræ, blandet 
med lind, elm, ask, røn, kirsebær, pil og på fugtige steder el og birk. Fyrren 
kan ikke længere klare sig overfor egen, men bliver fortrængt fra første
pladsen.

Hele Linaa sogn har således i oldtiden været dækket af mægtige skove, og 
med skovene indvandrede så dyrene, hvoriblandt må foruden bjørnen nævnes 
de store køddyr: Renen, kronhjorten, rådyret, vildsvinet og uroksen; desuden 
fandtes mange smådyr og fugle.

Nu da både planter og dyr har holdt deres indtog i landet, er betingelserne 
til stede for, at mennesket kan leve her.
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Oldtiden
De første mennesker.

a) Den ældre stenalder

Efter de fund af stenredskaber, der er gjort i Linaa sogn, må der have levet 
mennesker her 5 å 6000 år f. Kr. f., måske før. Sognet her må have været 
beboet mindst lige så tidligt som den såkaldte »Gudenåkultur«.

De første mennesker har været jægere og fiskere. Egnen her indbød til det 
med sine store skove fulde af vildt og de mange søer og vandløb, hvor der 
var rigeligt med fisk og skaldyr.

Hvor disse menneskers boliger har været, og hvorledes de har set ud, ved 
vi ikke; der er ikke fundet spor af dem. Vi kan tænke os, at boligerne har 
været byggede på halvøer, øer eller holme, hvor de har været bedst beskyttede 
mod overfald af mennesker og vilde dyr. Steder som Dynæs og Møgelø i 
Julsø og »Holmen« i Bjarup sø var jo udmærkede beskyttede pladser til anlæg 
af bosteder. Der er da også fundet stenredskaber der. Boligerne har sikkert 
været skindtelte eller jordhuler.

Det har været en hårdfør race, som kun med et skind om livet både sommer 
og vinter har strejfet omkring i skovene på jagt efter både større og mindre 
dyr eller fisket i søer og vandløb efter en fisk til afveksling i måltiderne.

Deres redskaber og våben var jo kun lavet af træ, sten og ben; råt tilhug
gede og tildannede økser, spyd, bue og pile — mikroliter* — og fiskeredskaber 
o. s. v. I skovene fandtes bær og nødder, som man kunne indsamle.

Et hårdt og nøjsomt liv har disse mennesker ført i kamp for tilværelsen 
mod sult, kulde, vilde dyr og fjendtligsindede stammer, som kunne pønse på 
overfald.

Således går 2 å 3000 år; da kommer noget nyt.

Agerbrug og bondekultur

b) Den yngre stenalder
Et fremmed folk kommer ind i landet og tager dette i besiddelse og under

tvinger den gamle jæger- og fiskerbefolkning og gør dem til trælle.
Dette nye folk er agerdyrkere og nøjes ikke med jagt og fiskeri, men rydder 

skov, hvor denne ikke er for svær, således lettest på de sandmuldede jorder, 
hvortil vi må regne store dele af Linaa sogn, og omdannede jorden til agerland 
og dyrkede bl. a. hvede og byg. Man dyrkede jorden så længe, den kunne give 
afgrøde, men når så den udpinte jord ikke kunne give mere, tog man ager ved 
siden af for så til sidst at flytte bostedet. Dette »Svedjebrug« har sikkert
♦) Mikroliter er små tværpile. Navnet kommer af mikros = lille lithas = sten. 
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været den første jorddyrkningsform her i landet, men bidrog til at udrydde 
skovene.

Dette agerbrugsfolk lavede stadig redskaber og våben af sten og ben, men 
forstod at gøre det langt bedre; man forstod at tilhugge stenene meget finere 
og slibe dem og bore skafthuller i stenene til økser og køller.

Af dette folks boliger er der fundet svage spor, dog ikke i Linå sogn. Men 
at de har boet her, er der beviser nok for i de mængder af stenvåben og red
skaber, der er fundet på markerne og i kæmpehøjene rundt omkring i hele 
sognet. Blandt det, der er fundet, skal nævnes økser med skafthul, spydspidser, 
fint tilhugne flintedolke, pilespidser osv. Endelig er der på marken nord for 
Mollerup fundet et fint hængesmykke af allunskifer, hvilket viser forbindelse 
med Sydsverige.

Nævnes må også kværnstenene, hvoraf der er fundet flere rundt om på 
markerne i Linaa sogn. Disse kværnstene er de første primitive kornmøller, 
som fandtes i Danmark. De bestod af to sten, en svær og ofte dybt udhulet 
understen, der har ligget fast på jorden, og en til denne svarende lille rund 
eller oval sten, hvormed kornet knustes.

c) Bronzealderen
Det kan være vanskeligt at sige, hvornår stenalderen slutter, og bronze

alderen begynder; de to tidsaldre glider jævnt over i hinanden.
Til at begynde med fik man herhjemme de forskellige bronzevåben, smyk

ker og redskaber færdiglavede fra udlandet mod syd. Vi havde skind og rav 
at sælge, og for disse artikler tiltuskede man sig færdige bronzesager. Senere 
købte man bronzeklumper og lærte så selv at støbe våben og andet deraf.

Mange bronzevåben og smykker er fundet i Linaa sogn, særlig i gravhøjene, 
som sognet er så rig på.

Medens man i sten- og bronzealderen helst tog bolig i dalene langs søer og 
åer, begravede man de døde i mindehøje på bakketoppene, så efterslægten 
kunne mindes dem og ære dem. I en sådan gravhøj findes gerne flere begra
velser; det kan være både fra sten- og bronzealder. Man udnyttede højen, så 
længe der var plads. Hvis vi åbner en af de mange gravhøje, som findes både 
på mark og i skov her i Linaa sogn, vil vi finde begravelser fra begge tidsaldre; 
i stenalderbegravelsen stenredskaber og i bronzealderbegravelsen bronzesager. 
Nu må vi huske på, at det kun var overklassens medlemmer, der begravedes 
i højene; underklasserne eller trællene blev der ikke gjort så megen stads af, 
de blev kun begravet på flad mark uden gravgods. Deres grave er jo så helt 
forsvundne.

Om disse menneskers religiøse forestillinger fortæller arkæologien os ikke 
meget; kun et og andet kan gennem jordfundene udledes om deres gudsdyr
kelse.
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Først er der skåltegnene, af hvilke der er fundet mange her i Linaa sogn. 
Skåltegnene er små, cirkelrunde fordybninger udhulede i større eller mindre 
sten. Disse stens størrelse kan variere fra vældige stenblokke til almindelige 
håndsten. Den største af disse skålsten, man har fundet i Linaa sogn, ligger i 
Kjærs mølles skov, omgivet af en kreds af mindre kampesten, som sikkert har 
betegnet stedet som helligdom. Disse skåltegn er tolkede som magiske frugt- 
barhedstegn eller symboler i forbindelse med soldyrkelsen. Agerbrugets for
nødenheder var sol, vand og frugtbarhed. Solen var jo agerbrugets livskilde. 
Man afbildede gerne solen som et hjul.

Vi har endnu her på egnen et minde, som tyder på soldyrkelsen; det er 
navnet Julsø, eller som det i gamle dage hed Hjulsø (Solhjulets sø). Julsø 
skulle efter denne opfattelse have — i sten- og bronzealderen — været en 
hellig sø, hvortil man ofrede.

At man i disse tider ofrede ikke alene dyr, men også mennesker til gud
dommen, er der sikkert ikke tvivl om.

Den romerske historieskriver Tacitus skriver senere, ca. 100 år e. Kr. f., 
om nordvestgermanerne, hvortil man må regne de herboende folk, at en præst 
fører germanernes gudindes vogn, forspændt med køer, rundt til de hellige 
lunde, hvor hun overalt blev modtaget med fest og glæde. Efter omkørslen 
afvaskes vognen i en skjult sø, og de tjenstgørende slaver druknedes.

Det er muligt, at slige offerfester har fundet sted ved skålstenen i Kjærs 
mølles skov, og helligdommens ensomhed og uhyggelige beliggenhed i den 
dybe slugt skulle nok udenfor offerfesttiderne holde folk fra at betræde det 
hellige sted og den hellige sten, hvor guddommen rådede.

Et middel mod onde magter havde man i amuletterne, d. v. s. genstande 
eller ting, som beskyttede mod alt ondt.

Foruden stenøksen, som man gravede ned under grunden af boligerne for 
at virke beskyttende mod ildsvåde og andet ondt, brugte man også »Torden
stenene« (forstenede søpindsvin, senere kaldet »Spåejesten«) som amuletter; 
man benyttede dem både som husamuletter og til at bære stadigt hos sig som 
værn, bl. a. mod torden og lynild, deraf navnet.

d) Jernalderen
begynder ca. 400 år f. Kr. f.

Ligesom stenalderen har jævn overgang til bronzealderen, går bronzealde
ren lidt efter lidt over i jernalderen. Der sker ikke noget pludseligt omslag fra 
bronze til jern.

Dette nye metal havde været kendt i lange tider i sydlige lande, før det 
nåede op til Danmark; men det blev ikke meget udbredt som brugsmetal her, 
før man selv herhjemme lærte at udsmelte det af myremalmen, som man 
fandt i klumper i enge og sumpe.
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Til at begynde med var det meget sjældent, så det na?sten måtte opvejes 
med guld. Det var da kun konger og høvdinge, der havde råd til at anskaffe 
sig jernvåben.

Når vi i sagnhistorien læser om Vermunds drabelige sværd »Skræp« eller 
Angantyrs sværd »Tyrfing«, må vi tænke os disse som meget sjældne jern
våben.

Da man så senere rigtigt havde fået lært udsmeltningskunsten herhjemme, 
gik det hurtigere med at lave alle våben og redskaber af dette metal.

Her i sognet har man sikkert fået jernet fra udsmeltningsstederne i Silke
borgegnen.

At der har boet mennesker i Linaa sogn i jernalderen ligesåvel som i sten- 
og bronzealderen, selv om der ikke er fundet videre spor af dem, er givet. Eet 
er i hvert fald fundet, som vidner om disse menneskers tilstedeværelse her i 
denne tidsalder, nemlig ildsteder.

Da nu afdøde sognerådsformand J. C. Petersen for nogle år siden byggede 
sin villa i Mollerup by, fandtes ved udgravning af grunden under kulturlaget 
2 ildsteder med ildskøre sten, hvilket viser menneskers tilstedeværelse i hine 
fjerne tider.

I Bjarup mose er ligeledes for mange år siden fundet et såkaldt knubskib, 
d. v. s. en båd, dannet af en udhulet træstamme. En lignende er for nogle år 
siden fundet i Julsø af fiskere, som fik knubskibet i garnet og bragt på land. 
Hvor gamle disse knubskibe er, kan ikke siges, da den slags både har været 
brugt helt op til år 1800.

Dette er i ganske korte træk, hvad geologien og arkæologien fortæller os 
om Linaa sogn i oldtiden, byggede over jordbundsundersøgelser og over de 
fund, der er gjort rundt om i sognet af redskaber og våben fra hine fjerne 
tider.

Skovene
Vi har tidligere omtalt, at skovene i oldtiden dækkede hele Linaa sogn.
Hvor er da skovene blevet af? Nutidens skove er jo kun små i sammen

ligning med datidens vældige urskovlignende kæmpebevoksninger.
Vi skal da i det efterfølgende prøve at forklare dette forhold lidt nærmere. 

Det kan kort og godt siges, at skovenes udryddelse er menneskeværk.
De første mennesker, som boede her, var jægere og fiskere, hvis bopladser 

lå i åbne, sollyse og græsgrønne pletter ved bredden af åer og søer. Der var 
plads nok, sålænge man levede af at jage i skoven og fiske i søerne; men da 
folkemængden steg, og man tog hest, kvæg, svin og får i sin tjeneste, måtte 
man have mere plads for at skaffe føde nok til mennesker og dyr. Man 
begyndte så at rydde skoven med økse og ild for ved hjælp af ploven at drive 
agerbrug i større stil og avle korn til brød og kvægfoder.
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De åbne pladser i skoven blev større og større, og vinden fik mere magt 
og førte lidt efter lidt det lette flyvesand fra Gudenådalen i nordvest ind 
over den vestlige del af Linaa sogn. Således fortsattes fra oldtiden gennem 
hele middelalderen, ja helt op mod år 1800 med skovenes ødelæggelse. Ingen 
tænkte på at plante, kun på at hugge. Skovene gav jo træ til brændsel, møbler, 
vogne, bindingsværk til huse, træsko o. s. v. Alle havde brug for skovene. 
Blandt skovens ødelæggere må også nævnes oldensvinene, men om dem 
senere.

Blandt dem, der huggede mest, var kongerne.
Linaa sogn hørte fra 1536—1660 ind under krongodset, og skovene dér 

tilhørte kongen.
I det efterfølgende skal da fortælles om, hvad Christian IV fik ud af træet 

i Silkeborgskovene:
1608 får kongen leveret 300 trillebører fra Silkeborg til skansearbejde.
1611 afgår atter 300 trillebører (Kalmarkrigen).
1614 afsendes atter 400 og ligeså mange spader og skovleskafter.
Således vedbliver disse forsendelser helt op til ca. 1640.
Også skibstømmer blev der hugget meget af her.
1617 udviser Chr. 4. selv egetræer til skibstømmer, som skal køres til 

Aarhus af bønderne og derfra sejles til København. Det var jo en stor byrde 
for hovbønderne med al den skovhugst og kørsel. De nægtede da at udføre 
arbejdet, men blev så idømt bøder for deres opsætsighed, og de måtte falde 
til føje og tage fat.

De store, svære egestammer kunne bønderne ikke køre på deres små dårlige 
vogne. Man måtte så lave store blokvogne til at køre tømmer på og så lade 
bønderne køre det mindre.

Der har været noget at se på for bønderbørnene, når disse store, svære 
blokvogne efterfulgt af en række bøndervogne kom kørende ad den gamle 
landevej gennem Haarup, Linaa og Mollerup på vej til Aarhus med kongens 
tømmer. Børnene har sikkert beundret de kongelige blokvogne med deres 
svære last af egetømmer; det var noget andet end hovbøndernes elendige 
pindevogne, som de så til daglig brug. De ældre har sikkert knurret over dette 
stykke hovarbejde og ynket de stakkels magre krikker, som bønderne måtte 
stille til at slæbe de tungtlæssede vogne ad de opkørte, dårlige veje. Kuskene 
drev på hestene, som prustende asede fremad med de tunge læs, medens ride
fogeden fra slottet red ved siden af vogntoget og brugte mund og ridepisk over 
kuskene, når et køretøj gik i stå og spærrede vejen for de andre. Standsningen 
kunne være forårsaget af, at en bondevogn sad fast i et hul i vejen, og hestene 
ikke kunne få den løs, eller en vogn sank sammen under det tunge læs; ende
lig kunne det hænde, at der gik ild i vognakslerne på en bondevogn af mangel 
på vognsmørelse. Slottet måtte altid sende tjære med vogntoget til at smøre 
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med, da bønderne sjældent havde andet at smøre vognakslerne med end sorte 
snegle. Når man fandt en sådan, tog man hjulet af, lagde sneglen på akslen 
og satte så hjulet på igen, og hjulet var smurt.

Gik det langsomt til Aarhus, så gik det gerne hurtigere hjemad med de 
tomme vogne, når hestene i Aarhus havde hvilet lidt og fået et ekstra foder 
og kuskene brændevin. Det eneste, der på hjemturen kunne sinke lidt, var 
bedestederne i kroerne langs vejen; der kunne det hænde, når brændevinen 
gik ind, at det endte med slagsmål.

Huggede kongerne meget træ i skovene, huggede fjenderne i krigene i det 
17. århundrede ikke mindre til palisader om de befæstede lejre og til brænd
sel. De fjendtlige horder følte dengang lige så lidt ansvar over for skovene 
som de tyske horder nu under sidste krig.

Vi har en opgørelse fra 1645 over, hvor meget fjenderne i krigen 1643—45 
har hugget i skovene i Linaa sogn; denne opgørelse viser, at disse i alt i dette 
tidsrum har hugget 303 ege og 308 bøge, og det har ikke været små træer. 
En sådan hugst i løbet af 2 år har tyndet svært ud i træbestanden.

Oldensvinenes roden i skovbunden hindrede også nyafgrøde; de åd jo alle 
nedfaldne bog og agern.

Men som en af de væsentligste årsager til skovenes ødelæggelse må dog 
nævnes den ulovlige skovhugst. Bønderne måtte ikke hugge i kronens, ade
lens og andre herskabers skove, uden at træet var udvist og stemplet af skov
betjentene. Men skovtyveri blev drevet næsten som en sport, selv om man 
vidste, at det straffedes strengt, til tider med Bremerholmsarbejde.

Fra bøndernes side betragtedes det langtfra som noget ulovligt. At hente 
træ i skoven mente man nærmest var en gammel ret, man havde fra Arilds 
tid. Ved gilder og andre sammenkomster pralede man af vellykkede, natlige 
bedrifter i skoven. Selv langt op i det 19- århundrede mente man ikke, at man 
behøvede at gøre undskyldning for trætyveri i skoven. Man kaldte det »at 
redde* træ. Man sagde i gamle dage om beboerne i Sejs, som lå nærmest 
statsskoven, at de officielt var træskomænd, men uofficielt levede af skov
tyveri, krybskytteri og fiskeri.

At det at »redde* i skoven ikke alene hos bønderne betragtedes som noget 
ganske ærligt, viser følgende: 1608 må præsten i Kragelund betale bøde for 
ulovligt skovtyveri; senere blev præsten i Linaa hr. Jacob Nielsen Fogh 
(Præst i Linaa 1665—1700) tiltalt for at have reddet en stor egekævle i Silke
borg skov. Når præsterne kunne hente træ i skoven, er det jo ikke underligt, 
at bønderne også gjorde det. Skoven, mente man, var fælles for alle.

Som en sidste af de fjender, der bidrog til skovenes ødelæggelse, må nævnes 
ilden. Skovbrande har også raset i Linaa sogns skove. Meget er ikke fra gam
mel tid optegnet derom. Kun en enkelt stor brand skal her nævnes. I 1669 
vidner i retten skovrideren og nogle mænd fra Haarup og Skjellerup om en 
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scor brand. Det afbrændte stykke skov og hede strakte sig over en halv mil. 
Efter denne store brand kan så vinden fra vest tage fat og sandflugten rigtig 
brede sig, og den gjorde det også, til man i året 1796 efter ansøgning af lands
dommer Hoff på Silkeborg optog kampen mod sandflugten.

En sandflugtskommission bliver da udnævnt, bestående af kammerråd Gun- 
dorph til Palstrup, hr. Hastrup til Vester Kejlstrup og landsdommer Hoff til 
Silkeborg. — Senere bliver landinspektør Sørensen, Laven Hovgård, sand
flugtskommissær, og sognefoged Anders Jørgen Bæhr, Haarup, opsynsmand 
ved sandflugten.

Kampen mod sandflugten blev lang; den varede indtil 1848; da var sand
flugten først helt standset. Man såede først strandhavre og opsatte gærder til 
at møde sandet. Senere plantede man fyr og birk; arbejdet var hovarbejde og 
måtte udføres af bønderne i de 12 nærmestliggende sogne. Linaa sogns bønder 
måtte besørge kørselen. Gamle mennesker her, som levede til for nogle år 
siden, har fortalt, at de havde været med til plantning i Haarup flyvesand. 
Dæmpningen af sandflugten og beplantningen af sandheden havde kostet 
staten ifølge rentekamrets (Finansministeriets) regnskabsbog 3101 rbdlr. sølv, 
en betydelig sum efter den tid.

Nu blev der igen skov, hvor før var hede og flyvesand. Haarup skov, som 
den da kaldtes, var opstået påny; nu kaldes den statsskoven.

De mange andre småskove, som i middelalderen opfyldte en stor del af Linaa 
sogn, er dels stærkt formindskede og dels helt forsvundne.

Blandt disse må nævnes:
Bjarup skov, nu helt forsvunden.
Gaunholt skov, stærkt formindsket.
Raaballe skov, som strakte sig næsten fra Linaa by på nordre side af den 

gamle Skanderborg landevej til Bomholt skov, er nu helt forsvunden. 1599 
benævnes den: »Roeballe skouff«.

Haldved skov, der strakte sig over bakkerne fra Linaa by og over til Skjel- 
lerup skov, som efter at være helt forsvundet, nu igen ved plantning er op
stået.

Skrænterne langs søerne fra statsskoven og til Alling sogneskel har været 
skovklædte; ligeledes bakkerækken fra Haarup skov til Linaa vesterskov.

Laven by har været omgivet af skov på alle sider.
Vongved hed en skov, som lå mellem Linaa og Voel.
Endelig må vi nævne, at Møgelø i Julsø dengang var skovklædt, men nu 

igen er blevet beplantet, efter at skovene i lange tider var ødelagte.
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Vildt og jagt

I de store skove fandtes naturligvis meget vildt af forskellig art.
Mange sted- og personnavne vidner endnu derom (Bjørnholt, Hjortgårde, 

Hjort, Ulveknolden osv.).
De store dyr, elgen og uroksen, findes ikke omtalt i historisk tid; de er da 

sikkert uddøde eller udryddede i bronze- eller jernalderen. Bjørnene finder 
man ikke omtalt her i 16. og 17. århundrede; da må de sikkert også være 
udryddede.

Vildsvinene omtales ind i det 18. århundrede.
Ulvene findes her i sognets skove til i begyndelsen af det 19- århundrede; 

disse måtte bønderne skyde som ræve. På grund af den skade, disse rovdyr 
gjorde, blev der flere gange udbetalt præmier i form af nogle få skillinger til 
de bønder, der kunne bevise, at de havde skudt ulve. Al anden jagt her i 
Linaa sogn var forbeholdt kongen og hans gæster, indtil Silkeborg gods 1664 
blev solgt til Chr. Fischer, da overgik jagtretten til denne.

Vildtbestanden i kronens skove lå flere af kongerne stærkt på sinde. Jagt 
hørte til nogle af kongens bedste adspredelser.

Vi har i Fr. II og Christian IV’s dagbøger mange optegnelser om disse to 
kongers jagter i Silkeborgskovene. Gang på gang fortæller Fr. II, at han på 
jagtture har opholdt sig på Kalbygård, Silkeborg og Vinderslevgård o. s. v.

Den 3. januar 1583 skriver Fr. II i sin dagbog:
»Y dach dro ieg tijl Silkebor, der kom Soffye och mint sont Chrisstyan.« 
På nutidsdansk: I dag drog jeg til Silkeborg; der kom Sofie (Dronningen) 

og min søn Christian (den senere Kr. 4.).
2. januar var kongen rejst fra Skanderborg til Kalbygård, hvor han over

nattede hos Jens Andersen for derefter den 3. januar at ride videre med sit 
følge gennem Kalbygårds skov, til de nåede den gamle Aarhus-Silkeborg lan
devej, som gik under bakkerne langs nordsiden af Bjarup mose. (Nu er den 
gamle landevej kun en almindelig kommunevej). Til den ene side havde man 
den kratbevoksede mose og på bakkeskrænterne mod nord resterne af Bjarup 
skov.

Vejen førte jo så videre gennem Mollerup, Linaa og Haarup til Silkeborg.
Bønderne har sikkert skyndt sig ud af porte og døre for at se »Kong. 

Maytz.« med sit store følge af fyrstelige og adelige personer med tjenerskab 
ride forbi. Landsbybefolkningen har sikkert stået ærbødigst bukkende ved 
siderne af vejen i landsbyen. Mændene har stået med den røde hue, som ellers 
aldrig var af hovedet, i hånden, medens kvinder og børn har stået benovede 
over al den pragt, som kongen og hans følge viste til skue. Kongen har sikkert 
haft den flotte, fjerprydede baret anbragt på den ene side af hovedet, hvilket 
på dette tidspunkt var mode.
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Al denne kongelige pragt har været en oplevelse for bondebefolkningen i 
landsbyerne, hvorigennem toget nåede; men et skår i glæden har det været, 
at hovbønderne var tilsagt at møde ved slottet dagen efter som klappere ved 
den store jagt, som da skulle foregå.

Vildtbestanden lå de pragtelskende konger Fr. 2. og hans søn Chr. 4. meget 
stærkt på sinde, sikkert mere end træbestanden i skovene. Der ansattes dyre- 
vogtere (skovridere), skovfogeder og jagtbetjente til at passe på og have opsyn 
med skovene; men først og fremmest at passe på dyrene. Nogen forstlig 
uddannelse havde de ikke. De skulle passe på, at bønderne ikke stjal træ i 
skovene; men deres fornemste opgave var at passe på krybskytterne.

Ingen måtte jage i kongens skove, hverken adelsmænd eller bønder.
Hvis en adelsmand blev antruffet på krybskytteri i kongens skove, måtte 

han gerne bøde 100 mark. Var det en bonde, blev han som regel hængt efter 
forudgående »pinligt« forhør.

Vi kan i Silkeborg slots regnskab finde beløb opført til skarpretteren i Aar
hus for at rette en krybskytte. Det kunne hænde, at krybskytten først fik 
øjnene stukket ud, derefter hængt i et træ med bøssen fastnaglet ved siden 
af sig.

Kongen benådede som regel ikke en krybskytte.
Selv om der var strenge straffe for krybskytteri, var det umuligt at afskaffe 

det helt. Bønderne her i skovegnene stod gerne på krybskyttens side og skjulte 
ham og hans fangst, om han blev eftersporet. Vildtet gjorde en del skade på 
markerne, og bønderne var derfor meget glade for, om der blev mange dyr 
skudt.

Der var meget strenge bestemmelser for fredningen af vildtet. Bøndernes 
hunde skulle »lammes«, f. eks. det ene forben af hugges ved knæet, for at de 
ikke skulle jage vildtet; endvidere skulle de være lænkede. Hvis en bondes 
hund bed vildtet, skulle hunden skydes, og bonden blev idømt en stor bøde.

Efter det kendskab, vi har til Fr. 2. og Chr. 4., kan vi tænke os til, at der 
på disse jagtdage har været vældig fest på det gamle Silkeborg slot. Bønderne 
har været »trommet« sammen som klappere, der har drevet vildtet frem til 
jægerne. Skovene har genlydt af tonerne fra jagthornene og råb fra jægere 
og klappere. Kongens jagthunde, som til daglig var udstationerede hos egnens 
ridefogeder, skovridere og præster, fo’r under jagten halsende gennem sko
vene og hjalp til at drive vildtet frem.

Om aftenen har kongen og hans gæster efter den anstrengende jagtdag 
samlet sig om de veldækkede borde på slottet. De har været dygtig sultne og 
tørstige efter jagten i skovene. Maden er blevet skyllet ned med adskillige 
bægre vin. Når så alle var mættede, har man samlet sig om spillebordene.

1608 var Chr. 4. på hjortejagt i Silkeborg. I sin dagbog skriver han, at han 
om aftenen spillede dobbel (brætspil) med sine gæster. Han nævner gevinst 
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og tab i spillet. En aften vandt han 52 rdlr., en anden aften vandt han 74 
rdlr., en tredie tabte han 31 rdlr. osv. Det har været højt spil, når man 
betænker, at en god hest på dette tidspunkt kun kostede 7 å 8 rdlr.

At Silkeborgskovene har været rige på vildt, vidner resultatet af en jagt, 
som Chr. 4. foretog fra 7.—13. december 1599 her. Ved denne lejlighed 
havde 3 mand i 7 dage arbejdet med at nedsalte kødet af det nedlagte vildt. 
Kødet blev nedpakket i tønder og afsendt til kongens hofhusholdning i Kø
benhavn.

Bønderne var jo glade for at få udryddet så meget vildt som muligt, da det 
gjorde stor skade på markerne, særligt i Haarup, hvis marker lå så nær ved 
skoven. Hjortene og rådyrene åd kornet, og vildsvinene rodede jorden op; men 
at få vildtet udryddet var langt fra kongens mening; kun kunne han til tider 
gå med til at give bønderne nedsættelse i landgilden på grund af den skade, 
dyrene gjorde på bøndernes marker i skovenes nærhed.

By- °S stednavne

Først skal hovedbyen Linaa, som sognet har navn efter, omtales. Byen lig
ger nu omtrent midt i sognet. I gamle dage, da 'Silkeborg hørte med til Linaa 
sogn, og den vestlige sognegrænse sluttede med Funder, lå byen i forhold til 
sognegrænsen mere østlig.

Byen Linaa er af ældgammel oprindelse. Dens opståen går tilbage til det 
mørke, der går forud for al historie, måske fra folkevandringstiden 375—600.

Navnet Linaa, som byen nu kaldes, er af nyere dato. Man har sikkert der
med villet forsøge at lægge en eller anden betydning deri eller gøre et forsøg 
på udpyntning af navnet.

Linne eller Lennæ, som byen før i tiden af gamle folk kaldtes, og hvorom de 
forskellige navneformer i ældre tider kredsede, er sikkert det oprindelige navn.

Første gang, jeg har truffet på byens navn, er i et dokument fra 1435; da 
skrives det »Lenow«. Senere skrives det: Linnæ, Linno, Lennou, Leheno, 
Lehenou eller Lehenow osv., men aldrig Linaa.

Efter sprogforskeres mening skulle navnet betyde sådan noget som: Linde 
+ høwe = Lindehøje.

Man må sikkert i denne forbindelse tænke på de skovklædte banker eller 
bakkeskråninger omkring byen og særlig på den banke, hvorpå nu kirken 
ligger; der har det gamle gudehus med offerlunden sikkert været. Da kristen
dommen indførtes, byggede man ofte kirkerne på de steder, som forhen var 
regnede for helligdomme.

Omkring byen lå indmarken og overdrevene; hver ager, eng eller skovkrog 
havde sit navn, som var kendt af alle beboerne i byen. Nu til dags er de fleste 
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af disse navne glemte, og den nyopvoksede slægt lærer dem ikke at kende. 
Jeg synes, at disse navne burde bevares og kendes af sognets beboere, hvorfor 
jeg her optegner en del af dem. Der har sikkert været mange flere; men jeg 
har ikke kunnet opspore flere end de her nedenfor nævnte stednavne omkring 
Linaa by. Selve byen og dens beboere omtales senere.

Marknavne vest for byen:

Halved agre, Halved blokke, Kjellinghøj a., Sandbjerg a., Egehøjs a., Halv
mål, Birkved hede a., Tver a.

Nord for byen:

Anbjerg eng, Munkdals e., Svardals e., Adenholm, Esbyvad, Over e., Vang
veds blokke, Vangveds a., Koids b., Vangveds hauger, Anbjerg a., Mølkjær a., 
Smededals a., Tver b., Lang a., Halvmål a., Kilde b., Mølvads b., Neder Møl
vads a., Tol a., Svinhusdals a., Fynknolle, Christendals a., Torvedals a., Toppi- 
kols b., Tinghusdals a., Bekdals a.

Øst for byen:

Skitom a., Bjerrum, Noes, Skrams a., Enolds a., Ege agre, Seile a., Hyld a., 
Hald a., Torn a., Birks a., Bred kjær, Hammelstange, Hørgaden, Grisbjerg.

Syd for byen:

Klingseng, Lundbjerg, Kjær a., Kråbidals a., Ingerballe a., Kjeld a., Helle
dis* b., Lauentis a., Store Kors* a., Stalmarks a., Linaa Kors agre, Bredkjær, 
Braad, Kaas, Hulsig a., Kringel b., Snog a., Krank a.

At give nogen forklaring på, hvad de mange forskellige marknavne bety
der ville — selv om det kunne gøres — føre for vidt. Jeg må indskrænke mig 
til at forklare lidt om nogle enkelte:

Halved og Vongved (Vængved) betyder som bekendt skovbevoksninger. 
Hal betyder hældning eller skråning, og ved betyder træ, altså skovbevokset 
bakkeskråning. Vangved = indhegnet skov. Halved skov har strakt sig på 
bakkerne vest for Linaa, helt ind mod byen. Sagnet fortæller, at egebjælkerne 
i Linaa kirke er huggede i Halved skov. Navnet Halved forekommer allerede 
i et dokument 1436. Da skrives det »Halduid«; det er altså et meget gam
melt navn på en skov, hvoraf der nu ikke findes et eneste træ.
•) Helledi = jydsk dialektform for helvede.
•• ) I middelalderen rejste man ofte et trækors på steder, hvor tragiske begivenheder havde fundet sted 

(drab eller lign.). Måske har et sådant trækors stået på korsagre.
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Navnene Esbyvad, Mølkjær, Mølvad osv. tyder på, at der har været et vade
sted og ligget en vandmølle øst for den nuværende Linaa vandmølle. Nu er 
der intet spor af denne; men ved at grave i engen ved bakken ville man mu
ligvis kunne finde rester af møllen, hvis hjul har været drevet af vandet i 
åen, som løb fra Bjarup sø til Gudenåen.

I kong Valdemar Atterdags tid blev der rundt om i landet — både af kon
gen og stormændene — bygget mange vandmøller, hvor bønderne blev 
tvungne til at lade deres korn male mod en afgift af hver tønde korn. Derved 
skaffede kongen og stormændene sig en ikke ubetydelig indtægt.

Den gamle Linaa vandmølle er muligt blevet anlagt på dette tidspunkt; 
men da vandkraften ikke var stor, er møllen sikkert tidligt blevet nedlagt til 
fordel for den store Silkeborg vandmølle, hvis drivkraft var de store vand
masser i Gudenåen. Bønderne i Linaa måtte da på deres usle pindevogne med 
de magre krikker eller stude for køre deres korn til Silkeborg og få malet. 
Medens kornet blev behandlet i møllen, bedede de i kroen, som lå i nær
heden. Det kunne blive sent, inden de nåede hjem; men stemningen var gerne 
høj på hjemturen som følge af kromandens øl og brændevin. To gårde i 
Linaa hed i gamle dage Møllegårdene; den ene ligger endnu i byen, den anden 
er flyttet ud på marken. Disse skal senere omtales i afsnittet om byerne.

S vinedal, Svinehusdalsagre og Grisbjerg fortæller om de dage, da bønderne 
drev deres svin ud på olden i skovene. Tinghusdalsagre vidner om vejen, der 
førte fra Linaa til tinghuset i Gjern eller Toustrup.

Tol = agre er sikkert et ældgammelt navn; måske minder det om guden 
Tyr eller Tir.

Hammelstang og Hørgaden minder om den tid, man dyrkede humle og hør 
i Linaa. Navnet Hørgaden kan også have forbindelse med den hedenske guds
dyrkelse, idet første led i ordet kan være det gamle hørg, oldnord. hørgr = 
alter eller offersted.

Vi må nu standse med ordforklaring og gå videre til den næste by, kun 
skal lige nævnes, at navnet »Blokke« før udskiftningen betegnede et kvadra
tisk jordstykke.

Mollerup

Denne by hører til den gruppe af landsbyer, hvis navne har endelsen torp, 
senere ændret til: rup, drup, strup. Endelsen torp er som regel sammensat 
med et natur- eller mandsnavn.

Navnet Mollerup kan betyde torp sammensat med ordet muld, jydsk mold. 
Det kan også være sammensat med mandsnavnet Moldi, et navn kendt i Vi
kingetiden. Udviklingen vil da være: Molda — torp, Molda — orp, Molderp, 
Molderup, Mollerup.
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Gammelt hus i Mollerup

Disse torper eller udbyggerbyer er opståede i vikingetiden (800—1000) 
ved, at en storbonde har sendt en flok eller skare trælle under ledelse af en 
bryde (gårdbestyrer, meget ofte en frigiven træl) ud at rydde skov og opdyrke 
ny jord, bygge nye gårde og huse på ryddepladsen i udmarken eller skoven. 
Det var et brydsomt og hårdt arbejde at rydde de store træer, som skoven da 
mest bestod af, og derefter at opbryde jorden, så den kunne tilsås, og endelig 
med deres dårlige redskaber at tildanne træstammerne, så de kunne benyttes 
til bygningstømmer.

En sådan ny gård eller landsby fik da gerne navn efter ejeren. Trællene, 
som udførte arbejdet, så man ned på og ringeagtede. Et medlem af slig en 
skare trælle kaldte man en »Torper«. Navnet går igen i skældsordet »Tøl
per«. Disse slidere, som opdyrkede den nye jord, var som før nævnt ringe
agtede af storbønderne, særlig af de, der var bosatte i den gamle adelby eller 
hovedby. Man så ned på disse slidere, der ikke havde storbøndernes kultur, 
men kræfter til det hårde og grove arbejde. Det er disse slidere, som har op
dyrket det meste af Danmarks jord.

Vi må tænke os, at Mollerup er en udbyggerby fra Linaa. En bryde med en 
flok trælle er draget ud fra den gamle adelby eller hovedby og har taget fat 
på rydning af skoven, opdyrkning af jorden og bygning af bulhuse til stor
bonden eller storbondesønnen Moldi. Det var jo ofte en storbondes søn, som 
drog ud for at rejse sig et nyt hjem, når pladsen derhjemme blev for trang 
for ham og hans andre brødre; de kunne jo ikke alle få fødegården derhjem
me. Moldi har sikkert ofte redet ud og tilset arbejdet og udstedt sine ordrer, 
som træl Ilene blindt måtte udføre. Prægtig har Moldi set ud, når han på sin 

21



hest holdt stille ved arbejdspladsen, iført sin røde høvdingeklædning med 
hjelm på hovedet og med sværd eller økse ved bæltet. Trællenes klædning 
bestod af skind eller vadmel.

Til en gård hørte mange huse: Skåle (sovehus), ildhus (køkken), bur (for
rådskammer), stald, lade, smedie foruden jordhytter til trællene. En sådan 
gård ville i vore øjne se ud som en hel landsby.

Da så storbondesønnen Moldi havde gården bygget, var det næste en hus
frue i gården. Denne sag måtte ordnes af slægten. Man spurgte ikke om de 
unges mening. Når så endelig Moldis slægt og den unge piges slægt var ble
vet enige om købet af bruden, holdt man bryllup (brudeløb, et minde om den 
tid, da man røvede hustruen).

Nu bebor så Moldi og hans familie, frie tjenestefolk og trælle gården, som 
Moldi opkalder efter sig selv og giver den navnet Moldæ-torp, dvs. Moldis- 
torp.

Senere kommer flere tilflyttere, da det viser sig, at jorden omkring Moldis 
torp er frugtbar, og det kan lønne sig at rydde mere skov, og en landsby har 
rejst sig, hvor der før var skov og udørk.

Første gang, jeg træffer på navnet Mollerup i skriftlige optegnelser, cr 
1423; da skrives det »Maalerup«. Næste gang er 1432, da fru Ingeborg, sø
ster til Lavrids Hvas, på Silkeborg giver biskop Ørich i Aarhus ret til indløs
ning af hendes gods i Linaa sogn. Endelig nævnes Mollerup 1435.

Dokumentet af 1435 ser, med bibeholdelse af den originale retskrivning, 
således ud:

»1435 Item et breff, at Offue Offueszen oplader biscop Ørich alt then rett 
oc rettighed, som hånd oc hans høstrue Thore haffue vdj gaarde och godsz 
vdj Laffuend och Dyrnes vdj Lennow sogn, och ej gaarde vdj Mollerup.« 
»Datum mcdxxxv.«

På nutidsdansk står der:
1435 Endvidere et brev, at Ove Ovesen overdrager biskop Ørich (Ulrich) 

al den ret og rettighed, som han og hans hustru Thore har i gårde og gods i 
Laven og Dynses i Linaa sogn, og to gårde i Mollerup.

Det ville have været interessant at vide, hvilke af de nuværende gårde, der 
har været omtalt i ovennævnte dokument; men dette lader sig ikke gøre nu 
fem hundrede år efter.

Mark- og skovnavne

Allingdal, Lergravsbakken, Slædekjær, Oldemoders sig, Den brune mose, 
Farballe kjær, Raaballe, Store og lille brændevinskjær, Store Nielses høj, 
Hjortmarken, Vesterkjær, Kjærling vie, Lundagre hørgaden, Barseng, Under 
lie, Bjerre, Bjerre huul, Kaarlhede, Faverskjær, Stovbjerg, Ørnekol, Egehove
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det, Kirkedal, Lahule, Holmen, Tved, Bjarup mose, Gåseknolden, Pølen, 
Skal mose, Ørrestien, Ørrevad, Hyrdeengen, Hangkragen, Skrædderskiftet, 
Højholt.

I modsætning til Linaa, hvor alle gårdene havde navne fra ældgammel tid, 
har kun 5 af gårdene i Mollerup gamle navne, nemlig: »Krogen«, »Dam
gården«, »Hjortgården«, »Vestergården« og den uden for byen beliggende 
gård » Torrebjerg «.

Blandt gårde og mindre ejendomme, som i nyere tid har fået navne, skal her 
nævnes:

Storgården, Mollerupgård, Østergården, Mollerup Nygård, Stumpen, El- 
kjærgård, Hedegård, Tangen, Råballegård, Molleruplund, Gaunholt, Bjarup- 
minde, Bjaruplund, Bjarupgård, Teglholm, Kirstinelund, Kirkedal, Højholt, 
Højbo.

Navnet Balle, som forekommer i flere stednavne, betyder en lidt ophøjet 
rund eller halvrund flade.

Vie betyder her et skovstykke, bevokset med vidie. Kællingvie = ellekæl- 
lingens eller mosekonens vidie.

Lie, langstrakt bakkeskråning.
Hørgaden. Se under Linaa.
Kol = bakketop, Barren — træløs.
Holmen har været en ø i Bjarup sø.
Gåseknolden er en forhøjning i Pølen nedenfor skolen. Faverskjær = fager.
Holt i navnet Gavnholt betyder en mindre skov. Lahule = lade.
Tved, et jordstykke mellem to skovdele.
Bjarup, navnet på en forsvunden bebyggelse.
Ørrevad = gruset vadested, Ør — grus.
Nordøst for Mollerup på den store, temmelig flade Alminding har i gamle 

dage ligget tre nu forsvundne landsbyer: Bjarup, Volstrup og Bottrup.
Deres kirke, som har ligget yderst på bakken ud mod Bjarup sø, har været 

kaldt Bjarup kirke. Landsbyen Bjarup har ligget nærmest kirken, medens 
Volstrup, som har været en udbyggerby fra landsbyen Voel, har ligget denne by 
nærmest, og Bottrup har ligget ovre på Sorringsiden. Hvornår disse byer er 
forsvundne, vides ikke med bestemthed. Bjarup nævnes år 1350. Navnet skri
ves da Byrkathorp. 1484 synes der at have været beboere der, da der er en 
skel trætte mellem Bjarup og Kalby. 1529 findes endnu en lille menighed til 
kirken. 1688 kaldes det kun Bjarup mark. Altså mellem 1350 og 1688 er 
de tre byer forsvundne, men hvorledes? Et gammelt sagn fortæller, at de tre 
byer er uddøde under »Den sorte pest«, som rasede i Danmark fra ca. 1348 
til 1350. Det er muligt, at denne pest har tyndet stærkt ud i befolkningen i 
disse landsbyer. Man regner jo med, at ca. 1/3 af Danmarks befolkning døde 
af denne pest. Denne frygtelige sygdom, »Digerdøden«, som man kaldte den, 
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var uhyre smitsom. Man forstod ikke at iagttage forebyggende foranstaltninger 
mod den, og lægemidler, som var virksomme, havde man ikke. Man brugte 
åreladning, afføringsmidler (aloe), salvie, hyldeblomster foruden mange over
troiske midler, signen og manen, helgeners påkaldelse, amuletter osv., men 
intet hjalp.

De fleste pestbefængte blev først angrebne af heftige, stikkende smerter i 
forskellige dele af legemet og stærke kuldegysninger. Først da brød pestbyl
derne frem, i hvis følge der opstod feber, hovedpine, og en utålelig stank 
udstod fra de syge. En ofte indtrædende blodstyrtning kunne ikke standses, 
tungen blev sort og tør. Den pestbefængte døde gerne anden eller tredie dag.

Man skyede de pestbefængte huse, børn flygtede fra forældrene, mange lig 
stod ubegravede, hvilket gjorde det endnu værre. Gejstligheden, som skulle 
forrette jordpåkastelsen af de døde, gik det i høj grad ud over. Vi kan være 
forvisset om, at mange pestdøde mennesker er begravede på Bjarup kirkegård.

Senere opdukkende pestagtige sygdomme, som grasserede i middelalderen, 
har muligvis tyndet yderligere ud i befolkningen, så der ikke har været men
nesker nok til at dyrke landsbymarkerne, og disse groede så lidt efter lidt 
sammen og blev til overdrev og hede, der så senere blev delt mellem de om
kringliggende landsbyer.

Forledet i ordet Bjarup kan betyde birkebevoksning eller komme af det 
gamle mandsnavn »Biarki«. Det kan altså være Biarkis-torp.

Bjarup kirke omtales senere.

Laven
Stednavne

Navnet Laven er meget gammelt og hører antagelig til det ældre lag. Byen 
er måske opstået i folkevandringstiden. Navnet skrives gennem tiderne meget 
forskelligt: Laffuend, Laffuind, Lavind, Lauen o. fl.

Hvad navnet kommer af, og hvad det betyder, er det vanskeligt at sige noget 
om. Forledet er måske det gammeldanske lagh, det samme som det oldnordi
ske løgr, der betyder vand eller sø. Byen ligger som bekendt i nærheden af 
Julsø.

Den gamle landsbys navn finder jeg første gang omtalt 1401, da ridder 
hr. Aage Hase pantsætter hovedgården Dynæs ved Jul sø og sit gods i »Laf
fuend by, Lennow sogn« til hr. Eluf. Når Laven by senere i middelalderen 
omtales, er det altid i forbindelse med Dynæs under hvilket gods Laven hørte. 
Ejerne af Dynæs var mægtige herrer og borgen så stærk en fæstning, at selv 
kong Valdemar Atterdag var interesseret i den. Selve borgen Dynæs skal se
nere omtales; her er det kun stednavne, der gøres lidt rede for.

I Laven by har følgende gårde navne fra gammel tid:
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Laven hovgård, nogle huse nederst i byen kaldes Danborg, og Vestergår
den. Den under bakkerne mod sydvest beliggende Kjærs mølle er ligeledes 
en meget gammel gård og mølle, hvis historie kan følges tilbage til omkring 
1600. En nu forsvunden mølle, »Laven skovmølle«, har ligget under bak
kerne lidt øst for Dynæs og har tilhørt ejerne af denne borg.

Af nyere navne på ejendomme skal nævnes:
Anebjerg, Laven Skovgård, Anedal, Møldalsgård, Kjærsgård, Bakbo, Jæ

gerspris.

Mark- og skovnavne

Vi begynder ved Kjærs mølle og går videre under bakkerne mod vest; først 
har vi: Møllebakken, Hødal, Skjeldal, Kragdal, Sprogdal, Dybdal, Mølledynd, 
Rådal, Dyrvigs knold, Trankjær, Dynæs, Dynæs fang, Enghaven, Kringlen, 
Biensdal, Bertels toft, Gammelkol, Jomfruens lysthus, Ravnstedbakken, Fiske
dal, Biensballe.

Mod vest og sydvest har vi: Vældbanken, Fiesens bak, Vesteragre, Karlsig, 
Ørnekulerne, Stejlbjerg, Gåseblokke, Pebelen, Grøndal, Hælding.

I nordvest findes: Stenbroen, Askehøj, Heden, Byledagre, Skelkjæret.
Nord for byen er Puksø mose, Pejagre, Kirkehøj, Mathiasses have.
Mod nordøst og øst har vi: Plus hul, Kropballe og Kropsmosen, Mollerup- 

kjær, Barselkjæret, Puksø grønning, Myrehovederne, Nørre rue, Sønder rue, 
Bøgelund, Lauenbakken, Fillips blokken, Møldal, Knappenskjær, Stenagre, 
Lergravsagre, Mellmadshøj, Frandses kjær og høj, Bølbro, Klubagre, Store og 
Lille Thøgesens høj, Kjærs balle munde.

I Skjeldal går skellet mellem Laven bys og Kjærs mølles marker.
I trætoppene i Kragdal har kragerne haft tilhold og bygget reder.
Dybdal danner en meget dyb slugt ned mod vælddyngerne ved søen.
Mølledynd har navn efter den forlængst forsvundne Laven skovmølle.
Rådal har måske i forrige tider givet læ for råvildtet.
Tranekjær har været tilholdssted for tranerne.
Puksø = tudsesø, Puge = tudse.
Dynæs betyder ikke et dyndet næs, men det store næs. I gamle dage brugte 

man ordet dighær for svær og stor. Dighær er da gennem tiderne blevet til 
dygher, der senere er blevet til dyr. Dynæs betyder da digernæs, det store næs 
i modsætning til de andre mindre næs i søen.

Dynæs fang er marken nord for Dynæs.
Kringlen betyder et stykke jord omkring vandhuller, eng og lignende.
Ravnstedbakken har måske været tilholdssted for ravnene i gamle dage, da 

der var mange af disse fugle.
Fiskedal har navn efter Dynæsborgens fiskedamme.
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I Biensballe har ejerne af Dynæs haft deres bistader opstillede. Man lavede 
jo drikken mjød af biernes honning.

Navnet Karl i ordet Karlsig betyder kær.
Gammelkol er en bakketop på Laven hovgårds mark; på toppen findes 

udsigtspunktet Jomfruens lysthus, hvorfra man har den herligste udsigt over 
søen og Himmelbjerget.

Navnet Kol eller Kul betyder en fremspringende bakketop.
Byledagre har navn efter det gamle byled, som spærrede indkørselen til 

Laven by fra nordvest.
Sønder og nørre Rue er firkantede markstykker. Rue betyder her en rude- 

formet mark, firkantet.
Møldal er dalen, hvori bækken løber ned til Kjærs mølle.
Navnet Møgelø kommer af det gamle ord for stor, myket; Møgelø betyder 

altså den store ø. Denne ø er Julsøs største og er ca. 38 tdr. land. Møgelø har 
engang været skovklædt og i 1642 beregnedes skoven der til at kunne føde 6 
oldensvin. I de dage regnede man ikke en skovs værdi efter træbestanden, men 
efter hvor mange svin, der kunne leve af de nedfaldne bog og agern. Da se
nere skoven blev ryddet, blev jorden på øen opdyrket og drevet som landbrug. 
Nu i vore dage er Møgelø ved plantning igen blevet skovklædt.

Sejs

Stednavne
Navnet Sejs finder jeg første gang nævnt år 1654; da skrives det Seyse, 

senere, 1766, skrives det Seys. Hvorfor Sejs ikke findes omtalt så tidligt som 
de andre bebyggelser i Linaa sogn, kommer sikkert af, at Sejs ikke var nogen 
landsby, men kun skov eller kratbevoksede hedestrækninger, som under et 
blev kaldt: Sønder hede og af bønderne i Haarup og Linaa blev brugt som 
fælles overdrev, hvor heste og kreaturer kunne gå løse, bevogtede af en hyrde.

Hvad navnet Sejs betyder eller kommer af, kan jeg ikke oplyse noget om; 
kun skal jeg nævne, at gamle folk i Sejs har fortalt, at der i gamle dage nede 
ved søen lå nogle gamle huse, 6 ialt, og da talordet seks udtaltes sejs, blev det 
til navneordet Sejs. Om denne forklaring er rigtig, er en anden sag, måske — 
måske ikke!

Af stednavne i Sejs og Søndre hede må jeg nævne:
Borgedal, Brændevinsdal, Sindbjerg, Stovbjerg, Jens Iversens kol, Grisbjerg 

høj, Karlsholt, Knagsholt, Snagårde (Svejbæk), Snagskær, Snagsholt, Trilling
højene, Smørstok, Have mose, Have birker, Pors mose, Hjort hovede, Hatte
næs, Brandhattenæs, Hoel eng, mose og skaller, Torndalshoved, Nåege, og i 
åen har vi Borgeå og Borresø.
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Borresø, Borreå og Borgedal har måske navn efter den ovre på Virklund- 
siden engang eksisterende borgvold.

Stoubjerg kommer af stub, rester af skoven, som engang har dækket bakke
toppen.

Holt = lille skov.
Karl og Kol, se under Laven.
Navnet Snag i stednavnene Snagårde osv. betyder den fugtige og sumpede 

mark.
Smør i Smørstok er et gammelt navn på frodig eng.
Have = indhegnet mark eller skov.
Navnene Hattenæs, Nåege og Kongedyb kendes fra de gamle sagn om 

flugten fra Dynæs, sagn, som senere skal omtales.
Hoel eng er engen med huller fulde af stillestående vand.
I Brændevinsdal har man skjult de redskaber, man brugte ved ulovlig 

brændevinsbrænding, når øvrighedspersonerne var ude at lede efter »Brænde
vinstøj«. Privat brændevinsbrænding var jo forbudt, men brugtes i smug af 
bønderne.

Hovede = fremspringende del.

Haarup

Når vi fra Sejs vandrer mod nord op gennem Borgedal, kommer vi oven for 
de store banker til den gamle landsby Haarup, hvis historie kan føres langt 
tilbage i tiden. Byen hører jo til de i vikingetiden opståede torper. Den næv
nes første gang i året 1334 i et gammelt pantebrev, skrevet på latin, og kaldes 
da Hatterup. Navnet er formentlig det gammeldanske Hathorp, thorp sam
mensat med det gamle tillægsord har — høj. Det bliver da den højtliggende 
thorp. Halduid (Haldved) nævnes 1436.

Byen har i fortiden været større, end den er nu. 1739 var der 9 gårde; nu 
er de fleste af disse udflyttede; men den gamle gadedam beholder endnu sin 
plads vest for byen.

Af navne på gamle gårde skal nævnes:
»Godthåb«, »Bjørnholt«, »Hårupgård«, »Bundkrog«, »Nylykkegård«. — 

Navnet »Nylykke« skal nærmere omtales under Skjellerup.
»Godthåb« ligger øst for byen, »Bjørnholt« sydvest, »Hårupgård« ved 

landevejen vest for byen, »Bundkrog« endnu længere mod vest ved skoven, 
»Nylykkegård« mod sydvest.

Mark-, skov- og hedenavne
Syd for landevejen fra vest mod øst: Tømmerdals blokke, Bundkrogs agre, 

Rævs b., Sandbjergdal, Bjørnholt, Haarup Borgedal, Grehs høj, Purknold, 
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Hundal, Borring toft, Hvalpskjær, Birkved hede, Egehøj agre præstkjær, Grøn 
mose, Thorslund, Lergrav bak a., Kindbens a.

I nordvest:
Lundkrog a., Lundbjerg b., Grøndals a., Karus b., Grønhøje, Hestbjergene, 

Melhede, Helledi, Dyrkjærdal, Korsdal, Boedal.
I nord mod øst:
Dvarrehøj vang, Ravnhøje v., Skjærbøge, Rytter vang, Busborg v.
I Tømmerdals blokke er vel hugget tømmer.
Rævs blokke har vel været tilholdssted for ræve.
Sandbjergdal har sikkert sit navn fra sandflugtstiden.
Bjørnholt er vel et minde om den længst forsvundne tid, da der var bjørne 

i Danmark.
Thorlund er måske et minde om Thordyrkelsen.
Dvarrehøj, enkelt del af sandklit.
Korsdal. Mange steder var rejst korsmærke, f. eks. ved hellige kilder, kors

veje, eller hvor voldsom og pludselig død var indtruffet osv.

Skjellerup

Af de nuværende byer i Linaa sogn er Skjellerup den by, hvis navn tidligst 
er kommet ind i skriftlige optegnelser; den nævnes allerede så tidligt som år 
1319- — Erik Menveds dødsår. — Byens navn skrives da Skildrop; senere kal
des den Skial torp og Skeldrup osv.

Navnet er sammensat med det gammeldanske mandsnavn Skialghi. Byen 
har altså været Skialghis-torp.

I den nordvestlige del af det nuværende Linaa sogn (i gamle dage var sog
nets vestgrænse helt ude ved Funder bakke) har ligget to nu forsvundne be
byggelser eller landsbyer, nemlig: »Aszenddrop« (Astrup) og Torup. Astrup 
nævnes 1460, og Torup nævnes i kong Valdemars jordebog og kaldes da 
»Thorethorp«.

Astrup mark menes at have været mellem Linaa og Skjellerup. Torup læn
gere mod nord. Senere, da Torup er gået til grunde, er marken og heden ble
vet fælles mark og overdrev til Skjellerup. I 1664 hedder det, at bønderne i 
Skjellerup har skattet af Torups jord og har haft det til »fellidtz fægang«. I 
Voel sogn, som det pågældende sted grænser til Linaa sogn, er endnu to gårde, 
der har Torupnavnet, nemlig: »Toruplund« og »Torupgård«.

Stednavne
Mod nord ved Gudenåen har vi: Ål eng, Sparmose, Åkjær. Mod vest: Bor

ring ager, Røddeland, Balsbjerg; sydligere Brohoel, Birkebjerg, Fladhøjsvang.
Endelig må nævnes: Huol eng og Kongsholm eng.
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Mod syd og øst må nævnes. Gråddal, Guldgraverknolden, Tornkjær, Gyl
dendal, Trolddal, Stidal, Dybdal, Bråskodal, den brede høj Rcthøj, Skjerbæk, 
Skjerbøge, Grøndalskol, Astrup lykke.

Al eng har vel navn efter Resenbro ålegård.
Sparmos var en lille mose med kun lidt tørvejord.
Åkjær = kæret ved åen.
Røddeland betyder skovryddet stykke jord.
Huol eng, se under Sejs.
Guldgraverknolden har navn efter Per guldgraver, som mente at kunne 

finde en guldskat i sandheden.
På Rethøj blev bromand Thomas Sørensen, Resenbro, henrettet for mord 

1745.
Astrup lykke er et gammelt navn på et indhegnet stykke skov i Skjellerup 

skov. Navnet Lykke er beslægtet med lukke og betyder en indhegnet skov 
eller marklod.

År 1460 vidnes på Gjern herredsting om et »støeke skouff på Skellerup 
skouff frå Aszenddrop lyeke og till Skellerup Nørbierg, mellem Aszer Niels- 
zens skouff och Thord Backis skouff«.

Hvem »Aszer Nielszen« og »Thord Backi« har været, ved vi ikke noget 
om. I Linaa kirketårn sidder indmuret en middelalderlig ligsten med en mand
lig figur og navnet Aszer; men om ligstenen og Aszer Nielszen har noget med 
hinanden at gøre, vides ikke.

Skjellerup by består af 5 gårde og nogle huse. Ingen af gårdene har navn 
fra ældre tider. Byens gårde ligger på rad langs åengen og ligger på samme 
pladser, som de vel har ligget i århundreder.

På heden syd for Skjellerup ligger Skjellerup nygårde, et par gårde, som før 
udskiftningstiden er blevet byggede der; de omtales 1780 og kaldes da Ny 
Skjellerup.

På Skjellerups jorder mod vest nævnes langt tilbage i tiden et par enlige 
huse: »Resenbrohuset« og »Krudhuset«. »Resenbrohuset« var bolig for bro
vagten, som skulle opkræve bropenge af de vejfarende og sørge for broens 
vedligeholdelse, hvorfor han fik brokorn fra sognene langt inde i landet; men 
det var som oftest så som så med vedligeholdelsen, og broen var ofte så brøst- 
fældig, at det var farligt at færdes på den. Resenbro har sikkert fra de ældste 
tider været overfartssted over Gudenåen. Adelvcjen fra Skanderborg og til 
Viborg førte over Resenbro. Når kongelige personer skulle passere broen, 
blev den istandsat; men til daglig brug lod man broen skøtte sig selv, og blev 
den endelig engang imellem istandsat, var der gerne så dårligt gjort, at broen 
kort tid efter var lige dårlig. Ved at passere broen kunne livsfaren lure fra 
mere end broens side, men også fra brovagtens. Således da Thomas Sørensen, 
en gammel, afdanket rytter, var brovagt.
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Thomas Sørensen har tjent kongen som rytter ved livgarden i 36 år og har 
været med i mange felttog rundt i Europa og er blevet såret både i hovedet og 
på kroppen og har fra dette lange, vilde soldaterliv ført med sig lyst til drik, 
slagsmål og andre råheder. Da han nu er blevet for gammel til soldaterlivet, 
får han denne plads som brovagt i Resenbro; men det viser sig snart, at han 
er for voldsom. Når han er drukken, sidder han ofte ved bordet med krudt
horn på den ene side og brændevinsflasken på den anden og skyder til måls 
med sine pistoler efter dørstolperne eller fægter med sin lange stødkårde, som 
han har bragt med som et minde fra sin soldatertid. Når han er i denne sinds
tilstand, er folk bange for at passere Resenbro. Thomas Sørensen har til tider 
delirium og er da helt uregerlig. Det ender da også med, at han mishandler 
sin kone, Maren Henriksen, og dræber en kone fra Gødvad, hvorfor han bli
ver dødsdømt ved retten i Skanderborg.

Dommen over ham lød således:
»Hans højre hånd levendes af skarpretteren afhugges, dernæst hans hoved, 

hvilket alt sker med økse; siden bør hans legeme ved natmanden nedgraves 
ved retterstedet og hans afhuggede hoved og hånd sættes på stage oven over 
den jordede krop.«

Dommen blev fuldbyrdet på Rethøj mellem Skjellerup og Resenbro i over
værelse af mange mennesker; sligt et optrin var jo af datidens mennesker et 
næsten yndet skuespil. Sæderne var i de tider rå og brutale, og da Thomas 
Sørensen muligt var født i Linaa sogn og har levet der, til han blev soldat, 
har hans endeligt haft så meget større interesse for omegnens beboere.

Resenbrohuset brændte 1739. Thomas Sørensen klager da ved retten over, 
at han ikke har reddet andet end en gi. tom halvkiste, 2 gi. dyner, I par gi. 
forslidte lagener og 1 ligkiste uden låg; alt det øvrige er brændt.

Resenbrohuset bliver igen af kongen opbygget og lyngtækket.
Krudhuset har ligget mellem Resenbro og skoven. Hvorfra det har det 

mærkelige navn, vides ikke. Det beboedes sikkert af en dyrevogter, som skulle 
passe på, at krybskytter ikke skød af kongens dyr. 1772 brændte det og var da 
beboet af 2 mænd, Thomas Jensen og Rasmus Pedersen. De var fattige men
nesker og måtte flytte bort. Huset bliver senere bygget op, vistnok i Skjellerup.

Byerne

Når jeg omtaler byerne i Linaa sogn, må jeg forudskikke den bemærkning, 
at det er byerne eller bebyggelserne i det nuværende Linaa sogn, jeg tager 
under behandling. Hovedgården Silkeborg, som lå i det daværende gamle 
Linaa sogn, vil kun undtagelsesvis blive berørt.

Før udskiftningstiden i slutningen af det 18. og i begyndelsen af det 19- 
århundrede lå så godt som al bebyggelse klumpet sammen i de gamle lands
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byer. I begyndelsen var det vel foruden hensynet til fællesdriften af jorden af 
forsvarshensyn, at man ønskede at bo tæt sammen. Det var jo rart i krigstider, 
og når røverbander huserede, at have nære naboer, så man i fællesskab kunne 
optage kampen for at værne hus og hjem. I nogle landsbyer var husene (stue
husene) således sammenbyggede, at man kunne gå inden døre fra den ene 
ende af landsbyen til den anden, så angriberne — i tilfælde af overfald — ikke 
kunne opdage, hvor forsvarerne befandt sig. Således landsbyen Dørup ved 
Mossø, hvor alle landsbyens stuehuse var sammenbyggede, indtil den store 
ildebrand år 1744 lagde dem i aske.

Så sammenbyggede var vel ingen af byerne i Linaa sogn, men indtil fælles
driftens ophør har huse og gårde i byerne ligget tæt sammen.

Den by, hvor mindst forandring i udseende er sket, er Mollerup; der ligger 
gårdene —- på en enkelt nær — på den plads, hvor de har ligget i århundreder.

Foruden de gamle landsbyer ligger i Linaa sogn 3 stationsbyer, Laven, Svej- 
bæk og Resenbro, hvilke jernbaneanlægene Skanderborg-Silkeborg og Silke- 
borg-Langaa har drevet op. Disse udvikles stadig og trives, medens de gamle 
landsbyer kun udvikles ved udflytning på markerne, hvor nye landbrug op
rettes på markparceller fra de gamle gårde. Kun i Linaa by bygges et nyt hus 
hist og her.

Efter fællesskabets ophør og fæstejordens overgang til selvejendom kom 
der mere fart i udflytningen. Nu kunne bønderne indrette sig, som de havde 
lyst og evne til. Mange gårde blev udflyttede, og mange nye ejendomme blev 
byggede paa udmarker og overdrev.

I det efterfølgende vil vi se lidt nærmere på de enkelte byer, og vi begynder 
med den gamle hovedby Linaa.

Linaa by har været en ringby, næsten omsluttende kirken på den lave ban
ke; kun i nordvest har været en åbning, hvorigennem vinden har kunnet 
stryge om den gamle, ærværdige kirkebygning.

Mod nord har været den gamle præstegård; den har ligget der i århundre
der og har været bolig for alle de gamle præster, som har prædiker i kirken 
lige siden reformationen, ja, måske længe før. Efter at den i 1855 var kom
met i privateje, brændte den ved lynnedslag i 1894, og tomten blev senere 
indlemmet i kirkegården, som trængte til udvidelse. Gården blev genopbygget 
nede ved bækken tæt ved vejen, der fører til Voel. Til den gamle præstegård 
hørte i fordums tid nogle huse i Linaa by, bl. a. »Knoldhuset« og »Damborg«. 
»Knoldhuset« har ligget nederst i den gamle skolehave og »Damborg« der, 
hvor nu kirkebetjent Langballes hus ligger. Nuværende ejer af den gamle 
præstegård hedder Anders Møller Nielsen, og gården har fået navnet »Linaa 
nygård«.

Lige over for præstegården på den anden side Voelvejen har »Gandisgår- 
den« ligget. Senere kaldes den »Overgården«, nu »Linaa storgård«. Gården 
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nævnes 1665, da Hans Worm bebor den. Til denne gård har også hørt nogle 
huse i den sydøstlige del af byen, bl. a. det midterste af de 3 huse, hvori deg
nen havde sin bolig.

Gården har været beboet og drevet af flere storbondeslægter: medlemmer af 
den kendte Wormslægt, Hagensenslægten fra Ry mølle osv. Den nuværende 
ejer er Søren Thuesen.

Derefter kommer vi på samme side af Voelvejen til Smedegårdene, begge 
udflyttede, den ene vest for vandmøllen, den anden nord for kroen. Det ses, 
at Hesselskoven har strakt sig næsten helt ind til Smedegårdene i Linaa by. 
Nuværende ejer af den østlige er Karl Knudsen, den vestlige ejes af Harald 
Riis Jensen.

Efter Smedegårdene følger mod sydøst de to Møllegårde. Den ene, den østre, 
ligger ved tornledet lidt syd for sin oprindelige plads og ejes nu af Niels Pe
dersen. Gårdens bygninger er opført i ryttertiden.

Den anden Møllegård, den vestre, ligger nu, hvor sidevejen til Linaa by går 
fra Aarhus-Silkeborg landevej ind mod forsamlingshuset. Nuværende ejer er 
Erling Petersen.

I den sydlige del af byen har ligget de tre Kannikegårde. De to er flyttet 
syd og sydvest for byen og ejes nu henholdsvis af Jacob Pedersen og Frede 
Nielsen; den tredie Kannikegård er lagt ind under de to andre.

Vest for Kannikegårdene kommer vi til Borupgårdene (Borup er familie
navn i Linaa sogn), af hvilke den østre er lagt ind under den vestre. Nuvæ
rende ejer er Søren Sørensen.

Ved siden af Borupgårdene har ligget Vestergården, som nu er udflyttet 
nord for byen og ejes af Jens Danielsen.

På den anden side vejen over for Borupgårdene lå 3 gårde, Høggården og 
de to Hjortgårde, som endnu ligger på sin gamle plads. Hvor Høggården har 
ligget, findes nu et gammelt hus, kaldet »Banken«. Høggården ejedes 1581 
af præsten Rasmus Nielsen. Senere ejedes den af præsten Palle Pedersen Wen- 
del og derefter af dennes enke Margrethe Zoeger. 1651 brændte gården sam
men med 3 andre gårde i nabolaget; det har altså været Hjortgårdene eller 
Borupgårdene, der samtidig er gået op i luer. Man mente, at branden var 
påsat. I slutningen af den 17. århundrede beboedes gården af oberst Preen, 
en standsperson, vi senere skal nærmere omtale.

Gården går senere over i Høgslægtens eje og er nu udflyttet sydøst for byen 
og kaldes Linaa Søndergård. Nuværende ejer er Anker Høgh.

Bag »Banken« har vi de to Hjortgårde. Den ene ejes nu af Inger Hjorth og 
den anden af Hans Lykke.

Vi har nu rundet byen og har tilbage kun een gård, nemlig kroen, hvis 
historie her kort skal gøres rede for.

Linaa by ligger, hvor de to i gamle dage stærkt befærdede adelsveje: Aarhus-
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Linaa gamle møllegård. Fra ryttertiden



Ringkøbing og Skanderborg-Viborg krydsede hinanden. Midt i byen lå den 
gamle kro på det sted, hvor den sikkert i mange århundreder har ligget mel
lem kirken og den store gadedam. Indtil for nogle år siden fandtes den gamle 
kros stuehus beliggende bag den store 2-etagers købmandsforretning. Udbyg
ningerne blev år 1854 nedrevne og genopførte som Linaa vandmølle nordvest 
for byen.

Hvor således to stærkt befærdede adelsveje krydsede hinanden, var alle 
betingelser til stede for, at en kro kunne trives og være berettiget.

På adelsvejene var altid stærk færdsel, kørende, ridende, vandrende og 
trækkende.

Datidens samfærdselsmidler var primitive og vejene meget slette og fulde 
af huller, hvori ofte var væltet en stor sten, som gav et slemt stød, når man 
kørte over den. Dagsrejserne var korte, men anstrengende. Når man en hel 
dag igennem havde siddet på en stiv vogn og humpet af det ene hul i vejen 
og i det andet, var man så stiv og øm i kroppen, at en kro eller bedested var 
velkommen; der vidste man, at lindring i rejsebesværligheden var at finde: 
Mad og drikke, bænke og sengeplads til mennesker, staldplads, havre og hak
kelse til dyrene.

Nu var det jo ikke alene rejsende langsvejs fra, der havde nytte af kroen; 
egnens eller sognets beboere gæstede meget ofte denne. Havde man været i 
kirke hele formiddagen eller eftermiddagen, trængte man til et krus øl eller 
et glas brændevin eller flere, inden man begav sig på hjemvejen; hjemmet lå 
måske på den anden side Silkeborg, så det kunne gerne blive aften, inden man 
nåede hjem igen. Ligeledes bedede man gerne i kroen efter andre kirkelige 
handlinger som bryllup, begravelse osv.

Kroen var datidens verdslige samlingssted, hvor man spurgte nyt både fra 
nær og fjern. Aviser kendte man ikke (den første avis i Danmark udkom i 
1666 to gange om måneden i lille format, men var ikke noget for bondebe 
tolkningen). I kroen og hos bysmeden spurgte og fortalte man nyt og rygter, 
onde og gode. Medens man ved bordet i kroen pimpede af øllet og brænde
vinen, gik samtalen livligt. Undertiden gik det, når brændevinen gik til hove
det, over til skænderi og slagsmål. I datidens kroer kendte man ikke bestemte 
lukketider; drikkebrødrene kunne sidde i krostuen og drikke hele natten, om 
de havde lyst og penge, og varerne ellers var gode. Kromanden havde i sognet 
eneret på at brænde brændevin. Privatbrænding var forbudt; kun præsten 
måtte brænde til eget brug, men misbrugte undertiden denne ret og solgte til 
bønderne, hvilket kromanden selvfølgelig var utilfreds med og klagede over. 
Således klagede i 1705 kromanden i Linaa over, at præsten i Linaa, Clemen 
Poulsen, havde udsalg i Laven af øl og brændevin hos »Søren corporal«. Na, 
kromandens varer var ikke altid gode, og bønderne klagede ofte derover. 
Selv op i det 19- århundrede, da kromanden ikke selv brændte brændevin, 
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men fik den hjem i store fade eller tønder fra spritfabrikkerne, kunne det 
hænde, at kromanden forfalskede sine varer. — Således har en gammel mand 
for mange år siden fortalt mig, at han som dreng tjente i Linaa kro og så da, 
at når kromanden fik et fad eller en tønde brændevin hjem, blev først aftappet 
nogle flasker, og på disse blev påklistret akvavitetiketter; resten i den store 
tønde blev så blandet med vand, og drengen skulle så med en kæp gennem 
spunshullet i tønden røre rundt for at få indholdet blandet. Denne blanding 
blev så solgt til bønderne som brændevin.

År 1641 træffer jeg første gang på en kromands navn i Linaa. Mandens 
navn er Jens Hansen Worm, søn af dyrevogter (skovrider) Hans Worm, som 
nævnes 1616 boende i Serup, men forflyttes senere til Linaa sogn, hvor der i 
skoven bliver bygget et hus til ham; men senere får han overdraget Gandis- 
gården i Linaa til bolig.

Hans Worm var en velstående mand, men noget stridbar af natur. 1629 må 
han bøde 9 mark for slagsmål med en kvinde. 1630 må han atter bøde l1/? 
mark.

Hans Worm var som før nævnt en velstående mand. I 1651 nævnes han 
som ejer af gårde både i Linaa og Gjern, og at få Gandisgården (Overgården) 
som dyrevogterbolig var en godbid. 1651 nævnes den som en helgård, af 
hartkorn 4^4 tdr. 1 fdkr. 1 alb.

I Linaa og omegn nævnes før i tiden flere af Wormslægten; men om der 
mellem disse og den berømte arkæolog og skolemand Ole Worm er noget 
slægtskab, ved jeg ikke. (Ole Worm, født i Aarhus 1588, død 1654).

Vi vender tilbage til kromand Jens Hansen Worm. Hans bevilling til kro
hold i Linaa foreligger 1641. Det meddeles heri, at han får bevilling til at 
holde kro for vejfarende og for »den gemene mand« mod at erlægge de sæd
vanlige accise (told) og 6 rdlr. i forpagtningsafgift til Silkeborg slot. Han må 
»ingen drich, være af huad naffn det och haffuer«, udskænke på helligdage 
eller når prædiken holdes.

Kroens hartkorn angives i jordebogen for 1651 til 1 td. 5 skp.
Jens Hansen Worm var gift med Anne Bertelsdatter, vist datter af Bertel 

Rasmussen, »Cannicke skovfogitt« i Linaa, d. v. s. at han havde opsyn med 
Universitetets skove i Linaa, således Hesselskoven mellem Linaa og Mollerup.

Det ser ud til, at Jens Hansen Worm og Anne Bertelsdatter har erhvervet 
sig 3 gårde i Linaa, nemlig: Overgården, Kroen og en af Kannikegårdene. I 
matrikulen nævnes Worm’erne som proprietærer.

Det vides ikke, hvornår Jens Hansen Worm er død (Linaa kirkebog begyn
der først 1683); men det må være før 1662, da Anne Bertelsdatter betegnes 
som enke.

Der var i ægteskabet 2 sønner, Bertel og Morten, og 3 døtre, Hedvig, Ane 
og Maren.
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Bertel hjalp moderen efter faderens død med at passe ejendommene. Mor
ten var familiens sorte får; han blev gift med en enke i Skive, men stak af fra 
konen og sørgende kreditorer til udlandet. Hedvig blev gift med præsten i 
Gylling, Jost Lauritsen. Ane og Maren blev gift henholdsvis med dyrevogte- 
ren Jochum Christensen Bro, Haarup, og Thomas Andersen, som senere over
tog Linaa kro.

Hvorfra Thomas Andersen stammer eller kommer vides ikke; noget tyder 
på, at han er kommet fra Aarhus og har muligt været købmand der. Han 
modtager i Linaa regninger fra købmænd i Lybæk for varer, som han har 
modtaget fra disse.

1671 bor han i Overgården; men 1675 får han krobevilling til handel med 
øl, mjød, brændevin og tobak.

Som før nævnt havde kromanden eneret på udsalg af disse varer; men det 
varede ikke længe, inden han må optræde mod ulovligt krohold flere steder i 
sognet. Således får han en kone i Linaa idømt 10 rdlr. i bøde for ulovligt øl
salg; senere er der en smugkro i Krudhuset i Resenbro, hvor også en kvinde 
handlede med Randersøl. Således kunne nævnes flere eksempler på ulovlig 
udskænkning af øl og brændevin; noget kom i tingbogen, andet endte med 
hjemligt forlig.

Til tider kunne det være vanskeligt for kromanden at få sine tilgodehaven
der ind, da ikke alle kunderne i kroen var solide betalere. Således degnen i 
Linaa, Christen Lauridsen, og den vilde og fordrukne slagsbroder Rasmus Sol- 
gaard, fæster af en Kannikegård i Linaa. Degnen og kromanden sluttede efter 
mægling forlig, og Rasmus Solgaard blev smidt ud.

Kun en enkelt gang kommer i Thomas Andersens tid et større opgør i 
kroen for retten.

Den 11.-12. 1700 får Thomas Andersens søn Jens Thomasen Worm bevil
ling på krohold i Linaa. Han havde kroen i kun 4 år og måtte så gå fra den på 
grund af gæld. Han skyldte Daniel Fischer på Silkeborg 86 rdlr. og købmand 
i Aarhus, Jens Basballe, 156 rdlr. for varer. — Vi får her at vide, at der også 
i kroen drives købmandshandel. Jens Basballe får som sikkerhed pant i en del 
af kroens indbo. Fortegnelsen over dette giver os et lille indblik i, hvorledes 
det på dette tidspunkt så ud i Linaa kro. Pantet omfattede følgende genstande:

1 brændevinskedel med pibe, dæk og hat, 3 store ølkar af eg, 12 nye ege
tønder, 8 tinfade, 1 dusin tintallerkener, 1 egeskab, 2 egeborde, 1 seng, 2 ege
senge, 1 sort beslagen egekiste, 1 8-kantet spejl, 1 stort rundt bord og et lille 
dito, 1 stolpeseng, 12 træstole, 4 bolster-underdyner, 4 hovedpuder, 2 over
dyner, 2 par hørgarns-lagener, 12 contrafejer (portrætter), 1 fyrrekistebænk, 
1 messing-fyrbækken, 1 udskåret egekiste, 2 tabletter (amagerhylder). — Det
te er sikkert det meste af kroens indbo. Endvidere omfattede pantet 2 køer.

1704 købes kroen af Jens Hagensen, søn af den rige møller i Ry, Hagen 
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Johansen. Jens Hagensen havde i nogle år — før han købte kroen — siddet i 
Overgården som bestyrer for sin fader, der købte denne 1677. Hagen Johan
sen lader da gården syne af 4 mænd. Overgården befindes da at være i en 
sørgelig tilstand. Den har vel ikke været istandsat siden Svenskekrigen. Stue
huset ligger i sydsiden og har »udskud« både i nord og syd. Der nævnes lade 
både i nord og vest og »fæhuset« imod øst. Gården er meget forfalden. Stue
huset mangler skillerum, og storstuen har 18 »brøstfældige« vinduer. Re
paration af gården og de til denne hørende gadehuse i syd vil koste 
148 rdlr.

Jens Hagensen begår sig ikke godt blandt de Linaa mænd. Han, den rige 
møllersøn fra Ry, ser ganske sikkert bønderne i Linaa over hovedet; tillige er 
han hidsig af naturen, hvilket giver sig udslag i forskellige overgreb, som han 
må betale bøde for. Søsteren Boel, et mandhaftigt kvindfolk, som bestyrer 
Overgården, ligner ham og bliver ligesom søsteren, Vibeke Hagensdatter i 
Mollerup, indblandet i retssager. Dette skal vi senere komme tilbage til, da 
det belyser visse sider af livet, som det levedes i landsbyens bondesamfund om
kring år 1700.

Jens Hagensen dør 1733.
Efter Jens Hagensens død blev hans enke siddende i kroen, indtil hun af

stod denne til svigersønnen Jens Rasmussen, gift med datteren Kirstine. Jens 
Rasmussen var selv af storbondeslægt og broder til Bertel Rasmussen, der 
blev gift med en datter af den rige Laurids Nielsen i Mollerup.

Jens Rasmussen var en fredens mand og ønskede kun at passe sin kro og 
sin handel i fred og ro. Det ses, at han ligesom svigerfaderen har drevet stor 
træskohandel. Han har vel købt træet i skovene og forsynet træskomændene 
med træ og så afsat træskoene i Aarhus. Jens Rasmussen har været en vellidt 
og betroet mand, ikke alene i Linaa, men også uden for sognet. Han døde 
1784.

Den næste kromand, vi nu møder, er Erich Sørensen Møller, forhen smed 
i Skanderborg. Til kroen hørte da 5 huse i Linaa. Erich Møller købte kroen 
1778. Hans kone hed Christiane Gyes, formentlig en efterkommer af den i 
Linaa kendte slægt Gyes. (For mange år siden levede der endnu en efterkom
mer af slægten i Linaa). At Erich Møller har søgt sin omgangskreds uden for 
bondestanden, ser man af, at han har haft følgende faddere ved sine børns 
dåb: Landinspektør Sørensen, Laven hovgård, familien Riis, skriveren Jens 
Linaa fra Skanderborg. 1806 dør Erich Møller, og to år efter gifter enken sig 
med ungkarl Søren Jacobsen, som da driver kroen til ca. 1825.

Den næste kromand var svigersønnen Erich Ditmar Petersen, gift med 
datteren Christiane Møller. Erich Ditmar Petersen var søn af købmand i Aar
hus, Johan Arnt Petersen. Den 10.-3. 1828 overtog han kroen. I handelen var 
indbefattet følgende:
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1) Gæstgiverstedet med hænger.
2) En gård med tilliggende.
3) Kirke, korn og kvægtiende af dette hartkorn.
4) Det såkaldte Knoldhus.
5) Spilhuset.

Knoldhuset har ligget nederst i den gamle skolehave, nabo til branddam
men. Hvor Spilhuset har ligget, ved jeg ikke.

1830 solgte han kroen til sin kones søster, Christine Møller, og rejste der
efter med familie og en tjenestepige, Mette Laursdatter, til Onsbjerg på 
Samsø.

Medens familien Petersen boede i Linaa, havde de 2 børn i kirke; blandt 
fadderne nævnes: Madame Hald, Alling (præstens kone), Andriette Lunn, 
Linaa, Riss, Rasmus Høgh, Linaa.

Christine blev den 3.-3. 1831 gift med den 21 år gamle Niels Blicher, 
stedsøn af digteren Steen Steensen Blicher. Niels Blicher var en udsvævende 
og upålidelig person, som i ganske kort tid bortspillede og formøblede sin 
kones arv. 1833 er han værtshusholder på Studsgade i Aarhus, hvor der fødtes 
ham en lille søn, Erich Christian Blicher. Kort tid efter blev han separeret fra 
konen, og nu går det rask ned ad bakke med ham. Han døde på amtssyge
huset i Lemvig den 22.-7. 1866, 57 år gammel. Christine Møller tyede efter 
adskillelsen over til søsteren i Onsbjerg. Sønnen Erich Christian Blicher blev 
senere bager på Samsø.

Denne sidegren af den Blicher’ske slægt viser i de senere udløbere en sørge
lig moralsk opløsning.

Linaa kirke
Som midtpunkt i Linaa by har kirken ligget på sin lave banke med den 

gamle præstegård i nord, Gandisgården i øst og Hjortgårdene mod vest.
Den første kristne kirke i Linaa har sikkert været en trækirke, bygget på 

det sted, hvor det gamle hedenske gudehov har ligget. I Valdemarstiden, den 
store kirkebygningstid, er den nuværende stenkirke blevet til, dog er senere 
sket tilbygning mod vest, hvornår vides ikke; det nuværende tårn stammer 
også fra nyere tid.

Kirken er bygget i romansk stil af granitkvadre og består af skib og kor 
med apsis, tårn mod vest. Omkring 1860 er de rundbuede vinduer erstattede 
med vinduer i spidsbuestil. Sydindgangen til kirken (mændenes) er flyttet om 
i tårnet. Nordindgangen (kvindernes) findes på sin oprindelige plads, men 
danner nu indgangen til det tilbyggede gravkapel. Begge indgangene er pry
dede med smukke søjleporraler og tympanon med udhuggede figurer. Gramt-
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Tympanon, hovedindgangen Linaa kirke

portalen, der før har smykket Linaa kirkes sydindgang, men nu er anbragt i 
tårnet mod vest, er pragtfuld. Tympanet over indgangen er monumentalt, 
søjlerne er anbragt på rette plads på attiske baser forneden og med tærninge- 
kapitæler for oven og ikke som i flere andre kirker planløst eller sløset blan
dede. Både baser og kapitæler er rigt udsmykkede.

Alt granitarbejde i Linaa kirke vidner om dygtige mestre, der har haft for
ståelse af deres arbejde eller gerning.

Både den nuværende indgangsportal og den skjulte i nordindgangen er 
prægtige stenhuggerarbejder.

Bjarup kirke har sikkert ikke været så rigt udsmykket med stenhuggerarbej
der som Linaa kirke. Over nordportalens inderside i Linaa kirke er anbragt en 
tympanon fra Bjarup kirke med et plumpt relief, forestillende frelseren hol
dende et skriftbånd i stedet for som sædvanligt en bog.

Ifølge de gennem tiderne foretagne syn på kirken ser det ud til, at stor
kirken altid har været tækket med tegl, kor og apsis med bly.

At kirken ofte gennem tiderne har trængt til istandsættelse, ser man af de 
forskellige syn, som er foretaget på denne. Første gang, jeg har fundet noget 
om kirken, er fra 1590—91, da Linaa sognemænd beder kongen hjælpe dem 
at betale udgifterne ved kirkens istandsættelse. Præsten Rasmus Nielsen har 
udlagt pengene; men kirken har ikke midler til at tilbagebetale præsten hans 
udlagte penge. 1591 får lensmanden på Silkeborg befaling til af lenets midler 
at betale sognepræsten, hvad denne har udlagt for kirkens istandsættelse, da 
kirken er så uformuende, at den ikke selv af egne midler kan betale gælden, 
og så opføre det på lensregnskaber. Dette skete under formynderregeringen, 
og vi kan tænke os, at enkedronning Sofie under sine ophold på Silkeborg har 
besøgt Linaa kirke og hørt Rasmus Nielsen prædike og så fattet godhed for 
både præst og kirke. Nu klarer kirken sig til 1616; da er reparation igen nød
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vendig. Der står i Silkeborg lensregnskabers bilag over kirkernes regnskaber: 
»Och er same Kiercke Bygfeldig Waben-Husitt och Klocheuerhedt saa well 
som den største partt aff Thachedt bygfeldige efter sionsvinders Lindelse 
(Synsvidners udsagn.)«

Våbenhuset, taget og stilladset, som klokken hænger i, er forfaldent og må 
istandsættes. Dette skete, medens Christen Holch var lensmand på Silkeborg. 
Kirken er da blevet forsvarlig istandsat. Linaa kirke var jo slottets sognekirke. 
Christen Holch og særlig hans anden hustru, den kloge og lærde Marie Below, 
var interesserede i, at deres sognekirke var i god orden.

Ved syn over kirken 1674 omtales for første gang et tårn på kirken og et 
»Topeltur« (pulpitur), begge dele er forfaldne og trænger hårdt til reparation, 
ligesom taget både på den store og den lille kirke er utæt og mangler tagsten; 
men kirken må være blevet dårligt istandsat; thi allerede 1679 er det rent 
galt. 24 alen af kirkens søndre mur står og raver og truer med at falde ned. 
Den østre gavl er revnet fra øverst til nedest, alt blyet på den lille kirke må 
tages ned og støbes om og oplægges igen. Træværket i tårnet er råddent, så 
klokken truer med, når der ringes, at falde ned. Kirkedøren er hugget i styk
ker og er for smal. Der mangler hængsel, lås og nøgle. 300 alen af kirkegårds
diget er skredet ned og skal opsættes påny. Måske eftervirkning fra Svenske
krigen.

Denne gang er kirken sikkert blevet grundigt istandsat, tårnet nedbrudt og 
klokken ophængt i en stabel på kirkegården, et nyt våbenhus opbygget. Den 
rige magister Clemen Poulsen, som var præst i Linaa fra 1700—1756, har 
sikkert villet have sin sognekirke i orden.

Hvornår det nuværende tårn er bygget, vides ikke bestemt; men det må 
være sket i slutningen af det 18. århundrede. Stenene er, efter hvad der kan 
oplyses, bl. a. hentede i Dynæs borgruin. Bønderne måtte køre stenene på 
deres små, usle vogne. Læsset var tungt og hestene magre, så de måtte køre 
ofte op ad den stejle banke på Laven hovgårds mark, hvilket de knurrede 
over. Sagnet fortæller, at bønderne til sidst nægtede at køre flere sten, så 
tårnet ikke blev så højt, som det ellers var meningen, at det skulle have været. 
Sagnet fortæller videre, at bønderne fra Mollerup var særlig vrangvillige, 
hvorfor de til straf ikke fik noget glamhul i tårnet mod øst, så at de blev 
afskårne fra at høre Linaa kirkeklokke ringe.

Omkring kirken lå den gamle med stendiger indhegnede kirkegård, nær
mest som en græsmark med nogle ligtræer (egetromler) med udskårne navne 
og årstal. Der fandtes også enkelte ligsten og jernkors. Indgangene til kirke
gården var i sydvest og nordøst, hvorfra et par stier førte til kirkens indgange 
i syd og nord. I det nordøstlige hjørne var gravpladsen for selvmordere. Når 
en sådan i gamle dage skulle begraves, blev kisten løftet over det nordøstlige 
hjørne af kirkegårdsdiget og uden ceremoni nedsat i graven. En selvmorders
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lig måtte ikke føres gennem kirkegårdslågen. I 1913 blev kirkegården udvidet 
mod nord med tomten, hvorpå den gamle præstegård havde ligget. I kirke
gårdsmuren i vest er indmuret en tympanon, vist fra Bjarup kirke.

Før vi beser kirkens indre, må vi lige se den i tårnets sydside indmurede 
middelalderlige ligsten med en mandlig figur og navnet Asser.

Når vi kommer ind i våbenhuset i tårnets underste rum, ser vi straks, at 
gulvet dér er dannede af firkantede kampestens fliser, hvorimellem findes 
enkelte gamle ligsten. Til venstre i tårnmuren findes en dør, som fører ind til 
en i den tykke tårnmur muret trappeopgang, gennem hvilken man kan kom
me op til de øvre rum og klokken.

Fortsætter vi gennem døren ind til storkirken, passerer vi først under pulpi
turet, hvorpå orgelet er anbragt. — Det første orgel i Linaa kirke var skænket 
1858 eller 59 af overretsprokurator Hald og hustru på Laven hovgård. Senere, 
da dette orgel blev for gammelt og forslidt, blev et nyt skænket af rentier 
Eriksen, Silkeborg, som på sine gamle dage boede nogle år i Linaa gamle 
skole.

Går vi så op ad den flisebelagte midtergang, ser vi til venstre den smukke 
dør ind til det Fischer’ske kapel, indrettet af Daniel Fischer til Silkeborg om
kring 1680. Over døren er en tympanon med en Kristusfigur. Øverst over 
indgangsdøren har Daniel Fischer ladet anbringe en plade, som står der end
nu. På pladen er malet en mand med en fisk i hånden og ved siden af ham 
en lind. Dermed hentydes til navnene Fischer og Linde. Ingen af slægterne 
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var på det tidspunkt adlet. Daniel Fischers hustru Else Linde, datter af den 
rige Christian Linde til Voelstrup, var den første, der blev bisat i kapellet 
1689- Den næste, der kom derind, var Daniel Fischer selv 1707. Hans og 
hans hustrus kister står side om side nederst længst inde. Deres kisteplader er 
borte. Kun 4 år efter Daniel Fischers død blev den tredie kiste indsat i kapeller. 
Det var Daniel Fischers datter Christiane, som var blevet boende på slottet 
hos broderen Christian, der havde arvet Silkeborg gods efter faderen. Chri
stiane Fischer var kun midt i tyverne, da hun døde. Hendes kiste blev åbnet 
1822 og 1829 af slotspræst Fischer. Man så ved denne lejlighed, at hendes 
balsamerede lig var velbevaret. Ansigtet var fyldigt, temmelig hvidt, men 
hårdt. Hænderne var heller ikke videre indtørrede. Hun var iført en hvid lig
dragt med hvid kappe og brede bånd. I hendes ene hånd lå en mørkerød 
fløjelsblomst. En fingerring, som fandtes 1822, var bortkommet i 1829- På 
egnen havde man et sagn om hende, at hun havde været smuk og satte pris 
på pynt.

1736 blev indsat Christian Fischers første hustru Marie Kirstine, født Poul
sen, datter af landsdommer, etatsråd Mathias Poulsen, Søbygård.

Chr. Fischers anden hustru Charlotte Amalia Reenberg, datter af landsdom
mer Thøger Reenberg. Hun døde 1770 og blev da indsat i kapellet. Det var 
hende, man har ment, havde været forlovet med søhelten Peder Torden
skjold. I 6 års alderen mistede hun sin ene arm, hvilket skyldtes, at en broder 
sigtede på hende med en pistol uden at ane, at den var ladt. Skuddet gik af 
og ramte Charlotte Amalia i den ene arm.

Chr. Fischer blev selv indsat i kapellet 1774.
Den syvende kiste indsattes 1778 og rummede liget af en fjernere slægt

ning af Fischer’ne, nemlig Mourits Fischer, der havde arvet godset.
Endelig 1805 indsattes Mourits Fischers søn Jean Arnold Fischer, Alling- 

gård, i kapellet. Det var ham, man kaldte »Den gale Fischer«. Han var en 
virksom, åndrig og sprogkyndig mand; havde i sin ungdom rejst meget, bl. a. 
både i Frankrig og England. Han ejede Allinggård, Grauballegård og Vin- 
dumovergård.

Jean Arnold Fischer, hvis døbenavn var Johan Arnold Fischer, fødtes i 
København den 29. januar 1749, havde fået en god undervisning og var som 
før nævnt meget berejst. Billedet af ham viser en smuk, ung mand. Men efter 
det, der kan oplyses om ham, har han været en stor særling. Han var ugift og 
tålte i mange år ingen kvinder i huset hos sig, hvilket St. St. Blicher brugte 
som forbillede til sin novelle »Fruentimmerhaderen«. Om Jean Arnold Fi
scher i øvrigt hadede kvinder vides ikke.

Der fortaltes mange historier om ham, bl. a. at når han kom kørende eller 
ridende til Linaa, løb drengene hen til »Vesterledet« for at lukke op for ham. 
Den første, der kom, fik en daler, den sidste et smæk af pisken.
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Ligeledes fortalte man, at han engang tog en bondekone op at køre, og 
under kørselen spurgte han hende, om hun kendte »Den gale Fischer«. Konen 
benægtede det. Lidt efter kørte de ud i en bæk eller å, som vejen krydsede. 
Dengang havde man ikke broer over mindre vandløb, men kørte tværs igen
nem. Nu standsede Fischer vognen og bød konen stige ud i vandet; hun ville 
nødig, men måtte gøre der. Da de var kommet på det tørre igen, gav han 
konen en specie (4 kr.) og sagde: »Nu kan du sige, at du har kørt med »Den 
gale Fischer«. Sådanne historier fortaltes der mange af; men ikke alle var lige 
pålidelige.

Kort før sin død solgte han sit gods for den store sum af 600,000 rdlr., men 
fortrød bag efter salget og ærgrede sig så meget derover, at han fik en hjerne
blødning og døde kort efter. Denne hans pludselige død gav anledning til 
mange rygter, som cirkulerede blandt bondebefolkningen, og som denne 
troede blindt på.

Bønderne var klare over, at han ikke selv var i kisten, men repræsenteredes 
af en stud. Man fortalte, at han havde fornærmet kongen og havde fået ordre 
til at møde i København for at kysse den blå jomfru, d. v. s. sættes i Blåtårn, 
der for øvrigt for længst var forsvundet. Man fortalte da, at han for at und
drage sig straffen var flygtet ud af landet, og for at lede kongen på vildspor 
blev han foregivet at være død. Bønderne var sikre i sagen; berejste folk havde 
set ham i Hamborg osv. Sagen var klar. Selv i min barndom var der folk, som 
troede på studehistorien, trods det, at det forlængst var godtgjort, at historien 
var lutter opspind.

Jean Arnold Fischer er altså den sidste, der er indsat i det Fischer’ske grav
kapel i Linaa kirke. Kapellet bliver stadig tilset af efterkommere af Fischer
slægten. — Om Jean Arnold Fischers død meldes i Berlingske Tidende nr. 5, 
år 1805, følgende:

»At min elskede broder, hr. Johan Arnold Fischer til Allinggård etc. den 8. 
dennes ved døden er afgået, bekendtgøres herved på egne og søskendes vegne 
af mig som nærværende.

Allinggård, den 9de januar 1805. C. Fischer.«

Vi må nu forlade det Fischer’ske gravkapel og fortsætter så videre op ad 
midtergangen og ser en på nordvæggen hængende mindetavle over 3 af Linaa 
sogns mandskab i treårskrigen 1848—51 faldne soldater.

I kordøren standser vi og betragter med ærbødighed, hvad her er at se. 
Koret er jo den fornemste afdeling i kirken.

Til venstre ser vi præstens stol med forhæng; før i tiden blev den benyttet 
til skriftestol.

Midt i koret står den gamle døbefont; den er det ældste stykke inventar i 
kirken, sikkert lige så gammel som kirken selv. Den er udført af en stenhug
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germester på Valdemarernes tid, opbygget af 3 tilhugne granitsten, to firkan
tede fodstykker og en klokkeformet kumme. På kummen ses 2 frontstillede 
løvefigurer. Løverne opfattede man som sindbillede på det onde, som dåben 
beskyttede imod.

Lige foran os har vi så det smukke, gamle alter, skænket til kirken af lens
mand på Silkeborg Christen Holch 1616. Altertavlen er typisk for Renais- 
sancetiden. Den er muligt lavet af den fra Nordtyskland indvandrede snedker 
Jesper Matiesen, kaldet Jesper Snedker. Han lavede inventaret til mange kir
ker her i landet i slutningen af det 16. og i begyndelsen af det 17. århun
drede. Jesper Snedker blev i året 1581 oldermand for snedkerlavet i Helsingør. 
Han havde stort værksted og mange svende. 1567 lavede Jesper Snedker præ
dikestolen til St. Olai kirke i Helsingør og fik for arbejde og for forskellige 
materialer som lim, søm, malerguld, farve osv. til denne 120 daler. 1588 leve
rede han prædikestol til Lyngby kirke. 1604 prædikestol til Slangerup kirke. 
I 1586—87 og 97 leverede Jesper Snedker inventar til flere nordjydske kirker. 
Da hans navn står på altertavlen i Linaa kirke, er der al god grund til at tro, 
at denne er udgået fra Jesper Snedkers værksted. Prædikestolen er vel udgået 
fra samme sted. Jesper Snedker arbejdede meget for Fr. d. 2. og fik 1586 op
sigt med værelser og møbler på Kronborg slot. Lensmand Christen Holch på 
Silkeborg har vel som rigsråd kendt Jesper Snedker, der leverede så mange 
renaissancemøbler og kirkeinventar til kongens slotte og kirker. Vi kan da 
tænke os, at Christen Holch, da han blev lensmand på Silkeborg, har ladet 
den dygtige mester Jesper lave nyt inventar til Linaa kirke, der jo var kirke 
for beboerne på Silkeborg slot. Hvem han iøvrigt er, og hvor han har boet, 
véd vi ikke. Det ses, at altertavlen er restaureret og malet flere gange siden 
1616. I 1938 er den grundigt istandsat og fremtræder nu i sin oprindelige 
skikkelse.

I øverste felt var indskriften ved restaureringen så medtaget, at denne ikke 
kunne bevares, hvorfor provst Bienker har ladet udfylde dette felt med føl
gende:

Essaias 6,3 — »Hellig, hellig, hellig er hærskarers herre, al jorden er fuld 
af hans herlighed.«

På øverste frisefelt er den gamle indskrift optrukket:
»Lader Eders lius skinne for verden, at menniskene kand see Eders gode 

Gierninger.« Math. 5,16.
På selve altertavlen står:

Johs. VI 53-59.
»Jesus sagde til dem sandelige, sandelige, jeg siger eder, dersom I icke æde 

Menneskens Søns Kiød oc dricke hans Blod, da hafue I icke lifuet i eder. Huo 
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som ceder mit KiØd oc dricker mit Blod hånd haffuer det evige Liff. Oc jeg 
skal opvcecke hannem paa den yderste Dag. Thi mit Kiød er den Rette Mad. 
oc mit Blod er det Rette Dricke: Huo som ceder mit Kiød oc dricker mit Blod 
hånd bliffuer i mig, oc jeg i hannem. Ligesom den bef uende Fader cedsende 
mig, o c jeg lejfuer for Faderens Skyld, lige s aa huo mig ceder. Den samme 
skal oc leffue for min Skyld. Dette er det Brød, som er kommen af Himme
len icke som eders F cedre eede Mannan o c ere døde, huo som ceder dette Brød, 
hånd skal leffue evindelige.«

På fodfeltet findes Christen Holch og hans to hustruers våbenskjolde, til 
venstre hans første hustru Karen Krafse og til højre Marie Below.

Nu fremtræder alteret med renaissancekunstens fint udførte billedskærer
arbejde og dejlige klare farver i sin ældgamle skikkelse, så man sidder nede i 
kirken og fryder sig ved synet af det skønne alter.

Medens vi står i koret, lægger vi mærke til en gammel ligsten indmuret i 
korsvæggen. Den har før ligget i korets gulv lige foran knæfaldet. Stenen 
bærer mærke af de mange fødders slid gennem århundreder; men trods dette 
viser figurerne i stenen endnu ganske tydeligt et par folk i relief. Manden 
bærer den præstedragt, som datidens præster bar i tiden lige efter reformatio
nen. Ansigtet er skægget, og på hovedet har han en hue mage til den, vi ken
der fra billeder af Hans Tavsen. På kroppen bærer han præstekjolen med den 
brede, stive fold, om halsen pibekraven og på fødderne de brednæsede sko. 
I den ene hånd har han en bog. Hendes hue er den, vi kender fra billeder af 
Birgitte Gøye. Hun bærer også en bred krave om halsen, og på kroppen har 
hun en lang kåbe eller overstykke med mange folder, der skjuler kjolen og 
kun lader tåspidserne til syne.

Under billederne er indhugget følgende:
»Her Ligger Begrafued Hederlig Mand S. H. Rasmus Nielsøn Fordum 

sognepræst her til lenaa oc mollerup sogne XLIX ar. oc provest udi giern 
herrit. Kaldede gud hannom ano MDCXI den XXI decemb. i hans alders 
LXXI år: med sin k. hustrue c: oc f orines (?) maren jensdat: som døde de 
MDC .... år .. i hendes alders . . aar oc lefde de i æcteskaf XLIII aar og 
aflede VII søn: oc III døt: af huilke II søn oc I dat: huiler sig oc her under. 
Gud gifue dennom en glædelig opstandelse.«

I buen over hans billede står:
»Kristus er mit lif.« Over hendes billede: »Døden er min vinding.«
Mellem buerne findes to våben eller segl. På det ene står RN., på det andet 

IHS og MID.
Under korets gulv findes altså en gravkælder, indrettet af provst Rasmus 

Nielsen, hvori er nedsat Rasmus Nielsen og hustru Maren Jensdatter samt 2 
sønner og 1 datter.

Rasmus Nielsen var præst i Linaa fra ca. 1562—1611, da han døde i en
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alder af 71 år. Maren Jensdatter har overlevet ham; men hendes alder og 
dødsår er ikke blevet tilføjet i de åbne pladser på ligstenen.

Om Rasmus Nielsen skal senere fortælles i afsnittet om præsterne.
Den af Rasmus Nielsen indrettede gravkælder får ikke lov at stå uberørt 

hen. En ny slægt tager graven i besiddelse. Det er den Preen’ske, oberst Adam 
Erenreich von Preen han var af mecklenborgsk adel, tjente den danske konge i 
skånske krig som ritmester og major. Efter krigen fik han sin afsked med rang 
af oberst og blev så amtmand over Ringsted amt. Senere gik han ind i hæren 
igen og var fører af 5te jydske rytterregiment i Brabrand i engelsk-hollandsk 
tjeneste. I slutningen af det 17. århundrede beboede han en gård i Linaa, 
»Høggården«. Han var gift 3 gange, 1) Anne Marie Kunstorff; hun døde i 
Ringsted 1678. 2) med Anna Sophia Leschebrant. Hun fulgte sin mand i kri
gen, men døde i lejren ved Schnakenbeck ved Elben 1693. Efter hendes eget 
ønske blev hendes lig ført til Danmark og begravet i Linaa kirke. Præsten 
Jacob Fogh skriver om hende i Linaa kirkebog i datidens svulstige stil:

»Høy-ædle oc Velbaarne Hr. Obriste von Preen hans hiertelskende den 
Høy-ædle oc Velbaarne af Dyder oc qvaliteter exemplar-Frue Oberst-jnde 
Sophia Leschenbrant døde i Leyren ved Schnakenbeck 24. Sept. oc efter forre- 
gaaende hendis egen disposetion oc voteren hviler her i Alter Gulv under 
hendis Epitapio.«

På et gammelt dåbsfad af tin, som før blev brugt i Linaa kirke ved dåb, 
fandtes Anna Sophia Leschebrant og hendes mands navne, så vi kan regne 
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med, at oberst von Preen og hustru har skænket det til kirken. Hvor dette 
dåbsfad nu befinder sig, ved jeg ikke.

Oberstens tredie hustru kender jeg ikke navnet på, kun ved jeg, at hun 
overlevede sin mand, og hendes lig blev 1704 nedsat i gravkælderen i koret 
om aftenen ved lys eller fakkelskin. Et minde om obersten og hans tredie 
hustru har kirken i den dejlige sølvkalk, som bruges den dag i dag. Den er 
skænket kirken omkring år 1700. Obersten og hans hustrus forbogstaver har 
været indridsede i kalken 6 forskellige steder; men de er nu udslidte. Der har 
stået følgende: A. E. P. og F. R. Oberst Preen blev selv nedsat i gravkamme
ret 1702. Pontoppidans Danske atlas meddeler 1768, at der da fandtes et 
epitaphium i Linaa kirke over oberst von Preen og hans tre hustruer. Dette 
epitaphium er for mange år siden forsvundet.

Foruden den store sølvkalk ejer Linaa kirke 2 andre sølvklenodier, nemlig 
en kalk og disk til brug ved syges berettelse. De er skænkede af major Andreas 
Borneck og frue Margrethe Felthausen, Laven hovgård, 1711. Major Borneck 
havde efter at være blevet hårdt såret i krigen i nogle år bolig på Laven hov
gård. Vi vender os nu mod kirkeskibets sydvæg, hvor vi først i det sydøstlige 
hjørne ser den gamle, smukke prædikestol (restaureret 1936), hvorpå også 
findes Christen Holchs og hans hustruers våbenskjolde fra 1616. Længere 
nede på sydvæggen hænger det gamle alterbillede fra 1863, malet af A. P. 
Suders, Aarhus. Dette billede dækkede altertavlen, indtil det nu ved alterets 
restaurering blev fjernet og fik sin plads på sydvæggen. På samme væg hæn
ger også det eneste minde, Linaa kirke har fra den katolske tid, nemlig en 
træfigur i mandsstørrelse, forestillende Johannes døberen.

De gamle kirkestole var solide egetræs indelukke med fyldningsdøre. Øverst 
oppe ved kordøren var indhegningerne lidt højere; der har sikkert herskaberne 
fra Silkeborg, præstefamilien og andre uden for bondestanden hørende per
soner haft deres sæde. Nu er de gamle stole, som Linaa slægter har siddet på 
søndag efter søndag gennem århundreder, borte, afløste af kedelige, ensartede 
sæder til nutidens menighed at hvile på under prædiken.

Under loftet hænger lysekroner, skænket kirken af forhenværende købmand 
i Laven Chr. Andersen. Midt under loftet i kirkeskibet hænger en gammel 
skibsmodel, skænket af skibsreder A. Schmiegelow, København. Skibsrederen 
har en villa i Svejbæk.

Før vi forlader kirken, må vi nævne den i kirketårnet ophængte klokke. 
Den gamle klokke blev støbt om, medens Christian VI var konge (1730—46). 
Hvilket år vides ikke. På klokken stod følgende:

»Kong Christian den Sjette lod helbrede mine Revner,
Kom til Guds Hus med Bøn og Bod, s aa tit jeg dig indstævner.«

1908 var Klokken igen revnet og blev støbt om.
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Medens vi er ved tårnet, må jeg lige indskyde, at i den nederste hvælving 
over våbenhuset stod i mange år en kiste indeholdende liget af et barn. Det er 
senere oplyst, at barnet var en datter af landsdommer Hoff, som ejede Silke
borg gods fra 1794—1804. Barnet var død på Silkeborg og først nedsat i slots
haven der. Senere, da Hoff ombyttede Silkeborg med Hald, toges barnet op 
igen og indsattes i Linaa kirketårn. Det var Hoffs mening at flytte liget til en 
kirke i nærheden af Hald; men det blev aldrig gjort. Kisten stod da i Linaa 
kirketårn til 1899, da den efter undersøgelsen blev nedsat på Linaa kirkegård. 
Ved åbning af kisten før begravelsen viste liget — efter ligklæderne at dømme 
—- at være en pige i 11 — 12 års alderen. Hos hende lå et sammenbøjet kort, 
hjerterkonge, og en lille guldring med inskriptionen: I. H. V. 1768. Ringen 
har måske tilhørt landsdommer Hoffs anden hustru Anna Marie Vodschou. 
Liget blev nedsat på kirkegården nord for tårnet.

Vi forlader nu kirken, idet vi sender en venlig tanke til den gamle kirke
bygning, som gennem de mange århundreder har været vidne til mange af de 
forskellige Linaa-slægters sorger og glæder.

Bjarup kirke

I Linaa sogn har i fortiden ligget 2 kirker, Linaa og Bjarup. I den østlige del 
af Linaa sogn lå Bjarup kirke på en fremspringende bakke ud mod Bjarup sø. 
Hvornår Bjarup kirke er bygget, vides ikke; men efter de ruinrester, der er 
fundet på tomten, må den være bygget i Valdemarsciden. Der går forskellige 
sagn om kirkens tilblivelse. Et sagn fortæller, at 3 jomfruer: Dal, Bjar og Lin 
har bygget de 3 kirker, Dallerup, Bjarup og Linaa. Kirkerne blev byggede i en 
lige linie fra øst til vest. Sagnet fortæller videre, at de 3 jomfruer, som var 
søstre, ligger begravede i en høj, nogle siger på Dallerup kirkegård, andre i 
Gandisgårdens have i Linaa. Men alt dette er kun sagn.

Det første virkelige historiske om kirken, jeg har fundet, er fra 1524 i 
»Danske magasin«. Der nævnes, at Bjarup kirke sammen med andre kirker må 
svare landehjælp, Bjarup må svare 8 mark. 1529 må Bjarup kirke af med sin 
kirkeklokke til Frederik I, som lader klokken sammen med mange andre 
kirkeklokker støbe om til kanoner. Klokken har sikkert ikke været stor; men 
Frederik har taget den med.

Efter den tid kan vi næppe regne med, at kirken har været benyttet til guds
tjeneste. Kirken har tilhørt den katolske tid. Der har næppe været holdt 
luthersk gudstjeneste i Bjarup kirke. Denne har da stået ubenyttet hen en tid, 
hvorefter man har begyndt nedbrydningen. De tilhugne sten er da benyttet 
andre steder, en del er ført til Silkeborg at reparere med, en del er sikkert brugt 
til reparation og til forlængelse af Linaa kirke. Vi kan den dag i dag på Linaa 
kirke se, hvor tilbygningen er forbundet med den gamle mur. Derefter har 
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bønderne i Mollerup hentet sten til trapper osv. Endelig er brugt mange til- 
hugne sten fra Bjarup kirkeruin til stenkister, da Aarhus-Silkeborg landevej i 
1850’erne blev anlagt.

Et sagn fortæller, at svenskerne i 1658 afbrændte kirken; men dette er ube
kræftet.

Nu er i ruinen kun tilbage kalk og stenbrokker, som dækker kirkegulvet. 
Kirken har ikke været stor, ca 54 meter lang og 30 meter bred. I min barndom 
kunne man endnu se gravtuerne i grønsværen. Indgangen til kirkegården har 
været i det nordøstlige hjørne af kirkegårdsdiget. Det gamle stendige er også 
forsvundet, brugt i omegnens udhuse.

Lige nord for kirkegårdsdiget i nærheden af indgangen til kirkegården har 
været en stensat hellig kilde, nu fyldt med kampesten.

På pladsen, hvor alteret har stået, har digteren Thor Lange rejst et minde
kors, et gyseligt grimt jernkors. Dette burde flyttes uden for kirkegårdsmuren, 
og kirketomten burde derefter oprenses og befries for tjørn, kalk og brokker, 
som dækker hele kirkegulvet og kirkens grundsten. For tiden er det jo nærmest 
umuligt at nærme sig kirkeruinen. Hvis der blev renset op på tomten, ville 
ruinen virke tiltrækkende på egnens beboere, og mange turister ville lægge 
deres vej om ad »Bjarup kirke«.

På trekanten, som dannes af de to veje: Mollerup-Dallerup og kirkedalsvejen 
fortæller sagnet, at der også skal have været en hellig kilde. Dette er kun et 
sagn; men den hellige kilde oppe ved kirkeruinen har sikkert været besøgt af 
syge mennesker længe efter, at kirken er nedbrudt.

Ejendomme uden for landsbyerne før udskiftningstiden

Før Stavnsbåndets løsning 1788 fandtes kun meget få ejendomme uden for 
de gamle landsbyer. Foruden de to borge Silkeborg og Dynæs og de allerede 
nævnte enkelte huse, Brohuset og Krudhuset ved Resenbro og nogle enkelte 
dyrevogterboliger, skal her nævnes Silkeborg mølle og kro; Skjellerup nygårde, 
som omtales 1780; Laven skovmølle, hvis oprindelse og tilstedeværelse må ses 
i forbindelse med Dynæs borg; endelig må vi nævne Kjærs mølle, hvis historie 
her nærmere skal gøres rede for.

Kjærs mølle
Den gamle Kjærs mølle er smukt beliggende lidt øst for Laven stationsby. En 

lille bæk, som danner afløbet for Puksø, har gennem århundreder leveret driv
kraften til møllen.

Jorden, hvorpå møllen er bygget, har tilhørt Aarhus bispestol, hvis ejendoms
ret til stedet sikkert må ses i forbindelse med dennes overtagelse af borgen 
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Dynæs. Efter Reformationens indførelse i Danmark 1536 kommer møllen 
senere under Københavns universitet. 1578 får Mouritz Stygge til Holbækgård 
som sekretær for kannikedømmet i Aarhus af kronen et lille stykke af Bom- 
holts jord til opdæmning af en mølledam ved bækken (Bomholt tilhørte da 
kronen). Det varede dog nogle år, inden møllen blev bygget; men fra omkring 
år 1600 må vi regne Kjærs mølles tilblivelse.

I 608 var der en møller i Kjærs mølle; hans navn kendes ikke; men nogle 
bønder klagede da over, at mølleren i Kjærs mølle lader sine kreaturer gå løse 
i deres korn og enge til stor skade for dem. — Det må have været Alling og 
Laven bønder, der klager. Alling bønder havde jo enge, som grænsede nær til 
Kjærs mølle. — 1661 hører vi første gang navnet på en møller der; han kaldes 
Peder møller. 1663 nævnes som fæster af møllen Jens Nielsen (møllen tilhørte 
nu universitetet i København). Et par år efter nævnes som møller Niels Ander
sen. 1678 har Jens Nielsen møllen. 1711 Søren Andersen. Hans kone hed Kir
stine Rasmussen. Som faddere til et par af hans børn nævnes to kendte Linaa- 
mænd, Niels Høgh og Chr. Thybo. Søren Andersen har ondt ved at klare 
skærene, og til sidst bliver han jaget fra møllen på grund af restancer til uni
versitetet og ulovlig hugst i møllens skov. I Skjeldal og Hørdal har han hugget 
bøgetræer, og restancerne er løbet op til 43 rdlr. 5 mk. og 2 sk. Det viser sig, 
at møllen efter hans fratræden var i en elendig forfatning; der skal foretages 
store reparationer. Synet foretages af mølleren i Toustrup, Niels Jensen og 
tømrermand Jens Pedersen af Mollerup. Efter at Søren Andersen i 1723 er 
jaget fra møllen, får en mand ved navn Dynes Jensen Mørck fæstet. Mens han 
er i møllen, gennembrydes i 1736 mølledæmningen af en frygtelig torden
skylle. Vandet skyller ud over marker og enge og forårsagede derved stor ska
de på disse. Det må være Bomholts mark og Alling enge, det er gået ud over.

Efter Dynes Jensen Mørck følger omkring 1750 Jens Hansen Bæhr som 
møller. Han er af den kendte Bæhr-slægt fra Haarup; måske en søn af Hans 
Jacob Bæhr, Haarupgård. Han får to døtre gift i Mollerup, den ene med Jens 
Bertelsen, Mollerup storgård; den anden med Knud Galten, Mollerup. Jens 
Hansen Bæhr dør 1785. Efter ham følger som møller Laurids Christensen 
Høiriis. Han lader til at have været lidt uden for bondestanden, gift to gange, 
første gang med Bereth Knudsdatter fra Mollerupgård, vist datter af Knud 
Knudsen, anden gang med jomfru Ane Dorthea Møller fra V. Keilstrup. Land
inspektør Sørensens første hustru Ane Elisabeth Høiriis var søster til L. Chr. 
Hoiriis. 1822 overtages møllen af sønnen Christen Lauridsen Høiriis. Denne 
var gift med Ane Kirstine Harboe. Chr. L. Høiriis døde 1857. Efter ham havde 
en Holleren, rimeligvis fra Ry, møllen et par år. 1860 købte Anders K. Baa- 
strup fra »Karenslund« ved Skanderborg møllen og ejede denne til 1894, da 
han overdrog den til sønnen Peder Baastrup, som solgte den 1908 til L. P. 
Møller. Den nuværende ejer er fabrikant R. Christensen, Viby.
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Den gamle mølle ligger som før nævnt smukt under de skovklædte bakker. 
Den nuværende hovedbygning er opført 1884 af A. Baastrup. Fra den nye 
hovedbygning er en herlig udsigt til Laven stationsby, som for en stor del er 
bygget på Kjærs mølles jorder; og til Bomholts vig i Julsøen med Himmel
bjerget i baggrunden. Den gamle, idylliske møllegård brændte 1906. Ilden 
kom op om natten, og gården brændte, kun det nye stuehus, som lå uden for 
gården, og møllen og laden, blev reddet. Brandårsagen blev aldrig opklaret.

Nu er gårdens jorder udstykket og mølleriet nedlagt. I stedet for er indrettet 
et savskæreri i den gamle møllegård, og et gartneri er oprettet på jorderne 
mellem Laven stationsby og møllen.

Et minde om, at mølledammen i ældre tid som følge af tøbrud eller torden
skyl var slem til at gennembryde dæmningen, har vi i det, at der i de ældre 
skøder, når folk købte byggegrunde på Kjærs mølles jorder ved Laven st., var 
indført, at køberen af byggegrunden havde pligt til i tilfælde af regnskyl at 
møde ved mølledæmningen og hjælpe til at udbedre skaden (contrakt af 7.-6. 
1832). Nutildags bliver sådanne gamle, betydningsløse forheftelser slettede i 
skøderne.

Borge i Linaa sogn
Dynæs

Ud i Julsøen, omtrent over for Himmelbjerget, strækker sig fra nord den 
store halvø Dynæs (det store næs, 7 tdr. land). Midt på halvøen findes en stor 
firkantet voldbanke, hvorpå i middelalderen har ligget en stor, befæstet borg, 
omgivet af voldgrave, mod nord af to med en lavere vold imellem. Uden for 
den yderste har der — efter det gamle kort 1787 at dømme — været en spær
ring, måske det gamle borgeled. Over gravene har været vindebroer. I 1830- 
erne lod Laven hovgårds ejer, prokurator Hald, den yderste voldgrav oprense, 
og under dette arbejde fandt man pælene til en vindebro. Over den inderste 
har sikkert ligeledes været en vindebro. Mellem de to voldgrave har vel avls
gården ligget. Overgangen over den inderste grav, mener architekt C. M. Smidt, 
Nationalmuseet, har været mod nordøst.

Hvis man altså kom ad Dynæsvejen ned over Laven hovgårds mark, skulle 
man først passere Borgeledet; derefter over vindebroen over den yderste vold
grav, gennem avlsgården dreje mod sydøst hen til vindebroen, som førte over 
den indre voldgrav. Efter at være kommet over denne bro, må vi først hen ad 
det lave skråplan ved voldbankens østre fod og derfra skråt opad mod borgens 
sydøsthjørne, hvor rimeligvis et porttårn har spærret indgangen til borgen for 
uvelkomne gæster.

Selve voldbanken er firsidet, 68 meter lang og 60 meter bred, 10 meter over 
jordoverfladen ved foden og 12 meter over søens vandspejl. Hvorledes borgen
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Dynæs

i øvrgt har været indretter, er det vanskeligt at sige noget bestemt om, da borg
banken aldrig er blevet videnskabeligt undersøgt. De udgravninger, der hidtil 
er blevet foretaget, har jo kun været af nysgerrighed eller i håb om at finde 
skjulte skatte. Men efter hvad der kan ses, og efter hvad sagnene meddeler, må 
borgen have haft fire hjørnetårne med ringmur imellem; midt på borgpladsen 
et tårn (borfred) og måske flere mindre bygninger.

Dynæs borg kan have lignet Valdemar Atterdags »Gurre«, der havde om
trent samme størrelse; men kun en grundig undersøgelse af voldbanken kan 
bringe nærmere underretning om borgens bygninger og indretning.

Vi kunne nu spørge: Hvornår er Dynæsborg bygget og af hvem?
Til det første spørgsmål må vi svare, at borgen nævnes allerede 1360 og må 

da være bygget noget før. Ved at drage sammenligninger med andre borge ser 
det ud til, at byggeåret for de nu synlige rester må falde i første halvdel af det 
fjortende århundrede, altså i den urolige Tid efter Erik Menveds død 13 19- Det 
er muligt, at borgen er bygget af hr. Aage Hase den ældre mellem 1334 og 
1340.

Det kan gerne være, at der ligger rester af en endnu ældre borg under de 
nu synlige ruiner; men dette kan kun konstateres ved en grundig undersø
gelse af voldbanken.
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Vi må se Dynæsborgens oprindelse i forbindelse med Laven hovgård. En af 
bønderne i Laven er blevet mere velhavende end sine standsfæller og er, som 
vi ser i andre landsbyer, gået i kongens tjeneste og har forpligtet sig til at møde 
i rustning og med våben, når kongen kalder. Våben og udrustning var jo i 
middelalderen meget dyrt, så kun de mest velhavende havde råd til at møde 
hos kongen med fuldt udrustede jernklædte ryttere. Til gengæld fik sådanne 
hærmænd eller herremænd af kongen ofte en gård, skattefrihed osv. Disse 
herremænd fik efterhånden fæstebønder under sig.

Sådan er det vel gået i Laven. En af gårdene (hovgården) er blevet til en 
hovedgård med marker ned mod søen, Dynæsfang, og dens ejer er gået i kon
gens tjeneste og er blevet en mægtig stormand, der har kunnet bygge sig en 
stærk, befæstet borg på Dynæshalvøen.

Ved pløjning og gravning i jorden på odden syd for voldbanken findes jor
den mættet med munkesten, mage til dem, der findes på volden. Dette tyder 
på, at der er stenene til Dynæs borg blevet brændt. I bakkerne nord for Dynæs 
findes ler i mængde.

Den yderste spids af Dynæshalvøen kaldes den dag i dag smedieodde. En 
mængde forrustnede jernstumper, hestesko af gammeldags form og andet fin
des der, hvilket tyder på, at der har borgens smedie ligget. Til en ridderborg 
hørte altid en smedie.

Når borgherren og hans svende skulle i krigstjeneste eller på længere ture, 
skulle hestene skoes, våben og brynjer efterses, kedelhat repareres osv. Der var 
nok at gøre for en smed. Da har hammerslagene lydt fra smeden på Dynæs og 
givet genlyd fra bakkerne omkring søen.

Til en borg hørte også en mølle; en sådan har også hørt til Dynæs. En 3—400 
meter øst for Dynæs er under bakkerne ned mod søen et vældigt vandpres. Van
det strømmer gennem en halv snes bække under banelinien ned mod søen. 
Stedet kaldes den dag i dag »Mølldug«, mølledyndet. På stedet er for ca. 80 år 
siden fundet et gammelt egetræs møllehjul og nogle egepæle, rester af den 
gamle mølle. Dette møllehjul opbevaredes i nogle år på hotel Lavens staldloft, 
men er nu forsvundet. Vejen ned til møllen, »Laven skovmølle«, kaldes endnu 
møllevejen og er på det gamle Laven bykort afsat med en bredde af 12 alen, 
hvilket viser, at vejen må være regnet for betydelig.

Hvem, der har bygget møllen, ved vi ikke; men at det har været en ejer af 
Dynæs, er der ikke tvivl om. Måske har det været Valdemar Atterdag, som var 
så ivrig efter at få bygget møllen; måske er møllen endnu ældre; vi ved det 
ikke; men eet er i hvert fald sikkert, at den har malet korn for Dynæs, Laven 
og de gårde i Mollerup, som hørte under Dynæs gods.
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Dynæs i Skjoldborgs tid

Dynæsborgens ejere

Det er først på kong Valdemar Atterdags tid, at Dynæs træder frem i histo
riens lys; før den tid er det kun sagnene, der taler. De fortæller om mægtige 
stormænd, næssekonger, der på drabelig vis bekrigede hverandre og belejrede 
hverandres borge. Dynæsborgen har været en stærk fæstning, hvorom der har 
stået strid.

Et af disse gamle sagn fortæller følgende:
På Dynæs boede engang en rig og mægtig konge, som hed Lave. Han havde 

en meget smuk datter, Ingsella. Hun havde mange bejlere, som besøgte Dynæs 
og bejlede til hendes gunst; men hun viste dem alle af. Hun elskede kun 
vesterkongens søn Thorbjørn; ham ville hun have og ingen anden. Kong Lave 
rasede og svor, at den fattigprins aldrig skulle få hans datter. Thorbjørn lod sig 
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dog ikke forskrække, men fik hemmeligt bud til Ingsella, at han kom en be
stemt aften for at hente hende, og så skulle de flygte til vesterkongens borg og 
holde bryllup. Når de først var gift, ville kong Lave nok give sit minde til for
bindelsen. Hvis Ingsella gik ind herpå, skulle hun sætte et lys i det nordvestre 
tårn. Aftenen kom, Thorbjørn kom ridende gennem skoven og så lyset i tårnet. 
Han bandt hesten og sneg sig over vindebroen, mødte Ingsella, hvorefter de 
skyndte sig til Thorbjørns hest, satte sig op og red ind i skoven på vej til Thor- 
bjørns faders borg. En stund red de og anede ingen fare, før et jagthorns toner 
fortalte dem, at de blev forfulgte. Kong Lave var kommet hjem før bestemt og 
havde straks opdaget flugten og satte med sine svende efter de flygtende. Thor
bjørns hest, som skulle bære to, kunne ikke løbe så hurtigt, og forfølgerne 
nåede ind på flygtningene. Ved Naaege nåede man dem. Thorbjørn, som sty
rede efter vadestedet over Gudenåen, kunne ikke nå dette, men styrede så 
hesten ud i åen på et sted, hvor der var dybt vand i håb om, at hesten kunne 
svømme over med sin byrde. Det syntes også at skulle lykkes; men da de var 
midt ude i åen, fik hesten sit ene ben i stigbøjlen og gik så til bunds med sin 
byrde. Stedet kaldes Kongedybet. Thorbjørns hat flød i land på det sted, som 
nu kaldes Hattenæs. Da kong Lave så, hvad der skete, blev han helt ude af sig 
selv og svor, at nu havde han intet mere at leve for, nu ville han kriges, til han 
fandt sin død. Hans senere liv gik nu hen med kamp og strid. Dynæsborg trod
sede mange angreb; men til sidst forrådte en af Laves mænd ham ved at ned
lade vindebroen for fjenderne, og disse stormede nu ind i borgen, anførte af 
vesterkongen. Kong Lave værgede sig længe tappert. Blandt angriberne var to 
af Thorbjørns brødre. Kong Lave fældede dem begge, men blev selv hårdt 
såret. Nu samlede han sine skatte sammen i en jernbeslået kiste eller en kobber
kedel, og ad en bagtrappe kastede han sine kostbarheder i den sydlige voldgrav, 
hvor de ligger den dag i dag. Nu vendte han tilbage, stak ild på borgen og 
kæmpede så videre i den brændende borg, til han faldt i kampen.

Så lyder sagnet om kong Lave. Hvem kong Lave i øvrigt er vides ikke. Der 
er gættet på flere stormænd fra middelalderen. Lave var et almindeligt kendt 
navn på det tidspunkt. Vi kender fra historien Lave Gudmundsen, som dræbte 
Erik Plovpenning på Slien 1250. Ligeledes kendes Lave Ovesen, marsk på Erik 
Menveds tid. Endvidere må nævnes en ridder Lave Rød, der blev bandlyst 1350 
af jydske bisper, fordi han havde plyndret gejstligt vestjydsk gods; men om 
nogen af disse har haft tilknytning til Dynæs, vides ikke. I det hele taget er det 
umuligt nu at skelne mellem, hvad der er virkelighed i sagnene, og hvad der er 
opdigt; men vi kan sikkert gå ud fra, at en Dynæs næssekonge eller stormand 
af sine nabokonger er blevet forjaget fra Dynæs efter kamp, og det er rimelig
vis før den borg, som der nu er synlige rester af, er bygget.

Den første ejer af Dynæs i historisk tid, vi ved noget om, er ridder Aage 
Hase den ældre. Han var Kristoffer II.s mand; men efter dennes død går han 
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over til grev Gert. Han faldt i kampen ved Randers natten til lørdag den 1. 
april 1 340 på grevens side som hans mand.

1334 havde han samlet sig gods i Gjern herred, idet »Oluff Eskildszen« 
pantsatte alt sit »godzs i Hatterup (Haarup) udj Gjernherrit til her Aagge 
Hasze«. I dette gods er sikkert indbefattet Dynæs. Da Aage Hase faldt på 
grevens side, blev hans gods inddraget af kong Valdemar Atterdag. Det er 
muligt, at Niels Ebbesen har indtaget Dynæs, før han drog mod Lundenæs i 
Vestjylland.

Vi kan regne med, at ridder Aage Hase har ejet Dynæs fra 1334 til 1340, 
da borgen overtages af kong Valdemar. At kongen har overtaget denne, viser, 
at Dynæs har været en betydelig og tidssvarende fæstning, som ikke måtte 
overlades til enhver; den måtte kun besiddes af kongens betroede mænd.

Borgen lå på det tidspunkt på et temmelig centralt sted. Ikke langt fra Skan- 
derborg-Viborg landevej med vadestedet ved Resenstrup og over Hardbolunde 
kom man til Viborg-Slesvig landevej. Foruden dette havde man også forbindel
sen ad søvejen; så ensomt og afsides lå Dynæs langtfra.

År 1360 tilskøder Valdemar Atterdag Dynæs til ridder Paine Jonsen Munk.
I ældste danske arkivregistre findes anført:

»konning Waldemars skøde och gaffue breff paa Dyrnæs och Dyrnæs fang 
til Palle Jonszen ridder under datum Laurentij martyris 1360.«

Paine Jonsen Munk var en af kong Valdemars mest betroede mænd. Fra 
1354 var han retsformand i Nørrejylland og kaldes nu også marsk. Hans 
hustru hed Margrethe Jacobsdatter. Hvor meget Paine Jonsen Munk og hu
stru har boet på Dynæs, ved vi intet om; men han har sikkert, når han var i 
Jylland til møde i tinget i Viborg, tilset sit gods her og hvilet ud på Dynæs 
efter sin anstrengende embedsgerning. Han døde omkring 1365.

Efter Paine Jonsen Munk følger ridder Aage Hase den yngre som ejer af 
Dynæs 1365—1401. Aage Hase var vist en brodersøn af Niels Ebbesen. Han 
blev gift med Paine Jonsens datter Elne, med hvem han fik Dynæs. Aage 
Hase pantsatte Dynæs gods til ridder Eluf Elufsen, som vist boede på Dynæs
borg.

Den næste ejer af Dynæs er Lauritz Hwass til Ormstrup, gift med en datter 
at Eluf Elufsen. Da hans kone døde, giftede han sig med Thore Mus, datter 
af Erik Mus på Silkeborg. Med hende får han også Silkeborg. Lauritz Hwass 
var en rig mand og forstod at holde fast på, hvad han havde fået fingre i. Han 
var tillige en meget mægtig og anset mand. Hans navn står under flere stats
dokumenter. Lauritz Hwass er muligvis slået til ridder i Kalmar 1397. Han 
døde ca. 1430.

Nu sidder fru Thore som enke med de store godser Dynæs, Silkeborg og 
Ormstrup og måske flere. Hun gifter sig 1434 med Ove Ovesen Daa, kaldet 
Lange Ove. 1435 tilskriver fru Thore Aarhus-bispen Ulrik Stygge alt sit gods 
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i Laven, Dynæs og 2 gårde i Mollerup. Lange Ove blev nu bispens lensmand 
på Silkeborg.

Lange Ove bekræfter sin hustrus overdragelse af sit gods til biskop Ulrik, 
Aarhus, 1436. I Æ. D. A. står følgende i datidens knudrede skriftsprog:

1436
»Item et tings vinde til Giern-hcrritzting, att frue Thore Eriks datter haffuer 

standen inden tinge och bekend, att hun tilforne vdj hindis encke sede haffuer 
sold och skøtt til bispen allt hindis godzs vdj Haarup, Halduid och altt hindis 
godzs vdj Lenow sogn, och nw bekender seg att haffue faaet wederlag vdj 
Gudeløff, Nødelund och i rede penninge, desligeste att hun kender seg och 
sine arffuinge ingen rettighed att haffue vdj Silckeborgh eller nogen hindis 
tilliggelse. Och waar hindis hosbonde Langge Offue samme tiid selff inden 
tinge och stafestede allt som forne hans høstrue giort haffde baade tilforne 
och nw.«

Nu glider Dynæs altså over i gejstlighedens hænder, og den første katolske 
biskop, som fik fingre i Dynæs, var altså den godskære Ulrik Stygge (bisp i 
Aarhus 1424—49). Om ham vides ikke meget andet end, at han sammen med 
de andre jydske bisper fik gennemført, at tienden i fremtiden skulle fuldt 
indbetales.

Efter Ulrik Stygge fulgte som bisp Jens Iversen Lange (bisp 1449—82). 
Han var en betydelig mand, var af gammel jydsk adelsslægt, havde studeret 
ved fremmede universiteter, var kraftfuld og energisk og håndhævede kirkens 
ret til det yderste.

Nu følger Ejler Madsen Bølle; han var ubetydelig som biskop, men forstod 
at samle gods, havde strid med kongen og Aarhus-borgere (bisp 1482—91).

Derefter følger Niels Clausen (bisp 1491—1520), en dygtig og anset 
biskop, mæglede mellem de jydske oprørere og Kristian II. Niels Clausen var 
meget rig.

Som den sidste af de katolske bisper, i hvis eje Dynæs har været, må nævnes 
Ove Bille (bisp 1520—36). Han var den betydeligste af de bisper, som ejede 
Dynæs. Ove Bille var kansler for kongerne Hans og Kristian II og nød i høj 
grad Frederik I’s tillid. Han blev ikke fængslet ved reformationens indførelse 
i Danmark således som landets andre bisper. Som bekendt var han med ved 
kongevalget i Rye kirke, hvor han »med tårer i øjnene« gik med til Kristians 
valg. Han vidste klart, at nu var den katolske kirkes magt i Danmark forbi.

Vi ser af dette, at blandt Dynæsborgens ejere har været mange af Dan
marks betydeligste mænd: En af Danmarks største konger, en af de betydelig
ste marsker og en af vore betydeligste bisper foruden flere andre dygtige 
mænd.
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Laven hovgård



At der har været rift om Dynæs, viser, at den har været en betydelig fæst
ning. Stormændene følte sig ikke trygge uden at være ejer af en befæstet borg. 
Og Dynæs var jo en sådan, hvor man kunne sidde trygt skærmet bag dobbelte 
volde og grave. Når vindebroen var trukket op, behøvede man ikke at ængstes 
for overfald af røvere, stimænd eller fra andre fjenders side.

Hvornår Dynæsborg forfaldt, vides ikke, men det er sandsynligt, at det må 
være sket omkring år 1500, måske noget før.

Efter at kronen ved reformationens indførelse havde overtaget alt bispe- 
godset, deriblandt Silkeborg og Dynæs, hører vi ikke mere om Dynæsborgen; 
den må være forfaldet, avlsgården flyttet ind under bakkerne og kaldet Laven 
hovedgård for senere i begyndelsen af det 18. århundrede at blive flyttet op 
på sin nuværende plads. Dynæs blev nu kun et stykke mark under Laven hov
gård. Stenene fra Dynæsborgen er blevet brugt andre steder, bl. a. til Linaa 
kirketårn.

Nu kan vi som før nævnt ikke tale om Dynæs som borg eller fæstning 
mere. Den er nu kun en halvø med nogle ruinrester tilhørende Laven hovgård. 
Det er først fra omkring 1875, at Dynæs igen får beboere og igen drives som 
selvstændigt landbrug.

Vi vil lige nævne nogle af de forskellige ejere og brugere af Laven hovgård 
og Dynæs, efter at staten i 1664 overdrog Silkeborg gods, hvorunder Laven 
hovgård hørte, til mundskænk Christian Fischer. Blandt Fischerslægten skal 
her bl. a. nævnes:

Christian F. I, Daniel F., Christian F. II, Christian F. (vildttyven), Mourits 
F. o. s. v.

Foruden disse skal nævnes major Andreas Borneck, som var i slægt med 
Fischerne. Andreas Borneck boede på Laven hovgård fra 1708 til sin død 
1717. Hans enke finder man endnu på gården 1724.

1720 blev Silkeborg gods ryttergods, til det i 1767 blev solgt til ritmester 
H. N. Hoff, der 1792 solgte Laven hovgård til landinspektør S. Sørensen, der 
døde 1827. Senere ejere:

Overretsprokurator D. Chr. Hald, 1827—55.
Klindt 1855-70.
Kahlke 1870-72.
J. C. Boech 1872-81.
Peder Dyhr 1881-88.
Anton Dyhr 1888—1916.

Senere ejere: Anders Andersen og brødrene Firgaarde.
Smed Chr. Hansen købte omkring 1875 Dynæs fra Laven hovgård og boe

de der til 1880. Nu blev Anders Rasmussen ejer af Dynæs og boede der til 
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1907, da han solgte den til digteren Johan Skjoldborg, der havde Dynæs til 
19Id. Nuværende ejer er M. Ingemann Hedehøj.

Når borgherren i stormandstiden var hjemme på Dynæs med sine svende, 
har der sikkert rørt sig et livligt folkeliv på Dynæs. Om dagen har borgherren 
vel ofte været travlt beskæftiget med at tilse borgens forsvarstilstand, avls
gården og dens besætning, om der kunne sælges nogle køer eller stude osv. 
Han skulle jo også holde kontrol med, om fæsterne overholdt deres forplig
telser. Der var mange ting, der skulle holdes øje med. Når han så endelig 
havde tid, tog han gerne på jagt med nogle svende eller væbnere i de store, 
vildtrige skove, medens kvinderne under tilsyn af borgfruen havde travlt med 
bagning, brygning og meget andet. I sommertiden trådte man om aftenen 
dansen på den grønne eng uden for voldgraven, eller de unge mænd øvede sig 
i våbenbrug. Det var dog ikke altid så fredeligt på Dynæs. Tiderne har også 
væren urolige og ejerne stridbare herrer, der holdt vagtsomt øje med, hvad der 
foregik på den anden side voldgravene. Det er muligt, at både Valdemar Atter- 
dag, Niels Ebbesen og Johan Rantzau har belejret Dynæs.

Efter stormandstiden fulgte så bispetiden, da de stolte prælater i deres præg
tige bispedragter værdigt færdedes på Dynæs for at tilse borgen og bedriften, 
særligt fiskeriet og biavlen. Fisk var jo en almindelig spise i fastetiden, og 
bierne leverede honning, som man lavede mjød af, og voks til vokslys.

I vore dage er der også til tider livligt på Dynæs. Det er ikke stålklædte 
riddere og prægtigt klædte adelsdamer eller stolte prælater; men almindelige 
haveinteresserede mænd og kvinder, der kommer dér for at tage M. Ingemann 
Hedehøjs bekendte frugtplantage og hønseri i øjesyn. Det er ofte, at hus
mandsforeningerne lægger deres vej om ad Dynæs. Turisterne aflægger også 
gerne besøg på Dynæs

Silkeborg

Foruden Dynæs havde vi i gamle dage en borg til her i sognet, nemlig 
Silkeborg. Denne borg har ligget uden for det nuværende Linaa sogn, hvorfor 
denne borg kun ganske kort skal omtales her.

Hvem der har bygget det gamle Silkeborg, ved vi lige så lidt om som om 
Dynæs.

Det gamle sagn om bisp Peder, Aarhus, hvis silkehue blæste i søen, hvor
efter bispen bestemte, at hvor huen drev i land, ville han bygge en borg, er 
kun fri fantasi.

Den første kendte ejer af Silkeborg er Erik Mus, hvis datter Thore i begyn
delsen af det 15. århundrede blev gift med Laurids Hwass til Ormstrup. Med 
hende kom han i besiddelse af Silkeborg. Efter hans død giftede fru Thore sig 
med »Lange Ove« og afstod nu Silkeborg og Dynæs til Aarhus bispestol, men 
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blev sammen med sin mand boende på Silkeborg; Lange Ove som bispens 
lensmand.

De forskellige bisper er nævnt under omtalen af Dynæs.
Silkeborg tilhørte nu bispestolen til reformationens indførelse 1536. Efter 

den tid blev det kongeligt len (amt) med en kongelig lensmand i spidsen. 
Lenstiden varede til 1660, da borgen overgik til privat eje.

I lenstiden har.der på Silkeborg været 15 lensmænd (amtmænd). Om disse 
skal kort meddeles følgende:

Af de 15 kongelige lensmænd, der var på Silkeborg i tiden 1536—1660, 
og som bønderne i Linaa sogn var underkastede, er Hans Stygge den første. 
Han var også den sidste af bispernes lensmænd på Silkeborg; men fortsatte så 
som kongens befalingsmand. Han var en trofast embedsmand, som først udle
verede slottet til Christian III, da biskop Ove Bilde gav ham befaling dertil. 
Medens Hans Stygge var lensmand, gæstede Christian III Silkeborg. 1547 fra
træder Hans Stygge stillingen som lensmand på Silkeborg og tager ophold på 
Holbækgård, hvor han døde den 31.-10. 1568.

Frans Bilde 1548-57
Den næste lensmand var Frans Bilde. Han var af den mægtige Bildeslægt. 

Hans fader sad sammen med 7 fættere i rigsrådet. Medens Frans Bilde var 
lensmand, hører vi om opbud af bønder til krigstjeneste; således kan anføres 
et kongeligt brev af 1550, hvori det befales lensmanden at sende kongen 2 
stærke karle med 2 gode heste, harnisker og sværd at tjene i Ribe købstad. 
Vi hører også om ulvene. Kongen befalede lensmanden at lade indfange små 
ulveunger, hvis skind skal bruges til hoffets damers kåber osv.

Erik Axelsen Rosenkrans 1557—60
1557 tiltræder eftermanden Erik Axelsen Rosenkrans embedet som lens

mand på Silkeborg. Hans slægt var vel Danmarks betydeligste. Erik Rosen
krans stod i et godt forhold til kongen, var indbudt til prins Christians (Chri
stian IV) barnedåb. Var med i syvårskrigen, såret ved Svarteå 1565. Han var 
kun lensmand på Silkeborg i 3 år. Han døde 1591.

Hans Johansen Lindenow (1) 1560—68
Nu følger Hans Johansen Lindenow som lensmand på Silkeborg. Han til

hørte en meget stor og gammel slesvigsk familie. I hans tid bliver forbudt 
bønderne at fiske i søerne, en ret, de ellers havde haft mod at afgive 150 ged
der. Der bliver, mens han er lensmand, udskrevet 500 bønderkarle af lenets 
mandskab til at deltage i syvårskrigen. De skulle udrustes med bedste klæder, 
et godt rør (bøsse) og degen (sværd). Linaa sogn har da måttet sende mange 
af sine bønderkarle med der.
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Hans Johansen Llndenow (II) 1568—74
Hans Johansen Lindenow II var søn af foregående lensmand på Silkeborg. 

Som ganske ung studerede han i udlandet, deltog i undersøgelsen af den be
rygtede Ejler Brockenhus-sag. Fra hans Silkeborgtid er ikke meget at anføre.

Jens Kaas 1514—77
Nu følger som lensmand Jens Kaas, broder til den bekendte kansler Niels 

Kaas under Frederik II og Christian IV’s mindreårighed. Jens Kaas var en 
rigtig krigernatur; men vi hører ikke noget om, at han var slem over for bøn
derne i lenet. 1 hans tid måtte lenet punge ud med 60 øksne, 50 fede svin, 3 
tdr. smør, 50 saltede fårekroppe, 50 fede gæs, 200 høns og en hel del æg til 
festbordet i anledning af prinsesse Annas dåb. Bønderne i Linaa sogn har da 
måttet tilskyde en hel del til dette festmåltid.

Af begivenheder i Jens Kaas’ lenstid kan nævnes, at kongen besøgte Silke
borg tre gange. Der har da været noget for bønderne at se på og tale om; selv 
om det også gav en hel del besvær, var det jo en oplevelse i den daglige træde
mølle.

Mandrap Parsberg 1577—84
Parsberg var en evnerig og dygtig mand; havde studeret ved fremmede 

universiteter. Ved en julefest i Rostock var det, at han havde det bekendte 
sammenstød med Tyge Brahe, der kostede et stykke af Tyge Brahe’s næse. 
De blev for øvrigt forligte og blev gode venner for resten af livet. Mandrup 
Parsberg var rigsråd i 42 år. Medens han var lensmand, gæstede Frederik II 
flere gange Silkeborg, blandt andet kom kongen da igennem Mollerup, Linaa 
og Haarup fra Kalbygård på vej til Silkeborg. Kongen gav da provst Rasmus 
Nielsen i Linaa fri for »Kongelig tynge på sin jordejende gård dér (Høg
gården).«

Henning Reventlow 1584—1611
Henning Reventlow var af tysk slægr, talte mest tysk. Medens han var lens

mand på Silkeborg, fik bønderne lov at jage rævene. Kongen giver ligeledes 
— mod lensmandens ønske — ordre til at give bønderne et måltid mad, når de 
var på hovarbejde. Bønderne har sikkert ikke været venligt stemt mod lens
manden.

Frantz Rantzau 1588—1611
Efter Henning Reventlow følger som lensmand Frantz Rantzau. Han var 

meget lærd, havde studeret ved fremmede universiteter; var tillige meget rig. 
Vi ser, at forholdet til bønderne ikke altid var godt. Frantz Rantzau ville ikke 
lade bønderne få fra skovene den mængde brændsel, bygnings- og vogntøm
mer, de mente at have brug for.

I Frantz Rantzaus tid må lenet til prinsesse Annas bryllup med kong Jacob 
af Skotland leverede 20 øksne, 20 kalve, 20 beder, 150 lam, 300 sider flæsk, 
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236 høns, 50 ol æg, 6 tdr. smør, 24 fedesvin, 24 grise og 50 gæs. — Under 
kongens mange ophold på Silkeborg brugtes kolossale mængder af drikke 
og fødevarer til kong. may. og hans følge.

Frantz Rantzau faldt i slaget den 21.-2. 1612 på Skellinge hede i Kalmar- 
krigen. Hans hustru Anna Rosenkrantz var meget godgørende over for bøn
derne i lenet.

Christen Holch 1611—41
Christen Holch var vel nok den betydeligste af de lensmænd, der har været 

på Silkeborg. Han er tillige den lensmand, som har været der i det længste 
tidsrum.

Inden Christen Holch kom her til Silkeborg, var han meget benyttet i sta
tens tjeneste som rigsråd og udsending. Således var han i 1599 sendt til Norge 
for at holde retterting. I Oslo traf han sammen med kongen ved et mægtigt 
gilde. Der blev drukket livligt. Øverste sekretær i kancelliet Sivert Grubbe 
skriver derom i sin dagbog følgende:

»Hvilede vi en smule ud efter vore drikkelag, da vi havde gået i en stadig 
rus, så naturen til sidst nægtede sin tjeneste, og det ikke var muligt at drikke 
mere; vi måtte således gøre en dyd af nødvendigheden.«

Det vil altså sige, at herrerne med kongen i spidsen drak, så længe de 
kunne, til naturen til sidst nægtede at tage mere — et vidnesbyrd om datidens 
frygtelige drikkeri. Christen Holch har naturligvis fået sin part. At holde sig 
tilbage i kongens nærværelse var jo majestætsfornærmelse.

Ligeledes var Christen Holch med, da kongens broder Hans blev gift med 
den russiske czars datter, den smukke Xenia. Ved bryllupsgildet i Moskva fik 
man 100 retter mad i fade af purt guld, og hvert fad havde et dækkefad lige
ledes af guld. Man drak af guldflasker, guldbægre og guidskåle. Hele dette 
service fik prins Hans foræret af czaren i bryllupsgave. Uheldigvis døde Hans 
seks uger efter brylluppet, og guldskatten blev i Rusland.

Medens Christen Holch var lensmand på Silkeborg, rasede krigen 1625 — 
29, og de fjendtlige horder huserede vildt, røvede, plyndrede og brændte både 
i by og på land. Silkeborg slot blev slemt medtaget. Et syn bagefter viser, at 
der på slottet skal indsættes 411 nye vinduer. Alt af værdi medtog fjenden.

Christen Holch deltog ikke personlig i nogle af krigene, men må fra Silke
borg gods sende 10 veludrustede ryttere til at deltage i krigen. Ligeledes må 
godset levere en mængde levnedsmidler til soldaterne. Linaa sogn må da have 
leveret både mandskab og fødevarer til krigsførelsen, foruden det bønderne 
måtte lide ved besættelsen af de fjendtlige tropper.

I 1614 oprettedes et landeværn, og Christen Holch får da også noget at gøre 
med at udskrive mandskab til dette og gårde til bolig for befalingsmændene; 
således blev Storgården i Mollerup og en gård i Skjellerup udtaget til at under
holde en befalingsmand.
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Christian IV besøgte flere gange Silkeborg, medens Christen Holch var 
lensmand. Der blev da spist og drukket over al måde på slottet.

Kongens ældste Søn, Christian, »den udvalgte prins«, gæstede også flere 
gange lenet. Han var jo som faderen meget umådeholdende med mad og 
drikke. Slottet måtte hver gang føde ham og hans følge. Da han i september 
1624 var her på jagttur, blev han syg, og fra Viborg apotek herrtedes på 
lenets regning følgende medikamenter:

Salatvand
Valmue frugter med frø
Svovlsyre
Opiumsdråber
Elekturum (en slags dejg lavet af en mængde 
medicinske stoffer og urter)
Sukkerkugler
Violsirup
Grå ambra
Hjulkrone
Pomade
Camfersalve
Citron syltetøj
Pomerans syltetøj
Svovlsyre
Camfer
Nedsaltede rosenblade
Mirabel syltetøj
Muskat nødder
Citroner
Ægte mosehus
Pebermynte saft.

Hele regningen løb op på 5 1 daler 2 sk., men apotekeren må lade sig nøje 
med 42 rdlr. 1 2 sk.

I de urolige krigstider opstod mange røverbander, som hærgede det meste 
af Jylland, og som særligt havde tilhold i de store skove i Silkeborgegnen. 
Røverbanderne gik under fællesnavnet »Krabberne«. De overfaldt de vejfa
rende og ihjelslog og udplyndrede disse. I 1636 udsteder kongen en ordre til 
lensmænd og landeværnets kaptajner om at skride ind mod dette uvæsen, som 
var særligt galt i de store skove, hvor røverne let kunne skjule sig. Lensman
den får ordre til at gøre jagt på disse røvere og bemægtige sig disse enten døde 
eller levende.
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Hvorledes Christen Holch har været over for bønderne, vides ikke. Disse 
klager et par gange over ham; men om det var med rette, vides ikke. Det kan 
også være ridefogedens skyld. Ridefogeden havde jo ikke noget godt lov på sig.

Christen Holch var gift to gange, første gang med Karen Eilersdatter Krafze. 
Hun døde 1602; anden gang med Marie Below; hun var kun 19 år og han 47, 
da de blev gift. Marie Below var en meget lærd dame, meget sprogkyndig. 
Hun læste mange religiøse og verdslige bøger på de fremmede sprog. Marie 
Below påtalte den gængse overdådighed. Hun var meget godgørende, bespiste 
daglig nogle fattige personer og gav nogle ophold i sit hus. Marie Below døde 
den 9.-9. 1651 af vattersot og blev begravet i Lisbjerg kirke.

Christen Holch døde på Silkeborg 1641.
Om Christen Holch og hustruer har vi i Linaa kirke et par minder, idet 

alter og prædikestol er skænket kirken af disse mennesker. Deres våbenskjolde 
findes begge steder.

Frederik Urne 1641—42
Fra Frederik Urnes lenstid på Silkeborg er grumme lidt at fortælle. Vi hører 

lidt om slottets dårlige tilstand. Inventarielisten giver et sørgeligt billede af 
bohavets tilstand. Der nævnes en gammel kalk og disk af sølv, en messing
lysekrone, som mangler to piber med plader og en af de tre øverste vinger, en 
jernkakkelovn, bestående af 6 stykker, 1 bryggerspande, 2 gamle øl kar, 1 korn
tønde og 1 kornskæppe. Alt er i forfald.

Fr. Urne lader Peder Snedker i Linaa lave et stort skab, 5 slagbænke, en 
fyrrekiste, 3 borde til slottet. Endvidere bliver bønderne beordret til at køre 
tørvejord på gårdens marker for at gøre denne mere frugtbar. Hvis bønderne 
nægtede dette arbejde, skulle de trues med Bremerholm.

Thage Andersen Thott 1642—43
Lensmand på Silkeborg en kort tid, var en tid meget rig, men ødelagde alt 

sit gods; til sidst gik han og tiggede på værtshusene i København.
Fra hans korte lenstid på Silkeborg foreligger der ikke meget, kun at synet 

ved hans tiltrædelse siger, at slottet er i overmåde forfalden tilstand.

Jokum Bech 1643—30
Silkeborg skifter nu igen lensmand. Den næste bliver den rige Jochum 

Bech. Han regnedes for Danmarks rigeste adelsmand. Man sagde, at han ejede 
3000 tdr. hartkorn, men sank som sin forgænger i embedet ned i dyb fattig
dom ved fejlslagne spekulationer. Ved sin død var han så fattig, at hans lig 
stod ubegravet i to år, inden man havde råd til at give ham en standsmæssig 
begravelse.

I Jochum Bechs tid indtræffer Torstenson-krigen. Vi ser, at svenskerne har 
røvet og plyndret og ødelagt slottet i bund og grund. Alt træværk: porte, døre 
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og stolper er brugt til at fyre op med, vinduerne er ituslåede under drikkelag 
og slagsmål, alt metal: dørhåndtag, hængsler og låse, er røvede og kørt bort i 
rustvognene. Således gik det også hos bønderne i sognet. Svenskerne røvede 
og plyndrede ligeledes hos disse for alt af værdi.

Jochum Bech har sikkert ikke opholdt sig på Silkeborg i krigens tid.
I Jochum Bechs tid havde egnen besøg af den udvalgte prins. En nat har 

prinsen overnattet i Linaa præstegård hos præsten Palle Pedersen Wendel.
En af Jochum Bechs sønner blev gift med en datter af Corfits Ulfeldt og 

Leonora Christine.
Mogens Høg 1650—58

Efter Jochum Bech følger Mogens Høg som lensmand. Mogens Høg var 
noget af en lærd og havde et stort bibliotek. Han havde forskellige stillinger 
ved hoffet, blev senere landsdommer og rigsråd.

Det var Mogens Høg, der 1658 sammen med Kristen Skeel var udsendt fra 
København til svenskekongen Karl Gustav for at få en forklaring på freds
brudet.

Da de to mænd »med tårer i øjnene« havde bønfaldet Karl Gustav om at 
afstå fra sit forehavende og havde fået det overmodige og afvisende svar, sagde 
Mogens Høg, idet han fjernede sig: »Velan! er der ingen ret her, så findes der 
en retfærdig Gud i himlen, i hans hænder befaler vi os og vort fædreland.«

Mogens Høg døde 1661

Hans Friis 1658—61
Hans Friis var den sidste af de kongelige lensmænd på Silkeborg, og han var 

her kun en kort tid. Under svenskekrigen, som rasede i hans lenstid, har han 
slet ikke været på Silkeborg. Der er ikke meget at meddele fra hans lenstid her 
ud over svenskekrigens rasen både på slottet og i omegnen. I Laven by gik 
bønderne så godt som alle og tiggede deres brød. Mere om krigen senere.

Hans Friis døde 1697 •
Der har altså i tidsrummet 1536—1660, da Silkeborg var krongods, som før 

nævnt, været 15 lensmænd, repræsenterende flere af Danmarks betydeligste 
adelsslægter. Blandt disse lensmænd har været folk med landskendte navne. De 
fleste havde ud over den hjemlige uddannelse studeret ved fremmede universi
teter og har haft en uddannelse, der gjorde dem velskikkede til den ansvars
fulde stilling som lensmand. Silkeborg har i deres tid været et knudepunkt, et 
midtpunkt, hvorfra en stor del af Midt- og noget af Vestjylland styredes. Der 
har i lenstiden rørt sig et travlt folkeliv på Silkeborg. Mange mennesker havde 
ærinde hos lensmanden eller på skriverstuen, hvor lensmandens skrivere sad og 
skrev og noterede ned i de store, tykke protokoller med gåsefjeren og over
dryssede det nylig nedskrevne med fint sand, som den dag i dag efter flere 
hundrede års forløb kan rasle i bladene. Dengang kendte man ikke trækpapir.
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Silkeborg under Fischerne

Kongerne Chr. IV og Fr. III havde for at kunne føre krigene måttet låne store 
summer af landets pengemænd, og efter krigen ville disse have deres penge 
igen; men landet var fattigt, og statskassen var tom. Derfor måtte man lade lan
dets kreditorer få nogle af statens jordegodser for nogle af deres udlagte penge.

Silkeborg gods blev da overdraget til vinhandler og kongelig mundskænk 
Christian Fischer, København, for den sum af 51,378 V2 rdlr, men kronen for
beholdt sig til bage købsret på godset. Den kongelige tilskødning er foregået på 
forskellige tidspunkter mellem 1661 og 1664.

Til Silkeborg hørte ialt 1404 tdr. hartkorn; men meget var i krigene ødelagt 
både på slottet og i omegnen. Vi hører overalt om øde gods. Mange bønder
gårde var brændte, øde eller forladte, så det kneb med at få fæstere til at over
tage de øde gårde.

Et syn efter krigen på gårde i Haarup siger, at Rasmus Busborgs, Rasmus 
Nielsens, Christen Præsts og Rasmus Koks er meget brøstfældige, og Jochum 
Skovriders er øde. Om den anden store Gandisgård i Linaa, der beboedes af 
Hans Worm, og som havde lidt mindst, siges, at noget af »Ister raden« (stue
huset) er ganske utjenlig, mønningen overalt brøstfældig, taget må forbedres, 
der mangler 4 leder inde i gården. Om laden siges, at der mangler på den nor
dre side 9 spander hus, som ikke kan holde. Desuden er taget hullet, døre borte, 
gavle faldt ned, og hængsler og kroge mangler osv. Når det har set således ud i 
en af de bedst bevarede gårde, hvorledes har resten så set ud? Det har særlig 
været vore venner brandenborgerne, der har været mestre for dette.

Der har været nok at gøre for Christian Fischer med at få godset i orden. 
Der skulle både penge og arbejde til. Det har svundet stærkt i Christian Fi
schers formue. Den store sum, som han må overtage godset for, ville i vore 
dage være lig med flere millioner kroner. Bønderne var ikke særlig villige til 
at gøre ret meget hovarbejde. Vi ser, at de stadig klager over, at de skulle møde 
så ofte på Silkeborg og gøre hoveritjeneste. De sagde, at der forlangtes mere af 
dem nu end under lensmændene. Det er muligt, at dette var rigtigt. De private 
godsbesiddere var mere interesserede i at få så meget som muligt ud af godset 
end lensmændene, der kun skulle bestyre dette.

Christian Fischer sad på Silkeborg til sin død 1677. Hans lig blev ført til 
København og bisat i Holmens kirke ved siden af hans første hustru. Hans 
anden hustru, Mette Harder, blev senere gift med apoteker Johannes Kirchoff, 
Østergade i København. Hun satte 1689 livet til ved Amalienborgs brand.

Daniel Fischer
Efter Christian Fischers død arvedes Silkeborg gods af hans 6 søskende. Der 

var egentlig 7; men den syvende, en broder, var af de kejserlige bortført til 
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Tyskland i 1629 og var helt forsvundet. Slægten stammede fra Skanderborg, 
hvor stamfaderen, en indvandret tysker, var læge.

Nu deltes godset, der var på 1412 tdr. hartkorn, mellem de 6 søskende. Sil
keborg med tilliggende af 282 tdr. 4 skpr. hartkorn overlodes til Daniel og 
Rasmus Fischer i forening. Senere overtog Daniel F. selv Silkeborg«

Chr. Fischers enke, Mette Harder, får 2000 rdlr. og rejser til København, 
hvor hun, som før omtalt, bliver gift.

Daniel Fischer gifter sig 1686, da han var 42 år gammel, med Else Linde, 
datter af Christen Linde til Volstrup.

Deres første barn var en pige, som i dåben fik navnet Christiane. Hun døde 
ugift, da hun var i tyverne, 1711, og blev begravet i det Fischer’ske kapel ved 
Linaa kirke.

Den 6. marts 1689 blev deres næste barn født og fik navnet Christian. Der 
var da stor glæde på slottet i anledning af hans fødsel; han skulle jo være 
stamherre til godset; men få dage efter kom der et slemt skår i glæden, da Else 
Linde døde den 26. marts. Hun blev som nævnt under Linaa kirke bisat i det 
Fischer’ske kapel, som Daniel F. havde indrettet til gravkapel for sin slægt.

Daniel F. giftede sig igen den 10.-3. 1707 med madame Ane Mikkelsdatter 
fra »Mattrup«, men døde allerede den 8. august samme år, 63 år gammel.

Daniel F.s forhold til bønderne i Linaa sogn har været som i hans broders 
Chr F.s tid. Tingbøgerne vrimler med stævninger for restancer hos bønderne 
for landgilde. At Daniel Fischer har været særlig hård ved bønderne, er der ikke 
meget, der tyder på. Vi ser endda, at han prøver på at ophjælpe vanskeligt stil
ledebønder ved at give disse afslag i landgilden eller helt eftergivelse af denne.

Som eksempel på nogen restanceskyld fra omkring år 1700 skal nævnes: 
Laven: Rasmus Pedersen 10 rdlr., Laurids Kiær 9 rdlr., Jens Korporal 5 rdlr.

Daniel F. lader dem alle tre slippe på grund af ildebrand, som er gået over 
den. (Der må have været en stor brand i Laven i disse dage). Jens Pedersen i 
Mollerup skylder 1 l rdlr., og Niels Pedersen ibid. 27 rdlr. I Linaa skylder 
Marie Jensdatter 6 rdlr. I Skjellerup er restancerne på grund af særlige forhold 
meget større.

Bøderne for ulovlig skovhugst satte til tider restancerne til herskabet højt op. 
Således måtte i 1705 to mænd fra Alling, Peder Nielsen og Peder Dyhr, bøde 
40 rdlr. for ulovlig skovhugst i Råballe skov. De overraskedes af .2 Laven- 
mænd.

Som regel mødte Daniel Fischer ikke selv i retten, men lod sig repræsentere 
af sin ridefoged eller fuldmægtig.

Christian Fischer II
Daniel Fischers søn, Christian, arver nu efter faderens død Silkeborg og fik 

sin morfar, Christen Linde, som formynder. Som dreng har han og søsteren 
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Christiane sikkert modtaget den første undervisning af fasteren Mette Fischer, 
som efter børnenes moder, Else Lindes død, tog ophold på slottet. Senere har de 
vel modtaget undervisning af huslærer eller måske af den Linaa-præst, magister 
Clemen Poulsen. 20 år gammel bliver Chr. F. sendt til det »Kongelige ridder
lige akademi« i København. Der opholdt han sig i 9 måneder. Om han har 
været flittig og dygtig, vides ikke. Han rejser nu hjem til Silkeborg, hvor han 
efter faderens død sandsynligvis har boet sammen med søsteren Christiane og 
fasteren Mette. Efter søsterens død 1711 og fasterens 1716 boede han vel i 
ensomhed på slottet, til han i 1721 giftede sig, samme år som staten tilbage
købet Silkeborg, og Christian Fischer tager Ophold på Allinggård, hvilken han 
havde købt. Han ejede også stadig Linaa kirke.

Christian Fischer var gift to gange, første gang med Marie Kirstine Poulsen, 
datter af etatsråd Mathias Poulsen til Søbygård. Marie Kirstine Poulsen døde 
1736, 35 år gammel, og blev indsat i kapellet ved Linaa kirke. 1743 giftede 
han sig igen og da med Charlotta Amalia Reenberg, datter af landsdommer 
Thøger Reenberg til Ristrup. Charlotta Amalia var 41 år gammel, da de blev 
gift. Hun døde på Allinggård den 20. maj 1770 og blev ligeledes ført til 
Fischer’nes kapel i Linaa.

Christian Fischer blev af kongen optaget i adelsstanden den 27.-10. 1719- 
Han var altså den første af Fischerslægten, der blev adlet.

Chr. F. døde på Allinggård den 17.-6. 1774 og blev bisat i Linaa kirkes 
kapel.

I Linaa sogn har livet i Chr. F.s tid gået som i Daniel Fischers dage. Bøn
derne har som sædvanlig klaget over hoveriet, skatterne osv. Når bønderne blev 
altfor vrangvillige eller opsætsige, havde man jo der som på alle andre herre
gårde de forskellige strafferedskaber: Træhest, spanske kappe, hundehul osv. 
til at hjælpe på villigheden. Det skulle være mærkeligt, om ikke nogle af Linaa 
sogns hovbønder har prøvet at få et ridt på »Træmæren«, som man kaldte 
træhesten. Det var jo mest ridefogederne, at bønderne havde med at gøre. 
Herskabet så hovbønderne ikke meget til. Ridefogederne havde jo som bekendt 
ikke noget godt lov på sig, og bønderne var heller ikke engle. Det kunne let 
komme til brydninger mellem hovbønderne og deres foresatte, når der var så 
mange samlede, og brændevinen gik ind, så gik forstanden ud.

Når hovbønderne efter endt dagværk på herregården var på vej hjem ad de 
sandede hulveje med deres elendige pindevogne, forspændte med de magre 
krikker, var humøret ofte højt oppe, oplivet efter et besøg i Silkeborg kro. 
Deres hyl og sang og skrål kunne til tider blande sig med ulvenes hyl i de 
mørke skove, hvor røveruvæsenet også havde let spil. Enlige personer var ikke 
glade for at færdes i skovene ved nattetide. Man mindedes »Krabberne«, den 
Silkeborg-møller og kromand Reinholt og hans bandes blodige misgerninger i 
skovene på Christian IV’s tid. Reinholt og Peder Fischers henrettelse på Ræth-
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Hospitalet, den første skole i Linaa

høw ved Resenbro 1633; deres staldbrødre Antoni Johansen og Giert Johan- 
sens flugt og trusel om hævn for Reinholts og Peder Fischers henrettelse. 
Mindet om alt dette fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på den enlige 
vandrer, som færdedes gennem skoven forbi den gamle eg. Selv om disse røvere 
var døde for mange år siden, levede deres minde dog stadig hos bønderne. Når 
disse på hjemvejen fra hovmarken var mange i følge, og den Silkeborg kro
mands brændevin havde sat humøret op, var man ikke bange; men kastede dog 
undertiden ængstelige blikke ind i skovtykningen; røvernes genfærd kunne jo 
vise sig på gerningsstederne. Man var jo meget overtroisk i de tider.

Et minde om Chr. Fischer har vi i Hospitalet i Linaa; dette er oprindelig 
bygget 1716 til en skole for bønderbørn; men da så rytterskolen blev bygget 
1721, var der ikke brug for Chr. F.s skole. Denne blev da indrettet til hospital 
med boliger for fire fattige familier. Disse skulle være hæderlige og blandt de 
mest trængende i sognet. Der forlangtes af disse, at de skulle være i besiddelse 
af en ligkiste, og de måtte ikke lide af nogen smitsom sygdom. Legatet var på 
800 rdlr., skænket af Chr. F., Mette F. og præsten Clemen Poulsen i Linaa.

Det gamle hospital var en lang bindingsværksbygning; den brændte senere 
og er nu erstattet af et grundmuret hus med fire lejligheder.

Chr. F. havde ingen børn og efterlod sit gods til sin fættersøn, Jean Arnold 
Fischer (»den gale Fischer«). Til godset hørte stadigt Linaa kirke. Jean Arnold 
Fischer døde 1805 og var den sidste, der blev indsat i det Fischer’ske kapel i 
Linaa kirke.
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Rytter tiden 1720-67

Da Frederik IV oprettede en landeværnshær i modsætning til de hvervede 
landsknægthære, blev flere af krongodserne udlagte til at underholde rytter
regimenterne. Disse krongodsers mængde øgedes ved, at staten tilbagekøbte en 
del af de efter svenskekrigen solgte godser. Blandt de godser, som tilbagekøbtes, 
var Silkeborg. Dette gods blev tilbagekøbt for 31,867 rdlr.

Oprettelsen af en sådan national hær var et fremskridt frem for de hvervede 
tropper, bestående af forskellige nationaliteter, som havde været benyttet før. 
Men det var en uretfærdighed, at det kun var bønderkarlene, der skulle tjene 
i en sådan hær, og at det var godsejerne, der skulle udskrive disse. Herremæn- 
dene kunne nu udtage, hvem de ville til soldater. De kunne bruge denne ret 
som trusel mod bønder, der nægtede at tage mod forsømte fæstegårde, eller 
pålægge dem mere hoveriarbejde, end de var forpligtet til.

Det er ikke underligt, at bønderne søgte at unddrage sig denne soldatertjene
ste, når de kunne. At blive udtaget til soldat betød som bekendt 8 å 10 år af 
deres bedste ungdomstid, underkastet en barbarisk disciplin. Befalingsmændene 
var så godt som alle tyskere, hvorfor kommandosproget var tysk. Endelig var 
de militære straffelove helt umenneskelige. Foruden den almindelige træhest 
skal her nævnes: Stokkeprygl, som var et dagligt opdragelsesmiddel, ridning på 
kanoner, piskning, brændemærkning, ørenes afskæring, afhugning af hånd 
eller finger, hængning, halshugning, skydning, radbrækning osv.

Soldaterne var vel ikke lige gode, en mængde pak fandtes iblandt dem. Trods 
det, at regimenterne skulle være nationale, fandtes iblandt dem en mængde 
tyskere. Man forlangte ikke andet af en mand for at blive optaget i regimentet 
end, at han kunne gøre sig forståelig på dansk eller tysk og ikke have synlige 
forbrydermærke som brændemærke eller afskårne øren.

Det undrer os ikke, at mange bønderkarle rømmede for ikke at skulle 
gennemgå den lange soldatertjeneste med dens barbariske straffe hængende 
over hovedet. Vi har eksempler på, at bønderkarle, der var udskrevne til sol
dater, rømmede.

En bondekarl Rasmus Jensen fra Linaa, tjenende hos Bertel Rasmussen, 
Mollerup Storgård, rømmede 1742 og havnede vist nok i Norge. Samme år 
rømmede en anden ung mand, Søren Nielsen, også fra Linaa sogn; begge blev 
efterlyste, men forgæves, de var og blev borte.

Rytterregimenter havde bolig på slottet, officererne og underofficererne i 
slottets hovedbygninger, og de menige i barakker, som blev byggede til dem.

Livet på Silkeborg levedes vel som på andre kaserner råt og brutalt, og det 
havde ingen god indflydelse på Linaa sogns beboere i moralsk henseende. 
Nogle soldater havde fri i sommerhalvåret og tog da tjeneste hos bønderne, 
hvilket gjorde, at soldaterlivets råheder og udskejelser forplantedes ud i bonde
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hjemmene. Bønderne måtte desuden som sædvanlig gøre hoveritjeneste på Sil
keborg, hvor de ikke kunne undgå at komme i berøring med og stifte bekendt
skab med soldaterlivet. Silkeborg kro, der lå lige ved slottet, var et yndet til
holdssted for soldater og hovbønder. Kromandens brændevin var en udmærket 
befordrer af udskejelser og råheder.

Silkeborg efter ryttertidens ophør til dens adskillelse fra Linaa

Da Silkeborg rytterregiment blev ophævet, blev godset solgt og overgik nu 
til privateje, idet ritmester Hans Nicolaj Hoff, Høgholm, 1767 købte Silkeborg 
gods for 44,080 rdlr.

Ritmester Hoff nedbrød nu resterne af det gamle Silkeborg og opførte den 
nuværende hovedbygning vest for åen.

Efter gennemførelserne af landboreformerne 1788 solgte Hoff ud af bøn
dergodset. Vi ser således, at flere af gårdene i Linaa sogn i slutningen af det 
18. århundrede er overgåede til selveje. 1791 fandtes under Silkeborg 67 
fæstere. Af disse var i Mollerup 5, Laven 6, Haarup 6, Skjellerup 5.

På godset var kun 7 hoverifrie bønder.
Ved sønnens, landsdommer H. M. Hoff’s overtagelse af godset 1794 var kun 

24 bøndergårde usolgte.
Ritmester Hoff var født 1722, død 1806. Hans hustru, Maren de Muhle, 

var f. 1735, d. 1775. Slægten Hoff var i det 17. årh. indvandret fra Bøhmen.
Da ritmester Hoff var 76 år, følte han, at han ikke længere formåede at styre 

det store gods og overtalte da sønnen, landsdommer Hoff, til at overtage godset 
for 60,000 rdlr.

Landsdommer Henrik Muhle Hoff var født på herregården Høgholm den 9- 
oktober 1763. De fleste af sine barndomsår henlevede han på Silkeborg, hvor 
han af private huslærere blev forberedt til studentereksamen, som han bestod 
1779 med udmærkelse. 1784 tog han juridisk embedseksamen. En tid var han 
herredsfoged i Thyrsting-Vrads herreder. 1790 blev han landsdommer i Nørre
jylland. Landsdommer Hoff var gift 2 gange, l.gang med Mathilde Ammitz- 
bøl, hun døde 1792, 2. gang med Anna Marie Wodschouw. Begge disse ægte
skaber var sikkert lykkelige. Et vidnesbyrd om et godt forhold mellem lands
dommer Hoff og hans første hustru er en rude, der har siddet i et vindue på 
Silkeborg. På denne rude har hans første hustru skrevet følgende vers:

»O Hoff, min ømme, min elskte Ven!
Kom til din længselsfulde Ven igjen!
Lad fra mit bange Bryst sig flere Suk ei trænge;
Kom trofaste Ven og Mand, hvi dvæler du saalænge!«
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Mathilde Cathrine Hoff døde den 13. juli 1791. — Om et godt forhold til 
hans anden hustru vidner også den dødsannonce, som denne lod indrykke i 
»Viborg Samler« for 14. juli 1817. Annoncen lyder således:

»At det Løverdagen den 12. Juli om Eftermiddagen Kl. 4 har behaget For
synet efter faa Dages Sygeleje, ved en rolig Død til et bedre Liv at bortkalde 
min høit elskede, uforglemmelige Mand, forrige Landsdommer i Nørrejylland, 
Henrich Muhle Hoff, undlader jeg ikke herved at bekjendtgøre fraværende 
Slægt og Venner, om hvis Deltagelse i min nedbøjede Stilling jeg uden Bevid
nelse er hjertelig overbeviist. Al. Hoff,

fød Wodschou.«

Efter overtagelsen af Silkeborg gods fortsatte han som faderen med at bort
sælge fæstegodset.

1804 solgte Hoff Silkeborg for 200,000 rdlr. Gælden var 54,000 rdlr., så 
han rejste derfra med en formue på 146,000 rdlr.

Vi skulle synes, at Hoff var meget velstående og forstår ikke, at det kunne 
gå ham så ilde i økonomisk henseende. Hoffs økonomiske sammenbrud må ses 
i forbindelse med landets dårlige pengeforhold (statsbankerotten). Dels skyldes 
det en vis spredthed i Hoff’s natur og overvurdering af evnen til at kunne 
overkomme styrelsen af flere gårde samtidig. Han ejede et tidspunkt 7 større 
og mindre herregårde, hvilket var umuligt for en enkelt mand at have overblik 
over. Desuden var Hoff akademiker og ikke landmand.

Landsdommer Hoff døde som en fattig mand i Viborg den 12. juli 1817. 
Hans anden hustru, Anna Marie Wodschow, døde 1822.

Det eneste minde, vi i Linaa sogn har om landsdommer Hoff, er den under 
Linaa kirke omtalte barnekiste, der i mange år henstod i Linaa kirketårn og 
begravedes på Linaa kirkegård 1899-

Senere ejere af Silkeborg gods var ritmester Halling og overkrigskommissær 
H. P. Ingerslev. 1823 overtog staten godset ved tvangsauktion for 143,000 rdlr.

1856 udskiltes Silkeborg fra Linaa i kommunal henseende, men havde sogne
præst sammen med Linaa til 1899-

Det gamle Silkeborg slot, som i mange år var midtpunkt for en stor Del af 
Midtjylland, og på hvilket der i gamle dage rørte sig et travlt folkeliv og en 
livlig virksomhed, er nu forsvundet; kun nogle fattige ruinrester står tilbage 
som et minde om fortids storhed.

Præsterne i Linaa sogn siden reformationen

I den gamle præstegård, der lå nord for kirken, har sikkert de Linaa-præster 
haft bolig længe før reformationen; men vi kender ikke navnene på nogen af 
dem. De almindelige landsbypræster var både før og efter reformationen meget 
fattige. Præster og degne regnedes i tiden omkring reformationen for fattigfolk. 
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Det var en så ringeagter stand, at der ikke blev optegnet noget om dem. — 
På reformationstiden havde de fleste landsbypræster modtaget deres uddan
nelse på domskolerne, en uddannelse, der ofte kunne være dårlig nok. Sjællands 
biskop, Peder Palladius, siger, at nogle af sognepræsterne på landet er så »grove 
og uforstandige«, at de ikke véd, hvorledes de skal udføre deres embedsgerning, 
uden at de får det »grovelig« beskrevet på dansk. — Nå, Peder Palladius, til
hørte jo den lærde stand, som mente, at det hørte med ril almindelig dannelse 
at kunne latin.

I de første år efter reformationen var der stor præstemangel, og man måtte 
lade de gamle præster blive siddende i embederne, til yngre og bedre uddannede 
kunne tiltræde. Ligeledes nedbrød man mange kirker og sammenlagde embe
derne, således Bjarup.

Kong Christian III gjorde alvorlige forsøg på at forbedre præsternes økono
miske kår, bl. a. ved udstedelsen af de såkaldte klemmebreve (1555). De var 
udstyrede med Regens klemme (rigsseglet). Bønderne forklarede klemmebre- 
vene som breve, der klemte sognene sammen.

Det kneb længe med at skaffe tilgang til præstegerningen. De kummerlige 
kår, som gerningen bød på, fristede ikke.

Når en ny præst skulle ansættes, samledes bønderne og udvalgte den, der 
havde flest venner eller bekendte; det var ikke altid den dygtigste, som fik 
embedet. Ofte indtrådte degnen i præstens sted. Man påstod endog, at bysme
den i et sogn i Vestjylland blev valgt af bønderne til præst. Selv om disse 
rygter var overdrevne, kneb det i flere år efter reformationen med ar skaffe 
kvalificerede ansøgere til præsteembederne.

De to første præster i Linaa efter reformationen 1536 kender vi intet til ud 
over navnet; intet er bevaret om dem.

1. Hr. Thor
Den første præst, hvis fornavn er Thor — hans efternavn kendes ikke — 

har muligvis været præst i Linaa før reformationen og er så blevet i embedet.

1. *Hr. Jens Jensen
Derefter følger Jens Jensen som præst; men hvornår han har tiltrådt embe

det i Linaa, vides ikke. Det er først hans efterfølger, hvis tiltrædelse og afgang 
der vides noget bestemt om.

3. Rasmus Nielsen 1562— 1611
Rasmus Nielsen var født ca. 1540 og blev ca. 1568 gift med Maren Jens

datter, sikkert datter af byfoged Jens Haurum, Aarhus. Deres ægteskab varede 
i 43 år og var velsignet med 10 børn, 7 sønner og 3 døtre, hvis barndomstid 
♦) På dette tidspunkt betyder hr. foran navnet, at manden cr præst.
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ér faldet i Linaa, hvor den gamle præstegård, have og kirkegård har været 
børnenes bedste lege- og tumleplads. De har vel også undertiden leget med 
bønderbørnene i Linaa. Hvad disse børns senere skæbne er blevet, vides ikke, 
kun véd vi, at 3 af dem er døde før forældrene og hviler under korgulvet i 
Linaa kirke.

At Rasmus Nielsen har været en dygtig og anset præst fremgår af, at han 
i 1584 vælges til provst og samme år sammen med nogle andre præster ud
vælges til at rejse til København til prins Christians (Chr. 4.) hyldning.

Det ses, at Rasmus Nielsen også har haft kong Frederik II’s bevågenhed. 
Måske har Rasmus Nielsen prædiket for kongen, når denne opholdt sig på 
Silkeborg. Linaa kirke var jo slottets sognekirke. 1587 giver kongen Rasmus 
Nielsen livsbrev på »Frihed for skyld, ægt og arbejde og anden tynge af en 
jordegen gård i Lenno, som han har købt«. (Høggården, nu Linaa Sønder
gård). Ligeledes får Rasmus Nielsen kronens anpart i kirketienden. 9 ørte 
rug, 4 ørte byg og 1 ørte havre. (1 ørte rug — 10 skpr., 1 ørte byg — 12 skpr., 
1 ørte havre = 20 skpr.)

At Rasmus Nielsen har været en velstående mand, ses af, at han har haft 
råd til at bekoste den smukke — under beskrivelsen af kirken nævnte ligsten, 
som nu er indsat i kor væggen i kirken.

Rasmus Nielsen døde den 21. december 1611 og blev bisat i det af ham 
selv indrettede gravkammer under koret i Linaa kirke. Ligstenen blev lagt 
over graven lige foran knæfaldet. Senere er den som ovenfor nævnt indsat i 
kormuren.

4‘ Jørgen Pedersen Obel 1611—18
Efter Rasmus Nielsens død følger som præst i Linaa magister Jørgen Pe

dersen Obel. Han var født 1585; men jeg véd ikke hvor. Hans hustru hed 
Anna Eriksdatter.

Jørgen Pedersen Obel havde taget magistergraden og var således i kund
skaber hævet over sine almindelige standsfæller.

Ved hans kaldelse til embedet i Linaa var der uenighed mellem sognemæn- 
dene i Linaa og Dallerup. Linaa var hovedsognet og Dallerup annekssognet. 
Sognemændene i Linaa ville have Jørgen Pedersen Obel til præst, medens 
man i Dallerup var modstander af hans valg. Det endte dog med, at Dallerup 
måtte give efter, og magisteren blev kaldet.

At Jørgen Pedersen Obel har været en betydelig mand, viser, at Chr. 4. 
1618 kaldede ham til sin slotspræst i Skanderborg, hvor han døde den 19- 
juni 1638, 53 år gammel, og blev begravet i Skanderup kirke ved Skander
borg.

Jørgen Pedersen Obel var altså præst i Linaa i 7 år; men fra hans embedstid 
her er intet bevaret.
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5. Oluf Oluf sen Vordingborg 1618—23
Nu følger som præst i Linaa Oluf Olufsen Vordingborg. Om ham vides 

heller ikke meget ud over, at han er født i Vordingborg og har taget studen
tereksamen fra denne bys latinskole. Han har som så mange af denne tids 
lærde stand taget navn efter fødebyen.

Hans hustru hed Birgitte Hansdatter, datter af sognepræsten i Gudbjerg 
på Fyn, Hans Gamalielsen. De havde 5 børn, hvoraf 2 blev præster.

1623 blev Oluf Olufsen Vordingborg kaldet til præst ved Frue kirke i Ran
ders.

Det eneste skriftlige, vi har fra hans hånd fra hans embedstid i Linaa er et 
svar på en kongelig forespørgsel til biskoppen om gennem præsterne at få 
oplyst, om der omkring i sognene findes antikviteter eller lignende. O. O. 
Vordingborgs svar lyder således:

»Effter Kongeligh Majestætis breffs formelding, haffuer Jeg Oluff Oluff- 
sen uverdigh Evangelii Thiener till Linaa och Dallerup Sogner forspurt migh 
ij min Sogn och finder dogh ingen antiquiteter eller noget, som jeg dømmer 
var at erindre; det bekender jegh ved min handschrifft. 3. Aprilli A.o 1623.

Oluff Oluffsøn Vordingborg.
O. Olufsen Vordingborg døde 1666.

6. Palle Pedersen Wendel 162.3—62
Jeg kan ikke oplyse noget om, hvor og hvornår Palle Pedersen Wendel er 

født. Han var gift 2 gange. Hans første hustru hed Ane Hansdatter. I dette 
ægteskab var der 5 børn. Et af disse, Jørgen Pallesen, fik en gård i Linaa. En 
datter, Sidsel, blev gift med Oluf Gyes eller Gius af storborgerslægten Gius 
fra Aarhus. Oluf Gyes havde været købmand i Aarhus, men havde nu ophold 
i Linaa. Navnet Gius eksisterede endnu i Linaa for ca. 50 år siden.

Efter sin første hustrus død giftede Palle Wendel sig med Margrethe Ma- 
thiasdatter Zoega, datter af kantor ved Slesvigs domkirke Mathias Zoega. 
Slægten Zoega stammede fra Italien.

I dette ægteskab var der vist også 5 børn.
Det har været i en tung og vanskelig tid, at Palle Wendel har været prgest 

i Linaa. 3 krige har i hans tid raset i Danmark, fjendtlige horder har raset, 
brændt, myrdet og plyndret, særligt i de landsbyer, der som Linaa lå langs 
hovedvejene. Det ser ud til, at præsten er sluppet nogenlunde helskindet gen
nem de to første krige, men den sidste, svenskekrigen 1658—60, har været 
den værste. Mange præster blev af fjenderne mishandlede; det er muligt, at 
Palle Wendel selv har lidt personlig overlast under krigen. Hans hustru og 
børn var sendt til København, medens han selv blev hos sin menighed og 
delte de runge kår med denne.
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Efter hans død kom til hans arvinger en regning på 200 slettedaler for 
hans hustrus og børns ophold og kost i København under krigen 1658. I det 
hele taget synes hans økonomiske tilstand ikke at have været god. Han skyldte 
penge mange steder, både for landgilde og til private personer i Linaa, bl. a. 
til Søren Skomager af den kendte Skomagerslægt. Der blev ofte gjort udlæg i 
hans indbo og bogsamling, som synes at have været temmelig righoldig. Vær
dien af denne ansattes til 48 rdlr.

Vi har nu omtalt de 3 krige som sørgelige begivenheder i Palle Wendels 
embedstid i Linaa. Endvidere må vi også som modgang i præstens liv nævne 
den store ildebrand i Linaa 1651, der lagde 4 gårde i aske, deriblandt den 
Palle Wendel tilhørende gård, der senere overgik til Høghslægten. Branden 
var påsat, og et barn mistede livet. Det har altså været gårdene i den østlige 
ende af byen, som gik op i luer.

En anden stor begivenhed, men af mere glædelig art, indtraf også i Palle 
Wendels tid og — som også længe er blevet omtalt i byen — var det fyrstelige 
besøg i 1643, da prins Christian (den udvalgte prins) med gemalinde, Magda- 
lene (Margrethe) Sibylla af Sachsen — efter et bryllupsbesøg i Viborg — på 
vej til Skanderborg overnattede i Linaa. Prinseparret i præstegården og følget 
i byens bøndergårde. Der har da været fest i Linaa; bønderne, deres koner og 
børn har i stiveste stads været opstillede ved byens indkørsel fra nordvest ved 
Hjortgårdene. Bøndernes røde huer, der ellers sad som limede på hovederne 
nat og dag, er kommet af. Kvinder og børn har rimeligvis strøet grønt og 
blomster på vejen foran den kongelige vogn. Måske har der været rejst æres
port ved Hjortgårdene, og Palle Wendel har iført sin præstekjole holdt en 
velkomsttale til de kongelige gæster, medens prins Christian har lagt sit af 
drik og andre udskejelser hærgede ansigt i venlige og nedladende folder. Den 
aften har der været fest i byen. Denne dags begivenheder har været samtale
emne i Linaa i lang tid efter.

Vi ser i Silkeborg lens regnskaber, at dette ophold har kostet lenet 19 rdlr. 
10 sk.

Hvorledes Palle Wendel iøvrigt har været som præst, véd vi ikke. Det ses, 
at det har været sløjt med kirkebesøget i hans tid; men hvis skylden har været, 
vides ikke.

Palle Wendel blev 1660 udnævnt til provst i Gjern herred. Han døde 1662 
og er vel blevet begravet på Linaa kirkegaard.

7. Jacob Sørensen Smagbier 1662—65
Palle Pedersens efterfølger i embedet i Linaa var Jakob Sørensen Smagbier, 

født i Aarhus 1631 og var søn af rådmand Søren demensen, Aarhus. Han var 
student fra Aarhus latinskole 1651; var hører ved Aarhus latinskole fra 1656 
til 1662, da han blev kaldet til sognepræst for Linaa og Dallerup menigheder.
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Han var da 31 år gammel. Efter at være kommet til Linaa giftede han sig 
med Palle Wendels enke, Margrethe Zoega; men ægteskabet var barnløst. 
Jacob Sørensen Smagbier levede kun i 3 år efter sin kaldelse til Linaa.

Margrethe Zoega levede i mange år efter hendes anden mands død og blev 
boende i Linaa, en tid på »Høggården« og senere i præstegården hos sviger
sønnen Jacob Fogh.

Margrethe Zoega var i Linaa kendt for sine mange trætter og processer. 
Hun døde i Linaa 1688.

8. Jakob Nielsen Fogh 1665—1700
Jakob Sørensen Smagbiers efterfølger i embedet som præst i Linaa blev 

Jakob Nielsen Fogh. Jeg antager, at han er fra Aarhus. Han var gift 2 gange, 
første gang med Anna Pallesdatter, datter af Palle Pedersen Wendel og den
nes anden hustru Margrethe Zoega. Anna Pallesdatter druknede på vej over 
isen mellem Thy og Mors den 22. januar 1692. Hun havde været ovre at 
besøge sin broder Andreas, der var præst i Sennels i Thy. Jakob Foghs anden 
hustru hed Mette Jørgensdatter.

Jakob Fogh har sikkert været en alvorlig og dygtig præst med en stærk 
retfærdighedssans, men tillige noget stridbar; hans mange processer vidner 
om, at han ikke har villet fravige, hvad han anså for ret, enten det gjaldt rige 
eller fattige. Han optræder ofte i retten, både på bøndernes og på egne vegne.

Kun een ting, som ikke taler til Jakob Foghs fordel, må jeg lige nævne, og 
det er, at det ser ud til, at Jakob Fogh har støttet den almindelige overtro, 
som fandtes udbredt blandt bondebefolkningen. Mange præster på den tid 
mente at styrke deres autoritet ved at holde bønderne nede i overtroens mørke. 
Præsterne havde jo gået i den »sorte skole« (Universitetet), og den alminde
lige tro blandt bønderne var, at disse kunne nedmane spøgelser, vise igen og 
meget mere.

I Gjern herreds tingbog står for 1698, at Jakob Fogh har nedmanet et 
spøgelse, der fortrædigede en kone fra Linaa, Ane Nielsdatter. Om Jakob 
Fogh selv har troet på sine evner i så henseende, vides ikke.

Historien er i korte træk følgende:
Ane Nielsdatter kom gående fra Vitved og skulle over Knudbro, som førte 

over åen, der danner afløbet fra Ravnsø til Knudsø. Da hun treeder ud på 
broen, ser hun, at degnen i Tulstrup, Jens Svendsen, står på den anden side 
og holder hænderne om halsen på en mand og var ved at kvæle ham. Ane 
Nielsdatter kan ikke blive synet kvit, men må have præsten til at mane spø
gelset ned; det hjalp også, da Jakob Fogh udøvede sine kunster.

Linaa ældste kirkebog er påbegyndt af Jakob Fogh, og den viser, at Jakob 
Fogh har haft en smuk og klar håndskrift. (Chr. 4. påbød 1646, at præsterne 
skulle føre kirkebøger; men Linaa ældste kirkebog begynder først 1683. Hvis 
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de. er ført kirkebøge. i Lina.
Fogh indvier kirkebogen med følgende pa

»Munda me miserum! Miserator maxime mund.,
Mortiferam massam mundificato meam.«

LtS »lykkelige! D„, de. mes. rf »He y»kea »ve. «*"■ - «* ** 

krænkelige legeme.
Over fortegnelsen over de døde har han skrevet ø g

»Da mihi, Christe, dies cavte numerare volantes, 
da mihi velle mori, da bene posse mori.«

På dansk:
Giv mig. Kristus, omhyggeligt at tælle de flygtende dage, 
giv mig at ville dø, giv mig at kunne dø godt.

Jakob Fogh døde år 1700.

9. Clemen Jensen Poulsen 1700—1756
Magister Clemen Jensen Poulsen følger nu Jakob Fogh som præst i Linaa. 

Han er født den 19. september 1675 på Søbygård, var søn af commerce-asses- 
sor Jens Poulsen og hustru Maren Madsdatter. Clemen Poulsen blev først 
undervist i hjemmet på Søbygård af huslærer, til han i 15-årsalderen sammen 
med broderen Poul blev sat i Fredericia skole, hvor han to år efter tog stu
dentereksamen. År 1700 blev han magister og besluttede da at rejse til udlan
det for videre uddannelse. Efter faderens død beholdt hans moder den af fade
ren i 1678 erhvervede kaldsret til Linaa præsteembede; hun kaldede så sønnen 
Clemen til Præst i Linaa. Året efter, at han var kaldet til præst, blev han gift 
med Maren Pedersdatter Hoffmann, datter af assessor Peder Hoffmann til 
Hammergård.

Clemen Poulsen var sikkert en dygtig præst; han var de fleste af sine nær
meste kolleger overlegen i kundskaber og var sikkert for oplyst til at befatte 
sig med manen. Af sin foresatte, biskop Hygom i Aarhus, får han ved visitats 
den 13. november 1740 og den 13. juni 1747 det skudsmål, at han prædikede 
ulastehgt og med god forståelse og sammenhæng. Ungdommen var for største 
delen vel undervist.

Clemen Poulsen hold, i den .id, de. ikke var for koldt, k.tekisa.ion med 
ungdommen i kirken hver søndag efter prædiken, (Kirkerne var io dengang 

k Skæ"W' ''S'1"'” «*• og Ton
strup) 12 katekismus er. °
og Mføm deiVktkéS”’1 ‘““'T P“‘“" ligesom sme formænd 
og indført det, kirkebogens sidste afsnit (Publiee absolverede). Det var sær-
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ligt forsyndelserne mod det 6. bud og forsømmelserne af sakramenterne han 
påtalte. Efter hans tid indføres offentlig skriftemål ikke mere i Linaa kirke
bøger.

På Clemen Poulsens private liv har der sikkert ikke været noget at udsætte, 
lige så lidt som der på hans embedsførelse som præst har været noget at klage 
over. Han har hjulpet sine sognemænd, når de blev forurettet eller de på 
anden måde trængte til hans støtte. At han så påtalte sin ret, når det gjaldt 
ham selv, er der ikke noget at sige til. At han huggede ulovligt i skovene og 
solgte brændevin, var kun, hvad der var almindeligt, og ingen af den jævne 
befolkning, undtagen kromanden i Linaa, fandt noget upassende deri.

At Clemen Poulsen har hjulpet bønderne i sin menighed til deres ret, viser 
følgende: 1705 hjælper han en bonde ved fæstet af et hus i Skjellerup fri for 
hovarbejde til Silkeborg.

Da den vilde bromand i Resenbro, Thomas Sørensen, bliver for uregerlig, 
klager konen over ham til præsten, og der blev bedet for ham i Linaa kirke, 
men da dette ikke hjalp, får præsten ham fjernet.

Clemen Poulsen var en meget rig mand; han ejede efter sigende 100,000 
rdlr. — 1 td. guld. Dette er muligvis en overdrivelse; men meget velhavende 
var han. Hvor meget af sin store rigdom han så har brugt i godgørende øje
med, véd vi ikke, kun véd vi, at han i 1716 indberetter, at han sammen med 
Chr. Fischer til Silkeborg, dennes søster Mette Fischer og madame Fischer til 
Matrup har bygget en skole i Linaa til bønderbørnene at blive undervist i. Da 
så den kgl. skole blev bygget i Linaa efter 1720, var der ingen brug for Cle
men Poulsens skole, og denne blev da indrettet til hospital for 4 værdige 
trængende mennesker af Linaa sogns beboere. De skulle have udbetalt 10 rdlr. 
hver om året.

1744, da Clemen Poulsen var 69 år gammel, antog han en kapellan; denne 
var Michel Pedersen Scandorff, født 3.-5. 1710 i Skanderup, Hjelmslev her
red. Han blev siddende som kapellan i Linaa resten af Cl. Poulsens tid og 
langt ind i eftermanden, Gybergs tid til sin død 13.-11- 1773- Michel Scan
dorff fik i løn 50 rdlr. og 2 tdr. rug. Den 23- september 1746 blev han i 
Skødstrup kirke gift med Helle Michelsdatter Klii fra Vosnæsgård. Efter hen
des død 18.-8. 1753 blev Scandorff gift med fru Ellen Dorothea Munch; hun 
døde den 13.-11. 1773.

Clemen Poulsen døde 1768, 93 år gi.; hans hustru døde 1758 Hvor det 
gamle præstepar ligger begravede, vides ikke. De er ikke begrave e i inaa.

Da ægteparret var barnløst, blev deres store formue delt mellem slægten.

10. Christen Gyberg 1756—1796
Christian Gyberg, Clemen Poulsens efterfølger i Linaa, er født 

ved Aarhus 1722. Han blev candidat den 15. december 1747 med karakteren
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non contennecendus (3. karakter). Dette siger imidlertid intet om hans evner, 
da det var en eksamen, man dengang kunne læse til.

Den 24. september 1756 blev Gyberg kaldet til præst i Linaa, og året efter, 
den 19- september, blev han gift med Elisabeth Hylleborg Broge. Da hun dør 
1758, blev Gyberg 1759 gift med Marie Sophie Steensdatter Steensen, datter 
af etatsråd Steen de Steensen til Aunsbjerg, hvem Steen Steensen Blicher blev 
opkaldt efter. Måske har Gybergs under besøg på Aunsbjerg truffet sammen 
med præstefamilien fra Vium og der set drengen, der senere blev vor store 
jydske digter.

Christian Gyberg havde 4 sønner og 3 døtre, hvoraf en søn blev gårdmand 
i Linaa. De to døtre, Hylleborg og Karen, har ofte båret småbørn i kirke, mest 
dog for folk uden for bondestanden.

Den Gyberg’ske families omgangskreds har været omegnens præstefami
lier og ejere af det større hartkorn. Blandt disse skal her nævnes nogle enkelte, 
som vi véd har været i præstefamiliens selskab, nemlig:

Præsterne Bagger, Alling, Grønbæk, Røgen, og Hald, Højbjerg (Halds to 
sønner blev senere bosatte på egnen, den ene som præst i Alling, den anden 
som ejer af Laven hovgård).

Foruden disse præster må nævnes forvalter Hasselager, Linaa, tidligere ejer 
af Bomholt.

Søren Levring, Bomholt (stamfader til den nuværende slægt på Bomholt).
Riis, Kielsgaard (en senere slægtning ejede en tid Linaa storgård).
Rosborg, Kalbygård, o. fl.
Dette er et lille udpluk af præstefamiliens omgangskreds.
Hos et par gårdmandsfamilier har præstedøtrene båret barn i kirke, således 

hos Laurids Bertelsen og Rasmus Lottrup.
Gybergs anden kone døde 1795 og han selv 1796.

11. Ludvig Hammer Bagger 1796—1820
Ludvig Hammer Bagger er født den 27. marts 1748. Faderen, Jørgen Bag

ger, var præst i Flade-Fladstrand (Frederikshavn); men døde, da Ludvig H. 
Bagger var 4 år gammel. En vinhandler tog sig af drengen og hjalp ham til 
studeringerne. Den 27. april 1774 tog han teologisk embedseksamen; der
efter var han en tid huslærer. Efter i 4 år at have været præst ved tugthuset i 
Viborg blev han 1781 kaldet til præst i Alling-Tulstrup, og endelig efter 
Gybergs død blev Bagger den 27. januar 1797 kaldet til præst i Linaa-Dalle- 
rup. Senere blev han provst i Gjern herred.

Den 28. september 1781 blev Bagger gift med Birgitte Maria Grønbæch, 
daner af provst Grønbæch, Røgen. De fik 3 sønner og 3 døtre, som alle er 
fødte i Alling præstegård.

Der er ikke tvivl om, at provst Bagger har været en dygtig præst og en 
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myndig mand, både i kirken og uden for denne. Han har været, som man på 
den tid mente, at en præst skulle være. Bønderne omtalte ham med stor re
spekt og ærbødighed. Af biskop Jansen, som var på visitats i Linaa 1798 og 
1802, får provst Bagger rosende omtale, både for sit arbejde i kirken og sin 
omsorg for præstegården. Han har både været en kirkens mand og en prak
tisk mand derhjemme i præstegården.

Provst Bagger, som var en stor selskabsmand, har været velset i sin om
gangskreds hos egnens præster og hos besidderne af det større hartkorn. 
Mellem embedsstanden og bønderne var dengang et skel, som vi ikke kender 
nutildags. Provstefamilien har sikkert ikke dyrket selskabelighed med bonde
befolkningen.

Den store præstegård med de mange tjenestefolk har provsten sikkert med 
myndighed forstået at styre.

Det mandlige tjenerskab bestod af en tjenestekarl, en kusk og en røgter. Det 
kvindelige bestod af en husjomfru, en kokke-, stue-, bryggers- og en barnepige.

Sammenlignet med nutidens synes deres løn meget lille. Tjenestekarlen fik 
32 rdlr., kusken 28 rdlr, og de træsko, han slider, røgteren 10 rdlr.; pigernes 
løn var henholdsvis 14, 14, 15 og 5 rdlr.

Provstens 6 børn var:
1) Jørgen, skolelærer i St. Taarø.
2) Christian Kølichen, senere præst i Linaa.
3) Andreas Ludvig, urtekræmmer.
4) Ane Cathrine, gift 1. gang med landinspektør S. Sørensen, Laven hov

gård, 2. gang med overretsprokurator Hald ibid.
5) Helene Johanne Sophie, gift med forpagter Schade Asmussen, Silkeborg.
6) Anne Marie, gift med pastor Andreas Hald, Alling-Tulstrup.
Provst Bagger døde 1820 og hustruen 1822.
Provsteparret ligger begravede på Linaa kirkegård i det nordvestre hjørne 

før udvidelsen af denne.

12. Jens Faber Lihme 1820—1830
Efter provst Bagger følger som præst i Linaa-Dallerup Jens Faber Lihme. 

Han er født i København 1776, blev teologisk candidat den 14. juli 1800, var 
derefter lærer i Gadstrup fra 1804. Den 7. april 1820 blev han kaldet til 
sognepræst for Linaa og Dallerup menigheder. Hans hustru hed Pauline Bay; 
de havde 3 børn, 2 sønner og 1 datter.

Jens Faber Lihme døde den 20. marts 1830.

13. Christian Kølichen Bagger 1830—1833
Nu følger som præst i Linaa en søn af den gamle provst Bagger, nemlig 

Christian Kølichen Bagger, født i Alling den 18. oktober 1786. Han blev 
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cand. den 25. juni 1808 og kaldet til Linaa-Dallerup den 20. juli 1830. Han 
var gift 2 gange, hans første hustru hed Karen Larsen; i dette ægteskab var 
der 6 børn, 1 søn og 5 døtre. Anden gang gift med Christine Godtschalch; i 
dette ægteskab var der 2 sønner.

Christian Kølichen Bagger døde den 14. september 1835 og ligger begravet 
på Linaa kirkegård ved siden af forældrene.

14. Mathias Rahbek 1836—1846
Mathias Rahbek er født i København den 4. november 1780 og var søn af 

toldinspektør Jacob Rahbek og hustru Johanne Riis. Mathias Rahbek var bro
der til den bekendte filolog og æstetiker Knud Lyne Rahbek, hvis hjem, 
»Bakkehuset«, var samlingssted for den danske litteraturs guldalders stor- 
mænd.

Den 23. juli 1805 blev Mathias Rahbek cand., og den 2. februar 1836 blev 
han kaldet til præsteembedet i Linaa. Den 5. august 1807 blev han gift med 
Maren Sørensen.

Mathias Rahbek var en brav og dygtig landmand og en god økonom. En 
søn af ham ejede nogle år gården »Høgholm« på Voel mark.

Pastor Rahbek døde i Linaa den 4. marts 1846 og ligger begravet på Linaa 
kirkegård nord for tårnet; en lille stenplade er opsat over hans grav.

13. Niels Rutzou 1846-1847
Den næste præst i Linaa var Niels Rutzou, som kun var her et år. Han var 

født i Antvorskov den 21. maj 1793 og var søn af Chr. P. Rutzou, senere ejer 
af Ellemosegård.

Niels Rutzou var student fra Slagelse 1810 og blev teologisk candidat den 
17. juli 1817. Den 6. juli 1846 blev han kaldet til Linaa-Dallerup. Den 10. 
oktober 1818 blev Rutzou gift med Anna Dororhea Holm af Dalby. Ægte
parret havde 4 sønner og 2 døtre.

Niels Rutzou døde i København den 20. juli 1847

16. Vilhelm Øllgaard 1847—1834
Nu følger Vilhelm Øllgaard som præst. Medens han var her, skabtes et 

forfærdeligt røre i Linaa sogn om hans personlige forhold.
Vilhelm Øllgaard var født i København den 22. september 1806 og var 

søn af kontorchef i rentekammeret (finansministeriet), justitsråd R. Øllgaard. 
Vilhelm Øllgaard blev kaldet til Linaa-Dallerup den 18. december 1847; men 
hans hustru, Dorothea Kirstine Engelbrecht, ville ikke følge ham herover til 
en landsbypræstegård. Hun ville ikke forlade København.

Mod Øllgaard blev der rejst svære beskyldninger, særligt af kapellanen, 
Laurits Simonsen, uden at denne dog kunne bevise noget ufordelagtigt om 
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Øllgaard, hvorfor Simonsen blev suspenderet. Nu var der skabt et sådant røre 
i sognet, at myndighederne for at få ro måtte afsætte Øllgaard, hvilket skete 
den 19- januar 1854.

Vilhelm Øllgaard døde på rejse til Amerika 1860.
Fra 1852 til 1856 ansattes som vikar i embedet en candidat Pontoppidan.
Den 14. december 1855 blev Dallerup anneks til Laasby, og Linaa blev 

anneks til Silkeborg.

7 7. Jens Christian Hostrup 1856—1862
Den først ansatte præst, efter at Linaa var blevet anneks til Silkeborg, var 

digterpræsten Jens Christian Hostrup.
Hostrup er født i København den 20. maj 1818 og var søn af justermester 

Peder Hostrup og hustru, Ane Lene Johanne Irgens. Jens Chr. Hostrup blev 
student 1837 og teol. candidat 1843.

Allerede som barn viste han digteriske evner ved at skrive små vers.
Efter en tid at have været lærer bestemte han sig til at blive præst. Han 

søgte da og blev kaldet til præst i Silkeborg-Linaa 1856.
Hostrup røgtede sin præstegerning meget samvittighedsfuldt og fik i be

gyndelsen, mens han var i Silkeborg, ingen tid til digtning. Hans prædiken
samlinger viser, at han forstod at tale jævnt om det høje, så at menigmand 
kunne forstå det. Hostrup blev meget afholdt af sin menighed.

Hostrup blev i 1848 gift 1. gang med Henriette Vilhelmine Louise Mant- 
zius, død 1849- 2. gang 1855 gift med Christiane Georgine Elisabeth Hauch, 
datter af digteren Johannes Carsten Hauch.

1862 blev Hostrup kaldet til Frederiksborg som slotspræst.
Jens Chr. Hostrup døde 1892.
Som et eksempel på, at overtroen blandt bønderne på Hostrups tid langtfra 

var forsvundet, skal nævnes følgende:
Hostrup havde for vane, når han havde forrettet en begravelse, at sætte 

hatten op for munden. Bønderne i Linaa troede da, at han i hatten fremsatte 
en besværgelse (maning). En bondemand spurgte engang Hostrup om, hvad 
han sagde i hatten. Hostrup blev meget forbavset og svarede selvfølgelig, at 
han intet sagde i hatten. Det var kun en vane. Folk troede alligevel efter den 
tid, at præsten sagde noget i hatten, som de ikke måtte få at høre. Præsten 
havde jo gået i den sorte skole.

Hostrups forfatterskab er jo så almindelig bekendt og skal derfor ikke an
føres her.

18. Hans Ruholph Panduro 1865—75
Hans Rudolph Panduro var født den 18. februar 1823 på hovedgården 

Hverringe i Viby sogn, Fyn, hvor faderen, Isidore Panduro, var tjener hos 
kammerherre Hans Rudolph Juel.
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Isidore Panduro Var spansk husar og var blandt de spanske tropper, der af 
Napoleon var sendt herop for at angribe Sverige, men aldrig nåede derover. 
Da spanierne i 1808 vendte hjem, blev Isidore ladet tilbage med et brækket 
ben, han havde pådraget sig ved ridning. Kammerherre Juel tog sig da af den 
hjælpeløse spanier, der hverken kunne læse eller skrive, og gav ham ansæt
telse hos sig som tjener, særlig på grund af hans færdighed i ridning.

Isidore blev gift med en fynsk gårdmandsdatter, Marie Hansdatter. 1 ægte
skabet var flere børn, deriblandt sønnen Hans Rudolph, opkaldt efter kam
merherren. Da Isidore mærkede, at denne søn havde gode evner, blev det 
hans højeste ønske, at han måtte opleve, at denne skulle blive præst, hvilket 
ved kammerherrens økonomiske støtte opnåedes. Isidore længtes meget efter 
sit hjemland og blev til sidst tungsindig af længsel.

Hans Rudolph Panduro blev teologisk kandidat den 17. januar 1848, ka
pellan i Egebjerg 1855. Den 21. februar 1863 blev Panduro kaldet til præst i 
Silkeborg-Linaa, hvor han forblev, til han den 16. oktober 1873 kaldedes til 
præst i Buderup.

Panduro var gift 2 gange. 1. gang med Johanne Dorothea Sidenius. 2. gang 
med Karen Chatrine Bertelsen.

Medens Panduro var præst, indtraf krigen 1864.
En søndag, da folk var forsamlet i kirken i Linaa, og gudstjenesten lige 

skulle begynde, og præsten netop skulle gå op for alteret, lød råbet uden for 
døren: Tyskerne er her! Man sprang op fra stolene og søgte ud, hvor man så 
en bred strøm af soldater med blinkende bajonetter komme ned ad Skander
borg landevej. Der blev ingen gudstjeneste den søndag. Pastor Panduro fik 
forspændt sin vogn for at køre hjem til Silkeborg; men tyskerne forbød ham 
at køre, da de mente, at han kunne advare danskerne.

Z9. Frederik Vilhelm Viberg 1874—99
Pastor Viberg var født i Odense den 24. april 1837 og var søn af personal- 

historikeren Sophus Vilhelm Viberg, blev student fra Randers 1855 og cand. 
theol. den 26.-1. 63-

Viberg kom som ung student i forbindelse med en række betydelige unge 
studenter, der i 1858 dannede en kreds af teologiske studerende, »Lille theo- 
logicum«, i hvis møder Viberg var en interesseret deltager. Der drøftedes især 
kirkelige spørgsmål. Blandt foreningens medlemmer må bl. a. nævnes de 
senere så bekendte højskolemænd: Ernst Trier, Baagø, Nørregaard, Schrøder.

Den 23- december 1868 blev Viberg gift med Annette Mathilde Elisabeth 
Clemens. — Efter nogle års lærervirksomhed forskellige steder blev Viberg 
den 5. marts 1874 kaldet til præst i Sikeborg-Linaa.

Viberg var sognepræst i Linaa til 1899, da Linaa sogn blev adskilt fra Silke
borg og dannede et pastorat sammen med Voel.
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Pastor Viberg var en dygtig prædikant; han kunne samle en stor tilhører
kreds om sin forkyndelse i Linaa kirke.

Viberg havde store musikalske evner. Som ung student var han et skattet 
medlem af studentersangforeningen, og i Silkeborg var hans hjem samlings
sted for sangen og musikken, til hans kones sygdom forbød dette.

Ved sine konfirmanders forberedelse til konfirmationen havde Viberg en 
ejendommelig måde at undervise børnene på. Jeg husker fra den tid, da jeg 
selv blev forberedt hos ham, at vi selv måtte bestemme hvad og hvor meget, 
vi ville og kunne læse; men det læste og lærte skulle vi føre bog over. Vi 
havde hver en lille bog, hvori vi indførte det læste (bibelhistorie, lærebog, 
testamente, salmer og hvad præsten ellers fortalte og forklarede ved forbere
delsen). Vi blev sjældent hørte, højest en enkelt gang i det halvår, forberedel
sen varede), men skulle da kunne alt det indførte. Præsten forlangte da bogen 
og valgte et eller andet af bogens indhold, som eleven da skulle gøre rede for. 
Kunne denne ikke det, var det jo ikke så godt. Når den, »der var oppe«, be
gyndte at stamme i det, sagde Viberg gerne: »Æ kat hade tavnet!« Det var en 
saftning fra en gammel jydsk præstehistorie, som Viberg engang havde fortalt 
os. —• I slutningen af forberedelsestiden kunne det jo godt knibe med at huske 
alt det indførte, særlig de mange salmer, som Viberg lagde megen vægt på. 
Vi lærte en mængde salmer. Regelen var, at vi lærte 6 julesalmer til den første 
dag, 6 påskesalmer til den anden og 6 pinsesalmer til den tredie; derefter 2 
salmer til hver »præstedag« i resten af forberedelsestiden. Det blev jo ikke så 
få et halvt år igennem. Vi mødte 2 gange om ugen å 3 timer. Om sommeren 
i præstegården i Silkeborg, om vinteren i »Kapellanhuset« i Linaa. Det hus, 
hvori nu kirkebetjent Langballe bor.

Foruden det, at Viberg var en dygtig præst, var han også en praktisk mand, 
der syslede med mange ting. Han lavede således engang en vogn, som både 
kunne laves til char-a-banc og kaleche. Han lavede også en mølle til at pumpe 
vand op fra søen til vanding i præstegårdshaven.

Viberg blev entl. den 18. januar 1914 og døde den 28. samme måned.

20. Valdemar Wentzel Bagger 1899—1911
Valdemar Bagger er født i Hamborg den 2. oktober 1867, søn af grosserer 

David Gottschalch Bagger. V. Bagger var student fra Schneekloths skole i 
København og blev teologisk cand. den 21. juni 1892. Bagger var en tid 
manuduktør, derefter lærer ved en privatskole.

Den 1. februar 1899 blev han kaldet til sognepræst i Linaa-Voel.
V. Bagger var altså den tredie generation af Baggerslægten, der var præst 

i Linaa; både oldefaderen og bedstefaderen havde været præster her.
Valdemar Bagger blev den 29- februar 1900 gift med Martha Madsen, født 

i Nyborg den 13. januar 1877.
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1911 blev pastor Bagger kaldet til sognepræst i Asnæs på Sjælland. Han 
tog sin afsked 1933 og tog derefter ophold i København.

Bagger var den første præst, der fik bolig i den nye præstegård, som blev 
bygget færdig kort tid efter, at han var kommet her til Linaa. Medens præste
gården blev bygget færdig, boede pastor Bagger midlertidigt i det hus i Molle
rup, hvor nu telefoncentralen er indrettet. Gårdmændene i Mollerup skiftedes 
til at køre præsten til kirkerne i henholdsvis Linaa og Voel.

Pastor Bagger døde i København 1948.

27. Arne Møller 1911-19
Arne Møller er født den 22. september 1876 i Velling, cand. den 12. juli 

1900. Efter forskellig lærervirksomhed fik Møller stipendium til rejser i Tysk
land, Frankrig og Italien. En tid var han forstander på Ry højskole. Den 11. 
oktober 1911 blev Møller kaldet til sognepræst for Linaa og Voel menighe
der, hvor han blev, til han 1919 blev kaldet til sognepræst i Kjølstrup, Fyn. 
I 1922 blev pastor Møller dr. phil. på en afhandling om Hallgrimur Pjeturs- 
sons passionssalmer.

1929 blev Arne Møller udnævnt til forstander for Jonstrup statssemina
rium. 8 år efter tiltrådte han stillingen som forstander på Haderslev semina
rium.

Pastor Møllers hustru var Dorothea Louise Elisabeth Monrad.
1947 døde Arne Møller på Odense amtssygehus.

22. Otto Emil Lindskov Christiansen 1919—24
Pastor Christiansen er født den 3. november 1881 og var søn af grosserer 

Christiansen, København. O. Christiansen blev student 1900 og cand. 1906.
Den 20. juni 1916 blev Christiansen gift med Agathe Viberg, født den 

13.-4. 1890.
I nogle år var O. Christiansen sekretær for KFUM i Lukas sogn, Frdb., 

senere medhjælper ved Nathanaels-kirken, København. 1919 blev pastor 
Christiansen kaldet til Linaa-Voel, hvor han blev, til han i 1924 blev kaldet 
til Værløse, Sjælland. — Tog afsked på grund af alder 1951.

23. Alfred Georg Elenker 1925—
Den nuværende sognepræst i Linaa-Voel er provst Bienker, der er født den 

11. februar 1893, cand. 1919; gift med Inger Louise Kildeby.
Provst Bienker blev kaldet til Linaa-Voel 1925 og blev udnævnt til provst 

i Hjelmslev og Gjern herreder 1945.
1944 udnævntes cand. theol. Tage Balle Christensen til hjælpepræst i 

Linaa-Voel. Pastor Christensen er født den 10. september 1918, student 1937, 
cand. 1944, gift med Asta Johansen, Aarhus.
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Skolerne i Linaa sogn

Det er først i slutningen af det syttende århundrede og i begyndelsen af det 
attende, at tanken om at bygge almindelige folkeskoler opstod. Før den tid 
fandtes så godt som ingen almindelige skoler på landet. I byerne fandtes vel 
latinskoler, hvorhen man fra landet sendte de enkelte særligt velbegavede; 
men for den store masse gaves der ingen undervisning. Det var jo særligt 
bønderbørnene, der led under dette. De borgere i byerne, der havde råd til 
det, sendte deres børn i latinskolen, hvor de dog fik lidt lært; men bondebe
folkningen, som gennemgående var meget fattig, havde ikke råd eller lyst til 
at bygge skoler og holde en lærer ril at undervise deres børn. Derfor kunne 
de fleste bønder ikke læse og endnu langt ringere skrive. Skulle en sådan 
bonde, som var ukyndig i skrivekunsten, underskrive et eller andet dokument, 
gjorde han det ved at sætte sit bomærke (et eller andet tegn) under. De 
enkelte, som kunne skrive deres navn, skrev altid under navnet »Med egen 
hånd«. — En mand, som kunne skrive sit navn, så man op til.

Bønderne var som før nævnt fattige, og godsejerne, der nok kunne bygge 
skoler, var for de flestes vedkommende vrangvillige eller ligegyldige over for 
skolespørgsmålet. Mange af disse mente endog, at hvis bønderne blev for 
oplyste og oplærte, stak de af fra godset, hvortil de hørte, og der blev ingen 
karle tilbage til indrullering i landmilitsen og til at overtage fæstegårdene.

Enkelte adelsmænd var der dog, som indså, at det var galt, at bønderne blev 
holdt nede i den store uvidenhed. Blandt disse fremskridtsgodsejere skal her 
lige nævnes:

Christen Skeel til Hol bækgård, der oprettede en skole på sit gods allerede 
1642; Niels Krag til Trudsholm 1648, Holger Rosenkrantz til Rosenholm 
1646. Flere kunne nævnes; men ellers i det store og hele var det kun et fåtal 
i det syttende århundrede, der indså nytten af skoler på landet. Først omkring 
år 1700 vinder oplysningstanken mere og mere terræn. Selv bønderne, som 
ellers i almindelighed ikke var begejstrede for tanken om oprettelse af skoler, 
begyndte at tage tanken op og interessere sig mere for oplysning.

Den 24. september 1708 blev udsendt en kgl. forordning om fattigvæsenet, 
hvori det blev gjort til en pligt for forældrene at sende deres børn i skole, 
hvor en sådan fandtes, og i samme forordning gaves befaling til at bygge sko
ler, hvor sådanne manglede.

Nå, denne forordning blev ikke efterkommet i almindelighed; men her 
gav den dog stødet til, at den første skole blev bygget i Linaa sogn. Præsten 
her, Clemen Poulsen, byggede sammen med de under præstehistorien nævnte 
medlemmer af den Fischer’ske familie en skole i Linaa by for børn fra hele 
Linaa sogn. Denne skole lå vel Voelvejen lige øst for kirken. Det var et langt 
og smalt bindingsværkshus med det Fischer’ske våben over døren. Skolen må 
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være bygget i tidsrummet 1708—16; thi i året 1716 indberetter Clemen Poul
sen nemlig, at i Linaa findes en skole, bygget og indrettet af ham selv og med
lemmer af den Fischer’ske familie.

Denne skole blev benyttet, til den kgl. skole i tyverne blev bygget og taget 
i brug. Da dette skete, blev Clemen Poulsens skole ved fundats af 1730 ind
rettet til hospital for 4 lemmer af de mest trængende i Linaa sogn.

De, der antoges, skulle være uberygtede og ikke være befængte med smit
somme sygdomme og skulle medbringe klæder til en seng samt en ligkiste. 
Lemmerne måtte ikke føre et forargeligt liv. Hvis de gjorde dette trods påmin
delse, kunne de blive udviste af hospitalet.

Dette hospital brændte 1868 og blev da genopført med grundmur.
Da de kongelige godser i 1717—18 blev omdannede til rytterdistrikter, 

blev kong Frederik IV af enkedronningen, prinsesse Sofie Hedvig, prins Carl 
og hofpræsten Peder Hersleb tilskyndet til på ryttergodserne at bygge skoler, 
og da kongen i året 1721 blev 50 år, begyndte han at bygge de 240 skoler på 
de danske krongodser og gav regler for lærerløn og undervisning.

Alle disse skoler kunne naturligvis ikke bygges på een gang; den i Linaa 
synes at være bygget i tiden 1722—25. De gamle skoler måtte man da vedbli
vende benytte, til de nye blev færdige. Cl. Poulsens skole er da sikkert ved
blivende blevet benyttet, til den kongelige skole kunne tages i brug.

Linaa-skolen
Den første skole i Linaa, vi har noget kendskab til, er altså Clemen Poul

sens. Om der har været holdt skole i Linaa før den tid, véd vi ikke noget om. 
Undertiden holdt degnen eller en elev fra en latinskoles mesterlektie (løbe
degn) skole for bønderbørn i en eller anden hytte; men om noget sådant er 
sket i Linaa, véd vi ikke. Vi må altså begynde med Clemen Poulsens skole. 
Hvorledes denne har været indrettet, er der ikke oplyst noget om.

Indgangsdøren har vel været delt i to halvdele på tværs med klinke og 
hasper. Måske har der inden for døren været en lille stenpikket gang, hvorfra 
man til den ene side kom ind i skolestuen, der vel har strakt sig helt igennem 
husets vidde; stuens størrelse har vel været en 3—4 fag. Gulvet derinde har 
sikkert været ler eller brosten. Lyset i stuen er vel kommet igennem et par 
små blyindfattede vinduer i hver side af stuen. Inventaret i skolen har været 
nogle i gulvet nedrammede pæle, der har båret borde og bænke. Til opvarm
ning af skolestuen i den kolde tid har der været en stor muret ovn, måske 
opsat af kakler. En sådan ovn slugte en kolossal mængde brænde, men gav 
kun lidt varme.

I en sådan skolestue har vel børnene i Linaa sogn for et par hundrede år 
siden modtaget deres undervisning. En sådan lavloftet og halvmørk skolestue 
var jo tarvelig i forhold til nutidens store, lyse, rene og luftige skolelokaler.
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Rytterskolen i Linaa

Efter nogle års forløb afløstes så Clemen Poulsens skole af rytterskolen. 
Den gamle, teglhængte kgl. skole i Linaa står den dag i dag med sine solide, 
tykke mure omtrent, som den blev bygget for over to hundrede år siden. I det 
ydre er kun sket den forandring, at huset senere er forlænget, og der er indsat 
nye vinduer og døre. Skolen var oprindelig 21 alen lang, 12 alen bred og fra 
gulv til loftsbjælkerne var 41/? alen. Der var 3 yderdøre med krog og låse og 
8 vindueskarme med to rammer og 24 blyindfattede ruder i hver ramme. Vin
duerne var forsynede med skodder.

Over skoledøren var anbragt den bekendte sandstenstavle med Frederik IV’s 
kronede navnetræk og derunder følgende indskrift på latin:

I året 1721 har jeg grundlagt denne skole og som denne 240 i de distrikter, 
som er oprettet af mig til stadig at underholde 12 rytterregimenter.

Nedenunder står det af oversekretær i kancelliet, Frederik Rostgaard, for
fattede vers:

»Halvtredsindstyve år, Gud, har du mig opholdet, 
at sygdom, krig og pest mig intet ondt har voldet, 
thi yder jeg min tak og breder ud dit navn 
og bygger skoler op, de fattige til gavn.
Gud, lad i dette værk din nådes fylde kende, 
lad denne min fundats bestå til verdens ende! 
Lad altid på min stol en findes af min æt, 
som mener dig, min Gud, og disse skoler ret!«

En skoledag i den kgl. skole i Linaa for et par hundrede dr siden
Vi tænkes os, at vi på en sommerdag, en skoledag, omkring 1725 kommer 

vandrende gennem »Knopledet« i Linaa og fortsætter ad Voelvejen gennem 
byen. Til højre har vi Møllegårdene og Smedegårdene; lidt længere mod nord

91



i i-.nrlk eller Overgård. Til venstre har vi gåsedam- 
på samme side den store ° hvidkalkede, teglhængte kgl. skole, en
men. Nord for denne ser vi sa Snævre; stråtækte bindings
pragtbygning i mo sætning rfnjPrne har beundret og været stolte af
værkshuse Det er en bygning, som bønderne har neunm s

i de« by. Ud ta stolen ser -i, ar vejen er »dv.der en smule, sa den 
danner en passende legeplads for skolebørnene.

Idet vi går forbi, ser vi den store sandstensplade over døren med kongens 
navntræk. Vi går nu nærmere for at se, hvad der i Øvrigt star pa pladen.

Da kommer skoleholderen (læreren) ud. Vi hilser pa ham og fortæller, at 
vi er fremmede i byen og beder ham undskylde, at vi måske forstyrrer ham i 
undervisningen. Han smiler og siger, at vi gerne må komme med indenfor og 
se skolen indvendig. Han er stolt af den nye skole. Inden vi går ind, betragter 
vi i smug skoleholderens udseende og påklædning: Han har langt hår, er glat
raget og iført en gammel grå klædeskjortel, en gammel sort klædesvest, et par 
gamle læderknæbukser, sorte, uldne strømper og sorte sko med spænder. 
Påklædningen røbede nærmest fattigdom.

Inden vi går ind, fortæller skoleholderen os, at han hedder Christen Bagger 
og er studiosus (student). Han fortæller videre, at han er Linaas første skole
holder; han begyndte i den gamle Clemen Poulsens skole ved kirken. Da så 
den kgl. skole blev bygget, blev han kaldet som skoleholder der. Han er glad 
for at bo der, hvor både skolestue og lejlighed er store og lyse i modsætning 
til forholdene i den gamle skole.

Vi træder nu fra den lille forstue ind i skolestuen, hvor der sidder en flok 
børn på nogle bænke ved to lange borde, der hviler på nogle i kampestens
gulvet nedrammede pæle; bænkenes ben er ligeledes nedrammede i gulvet. 
Der er ialt 2 borde og 7 faste bænke. Til at opvarme skolestuen findes en stor 
af kakler muret ovn, som fyres op fra den åbne skorsten i skoleholderens køk
ken. Christen Bagger fortæller, at den tager alt for meget brændsel og varmer 
for lidt, hvorfor han håber at få en jern-bilæggerovn.

° Børnene passer imidlertid deres læsning. Nogle staver i ABC, andre læser 
sa godt, de kan, i bibel eller katekismus. Andre læsebøger havde man ikke 
dengang. Der er børn i alle aldre lige fra 5 til 14 år. Man brugte ikke klasse
deling dengang.

Efter at have hørt lidt på stavningen og læsningen fortæller Christen Bag
ger os, at børnene har hver sin egen lektie, så at der ingen huller bliver, selv 
om de forsømmer en tid.

Videre fortæller han os, at skolen eier 100 A Rf'»f i oo i i ■
Wtol, o.Sle fo,klataser o8 sataetø« ' "k,S,”"S

n ”! “i"*8 7~H °™ '»takser. „g fra
PS vor foresfXll'om Mto f 'X 8-12 °« 2-4'

ag, der undervises i, svarer han, at man 
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havde kun 2 tvungne fag, læsning og religion. Om formiddagen læses 2 kapit 
ler af bibelen, om eftermiddagen 2-3-4 artikler af lovbogen. Hvis nogen 
ønskede deres børn undervist i skrivning eller regning, skulle de betale ekstra 
derfor. For undervisning i disse fag betaltes 8 skilling om måneden til skrive
materialer; men det var sjældent, at nogen ønskede undervisning i disse fag. 
(Skrivning og regning betragtedes den gang af bønderne som kunst).

Christen Bagger oplyste videre, at der i Linaa skoledistrikt for tiden fandtes 
106 skolepligtige børn; men de var aldrig i skole paa een gang alle sammen. 
Skoledistriktet var jo stort; det strakte sig lige fra Dallerup sogneskel til Fun
der. De børn, der boede så langt borte, kom aldrig; fra Lysbro til Linaa var ca. 
1 y-i mil, så de kunne ikke gå den lange vej om vinteren, og om sommeren 
skulle mange børn hjælpe til derhjemme, medens faderen eller tjenestefolkene 
var på hovarbejde på Silkeborg.

Vi spørger da Christen Bagger, hvor børnene er fra, og hvem der er deres 
forældre. Han henter da en liste, som præsten har givet ham, over de forældre 
i Linaa sogn, der har skolepligtige børn. På listen står de navne, som for
ældrene er kendte under og daglig benævnes med. Børnenes navne mangler. 
Vi gengiver navnene her, som præsten har skrevet dem. (Listen findes i en 
pakke med gamle papirer i landsarkivet i Viborg).

Listen ser således ud:
»Fortegnelse over skolepligtig ungdom i Linaa sogn:
Linaae bye: Ritmester Rauch — Jens Vestergaard — Smed Jens — Søren 

Møller — Jens Snedker — Niels Nielsen — Lars Jensen — Thomas Muus — 
Vef (Væve) Ann — Rasmus Jensen — Rasmus Busborg — Jens Jespersen — 
Jørgen Hansen — Chr. Thybo — Jens Bach — Peder Sterch — Rasmus Jensen 
— Niels Christensen — Søren Frølund — Søren Skrædder Jens Hagensen — 
Degnen (skoleholderen) — Hans Smed — Christen Hansen — Jens Skomager.

Skjellerup bye: Jens Vestergaard — Niels Bertelsen — Borring Andersen 
Niels Bustrup - Krud Maren (fra Krudhuset) - Brygger-Lars - Klem Lars 
— Rasmus Jensen — Niels Grove — Hans kones søster — Jens Pors.

Haarup bye: Møller-enken - Jens Bødker - Christian Jochumsen - Simon 
Hansen — Niels Persen — Christen Hyrde — Hans Jacob Bæhr — Nie s ar 
sen - Søren Svendsen - Niels Jensen - Jochum Hansen.

Lauen: Jacob Laursen — Lille Søren — Bertel — Jens Ras te s 
— Niels Kopyt — Per i Huset — Kjærsmølleren.

Mollerup: Søren Lopdrup - Karen Pedersdatter - Michel Han sens one 
— Mogens Sørensen — Karen Jensdatter — Niels Borup 1C e
Niels Christoffersen.

Fra Hedehusene (Sejs) ingen. . .kiowmcChristen Bagger oplyser videre, at man i regning brugte Søren Mathtasens 
regnebog (Søren Mathiasen, født 1653 — død 1740).

93



Nu lader skoleholderen børnene gå; men først holdes andagt ligesom om 
morgenen. Til sidst sang man en salme, derefter holdtes andagt, under hvilken 
børnene måtte knæle ned på gulvet; derefter sang de igen en salme, og bør
nene fik lov at forlade skolen.

Christen Bagger byder os nu ind i sin lejlighed. Fra skolestuen kommer vi 
gennem en dør ind i lærerens stue, hvorfra der går en dør ind til sovekammer 
og køkken med spisekammer og derfra igen en dør ud til gården.

Vi hilser nu på skoleholderens kone, der er fra Linaa. Chr. Bagger kalder 
på sin søn, den 10-årige Niels, og sender ham hen i kroen efter et par krus øl. 
Den gamle kro ligger jo ikke langt borte. Chr. B. betror os, at degnen, som 
bor til leje i det midterste af de tre huse i den sydøstlige del af byen, siden 
hans hus brændte, også sælger øl og brændevin; men det var jo ulovligt. Hvis 
kromanden, Jens Hagensen, fik det at vide, ville han melde det til øvrigheden.

Medens vi sidder ved bordet og nyder øllet, spørger vi Chr. B. om, hvor 
stor løn, skoleholderen i Linaa får. Han fortæller os da, at han får 27 rdlr. og 
6 skilling i rede penge, dertil 3 skovlæs brænde af hver 20 tdr. hartkorn af 
kongens skove. Af bønderne får han 1 læs brænde af hver td. hartkorn. Til 
sine 2 køer og 6 får får han et lispund hø og et lispund halm og græsning til 
dem om sommeren. På dette tidspunkt hørte intet jord til skolen. Af husmænd 
med børn i skole får han 2 dages arbejde eller 1 mark i penge. Ligeledes er 
han fri for skatter og pålæg. I nordenden af skolehuset var rum til skoleholde
rens kreaturer.

Vi tager nu afsked med skoleholderen og takker ham for oplysningerne om 
skolen. Han følger os uden for døren. I det samme kommer en ældre mand 
forbi på vejen; han ser ikke ud til at være helt eedru. Chr. B. oplyser, at det er 
degnen Joen Olufsen; han ser ud til at have smagt lidt rigeligt på sin hjemme
lavede brændevin eller øl. Vi fortsætter nu vor spadseretur om skolens nord
gavl og om efter kirken.

Degne og skoleholdere i Linaa sogn

Indtil vore dage har det været almindeligt at kalde lærerne på landet for 
degne, hvilket kun var rigtigt i tilfælde af, at læreren også havde kirkelig 
tjeneste. Navnet er en rest fra gamle dage. Degnen var en kirkelig embeds
mand, medens skoleholderen kun havde sin skole at passe. Over for den 
voksne ungdom havde begge pligt til at informere denne i religion i kirken 
efter gudstjenesten.

Degnen var bedre lønnet end skoleholderen, hvorfor det var en forfrem
melse for en skoleholder at blive degn.

1814 blev de gamle degneembeder ophævede, og skoleholderen overtog da 
kirkesangen. Skoleholderen blev nu både lærer og kirkesanger.
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Degne i Linaa sogn

1) Laurids 1647
Den første degn i Linaa, vi kender, er ovennævnte Laurids. Der vides ikke 

noget om ham ud over navnet. Der har naturligvis været degne i Linaa før 
ham; men intet er bevaret om disse. Degnen Laurids nævnes i en sag fra 
1647.

2) Christen Lauridsen 1647—86
Denne var sikkert en søn af formanden i degneembedet i Linaa, Laurids. 

Christen Lauridsen bliver kaldet til degneembedet i Linaa den 21. marts 1647. 
Hans kone hed Kirsten.

Det ses, at Christen Degn, som han almindeligvis kaldes, ikke alene har 
passet sit degneembede, men han har haft mange andre jern i ilden. Han har 
haft en af Kannike-gårdene i Linaa i fæste foruden et stykke kirkejord på 
Mollerup mark osv.; men det har knebet for ham at klare sine udgifter, hvor
for han flere gange bliver stævnet af kreditorerne. Det har også knebet ham 
at få sin degnerente og offer indkasserede, særlig modvillig var herremanden 
på Silkeborg, Chr. Fischer; denne syntes vist, at degnen ikke var underdanig 
nok over for ham, når han i sin herskabsvogn kom kørende til kirken i Linaa, 
hvorfor Chr. F. ikke ville ofre noget videre til degnen. Ved retten bliver herre
manden dog dømt til at svare degnen 1 td. rug, 4 skp. byg og en side flæsk 
om året.

Christen Degn døde den 14. september 1686.
1667 omtales en Christen Arentsen som degn i Linaa; men denne har sik

kert kun været stedfortræder hos Christen Degn, der havde så mange private 
sager at varetage.

3) Joen Oluf s en 1687—1732
Hvor Christen Degns Efterfølger, Joen Olufsen, stammer fra, vides ikke. 

Han er student fra Ringsted 1676 og har studeret en tid ved Københavns 
universitet. I universitetets matrikel kaldes han Jan Olai Faunøer.

Det var meget almindeligt dengang, at mislykkede studenter endte som 
degne. Således kan det tænkes, at det er gået Joen Olufsen. Da det af en eller 
anden grund er mislykket for ham i København, har han søgt ud på landet 
og er da havnet i Linaa, måske som substitut (medhjælper) hos den gamle 
Christen Degn. Den 30.-3. 1687 bliver han kaldet til degn i Linaa, og i sep
tember 1688 bliver han så gift med Magdalene Christensdatter, sikkert en 
datter af Christen degn, der netop havde en datter af det navn. Om hende lidt 
mere senere. — 1 Joen Olufsens ægteskab med Magdalene var 4 børn: Anne, 
Cathrine, Kirsten og Johanne.

Da Magdalene dør 1705, hun bliver begravet i Linaa den 27.-6. 1705, gif
ter Joen Olufsen sig den 21.-3. 1706 med Anne Cathrine Christensdatter, 
muligt en søster til hans første kone. I dette ægteskab var 8 børn, nemlig: 
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Ole, født ca. 1706 (det er sikkert ham, som 1721 bliver lærer i Toustrup, 
død 23.-9- 1777), Daniel (vel opkaldt efter herremanden på Silkeborg), Mag- 
dalene Cathrine, Peter, Hendrik, Christen, Catrine Magdalene og Thomas.

Det er muligt, at der i Linaa sogn den dag i dag findes efterkommere af 
den store børneflok. Selv om nogle er døde som børn eller unge, så er der dog 
andre, som har nået skelsår og alder. (En søn, Christen, døde den 20.-3. 1694).

Ved at se efter, hvem Joen Olufsen har haft til faddere til sine mange børn, 
finder vi, at han har haft omgangskreds blandt sognets bedrestillede bønder, 
f. eks. Rasmus Bertelsen og Anders Høgh, Linaa, og den rige Laurids Nielsen, 
Mollerup storgård. Det ses også, at han til tider har haft faddere uden for 
bondestanden, således herremanden på Silkeborg, Chr. Fischer, major Bornech 
på Laven hovedgård; endelig ser vi også en gang ridefogeden på Silkeborg, 
Hans Bæhr, som fadder.

At Joan Olufsen har haft disse fine herrer med som faddere, betyder jo 
ikke, at disse har hørt til hans omgangsfæller; det kan også være, at de er budt 
med af økonomiske hensyn. Joen Olufsen har måske ment, at de ville give en 
god faddergave. — Det ser ud til, at Joen Olufsen har klaret sig nogenlunde i 
økonomisk henseende trods den store børneflok; men dette skyldtes måske i 
nogen grad hans smugkroudsalg af stærke drikke; når det kunne gå uden ind
blanding fra øvrighedens side, gav det jo penge.

Under indflydelse af de stærke drikke kunne Joen Olufsen være en noget 
voldsom herre. Engang overfalder Joen Olufsen og hele hans familie stæv- 
ningsmændene, som kom for at stævne ham i anledning af hans ulovlige 
brænden og salg af brændevin. Ligeledes er han den 6. april 1693 til »Barns
øl« hos sin kollega, Christen Degn i Gjern. Joen Olufsen var sammen med 
Gregers Degn i Skorup faddere. Under drikkegildet kom Joen Olufsen i skæn
deri og slagsmål med værten, Christen Degn. Affæren ,der var til stor for
argelse for de øvrige tilstedeværende, kom for den gejstlige ret, og kampha
nerne måtte love bod og bedring og i øvrigt være glade for, at de ikke mistede 
deres embeder. — Det er muligt, at drukkenskab og et vildt studenterliv har 
jaget Joen Olufsen fra universitetet.

Joen Olufsen døde i Linaa den 16. april 1732. Hans anden hustru, Cathrine, 
døde i hospitalet i Linaa 1756. Datteren, Johanne, døde også som fattiglem i 
hospitalet samme år som moderen.

4) Christen Sørensen Bagger eller Bager 1732—48
Efter Joen Olufsen følger skoleholderen i Linaa Christen Sørensen Bagger 

som degn og bliver nu indehaver af begge embeder, hvilke han beholder til 
sin død 1748. Han blev kaldet til degn i Linaa den 9- april 1732.

Han var gift 2 gange, 1. gang med Maren Gregersdatter, der blev begravet 
i Odder den 1.-3- 1711. 2 gang den 21.-6. 1711 med Maren Sørensdatter, død 
den 26.-3. 1749-

Christen eller Christian Bagger, som han også kaldtes, var student fra 1702.
Han døde den 19--5. 1748.
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3) Niels Ahrner 1748—85
Niels Ahrner er født ca. 1705, hvor vides ikke. Den 17. september 1748 

bliver han kaldet til degn i Linaa. Han var gift, før han kom til Linaa, og hans 
kone hed Mette Cathrine. Hun er født ca. 1722 og døde den 6.-10. 1792.

Ægteparret havde 4 børn, nemlig: Jens, f. 1750, Annie Cathrine, f. 1753, 
Johanne Marie, Elisabeth, »Aarsle« (Ursula). Anne Cathrine døde 1756, 3 
år gammel. Johanne Marie blev gift med en enkemand, Anders Johansen i 
Resendals mølle, Elisabeth blev gift med en feldbereder (garver) i Aarhus.

Niels Ahrner døde sidst på året 1785 og blev begravet på Linaa kirkegård 
den 6. december.

6) Poul Thomsen Heegaard 1786—1814
Den sidste degn i Linaa er Poul Thomsen Heegaard, idet degneembedet og 

skoleholderembedet fra 1814 slås sammen til eet embede.
Poul Thomsen Heegaard er født ca. 1753, hvor véd jeg ikke, måske ovre 

fra Ry. Fra sit femte år blev han opdraget hos degnen Niels Grølsted i Sko- 
rup. Forældrene må da muligvis være døde på dette tidspunkt.

Før Poul Heegaard kom til Linaa, var han skoleholder i Gjern, hvor han 
ragede uklar med en stor del af befolkningen, som den 27.-12. 1780 indsendte 
en klage over hans behandling af skolebørnene. Klagen er helt morsom at 
læse og får da heller ingen betydning; men måske har den svækket hans stil
ling i Gjern så meget, at han nødes til at søge andet steds hen.

Den 15.-12. 1785 kaldedes Paul Heegaard af biskop Hee til degn i Linaa, 
hvor han var indehaver af dette embede til 1814, da degneembedet og skole
holderembedet sammenlagdes til eet embede.

Det ser ud til, at det er gået helt godt for ham i Linaa, men der skulle han 
heller ikke holde skole.

Poul Heegaard var gift med Anne Pedersdatter Møller, f. ca. 1759- Ægte
parret havde 3 børn, en pige og 2 drenge. Pigen fødtes 1787. Den ene dreng, 
Christen, døde 1793, kun 2l/i år gammel. Året efter fik de endnu en dreng, 
der også fik navnet Christen.

1801 omtales som boende i degneboligen foruden Poul Heegaard og hustru 
sønnen Christen Poulsen Heegaard, 7 år, og konens søstersøn Peder Geertsen, 
ligeledes 7 år.

Madam Heegaard, som Poul Heegaards hustru kaldtes, var svagelig i de 
sidste år, men holdt ofte børn for dåben i Linaa kirke, således 1801 hos Jens 
Sørensen Dyhr i Laven. Barnet fik navnet Christen.

Poul Heegaard døde i Linaa den 21.-5. 1825 og blev begravet på Linaa 
kirkegård den 27.-5. 1825.

Thomas Heegaard
Blandt Poul Heegaards børn skal nævnes sønnen Thomas Poulsen Hec- 

gaard, der var en stor original, men mente selv at være en stor poet. Ha'ns 
sørgelige livsskæbne skal her ganske kort beskrives.
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Thomas Poulsen ^ar ^t
ren var lærer, til hani ev af de tre huse, d.
sine fleste barndoms g $ , g hlev han sendt til Skander-
SÆ:—‘ 
latinske skole i Viborg, i hvilken han blev undervist i 8 a 9 ar uden at opnå 

^ISrøbtev han ansat som klokker ved domkirken og var en tid skrivelærer 
ved latinskolen. Året efter sin ansættelse blev han gift med Nicoline Mathilde 
Giørup datter af den velhavende Viborg-købmand Chr. Gjørup. .

Alt synes nu såre godt for det unge par; men desværre viste det sig inden 
mange år, at Th. Heegaard ikke egnede sig til at være indehaver af et fast 
embede. Der bliver snart klaget over hans embedsførelse. Han er skødesløs 
med sin førelse af kirkebøger og andre til embedet hørende protokoller, han 
har mødt beruset i Domkirken, rettet sig ikke efter sine overordnedes pålæg 
og forskrifter, dertil kommer så hans forskellige skriverier. Af hans værker 
skal nævnes: »Rim-posen« og »Grynposen«.

I mange år bar man over med ham; men til sidst blev myndighederne klare 
over, at Heegaard ikke var fuldt normal, og i året 1829 fik Heegaard så sin 
afsked med 100 rdlr. årlig i pension.

Thomas Heegaard døde på Læsø den 8. oktober 1831.

Lærere i Linaa skole

1) Christen Sørensen Bagger 1711—48
Den første lærer i Linaa skole, jeg véd noget om, er Christen Sørensen 

Bagger eller Bager. Hvor og hvornår han er født, véd jeg ikke noget om; men 
han er student fra 1702, og vi véd, at biskop Worm ønskede ansat i skolerne 
skikkelige og gudfrygtige studenter, når sådanne kunne findes; men der var 
jo ikke studenter nok til at besætte alle skoleholderembederne, så man måtte 
mange steder ansætte andre mindre kvalificerede personer i embederne.

1 Linaa er man altså så heldig at få en student som skoleholder og det ikke 
l rm^eSte ederi dårligste. Vi ser, at biskop Hygom ved visitats i Linaa 

han hnr *Vn8d°mmen hef er bedre undervist ^d i de forrige steder, 
intet at klagener °S Skoleholderens og degnens forhold er der 

efSdeTfintrer'/^T undervist 1 Clemen Poulsens skole og er derfra 
visningen der °Ver 1 denne ^ar fortsat under-

tager, at deSarvlret fforåJstiZT SlTid

Gregersdatter, bliver begravet i Odder d d hanS førSte kone’ Maren 
med sin anden kone, mL og^bhver gift
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Efter et dødsfald i et ægteskab blev man dengang ofte 
Man gjorde sørgeåret kort.

At Chr. Baggers første kone er begravet i Odder, kunne 
han er kommet fra Odder og til Linaa.

hurtigt gift igen, 

også tyde på, at

Maren Sørensdatter døde i Linaa den 26.-3. 1749.
Chr. Bagger blev kaldet til degn i Linaa den 9. april 1732 hvilket tyder 

på, at han var velanset der. Den gamle degn, Joen Olufsen, var blevet gammel 
og svagelig og kunne derfor ikke passe degneembedet, hvorfor Chr. Bagger 
har måttet vikariere for ham og bliver kaldet til embedet, kort før Joen Oluf
sen dør.

Chr. Bagger døde i Linaa den 19. maj 1748.

2) Niels Ahrner 1748—85
Den næste skoleholder i Linaa er Niels Ahrner. Om ham véd jeg så grum

me lidt. Han har sikkert ført et roligt og stille liv, og den slags mennesker 
fortæller de gamle protokoller og dokumenter næsten intet om, hvorimod de 
mennesker, der har levet et uroligt liv og har gjort sig bemærket enten på en 
god eller dårlig måde, altid vil få deres navne og bedrifter indførte i retspro
tokoller og andre arkivalier.

Niels Ahrner har sikkert passet sit embede upåklageligt og levet et stille 
og roligt liv i fred og fordragelighed med sine bysbørn. Han har ikke været 
nogen kampnatur; derfor findes der også så lidt om ham.

I begyndelsen af fyrrerne har Niels Ahrner været, da han kom til Linaa. 
Hvor han har været før, véd jeg ikke. Han har været gift, før han kom her, 
og han medbragte ved sin ankomst sin kone Mette Cathrine og 2 børn, der er 
fødte, før familien flyttede hertil.

Niels Ahrner var som sin formand både skoleholder og degn, og han blev 
her til sin død. Han døde som en 80 år gammel mand i Linaa og blev begra
vet på Linaa kirkegård den 6. december 1785.

Hans kone Mette Cathrine, som var noget yngre end sin mand, døde i 
Linaa den 6. oktober 1792 i en alder af 70 år.

3) Michael Schandorff, ca. 1780—1806
Michael Schandorff er født i Linaa 1751 og var søn af kapellanen Michel 

Schandorff og hustru Helle Michelsdatter Klii.
Michael Schandorff bliver altså Niels Ahrners efterfølger som sko eho der 

i Linaa. Degneembedet overgår som før nævnt til Poul Heegaar , s o e o 
i Gjern. .. .

M. Schandorff er vel først antaget som medhjælper hos den garn e le s
Ahrner og er derefter blevet antaget som dennes afløser i s o e o ere

Efter hvad biskop Jansen ved visitats i Linaa 1802 s river om 
dorff, har denne været en dygtig lærer. , „_jpn

Biskoppen skriver bl. a„ »at tvende her værende skoleholdere (den and 
fra Toustrup rytterskole) gøre, hvad de kan til ungdommens un >
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hvoraf den dag hørtes meget fornøjelige prøver i en talrig forsamling.« — 
M. Schandorffs kone hed Maren Jensdatter og var vist af bondeslægt, født 
1756.

1782 har ægteparret Schandorff et barn i kirke. Dette barn bliver opkaldt 
efter faderen og får navnet Michael.

Han bliver faderens efterfølger i embedet i Linaa. 1795 fik de en datter 
Ane Malene.

Michael Schandorff dør 1806 den 3.-2.

4) Michael eller Mikkel Schandorff 1806—36
Efter faderen M. Schandorffs død 1806 overtog sønnen af samme navn 

embedet som skoleholder i Linaa.
Han er født den 10.-11. 1782 og opholdt sig i hjemmet i Linaa 1801 sam

men med søsteren Ane Malene. Måske har han været faderen behjælpelig med 
arbejdet i skolen. Faderen blev jo ikke gammel; han har måske allerede i 
1801 mærket den sygdom, der lagde ham i graven 1806.

M. Schandorff blev altså i 1806 skoleholder i Linaa og fra 1814 tillige 
kirkesanger, da dette embede sammenlagdes med lærerembedet til eet em
bede. Hvorledes M. Schandorff har været som lærer, véd jeg ikke noget om. 
To gamle mænd i Mollerup, Niels Jessen og Søren Liin, som levede endnu 
nogle år efter, at jeg var kommet til Mollerup som lærer, havde i deres barn
dom og ungdom hørt Schandorff omtale som lærer, men vidste ellers ikke 
noget om ham. De havde kendt både Schandorff og efterfølgeren Winding 
af navn.

M. Schandorffs kone hed Maren; hun er født 1786.
Ægteparret havde 4 børn, nemlig: Carl Michael, født den 19.-11. 1813, 

Dorthea, f. 1815, Maren, f. 1819, og Ane Elisabeth, f. 1825.
Man havde i skolen 1834 en 25-årig tjenestepige, Maren Chatrine Peders- 

datter.
Efter sin afsked opholder M. Schandorff sig i Linaa skole hos datteren Dor

thea og svigersønnen J. P. Winding til sin død.

5? Jens Peter Winding 1836—47
Efter den sidste Schandorff følger så som lærer i Linaa dennes svigersøn 

Jens Peter Winding.
Han er født i Aarhus den 25. september 1811 og var søn af skolelærer 

Peder Winding dér. Om hans dåb står i domkirkebogen følgende:
»Den 15. november havde skolelærer Peder Winding og hustru Barbara 

Maria Nielsdatter en søn, Jens Peter, ved dåben, født den 25.-9-1811, hjemme- 
døbt den 27.-9. af pastor Bechmann. Fadderne: Mad. Ulrica Basballe, jomfru 
Cathrine Holst, købmændene Jens Bech Harbou Meulengracht, Christen 
Schmith.«

Det er en række fine Aarhusborgere, der her præsenteres for os ved denne 
lejlighed. Der har været et fint dåbsgilde hos Jens Peters forældre den dag.
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Lærer Peder Winding, Aarhus, må have haft forbindelser blandt byens for
nemme familier.

Som ungt menneske hjalp Jens Peter faderen med skolearbejdet i Aarhus; 
senere blev han kaldet til lærer i Sorring. Medens han var der, stiftede han 
bekendtskab med lærerfamilien Schandorff i Linaa, og den 4. december 1835 
blev han gift med lærer Schandorffs datter Dorthea, født 1814.

Aret efter blev Winding kaldet som lærer og kirkesanger i Linaa.
Man fortalte om ham, at han ikke var i besiddelse af ret mange kundska

ber, men gjorde flittigt brug af spanskrøret. Før eksamen fik hvert barn et 
bestemt stykke for, som det skulle gøre rede for og høres på eksamensdagen, 
hvilket på denne dag tog sig flot ud, og Winding fik ros for sin skole.

J. P. Winding og Dorthea Schandorff havde, medens de boede i Linaa skole, 
3 børn:

Peder Geerthsen Winding, født 1836,
Niels Michael Winding, født 1841, 
Mana Mathilde Winding, født 1844.

I huset havde de en 60 år gammel tjenestepige, født i Vissing sogn, Skan
derborg amt.

Lærer Windings løn som lærer i Linaa var i året l.-ll. 1840-31.-10. 41:
34 rdlr. 3 mark 3 skilling, 3 tdr. 4 skpr. rug, 3 tdr. byg, 128 lispund hø, 

192 lispund halm, 36 læs tørv.
Den 14. juni 1847 meddeltes sogneforstanderskabet, at lærer J. P. Win

ding, Linaa skole, var kaldet som lærer og kirkesanger i Vistofte, Mols herred, 
Randers amt.

1849 blev J. P. Winding kaldet som lærer og kirkesanger i Skovby, Aarhus 
amt, men døde der den 3. maj 1850 af brystsyge, 39 år gammel.

6) Niels Egeberg 1847-79
Nu følger forfatteren Edv. Egebergs fader, Niels Egeberg, som lærer og 

kirkesanger i Linaa.
Han er født den 9.-7. 1815 i Bækkeskov mellem Horsens og Vejle og var 

søn af lærer Jørgen Nielsen Egeberg.
Niels Egeberg havde først lært møllebyggeriet, men læste senere til lærer 

på Lyngby seminarium og tog eksamen derfra 1843. Han blev nu først hjælpe
lærer hjemme hos sin fader, men blev så i året 1847 kaldet til lærer i 
Linaa.

N. Egeberg var kendt som en meget dygtig lærer. Man fortalte i andre af 
omegnens skoler, at de børn, der kom fra Linaa skole, var meget dygtige. 
Egeberg var kendt i vid omkreds som en dygtig sanglærer. Han ledede et 
sangkor bestående af omegnens lærere, de gav koncerter rundt om i egnen, 
ofte inviterede til at give koncert i præstegårdene, ja helt til Fruering kom 
sangkoret og gav koncert hos provsten, den gamle Sevel, som meget beun-
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Regnskab for Linaa Skole fra 1. Nov. 1817 til 1. Nov. 1818

Indtægt

Kassens Beholdning fra forrige 
Aar ......................................

De ved Anordningen 29- Juli 1814
§ 66 tillagte Indtægter:

a) Kirketiendeydende Hkr. 122 
Tdr. 6 Skpr. l!/2 Skil. S. V pr. 
Td. Hartkorn ..................

b) Kongetiendeydende Hkr. 122 
Tdr. 6 Skp. I1/; Skil. S. V. pr. 
Td. Hkr..............................

c) Kirkelysepenge 3 Rdlr. 2 M.
S. V. er i Navneværdi.........

d) Tavlepenge paa Fastelavns- 
Søndag ..............................
Paa Søndagen efter Micalsdag

e) Frivillige Gaver ingen ..........
f) Bøder tilfaldende Kassen ingen
a) Rug og Byg in natura leveret 

til Linaa Skole ................
b) Betaling for de 12 Tdr. Byg 

efter cap. Taxten ............
c) Fourage og Høe leveret til 

Skolelæreren ....................
d) lidebrændsel leveret Tørv for 

de 6 Favne Brænde........
a) Rug og Byg in natura leveret 

til Haarup og Skjellerupny- 
gaarde Skole ....................

b) Betaling for de 10 Tdr. Byg 
efter cap. Taxten ............

c) Kostpenge for et Vi Aar betalt 
til Skolelærer Risberg med . .

d) lidebrændsel ..........................
e) Til Lejeudgifter for bemelte 

Skoledistrikt betalt 1 Rdlr. 2 
M. pr. Td. Hkr. af Pastoratet, 
som var .,.........................

Penge 
N.V.

Natural Præstationer
Rug in 
Natura

Byg in 
Natura

Fourage Brændsel

Hoc Halm Læs 1 
Torv|

Fav. 
Træ

Rdi. M. Skil. Tdr. Skp. Tdr. Skp. Lp. Pd. Lp. Pd. 1

15 2 6

2 6

2 2 6

4 1

1
12

3 4 5 6

101 8

4 6

128 192

30

82 5

106 1

6

45 1
359 4 6Indtægt. . . .
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Ligeledes for Haarup og Skjellerupnygaarde Skoledistrikter

Udgift Penge 
N.V.

Natural Præstationer
Rug in 
Natura

Byg in 
Natura

Fourage Brændsel

Hoc Halm Læs 1 
Tørv|

Fav. 
Træ

1
Til Papir, Blæk og Penne udgivet 

til Linaae Skole ..................
Til Haarup Skole........................
For Bøger til fattige Børn i Skolen 

2
Videre Udgift efter Amtsskoledi

rektionens Brev af 8. September 
1817 for begge Skoler, a) 2 
Rdlr. S. V. og i N. V.............

3
Skolelærernes Løn fra 1. Novbr. 

1817 til 1818 betalt saaledes: 
a) Rug og Byg in natura leveret 
b) Betaling for de 12 Tdr. Byg 

efter cap. Taxten af Hkr. med 
c) Fourage og Hø leveret til Sko

lerne ................................
d) Ildebrændsel leveret Tørv for 

de 6 Favne Brænde ........
4

Skolelærerens Løn fra 1. Nvbr. 
1817 til 1818 til Haarup og 
Skjellerupnygaarde Skole betalt 
saaledes:

a) Rug og Byg in natura..........
b) De 10 Tdr. efter cap. Taxten 

betalt af Hkr. med ........
c) Kostpenge for ¥2 Aar betalt 

til Skolelæreren med ......
d) Ildebrændsel købt og leveret 
e) Til Lejestuerne for bemeldte 

Skoledistrikt betalt med ....

Rdl.

4
3
3

2

101

82

106

45

M.

2

3

3

5

1

Ski!

6

8

Tdr.

3

4

Skp.

4

Tdr.

5

6

Skp.

6

Lp.

128

Pd. LP.

192

Pd.

30

6

Suma Udgift = 
Beholdningen, som til næste Aar 

regnes Kassen til Indtægt . .

348

11

2

1

14

8

Mollerup og Haarup, 
den 25. August 1818.

A. Christensen, A. Jørgen,
Skolcpatron. Skolepatron.

Rigtigheden befunden.
L. H. Bagger, 

Sognepræst.

Fra 1. Novbr. 1817 til 1. Novbr. 1818 
haver jeg modtaget uden Restance oven 
meldte mig tillagte Lønning.

ÅL Schandorp, Skolelærer.

Ligeledes haver jeg undertegnede mod
taget fulde Lønning af Haarup og Skjel- 
lerupnygaarde Skoledistrikter uden Re-
stance. Riisberg, Skolelærer.
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drede Egeberg for hans sang. Det var vist også provsten, som udvirkede, at 
Egeberg ved sin afgang fik dannebrogskorset.

Sangen i kirken ledede Egeberg også mønsterværdigt.
N. Egeberg var gift 2 gange, 1. gang med Marie Johanne Møller, 2. gang 

med lærerinde, jomfru Louise de Hemmer fra Aarhus, født den 4.-11. 1821, 
død den 18.-5. 1908. Parret blev kendt, da jomfru Hemmer var huslærerinde 
hos proprietær Riis, Linaa. Brylluppet stod i Linaa den 3. november 1853.

I ægteskabet var 4 sønner: Edvard, Johan, Sigurd og Holger.
Niels Egeberg tog sin afsked 1879 og rejste så til Aarhus, hvor han døde 

den 27.-12. 1890.
7) ]. Chr. Larsen 1879-1901

Larsen er født i Klejs, Bjerre herred, den 4.-7. 1857, blev kaldet som lærer 
og organist i Linaa 1879, gift med Karen Mortensen fra Skjellerup nygårde, 
datter af gårdejer N. Mortensen dér. Lærer Larsen blev kaldet som lærer i 
Bjerre 1901. Larsen døde den 10.-7. 1927 og ligger begravet på Linaa kirke
gård.. — J. Chr. Larsen er dim. fra Gjedved, hjælpelærer hos Egeberg, Linaa, 
afsked 1922.

8) S. Mortensen 1901—35
Lærer Mortensen er født på Sønder Bjerre mark, Bjerre sogn, den 21.-10. 

1867 og var søn af gårdejer Morten Berntsen og hustru Birthe Cathrine Sø
rensdatter. Mortensen tog præliminæreksamen 1887, lærereksamen 1889 fra 
Skårup seminarium. Efter forskellig lærervirksomhed blev S. Mortensen den 
20.-8. kaldet til lærer og organist i Linaa. Mortensen blev gift den 6.-5. 1910 
med sygeplejerske, frk. E. M. J. Mikkelsen fra Thorning. Mortensen tog sin 
afsked som lærer 1935 og døde i Silkeborg den 23.-1. 1941. Han ligger be
gravet på Linaa kirkegård.

Medens Mortensen var lærer i Linaa, blev den gamle rytterskole kasseret 
som skolebygning. Det blev besluttet at bygge en ny og tidssvarende skole 
oppe ved landevejen.

Arbejdet blev ved licitation overdraget til følgende håndværkere:
1) Murerarbejdet: Murer Jørgen Pedersen, Brendholt, Linaa, 750 kr.
2) Tømrerarbejdet: Johan Grauballe, Linaa, 277 kr.
3) Snedkerarbejdet: P. M. Pedersen, Linaa, 703 kr.
4) Blikkenslagerarbejdet: N. M. Nielsen, Ry.
5) Snedker S. Lundgaard, Mollerup, leverede 32 tomandsborde for 12 kr. 

pr. stk. til skolen.
6) Cementtagstenene leveredes af J. K. Christensen, Laven.
Dertil kom så leverancer af sten, grus, tømmer osv.
Overslagssummen var 10,750 kr.
Kommunen lånte da i Sparekassen for Skanderborg og omegn 11,000 kr. 

til dækning af omkostningerne ved bygning af skolen.
Den nye skole indviedes 1905, efter at den gamle sandstensplade fra Fr. 

IV’s tid var overflyttet fra den gamle skole til den nye.
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Det varede dog ikke længe, inden man måtte til at bygge igen; denne gang 
på grund af, at børneantallet var blevet for stort til, at een lærer måtte under
vise disse. Dette skete i året 1908, og man udvidede da mod øst.

Der ansattes nu en andenlærer ved Linaa skole.

9) Nuværende lærer N. Glargaard 1935—

Andenlærere ved Linaa skole
Siden 1.-4. 1908 har følgende lærere været ansatte som andenlærere ved 

Linaa skole:
1) H. Hum Petersen, født i Laven stationsby den 4.-10. 1881, dim. Silke

borg 1907, andenlærer i Linaa 1.-4. 1908-30.-6. 1911, lærer i Mollerup 
1.-7. 1911-31.-10. 1946.

2) N. J. Nielsen, født den 18.-1. 1889 i Nørre Vissing, dim. Gedved 1910, 
andenlærer i Linaa 1.-4. 1911 — 1.-9- 1920. Førstelærer i Serridslev.

3) H. A. Chr. Hummeluhre, født den 2.-3. 1897 i Snaastrup, dim. Silke
borg 1918. Andenlærer i Linaa l.-ll. 1920-1.-5. 1923. Førstelærer i Rens, 
Sønderjylland.

4) K. Juul Pedersen, født i Funder den 25.-12. 1900, dim. Silkeborg 1922. 
Andenlærer i Linaa 1923—27. Førstelærer i Staby nordre skole.

5) M. Clausen, født den 30.-3. 1904 i Vestervig sogn, dim. Silkeborg 1925. 
Andenlærer i Linaa 1.-7. 1927-30.-9. 1931.

6) J. P. Pedersen, født den 18.-12. 1906 i Linaa, dim. Silkeborg 1928. 
Andenlærer i Linaa 1.-4. 1932—46. Førstelærer i Sejs.

I 1946 blev andenlærerembedet i Linaa forandret til et lærerindeembede. 
Den første lærerinde var:

1) Frk. Marie Nielsen, f., dim. Lærerinde i Linaa 1.-7. 1946-1.-8. 1947.
2) Frk. Gudrun Andersen Søgaard, f. den 30.-1. 1918, dim. Silkeborg 1947. 

Lærerinde i Linaa 1947—

Skjellerup nygårde skole

Den næstældste skole i Linaa sogn er Skjellerup nygårde.
Efter skoleforordningen af 1814 kunne man ikke længere nøjes med de få 

skoler, der fandtes fra fortiden. Her i sognet havde man kun den gamle rytter
skole i Linaa by som eneste skole i det store skoledistrikt, hvortil hørte ikke 
alene Linaa sogn, men også Them sogn, hvis man ikke der selv sørgede for 
børnenes undervisning. Linaa sogn var jo i sig selv for stort til een skole. 
Vejlængderne til Linaa skole fra hele sognet var alt for store. Særligt havde 
børnene i den vestlige del af sognet alt for langt til skole til, at de kunne have 
nogen nytte af deres skolegang.

Da nu skoleforordningen af 1814 kom og påbød, at børnene ikke måtte 
have så langt til skole, var skolemyndighederne nødte til at tage skolesagen 
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op og få bygget flere skoler i de udstrakte sogne. Her i Linaa sogn var det 
særligt børnene fra Silkeborg og den øvrige vestlige del af sognet, man måtte 
have opmærksomheden henvendt på.

Efter mange og lange forhandlinger og forslag blev resultatet, at man ene
des om at oprette et nyt skoledistrikt for Skjellerup, Haarup og Sejs, hvortil 
så kunne henvises børnene fra Silkeborg.

Straks havde man intet skolelokale og ingen lejlighed til en lærer, og det 
var ikke let ar fremskaffe i det nye distrikt. Skolepatronen, landinspektør Sø
rensen, Laven, anmodede sognefogeden i det vestlige fogderi om at skaffe 
skolelokale og lejlighed, men sognefogeden, Søren Jensen, meddelte nogen tid 
efter skolepatronen, at han ikke kunne skaffe det forlangte, og at beboerne i 
distriktet ønskede at blive fri for at få en skole. — Interessen for skolevæsenet 
har altså ikke været stor.

Endelig langt om længe lykkedes det at leje skolelokaler, men ikke faste. 
Til tider havde man en skolestue i Haarup, til andre tider i Skjellerup. Hus
lejen var som regel 10 rigsdaler, et år endog 40 rdlr. Nødvendige reparationer 
af lokalerne måtte sognet betale. Således i 1826, da Niels Snedker i Linaa 
måtte foretage en reparation af skolestuen for 16 rigsdaler. I 1827 opsatte 
Rasmus Lemming en kakkelovn af tagsten i den lejede skole i Skjellerup ny
gårde for 1 rdlr. 2 mark 6 skilling. Materialerne inklusive.

Man prøvede stadig at få eget skolehus. Engang havde man bud i Illerup 
for at se på et gammelt hus dér, som man mente kunne genopføres i Skjelle
rup nygårde som skolehus. Dette blev dog ikke til noget; men budet kostede 
1 rdlr. 3 mark 9 skilling.

Endelig besluttede man at bygge en ny skole, og i året l.-ll. 1828-30.-11. 
1829 blev den nye skole bygget; den blev 18 fod lang, 14 fod bred, 814 
fod høj fra gulv til loft.

Skolens opførelse kostede 174 rdlr. 8 skilling. Et tørvehus kostede 15 rdlr. 
En kakkelovn 1 rdlr. 5 mark. Brolægningen 1 rdlr. 2 mark.

Latriner indrettedes ved skolen først i 1856.
I møde den 17.-9- 1855 besluttede sogneforstanderskabet at anskaffe en 

ny kakkelovn til Linaa skole og så flytte den gamle kakkelovn til Skjellerup 
nygårde skole. Til Linaa skole købtes så i Silkeborg en treetagers kakkelovn.

Fra læreren i Skjellerup nygårde forelå også en klage over, at der manglede 
et tørvehus ved skolen. Det gamle tørvehus må være gået til.

I året l.-ll. 1817-31-10. 1818 betaltes for bøger til fattige børn i Skjelle
rup nygårde skole 3 rdlr. 3 mark.

At man for over hundrede år siden havde gymnastik i skolerne eller skulle 
have det, ses af, at man i 1832 anskaffede en »Springmaskine« og et balance
bræt til Skjellerup nygårde skole. Og i forstanderskabets møde den 4.-10. 
1853 oplæstes et cirkulære fra ministeriet om gymnastik i skolerne. Forstan
derskabet pålægger nu ifølge dette læreren i Skjellerup nygårde skole »at 
udvise tilbørlig flid og tid på dette fag«. — Læreren dér må have været for
sømmelig.

106



Skjellerup skole ca. 1820

Skjellerup nygårde skole brandforsikredes i 1848 for 700 rdlr. Landinspek
tør Sørensen anslår 1816 børnetallet i Skjellerup nygårde skole til 61.

1. januar 1855 var i Skjellerup nygårde skole 56 børn.
1. januar 1856 var i Skjellerup nygårde skole 47 børn.

2. maj 1856 var i Skjellerup nygårde skole 1. kl. 19 elever, 2. kl. 30 elever.
Børnetallet på samme tid var i Linaa:

1. januar 1855 var i Linaa skole 107 børn.
1. januar 1856 var i Linaa skole 113 børn.

2. maj 1856 var i Linaa skole 1. kl. 42 elever, 2. kl. 65 elever.

Efterhånden blev den gamle i 1828—29 opførte skole i Skjellerup ny
gårde noget medtaget, og man påtænkte en større reparation på denne; men 
da overslagssummen for en sådan ansloges til 700 kr., vedtog sognerådet at 
bygge en helt ny skole. En sådan blev da bygget i sommeren 1899. Til bygge
omkostninger lånte man i skolefonden 5000 kr. at forrente med 4 pct. og 
afdrages i 10 år.

Ved licitationen over arbejdet ved skolens opførelse fik følgende håndvær
kere dette:

Murerarbejdet: Jørgen Pedersen Brendholt, Linaa, for 670 kr.
Snedkerarbejdet: Jens Grauballe, Linaa, for 420 kr.
Malerarbejdet: Johan P. Nicolaisen, Pederstrup, for 95 kr.
15 nye skoleborde leveredes af snedker S. Lundgaard, Mollerup, for 12 

kr. pr. stk.
Den nye skole indviedes den 11. oktober 1899- Provst Møller, Hammel, 

holdt indvielsestalen, og pastor Bagger, Linaa, talte for et godt forhold mel
lem skolen og hjemmet.
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Undervisningen i Skjellerup-Haarup er begyndt senest 1816 i et lejet lokale. 
Hvor det første lokale har været, enten det har været i Haarup eller Skjelle- 
rup nygårde, véd jeg ikke. I gamle protokoller kaldes distriktet næsten altid 
Haarup-Skjellerup, så det er muligt, at man har begyndt at undervise i Haa
rup. Det kunne se ud til, at man til tider har haft skolehus begge steder, og 
læreren har så undervist skiftevis begge steder. I 1816 var der 12 beboere på 
Sejs hede. Deres børn skulle jo også undervises. Foreløbig måtte de søge Haa
rup-Skjellerup skole. 1859, da der var blevet flere beboere i Sejs, påtænkte 
man at lade læreren i Skjellerup nygårde gå til Sejs og undervise i et lejet 
lokale på Sejs hede 3 dage om ugen; men dette blev alligevel ikke til noget.

Vi ser af nedenstående fortegnelse over de i Skjellerup nygårde skole an
satte lærere, at de fleste kun har været dér i en forholdsvis kort tid. Grunden 
dertil har sikkert været, at det har været et lille embede. Så snart lærerne har 
kunnet få et andet embede med større løn, er de flyttet.

I året 1817—18 — altså under statsbankerotten — fik lærer Riisberg i Haa
rup-Skjellerup nygårde skole i løn:

4 tdr. rug, 6 tdr. byg in nature, 10 tdr. byg efter cap.-taksten, betalt med 82 
rdlr. 5 mark. Kostpenge for et halvt år, 106 rdlr. 1 mark, 6 favne træ.

Læreren i Skjellerup nygårde får altså også kostpenge. I 1823 udgjorde 
kostpengene i »Omgangsskolerne« Haarup-Skjellerup nygårde 5 mark 8 skil
ling ugentlig. Endnu i 1859 betaler kommunen kostpenge til læreren i Skjel
lerup nygårde. Der er stadig kun bolig for en ugift lærer.

I året l.-ll. 1840—31.-10. 41 får lærer Andersen i løn:
50 rdlr. 1 mark 5 skili., 7 tdr. skp. rug, 3 tdr. 7% skp. byg, 6 favne træ. 
År 1859 er reguleringssummen 277 rdlr. 90 skilling, 7 tdr. rug, 19°^8 td. 

byg, kostpenge 20 rdlr. med et tillæg af 16 rdlr., normeret 18 rdlr., offer og 
acc. 55 rdlr., bolig for en ugift lærer, ingen jordlod. Vand savnes.

Embedet i Linaa var meget bedre lønnet. Reguleringssummen var der i året 
1859: 431 rdlr. 64 skilling, 6 tdr. rug, 35 tdr. byg, som kirkebetjent 25 rdlr., 
offer og acc. 134 rdlr. Normeret 20 lp. brød, 4 lp. ost, 12 snese æg og i penge 
12 rdlr. Four. (128 lp. hø og 192 lp. halm) og brændsel (30 læs tørv) efter 
anordning. Jordlod: 6 tdr. land. Vand mangler. Læreren i Linaa holder 3 køer 
og nogle får. — Man ser deraf, at det var bedre at være lærer i Linaa end i 
Skjellerup nygårde, så det var ikke så underligt, at de fleste lærere snart forlod 
Skjellerup nygårde skole, når de kunne få et bedre embede.

Leer er e i Skjellerup nygårde skole

Så vidt som jeg har kunnet få oplyst, har der i tidsrummet fra 1816 og til 
dato været 19 lærere. Den første lærer dér, som jeg kender navnet på, er:

1) Riisberg 1817—18
Anders Sørensen Riisberg er født i Brande 1795, blev kaldet som lærer i 

Haarup-Skjellerup nygårde fra 1. maj 1817. Riisberg blev den 27.-3. 1819
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Resenbro nye skole

gift med Marie Cathrine Laursdatter Højriis fra Kjærs mølle i Linaa sogn, 
datter af mølleren Laurids Christensen Højriis. 1818 blev Riisberg kaldet som 
lærer i Laasby, 1837 købte han Anneksgården i Laasby, og 1858 tog han sin 
afsked som lærer. Riisberg er kommet til Haarup-Skjellerup nygårde den 1. 
maj 1817. Om der har været nogen lærer dér før ham, véd jeg ikke. Hans 
navn findes som kvittering for løn i skoleregnskabet.

Efter Riisberg findes den dag i dag efterkommere af ham i Laasby og 
omegn. En datter, Justine Hannesmine Riisberg, blev gift med efterfølgeren 
i lærerembedet i Laasby, Jens Christian Andersen.

2) Hendrik Rois c han ISIS—25
Hendrik Rolschau er født i Rurup i Slesvig den 18.-3. 1796, dim. fra 

Lyngby seminarium 1818 med karakteren: »Meget duelig«. Rolschau kom til 
Skjellerup nygårde den 1. maj 1818. Han har i 1823 et barn, som da dør og 
bliver begravet på Linaa kirkegård. Barnet er født i Rurup i Holsten og døde 
i Skjellerup nygårde den 25. oktober 1823-

Hendrik Rolschau var gift to gange; hans første kone hed Maren Ander
sen, hun døde 1841. I dette ægteskab var en søn, Johannes. Efter sin første 
hustrus død giftede Rolschau sig med sin husbestyrerinde, Birthe Marie An- 
dersdatter. I dette ægteskab ingen børn. Rolschau var en uhelbredelig kværu
lant, der ved enhver lejlighed lavede vrøvl over alt og alle.

Rolschau rejste fra Skjellerup nygårde 1825, og da der netop det år bliver 
ansat en lærer, Hendrik Rolschau, i GI. Rye, er det sikkert Rolschau fra Skjel
lerup nygårde, der er blevet kaldet til dette embede. I 1861 fik Rolschau over
rakt dannebrogskorset af Frederik VIL Rolschau døde i Ry 1863.

Rolschau har direkte efterkommere i Nr. og Sdr. Vissing.

.3) Peder Ander sen 1S26—33
Peder Andersen er født i året 1800 i Skanderborg amt — hvor i amtet næv

nes ikke. Han er dim. fra Lyngby 1825 med karakteren: »Meget duelig«. 
Peder Andersen blev kaldet til Skjellerup nygårde 1826 og var dér til 1833.
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4) Jens Andersen 1833—58
Jens Andersen er født 1807, vist i Haarup, dim. fra Lyngby 1829 med 

karakteren: »Duelig«. Han bliver kaldet til Skjellerup nygårde 1833. Jeg ser, 
at der har været noget galt med ham — vist spiritus og uduelighed i embedet. 
Det er ham, som i 1853 får pålæg om at passe gymnastikken. Jeg ser endvi
dere, at han engang får en advarsel af skolemyndighederne. Sidst på året 1858 
søger han sin afsked, men fortsætter videre som vikar i embedet, til en ny 
lærer bliver ansat.

5) N. Rasmussen Møller 1859—61
Niels Rasmussen Møller, født i True ved Aarhus den 24.-11. 1839, dim. 

Lyngby 1860, kom fra Randers og blev kaldet til Skjellerup nygårde 1859- 
Han blev senere lærer i Fruering sogn i Aarhus amt.

6) N. P. Hansen 1861—64
Niels Peter Hansen er født den 14.-6. 1828 i Sandvad, Hvejsel sogn, dim. 

fra Jelling den l.-ll. 1849 med 1. karakter, huslærer på Kolding apotek, 
lærer i Svendborg, Brørup ved Skanderborg, lærer i Skjellerup nygårde fra 
1861-1.-1. 64; senere i Sten ved ved Vordingborg, derefter privatlærer i Kø
benhavn.

7) Christen Pedersen Winter 1864—66
Christen Pedersen Winter er født i Balle sogn, Viborg, 1843, dim. fra 

Lyngby 1863, kaldet til Skjellerup nygårde 1864. I året 1866 blev han lærer 
i Voerladegård.

8) H. Pedersen Barmucka 1866—73
Barmucka er dim. 1863 med karakteren: »Meget duelig«. Hvor og hvornår 

han er født, og hvorfra han er dim., véd jeg ikke. Han blev kaldet til Skjelle
rup nygårde 1866 og var vist en dygtig lærer. 1873 blev han kaldet til Lod
bjerg i Løve herred, Holbæk amt på Sjælland.

9) N. A. Eriksen 1873-79
N. A. Eriksen er født i Them 1852, dim. fra Gjedved 1870, huslærer i Øst

birk, lærer i Eriknauer, Skjellerup nygårde 1873—79, siden lærer i Dørup, 
derefter lærer i Bramdrup. Meget afholdt.

10) Kr. Kristensen 1879—83
Kr. Kristensen er født 1852 i Snæbum ved Hobro, dim. fra Gjedved 1877, 

lærer ved højskole, i Skjellerup nygårde 1879—83, derefter i Voel, siden juli 
1887 i Hørby ved Hobro.

11) H. P. Hansen 1883-87
H. P. Hansen er født 1861 ved Horsens, dim. fra Gjedved 1881, lærer i 

Honum, Vallekilde højskole, fra 1883—87 lærer i Skjellerup nygårde.
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12) S. Sørensen 1887—93
Lærer Sørensen er født i Touscrup, hvor faderen var pottemager. S. Søren

sen var lærer i Skjellerup nygårde fra 1887—93, derefter lærer i Klejs i Bjerre 
herred, hvorfra han tog sin afsked den 1. februar 1931. Sørensen døde den 
28. august 1942.

13) H. F. Skov 1893—97
Lærer Skov er født den 18. januar 1874, dim. fra Vesterbro 1892, kaldet 

til Skjellerup nygårde 1893. Skov blev senere overlærer ved Alderslyst skole, 
Balle sogn, ved Silkeborg. Han døde den 14. september 1936.

14) R. Rasmussen 1897—1902
Lærer Rasmussen er født i Tange, Højbjerg sogn, Viborg amt, dim. fra 

Gjedved 1897 (tog sidste del i København), kaldet til Skjellerup nygårde den 
15.-7. 1897, rejste 1902 til Staun, Aalborg amt, derfra til Vejerslev, hvor han 
døde 1930.

15) A. Andersen 1902—04
Anton Andersen er født i Vinderslev, Viborg amt, den 6.-2. 1875, dim. fra 

Silkeborg 1897, var lærer i Skjellerup nygårde fra den 1.-9. 1902-1.-3. 04, 
da han blev enelærer i Asmindgårde, Svostrup sogn, Viborg amt.

16) B. S. Knudsen 1904-05
B. S. Knudsen er født i Gjesing den 5.-4. 1879, dim. fra Silkeborg 1902, 

lærer i Skjellerup nygårde i tiden den 1.-7. 1904—1.-12. 05, da han så blev 
kaldet til førstelærer i Uggelhuse, Virring sogn, Randers amt.

17) O. Jacobsen 1906—09
O. Jacobsen er født den 16.-7. 1874 i Søsum, Frederiksborg amt, tog lærer

eksamen som privatist 1896, kaldet til Skjellerup nygårde den 1.-2. 1906. 
Den 1.-7. 1909 blev han kaldet som enelærer ved Høgild skole, Viborg amt.

18) Fr. Hauge 1909-1949
Lærer Hauge er født i Tørring ved Vejle den 28.-4. 1884, dim. fra Gjedved 

1905, kaldet til Skjellerup nygårde den 1.-9- 1909. Lærer Hauge tog sin af
sked 31.-12. 1949.

Nuværende lærer
19) P. Chr. Laursen, forhen Laven skole.

Askehøj og Laven skole

Ifølge skoleforordningen af 1814 måtte de skolesøgende børn ikke have 
over en fjerdingvej til skolen, et påbud, som i en så udstrakt kommune som 
Linaa umuligt kunne holdes.

Skolemyndighederne havde meget at gøre med at få skoleforholdene ordnet 
så praktisk og godt som muligt. I det som førnævnte udstrakte Linaa sogn
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, rrnmlp rvtferskole i Linaa la vel omtrent midt
var det meget v^Egt. være Skjellerup nygårde eller Haarup,
StXl!:; skolen dertil, fik børnene fra Laven og Kjærs mølle alt for 

langt til skole at , et lilIe skolehus på 3 fag i Haarup og
Det var under J . ckje]]erup nygårde og så lade læreren

et skoiehus med skulle så tage bør-
nieTrallvenfLinaa og Mollerup. Man tænkte endogså på at slutte sig sam
men med Alling-Tulstrup om en skole ved Bomholdt hvortil sa børnene fra 
Laven og Kjærs mølle skulle henvises. - I Alling-Tulstrup havde man også 
en rytterskole, beliggende ved Skovsrod, hvilket jo også var upraktisk der. 
Denne skole blev senere flyttet til Tørring. - Mod denne plan protesterede 
man i Laven Man ville ikke sende børnene til en udensogns skole, der la sa 
langt fra Laven; så foretrak man Linaa skole. Planen blev heller ikke reali
seret for Lavens vedkommende.

Resultatet blev, at man holdt skole i en lejestue i Haarup-Skjellerup ny- 
gårde for børnene i sognets vestlige del, medens børnene fra det øvrige sogn 
måtte søge den kgl. skole i Linaa.

Der går nu næsten 50 år, inden skolemyndighederne bestemmer sig til at 
bygge en skole til i sognet.

Beboerne i Laven og Sejs klager gang på gang over den lange og dårlige 
vej, som deres børn har til skole. Man vil have en skole i Laven, og man 
vil have en skole i Sejs. Myndighederne kvier sig stadigt ved de store udgifter, 
som nyt skolebyggeri vil medføre for kommunen. De kan dog ikke vedbli
vende holde beboerne hen med talen om de store udgifter for den fattige 
kommune.

Endelig i sognerådets møde den 16.-2. 1862 vedtoges det at bygge en ny 
skole ved Askehøj i den østlige udkant af Linaa vesterskov. Skoledistriktet 
skulle da omfatte Laven og Sejs. Beboerne i Sejs var vel ikke helt tilfredse 
med denne ordning; men det var dog knapt så langt som til Skjellerup ny
gårde, og børnene kunne færdes gennem den lune storskov til Askehøj næsten 
hele vejen uden at blive generet af sol eller blæst. Der var lunt om vinteren 
og svalt om sommeren. Pladsen, hvor skolen lå, var ideel. Børnene havde 
s oven som legeplads. Der var læ for alle vinde og skyggefuldt i den varme 
tid, ingen naboer, som børnene kunne fortrædige eller fornærme. En herlig 
ehggenhed for en skole; kun havde mange børn for lang en skolevej. 

ternpVf|SKlU?men Welsen af AskeM skole var 1177 rdlr. Udgif
terne til kakkelovn og brønd var ikke iberegnet.
trækasseledTravpr^0^ j Askehpj skole> var der ingen brønd, men en 
der rislede ud af h ^enne kasse opsamledes dejligt friskt kildevand,

»te, v„ „nd„ Sådan‘ikkC
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Kommunen lånte 850 rdlr. til opførelsen af skolen og lignede 450 rdlr. på 
formue og hartkorn. Lånet skulle af betales i løbet af 10 år.

Nu går igen en årrække, men under stadig uro om skoleordningen. Be
boerne i Sejs syntes stadigt, at deres børn havde for langt til skole, og efter 
at der i 1871 var bygget en jernbanestation i Laven, mener de der bosatte 
familier også, at skolen ligger for langt borte, og at det var urimeligt, at deres 
børn skulle have den lange skolevej fra Laven st. til Askehøj i udkanten af 
Linaa storskov.

Sognerådet ville se tiden an, hvorledes nybyggeriet ved Laven station ud
viklede sig. Men da beboerne i Sejs endelig i året 1879 fik deres krav om en 
skole i Sejs opfyldt, voksede kravet om en skole nærmere Laven st. endnu 
stærkere. Nu lå skolen helt i udkanten af skoledistriktet.

Den 17.-4. 1884 ansøgte beboerne i Laven skoledistrikt sognerådet om at 
få skolen flyttet længere mod øst. Andragendet blev støttet af sognerådsmed
lemmerne Møller, A. Baastrup, Kjærs mølle, boelsmand Niels Sørensen, 
Kjærsgård, og P. Sørensen; men sognerådets flertal var imod og ville se 
tiden an.

Den 30.-3. 1885 sendte beboerne andragende til skoledirektionen om sko
lens flytning.

Sognerådet indså nu, at man ikke vedblivende kunne forhale sagen, men 
tnåtte være noget mere imødekommende overfor kravet, og i møde den 
1885 vedtog man at yde Laven st. beboere 100 kr. til hjælp ved oprette sen 
at en pogeskole ved Laven st. Pogeskolen blev indrettet i et gamme t, nu ne 
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brudt hus i Kjærsgård. En ung pige, frk. Marie Mathiasen, blev antaget som 
lærerinde.

Dermed var sagen dog ikke ordnet. I møde den 2.-4. 1886 mellem sogne
rådet og skoledistriktets beboere enedes man om at få opført en ny skole i 
Laven i sommeren 1887.

Den 22. februar 1887 enedes provst Møller, Hammel, pastor Viberg og 
Linaa sogneråd om pladsen til en ny skole i den nordlige del af gi. Laven by. 
Jorden tilhørte og blev købt af gaardejer Poul Mathiasen, »Jægerspris«.

I sommeren 1887 blev altså den nye skole i Laven bygget, og efter som
merferien blev den taget i brug. Beboerne ved Laven st. var ikke helt tilfredse 
med beliggenheden. De ville have haft skolen opført lidt nærmere stationsbyen.

Den gamle Askehøj skole blev så i 1890 solgt til gårdmand Anders Jensen 
i Laven for 480 kr.

Nogle år senere blev lærerens lejlighed og skolestuen udvidet, og en ny 
indgang for skolebørnene blev tilbygget den østre gavl.

I året 1924 blev opført en forskole ved siden af den gamle skole, og der 
måtte ansættes en forskolelærerinde til at undervise i de to yngste klasser.

Lærerembedet i Askehøj eller Laven hørte også til de lavtlønnede.
I året 1886 var reguleringssummen for embedet ved askehøj skole kun 

745 kr.
Embedet som organist ved Linaa kirke var oprindelig tillagt Askehøj eller 

Laven skole, da orgelet i Linaa kirke var skænket af enkefru Hald, Laven 
hovgård; men i 1886 ombyttede myndighederne de kirkelige embeder således, 
at læreren i Linaa blev organist, og læreren i Laven kirkesanger. Dette var en 
forringelse af lærerembedet i Laven, da organistlønnen var 80 kr. og kirke
sangerlønnen kun 20 kr.

Lærere ved Askehøj og Laven skoler

1) Chr. J. Lindvig 1863—66
Christian Johan Lodbjerg Lindvig er født den 13.-12. 1824 i Bodbøl, Føv- 

ling sogn ved Ribe, var søn af L. N. Chr. Lindvig; han var dim. fra Jelling 
1849, hjælpelærer i Skrillinge, telegrafist i Viborg, den l.-l. 1863 kaldet som 
lærer i Askehøj, afskediget 1866 på grund af drik og slagsmål. Han tvang 
således i beruset tilstand på Silkeborg marked pastor Panduro til at gå med 
sig ind og drikke et glas øl i et værtshus i Silkeborg. Lindvig rejste derefter til 
Amerika.

2) H. Chr. Hoffmann 1866—71
Henrik Christian Hoffmann er født i Erindelev ved Maribo 1845, dim. 

1867, kaldet til Askehøj 1866, rejste derfra til Farre 1871.

3) M. Kristiansen 1871—76
Mikkel Kristiansen er født den 21.-5. 1849 i Ørsted ved Assens, dim. fra 

Jelling 1870, huslærer hos Egeberg i Linaa, fik derefter embedet i Askehøj 
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den 26.-9. 1871, var tillige organist ved Linaa kirke, i december 1876 blev 
han lærer og kirkesanger i Sønder Vissing ved Brædstrup, senere lærer i Orte 
ved Aarup.

4) E. H. Egeberg 1877-80
Edv. Hemmer Egeberg er født den 17.-11. 1855 i Linaa som søn af lærer 

Egeberg dér, dim. fra Jelling 1875, lærer i Askehøj fra 1877—80, tillige orga
nist ved Linaa kirke, senere lærer i Nørreskov ved Silkeborg, derefter lærer 
i Silkeborg, tog afsked fra skolen 1905. Forfatter.

5) ]. G. M. Pedersen 1880-82
Jens Georg Marius Pedersen er født den 31 .-12. 1857 i Elev ved Aarhus, 

dim. 1878 fra Jelling, hjælpelærer i Greve, lærer ved Silkeborg realskole, fra 
1880—82 lærer i Askehøj og organist ved Linaa kirke, senere lærer i Hunds
lund ved Odder.

6) E. H. Egeberg 1882—85
Forfatteren Edvard Hemmer Egeberg var igen lærer i Askehøj.

7) L. R. Lassen 1885—94
Lars Rasmus Lassen er født i Blegind den 1.-9. 1865, dim. fra Gedved 

1885, hjælpelærer hos faderen, huslærer hos Søren Bosse, Ørnsø teglværk, 
vikar i Askehøj l.-l. 1886, fra den 7.-4. samme år enelærer sammesteds, fra 
15.-3. 1894 lærer i Jaungyde byskole og kirkesanger, senere organist ved Tul- 
strup kirke. — Lassen døde i Laven den 20.-2. 1949-

8) P. Kristensen 1894—1902
Peder Kristensen er født den 2.-1. 1874 i Vejerslev, dim. fra Jelling 1893, 

vikar i Sahl ved Bjerringbro, kaldet til lærerembedet i Laven og kirkesanger 
ved Linaa kirke den 2.-5. 1894. Den 1.-5. 1902 lærer og kirkesanger i Fun
der, død 1926.

9) ]. Th. Holm 1902-33
Lærer Holm er født den 14.-1. 1871 i Nustrup ved Vojens, Sønderjylland, 

dim. fra Jelling 1890, hjælpelærer i Ulerup ved Give, Bjergsted, Herningby, 
den 25.-4. lærer i Istrup ved Bested, fra den 26.-7. 1902 lærer i Laven, tog 
afsked den 1.-7 1933. Holm døde den 28.-4. 1943 som pensionist.

Lærer Holm var som optant udvist fra Sønderjylland af tyskerne, men 
trodsede dog faren ved et par gange at rejse til sin hjemegn uden tilladelse af 
de tyske myndigheder.

10) P. Chr. Laursen 1933—47

11) P. G. Andersen 1947—1.-4- 53
Nuværende lærer i Laven er Svend Hansen.
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Sejs skole

Den næstældste skole i Linaa sogn efter Askehøj er Sejs.
Sejs var jo i gamle dage kun et stykke hede, tilhørende gårdene i Linaa og 

Haarup. Nede ved søen lå enkelte små huse, hvori boede nogle fattige fami
lier, som levede officielt af at lave træsko, men i virkeligheden af fiskeri og 
krybskytteri. Nogle af beboerne i Sejs var vist af taterslægt.

Da rytterskolen i Linaa blev bygget, blev de skolepligtige børn fra Sejs 
som børnene fra den øvrige del af Linaa sogn henviste til at søge denne skole; 
men de kom dér gå godt som aldrig. Om sommeren var de ude at tjene eller 
havde anden beskæftigelse, og om vinteren var dagene så korte og vejen lang 
og ufremkommelig, så da kom de heller ikke i skole. Nå, forældrene var så 
vist heller ikke interesserede i skolevæsenet. Dette var jo kommet som et 
påbud ovenfra og ikke som et ønske fra den almindelige befolknings side.

Det er først efter skolelovens gennemførelse i 1814, at der i Sejs som 
andre steder blev mere interesse for skolebørnenes undervisning.

Der var på dette tidspunkt bosat 12 familier på Sejs hede.
Til det nye skoledistrikt omfattende den vestlige del af Linaa sogn med 

skole i Haarup-Skjellerup nygårde henlagdes så Sejs. De skolepligtige børn 
fra Sejs må nu vandre til den nyoprettede skole. Vejen var ikke meget kortere 
end til Linaa skole.

Vi ser også, at beboerne i Sejs snart begynder at klage over den lange og 
dårlige vej, som deres små børn må gå, når de skal i skole. Skolevejen var jo 
også lang for små 6—7 års børn, særligt om vinteren, da var det tillige ofte 
mørkt, både først og sidst.

De første forsøg på at forbedre skoleforholdene i Sejs, som jeg har fundet, 
er fra 1843, da man for vinteren lejede en mand, Mads Dybdahl, til at holde 
skole for børnene i et hus i Sejs. 1844 kostede undervisningen i Sejs vinter
skole 10 rdlr.

Ved lærerskifte i Skjellerup nygårde 1859 tænkte man på at pålægge den 
nyansattte lærer dér at undervise børnene i Sejs i et lejet lokale 3 dage om 
ugen; men dette kunne ikke tillades.

Senere lønnede kommunen en lærer til at undervise børnene i Sejs om vin
teren, mod at beboerne selv skaffede skolelokale, brændsel og værelse til lære
ren. Vinterskolen var gerne i tiden l.-ll—30.-3. I vinteren 1878—79 varede 
skolen til den 30.-4. Dette år var lejet skolelokale og værelse til læreren hos 
Peder Nielsen, Sejs, for 15 kr. månedlig. Læreren i vinterskolen det år hed 
Rix.

Endelig i året 1879 får beboerne i Sejs deres ønske om en ny skole opfyldt.
Sognerådet vedtog at låne 2500 kr. i »Bikuben« til at bygge en ny skole 

for i Sejs. Vilkårene for lånet var: 7 pct. i provision og 5 pct. i rente og 
amortisation i 20 år, regnet fra 11. november 1879-

Ved licitation den 7.-4. 1879 overdroges arbejdet ved skolens opførelse til 
følgende håndværkere: Murerarbejdet til murerne Jørgen Pedersen og Simon 
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Mathiasen, Linaa. Snedkerarbejdet udførtes af snedker Jens Grauballe, 
Linaa.

Efter konditionerne skulle skolen være færdig den 25. juli 1879-
Skolen toges i brug den 1. september 1879-
Lærerlønnen i Sejs ansattes i 1881 til 765 kr. 80 øre.
År 1900 og 1920 blev skolestuen og lærerens lejlighed udvidet.
Gymnastiksalen bygget 1911.

Fastansatte lærere i Sejs skole

1) Peder Pedersen 1879—84
Peder Pedersen er født i Gjødvad, kaldet som lærer ved den nye skole i 

Sejs 1879- I året 1884 rejste han til Øster Bording, senere til Hvinningdal.

2) Af. Jensen Ougaard 1884—86
Marius Jensen Ougaard er født 1861 i Aarslev, dim. fra Gjedved 1880, 

huslærer på Thustrup, lærer i Kragerup og i Sejs 1884—86, derefter lærer i 
Faarvang ved Hammel.

3) K. H. Jensen Fischer 1887-92
Jensen Fischer er født i Gjern, dim. fra Gedved, rejste fra Sejs til lærer

embedet i Hamaahede skole. Embedet der var så ringe lønnet, at Fischer for 
at leve måtte køre mælk til mejerier.

4) S. Frederiksen 1891—1909
Søren Frederiksen er født i Skaade ved Aarhus den 30.-5. 1841, dim. fra 

Lyngby 1863, var lærer i Hamaahede, Randers amt, hvorfra han byttede 
embede med daværende lærer i Sejs, Jensen Fischer. Frederiksen døde den 
18.-4. 1919.

3) C. P. Rasmussen 1909—46
Lærer Rasmussen er født den 16.-12. 1880 i Skaarup, dim. fra Skaarupsem. 

1906, hjælpelærer i Aabo, Brangstrup ved Ringe, enelærer ved Sejs skole den 
l.-l. 1909. Afsked på grund af alder 1946.

6) J. P. Petersen 1946—
Lærer Petersen er født i Linaa den 18.-12. 1906, dim. fra Silkeborg sem. 

1928, andenlærer i Linaa fra 1.-4. 1932—46, derefter førstelærer ved Sejs 
skole.

1 1936 oprettedes et forskolelærerindeembede ved Sejs skole. Følgende 
lærerinder har været ansat dér:

1) Johanne Thomsen 1936—
Lærerinde, frk. Thomsen er født i Tulstrup ved Ry den 12.-12. 1906, dim. 

fra Aarhus sem. 1928, ansat som lærerinde ved Sejs skole 1936.
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Mollerup skole

Det sidste nye skoledistrikt, som oprettedes i Linaa sogn, er Mollerup.
De skolepligtige børn derfra var jo henviste til at søge Linaa skole; men 

da de andre byer i sognet havde fået hver sin skole, mener man også i Molle
rup at have krav på en skole. Skolebørnene fra de ejendomme, der lå længst 
ude i nærheden af Sorring skel, havde en meget lang vej til Linaa skole.

En del af forældrene begyndte nu at tale om, at man i Mollerup lige så 
godt kunne have krav på en skole som beboerne i de andre distrikter. At få 
en kommuneskole, vidste man, hvor ugørligt. Man enedes da om at få oprettet 
en privatskole. Ansøgning om kommunalt tilskud til en sådan blev tilstillet 
sognerådet, der var klar over, at et sådant kunne man ikke undslå sig for, og 
der bevilgedes da beboerne i Mollerup et tilskud på 400 kr. til oprettelse af 
en privatskole i Mollerup by.

Skolen fik lokaler i den bygning ved landevejen, hvor nu brugsforeningen 
har til huse. Der var to skolestuer, en større og en mindre, men små efter 
nutidens fordringer.

Undervisningen påbegyndtes den 1. september 1877 med Wigtoft som 
lærer.

Pengemidlerne, man havde til skolens drift, var ikke store, og udgifterne 
var stigende, hvorfor kommunen de følgende år måtte sætte tilskuder op til 
500 kr. årligt.

Nu går en række år på denne måde; men børnetallet i skolen steg, og 
skolelokalerne blev for små til de mange børn. Det kunne ikke vedblivende 
gå på denne måde.

Beboerne i Mollerup anmodede da sognerådet om at få bygget en kom
muneskole, hvilket sognerådet nægtede. Ansøgning går da til skoledirektionen, 
fra hvilken i sognerådsmøde den 3.-2. 1892 forelå skrivelse, hvori sognerådet 
anmodes om at oprette en kommuneskole i Mollerup. Sognerådet svarede, at 
kommunen ikke havde råd til at bygge en ny skole; men ville midlertidigt 
afholde udgifterne til lokale og løn til en lærerinde.

Sagen går til ministeriet, som giver beboerne ret i deres krav til sognerådet 
om en kommuneskole i Mollerup.

I møde den 26.-5. 1893 vedtog sognerådet efter pålæg fra ministeriet at 
bygge en skole i Mollerup. Man købte da en byggegrund midt i Mollerup by 
af gårdejer Rasmus Andersen for 500 kr. — Denne gård havde, før den flyt
tedes længere mod øst, ligget på grunden.

Som byggeudvalg fungerede sognerådsmedlemmerne Peder Jacobsen, Niels 
Nielsen og Kristen Strunge.

Skolen byggedes da i sommeren 1893 og toges i brug den 1. november 
samme år.

Murerarbejdet udførtes af murerne H. P. Pedersen, Mollerup, og Jørgen 
Pedersen Brendholt, Linaa, for 575 kr.

Tømrerarbejdet udførtes af snedker Søren Pedersen, Sorring mk., for 160 kr.
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Mollerup skole

Snedkerarbejdet af Jens Bengtsen, Laven. Vinduerne pr. stk. 3.25 kr., 
dørene pr. stk. 4.25 kr., udvendige 18 kr. pr. stk.

Det gamle kateder fra friskolen og de gamle, lange skoleborde fra samme 
blev i nogle år benyttede i kommuneskolen; senere leverede snedker P. Bonde, 
Mollerup, nye tomandsborde til skolen. Ligeledes leverede snedker P. Bonde 
senere skabe til skolemateriel og børnebogsamling.

Lærere i Mollerup [riskole

1) N. A. Vigtoft 1877—79
Den første lærer i Mollerup friskole var Niels Andersen Vigtoft. Han er 

født i Jernved ved Ribe den 15.-6. 1847, var lærer på forskellige højskoler; 
i 1884 var han elev på Blaagaard seminarium, hvorfra han af seminariefor
stander Tang blev anbefalet som lærer. I tiden 1.-9- 1877—31.-8.79 var Vig
toft lærer ved Mollerup friskole. Senere opgav han lærergerningen og fik 
ansættelse på justitsråd Lunds sagførerkontor i Silkeborg. Efter justitsrådens 
død fik Vigtoft ansættelse i Silkeborg bank, hvor han forblev, til han på 
grund af alder søgte sin afsked. — Vigtoft døde i Silkeborg den 26.-11. 1930.

2) J . P. Korner up 1880-84
Efter Vigtoft følger som lærer i Mollerup friskole Jørgen Peter Kornerup, 

født den 4.-7. 1840 i Aadum præstegård, Ringkøbing amt. J. P. Kornerup 
var først uddannet som maler, men efter at være kommet til skade med den 
ene hånd opgav han malerhåndværket og læste så til lærer på Blaagaard se
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minarium, hvorfra han tog lærereksamen i 1866. Derefter var han huslærer 
i Bøvling, hjælpelærer i Nørlem, vakancelærer i Harboøre, enelærer i Kære 
skole fra 1869—79, lærer i Mollerup friskole fra 1880—84. Fra Mollerup 
kom han til Egaa efterskole pr. Hjortshøj, hvor han var lærer fra 1884—98; 
derefter var Kornerup bestyrer på Aarhus højskolehjem i året 1898—99. Se
nere blev han konsulent i havebrug og hønseri. — Kornerup døde i septem
ber 1905.

3) N. Andersen 1884—87
Niels Andersen er født i Vium den 3.-8. 1850 og var søn af gårdmand 

Anders Nielsen (Hjulmand). N. Andersen havde fået nogen uddannelse på 
højskole, men havde ingen eksamen, blev friskolelærer i Mollerup 1884, men 
tog sin afsked 1887 og købte så en ejendom på Voel mark. Han døde i Voel 
den 9.-11. 1925.

4) L. Jonsen 1887—89
Den mand, som nu bliver lærer i Mollerup friskole, er den bekendte friheds

mand Jonsen, der i provisorieårene under Estrup’s regimente kæmpede for 
folkets ret til at deltage i landets styrelse. Jonsen er vel nok den navnkundig
ste af alle de lærere, der har været i Mollerup.

Hans Navn var Laurids Jonsen. Han er født i Hee sogn ved Ringkøbing 
den 27. august 1850 og var søn af en boelsmand dér. I 1866 blev han på 
Staby vinterlærerseminarium uddannet til biskolelærer. Efter et par vintre at 
have været lærer ved et par biskoler i Vestjylland blev han optaget på Blaa- 
gaards seminarium og blev efter at have opholdt sig dér i P/2 år i 1870 dimit
teret med en meget fin 1. karakter. Medens han læste på seminariet, var han 
tillige lærer ved en skole i Baldersgade.

Efter sin dimission var han i 8 år lærer ved Rudme friskole på Fyn. Han 
var derpå lærer ved et par højskoler, og i 1884 blev han forstander på Vest
birk højskole; men måtte af politiske årsager opgive stillingen dér i 1887 og 
blev den 1.-10. samme år lærer ved Mollerup friskole, der jo var en privat
skole.

Medens han var i Mollerup, drog han ofte ud på foredragsrejser for at få 
ungdommen i tale og for at støtte sin økonomi, der på dette tidspunkt var 
langt nede. Han rejste nærmest som eventyrfortæller og vandrende sanger. 
Han var fortæller af meget høj rang. Han kunne fortælle, så selv de mest 
blaserte blandt tilhørerne måtte overgive sig og anerkende ham.

Det var, medens Jonsen var i Vestbirk, at det gik galt for ham. Lærerne 
landet over havde i 1886 fået mundkurv på, d. v. s. fået påbud om at afholde 
sig fra deltagelse i politiske foreninger, som modarbejdede regeringen, og fra 
offentligt at tale mod Estrup’s regering.

Et sådant påbud måtte harme og ophidse den frihedselskende Laurids Jon
sen. — Ved en auktion i Sandvad kro ved Vestbirk var L. Jonsen til stede og 
købte da et stort billede af kong Christian IX for en krone. Nogle af de til
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stedeværende lykønskede ham med købet og sagde, at det var røverkøb; Jon
sen svarede, at det snarere var dyrt køb af en røver. Derpå rev han billedet i 
stykker og trådte på det, hvilket jo var majestætsfornærmelse. Jonsen gjorde 
det jo i tankeløst overmod og vist under indflydelse af at have nydt en del 
spiritus. En gendarm, som var til stede, meldte det til øvrigheden, og Jonsen 
blev idømt en stor bøde. Statsundcrstøttelsen til højskolen blev inddraget, 
så længe Jonsen var forstander, så han måtte forlade Vestbirk som en fattig 
mand uden at kunne få ansættelse ved offentligt skolevæsen. På dette tids
punkt var det så, at Jonsen blev lærer i Mollerup friskole, der jo var en pri
vatskole.

Jonsen så ingen udveje til at få bøden betalt. Hvis dette ikke skete, måtte 
han vandre i fængsel. Hans gode venner rådede ham til at gå til kongen og 
bede ham om nåde. Dette krympede Jonsen sig ved; men gik til sidst ind 
derpå.

Formående venner gik i forbøn for ham hos majestæten og skaffede ham 
audiens. Jonsen siger selv, at det var den tungeste gang i hans liv.

Kongen tog venligt imod ham og sagde: »Nå, er det Dem, som vil slå mig 
ihjel! Det ser De så sandelig ikke ud til!«

Jonsen fik fremstammet en undskyldning; men kongen sagde: »Det er 
godt, Jonsen; men lad os nu hellere tale om Deres økonomiske stilling. Har 
De nogen eksamen?«

Jonsen rakte da kongen sit eksamensbevis, og da denne havde set det, sagde 
han, at det var jo meget godt.

Nå, det endte så med, at kongen skaffede ham embedet som lærer i Hun
die på Sjælland, et stort og godt embede.

Fra den dag omtalte Jonsen den gamle kong Christian IX med stor ærbø
dighed og beundring.

Laurids Jonsens lærervirksomhed i Mollerup strakte sig altså kun over 
knap 2 år, og det er nu så længe siden, at kun ganske enkelte af hans elever 
fra Mollerup er nulevende.

En gammel skoleprotokol, der begynder den 1. november 1887, er skrevet 
af L. Jonsen; den findes endnu i Mollerup skoles arkiv.

I 1889 forlod Laurids Jonsen Mollerup og overtog sit nye ham af kongen 
skænkede embede i Hundie på Sjælland.

5) J. Pedersen 1889-92
Efter Laurids Jonsen følger Jens Pedersen som lærer i Mollerup friskole. 

Han er ligesom Jonsen født i Hee ved Ringkøbing, hvor faderen var lærer. 
Jens Pedersen er født den 17.-5. 1863, dim. fra Blaagaard seminarium. Han 
var lærer i Mollerup friskole fra 3. april 1889—92, da han fik embede i Nøv- 
ling ved Herning. Pedersen var den sidste friskolelærer i Mollerup. — I sep
tember 1892 er skrevet i protokollen: »Ingen skole — lærermangel!«

Efter at Pedersen har forladt Mollerup, har man ingen fastansat lærer haft 
ved friskolen, kun løse vikarer.
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Lærere i kommuneskolen

1) ]. Pedersen 1893—95
Da kommuneskolen i 1893 blev bygget i Mollerup, søgte lærer J. Peder

sen, Nøvling, embedet som lærer dér og blev kaldet. Han begyndte undervis
ningen dér den 1. november og var så lærer i Mollerup kommuneskole, til 
han i 1895 blev kaldet som lærer i Sjelle. Senere fik han embede på Lolland, 
hvor han blev til sin død.

2) J. L. Jespersen 1895—1901
J. L. Jespersen er født i landsbyen Kvorning, Middelsom-Sønderlyng her

red, Viborg amt, den 1. februar 1864, hvor faderen ejede en temmelig stor 
gård. I 20-års alderen lærte Jespersen murerhåndværket, men tog senere 
lærereksamen fra Gedved seminarium i 1893. Efter lærervirksomhed forskel
lige steder blev Jespersen den 15. februar 1895 kaldet til lærerembedet ved 
Mollerup skole, hvor han så forblev, til han den 1. april 1901 blev kaldet til 
lærerembedet i Hassing i Thy, hvor han døde den 27.-i. 190 i.

3) N. H. Bertelsen 1902-05
Niels Herman Bertelsen, født den 9. juli 1880 i Oudrup ved Løgstør, hvor 

faderen var lærer. Bertelsen tog lærereksamen fra Silkeborg seminarium 1901. 
Efter lærervirksomhed forskellige steder blev han den 1 1. april 1902 konst. 
som enelærer ved Mollerup skole. Den 11. oktober 1905 kaldet som anden
lærer ved Aars skole, Aalborg amt, senere førstelærer og derefter overlærer 
ved samme skole.

4) Aa. A. Vinten 7906—07
Aage Adolf Vinten er født den 4 august 1878 i Vestbirk skole og var son 

af lærer Jeppe Chr. Vinten dér. Aa. Vinten fo r i 8 ar til søs. hvorefter han i 
1905 tog lærereksamen fra Gedved seminarium. Vinten var nu vikar forskel
lige steder, men blev den 1. februar 1906 kaldet som enelærer ved Mollerup 
skole. Den 1.-12. 1907 blev han kaldet til lærer i Lønne ved Nr. Nebel, 1910 
til Esbjerg, 1917 til Roskilde, 1921 overlærer i Augustenborg på Als. — 
Vinten døde 1947.

5) N. H. B. Pin horn 1908-11
Lærer Pinborg er født i Brylle sogn på Fyn den I I. februar 1882, hvor 

faderen var lærer. Pinborg blev dim. fra Blaagaard seminarium 1907, var der
efter hjælpelærer ved Frisbæk skole. Den 1. april 1908 blev Pinborg konst. 
som enelærer ved Mollerup skole, hvor han virkede som lærer, til han i 1911 
blev kaldet til lærerembedet i Laanum ved Sroholm. 1920 blev han kaldet 
til førstelærerembedet i Gryderup i Boslunde sogn, Sjælland. — Pinborg døde 
1934.

6) H. llttm Petersen 1911—40
H. Hum Petersen er født i Laven stationsby den i. oktober 1881, søn af 

bødker L. Petersen; dim. fra Silkeborg seminarium 1907, hjælpelærer hos den 
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store sprogmand, lærer R. I. Andersen, Brangstrup skole, Fyn; 1. april 1908 
kaldet som andenlærer ved Linaa skole. Fra 30.-6. 1911 enelærer ved Molle
rup skole. Afsked fra Mollerup skole den 31.-10. 1946 på grund af alder; 
vikarierede i embedet til 31.-3. 1947.

1) Nuværende lærer, Salomonsen.

Silkeborg skole

De skolepligtige børn fra Silkeborg skulle som børnene fra den øvrige del 
af Linaa kommune undervises i rytterskolen i Linaa; men vejen var lang, ca. 
10 km, så de kom kun sjældent.

Da der så i 1816 blev oprettet en skole i Skjellerup nygårde, blev skolebør
nene fra Silkeborg henviste til denne skole, vejen dertil var lidt kortere. Men 
efter at Silkeborg papirfabrik var anlagt, og mange mennesker var tilflyttet, 
steg børnetallet i Silkeborg meget, og man blev utilfreds med stadigt at skulle 
sende børnene den lange vej til Skjellerup nygårde skole. 1 1846 var børne
tallet i Silkeborg steget til 24, og nogle beboere i Silkeborg oprettede da en 
privatskole, der fik lokale på Smedebakken og en seminarist Møller som 
lærer.

I 1850 var børnetallet steget til 54, og Silkeborg fik da sin første selv
stændige offentlige skole. Lærer Møller fik nu fast ansættelse som lærer ved 
denne.

Skolen havde i 9 år lokale i den gamle Hovedgård. 1859 fik Silkeborg 
skole sine første selvstændige lokaler på Søndergade.

Børnetallet var år 1850 steget til 108.
1855 blev Silkeborg skilt fra Linaa og blev nu en selvstændig kommune, 

og Silkeborg skoleværen var fra da af ikke mere underlagt Linaa kommune.
De to første lærere i Silkeborg:
1) Elias Børge Sofus Møller, født den 21.-9. 1824 i Hatte ved Kolding, 

dim. fra Jelling 1846, ansat i Silkeborg den 18.-2. 1851. — Førstelærer Møl
ler døde 1882.

2) Poul Magnus Rudolph Busch, født 1827, dim. fra Snedsted 1847, ansat 
som andenlærer i Silkeborg den 1. januar 1858.

Lidt om nogle af de gamle landeveje og nu forsvundne biveje 
i Linaa sogn

Vi vil først se lidt på den største og vigtigste af de veje, der førte gennem 
Linaa sogn, nemlig Skanderborg-Viborg landevej.

I vore dage er denne vej kun en almindelig kommunevej uden nogen større 
betydning for gennemgående færdsel, hvorimod den i gamle dage var en 
meget vigtig færdselslinie eller færdselsforbindelse mellem kongeslottet i 
Skanderborg og Jyllands gamle hovedstad, Viborg.
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Fra Skanderborg gik vejen over Illerup møllebro forbi Dover kirke og ned 
gennem Skoven til Knudbro, der førte over åen, som dannede afløbet fra 
Ravnsø til Knudsø. Fra Knudbro gik vejen videre langs østenden af Knudsø 
og op ad bakken og gennem landsbyen Tulstrup, lidt sydligere end den nuvæ
rende vej. Tulstrup kro lå da også sydligere i byen ved den gamle vej. Videre 
gik vejen som nu nord om Tørring forbi Oudal til Bomholt skov, hvor den 
gik ned ad den stejle bakkeskråning ned gennem den dengang berygtede 
Bomholt hule, hvor en bæk gjorde passagen vanskelig. På den anden side var 
bakken ikke mindre vanskelig at passere. Når man så endelig var nået op over 
bakken, gik vejen efter Linaa gennem afvekslende skov og hede over nogle 
små banker, indtil man nåede den stejle Bollingsbak, hvorefter der til Linaa 
ikke var ret langt. Videre førte vejen gennem Knopledet ned til den gamle 
Linaa kro, hvor de rejsende kunne få en længe tiltrængt hvile og hjertestyrk
ning efter den anstrengende og trættende rejse. En rejse i gamle dage i en 
stiv vogn ad ujævn vej, hvor i de værste og største huller kun var væltet en 
stor sten, var en plage. Man blev så øm og stiv i hele kroppen af den evinde
lige støden og skumpien af det ene hul i vejen og over i det andet.

Endvidere var almindelige rejsende også glade over, når de kom til Linaa 
kro efter en rejse fra Skanderborg, at have undgået overfald af røvere 
eller stimænd i de to almindeligt frygtede røverreder Knudbro og Bom
holt hule.

Vi véd bl. a., at degnen i Alling-Tulstrup, Jens Svendsen — en tvivlsom 
størrelse — i 1698 beskyldtes for at have dræbt en mand ved Knudbro, og 
Bomholt hule var almindelig frygtet af egnens befolkning og af rejsende, som 
skulle passere denne dybe, skumle dalsænkning, der lå så langt fra beboede 
steder. Nærmest var Bomholt og gi. Laven; men disse var begge omgivne af 
skove på alle sider.

Under Christian IX var Bomholt hule et yndet opholdssted for den midt- 
jydske røverbande »Krabberne«. I 1633 blev Reinholt Møller, kromand og 
møller i Silkeborg, og hans kammerat Peder Fischer fanget og henrettet for 
røveri og mord, vel på »Rethøw« ved Resenbro. Deres to medskyldige, An- 
toni Johansen og Gert Johansen, undslap og undgik således straffen. Om disse 
har drevet røveri ved Bomholt hule, véd jeg ikke; men det er tænkeligt, at de 
drev deres håndværk over et stort område.

Efter endt hvile og hjertestyrkning fortsattes så videre over hedeegnene 
efter Skjellerup og Resenbro, hvor man måtte betale bropenge for at få lov 
at passere broen. Taksten var:

Alle slags kreaturer, som havde klove, 2 skilling

1 vogn med 4 heste 8 skilling
1 beslagen vogn 4 skilling
1 halvbeslagen vogn 3 skilling
1 trævogn

1 ridende person
2 skilling
2 skilling
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Gadebillede fra Linaa

På det tidspunkt, da bromand Thomas Sørensen opkrævede bropenge, var 
man ikke altid så glad for at skulle over broen; men når denne var passeret, 
var man inden for Linaa sogns grund.

Denne gamle færdselsåre var en vej fuld af afvekslende naturskønhed og 
romantik og befærdedes af de mest forskellige mennesker, lige fra kongen 
med sit festlige optog og til kræmmeren med kramkisten på nakken, forsig
tigt spejdende til alle sider, om røvere eller stimænd skulle vise sig. Kræm
merne, der ofte havde mange penge hos sig, var særlig eftertragtede af rø
verne. — Der lød ofte skrig og råb i skoven om natten; men det hørtes ikke 
ind til byerne. En kræmmer var ofte langvejs fra, så ingen savnede ham. Den 
forkuede hovbonde havde sjældent så megen grund til at ængstes for røver- 
overfald; han var for fattig, der var ikke så meget at komme efter for røverne. 
Han ængstedes mere for ulvene, som der var mange af her i de store skove.

At konger og andre fyrstelige personer har befaret den gamle landevej 
gennem Linaa sogn haves mange eksempler på. Kongerne kom dragende i 
store, festlige optog, bestående af riddere, svende og tjenerskab. Sådanne optog 
skulle stimændene nok afholde sig fra at angribe.

Ad denne Vej er ganske sikkert Erik Glipping draget med sit følge, da han 
drog fra Skanderborg til Viborg og den 22. november 1286 mødte sin skæb
ne i Finderup lade. Samme vej har vel den »liden smådreng« redet til Skan
derborg morgenen efter for at bringe dronningen meddelelse om mordet på 
kongen. Måske har de sammensvorne redet samme vej efter mordet.

Det må betragtes som givet, at de mægtige stormænd, som i middelalderen 
ejede Dynæs borg og gods, til tider har benyttet samme færdselsvej, når de 
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efter endt ledingsfærd eller tjeneste er vendt hjem for at hvile ud og tilse 
deres gods.

Den ærværdige, gamle landevej, som går tværs igennem sognet, og som nu 
fører en temmelig upåagtet tilværelse som almindelig kommunevej, har i 
fortiden haft en glansperiode. På den er kommet prægtige, fyrstelige optog, 
panserklædte riddere og svende, kræmmere med kramkisten på ryggen, de 
kuede hovbønders tunge oksekærrer, væbnede stimænd lurende på bytte. Se
nere op i tiden de gule, kongelige postvogne. Endelig må vi ikke glemme, at 
bønderne i krigstider med ængstelige, spejdende øjne på samme vej har be
tragtet de fremrykkende, fjendtlige krigshære.

Jo, den gamle landevej har været det tavse vidne til mangt og meget; ad 
denne er kommet meget, både ondt og godt, til Linaa sogn.

Som den næstvigtigste vej, der i gamle dage førte gennem Linaa sogn, må 
vi nævne Aarhus-Silkeborg landevej. Øst for Linaa sogn gik den gennem 
Dallerup by fortsættende derefter gennem dalen ned mod Bjarup mose, hvor 
en vej fra Kai bygård gik gennem skoven ned mod mosen og stødte i Aarhus- 
Silkeborg landevejen. Videre gik vejen langs Bjarup moses nordside under de 
skovklædte bakkeskrænter fortsættende ind mod Mollerup by.

Ved Kirkedalen skæres den af en nu forsvunden vej, der kom fra skoven 
fortsættende over markerne og ned gennem Tornbjerg skov, hvor dens spor 
endnu ses. Videre fortsatte vejen over Holmen og over til Kirkedalen, hvor
efter den gik forbi Bjarup kirke og Bjarup landsby og fortsatte så videre efter 
Sorring.

Lige før Mollerup by drejede den gamle landevej ved den nuværende sme
die over bakken. Der var da ingen bro, men kun »Tripsten« for gående; de 
kørende måtte gennem vandet. Efter et sving til højre fortsatte vejen vestpå 
forbi den gamle smedie og smedehuset, hvor de gamle bysmede i fordums 
dage har boet og tjent landmændene med smedearbejde. Smedehuset står 
endnu, men smedien, der lå på trekanten mellem den gamle landevej og vejen 
ind til Vestergården, er forsvundet.

Denne vej er ligesom Skanderborg-Viborg landevejen degraderet til almin
delig kommunevej, ja visse stykker af den er endog nu kun markvej.

Fra Mollerup fortsatte vejen så gennem Hesselskoven, hvor dens vejbane 
og grøfter endnu tydeligt ses. Videre gik vejen over bakkerne til Linaa by, ind 
i hvilken den gik gennem »Tornledet« ved Niels Pedersens gård.

I Linaa krydsede de to gamle landeveje hinanden. I dette knudepunkt op
stod Linaa by og kro. Hvor gammel kroen er, vides ikke; måske hører Linaa 
kro til de kroer, der på Danehoffet i Vordingborg 1282 blev vedtaget, at der 
skulle oprettes i knudepunkter for vejfarende. Linaa var jo et landevejsknude
punkt.

Efter at have passeret Linaa by fortsatte vejen gennem »Vesterledet« forbi 
det nuværende forsamlingshus som en sandvej under bakkerne og ud til 
Møllebakken, hvor den har fulgt den nuværende landevejs linie op ad bakken 
og over markerne til Haarup; der drejede den igennem byen og ud til skoven, 
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hvorigennem den ligeledes fulgte den nuværende vej, til vi kommer i nær
heden af den gamle eg; dér drejede den gamle vej mod nord og fortsatte mod 
det gamle Silkeborg slot.

Dette er i korte træk lidt om nogle fortidslandeveje og biveje, der har gået 
gennem Linaa sogn. I sognet findes mange biveje, som i århundreder har gået, 
hvor de går den dag i dag. Vejene blev, hvor man en gang var kommet til at 
gå eller køre. At istandsætte disse, når de blev for ufarbare, faldt ingen ind. 
Man nøjedes, hvor det var særligt galt, med at vælte en stor sten i de værste 
huller eller at køre ved siden af det gamle spor, når dette var gørligt; således 
kan det ses i hedeegnene, hvor ofte 10 å 12 spor går side om side. I bakkerne 
og sumpede egne var det jo ikke så let; der måtte man køre i de gamle hjul
spor.

Det er først i slutningen af det attende og i begyndelsen af det nittende 
århundrede, at der bliver tale om vejarbejde her af nogen betydning. Da bliver 
det pligtarbejde for bønderne. Hver gård får sit vejstykke at holde i orden, 
men godt bliver det ikke. Senere bliver vejenes vedligeholdelse et kommunalt 
anliggende; da først bliver vejene holdt noget bedre i orden. Herredsfogederne 
får pligt ti lat have opsyn med vejene og deres istandsættelse. Vi ser bl. a., at 
vejen fra Bomholt hule og til Linaa i forrige århundrede meget ofte må istand
sættes af kommunen, da den var i ufarbar stand på grund af det bløde ler
underlag. Man må ofre mange sten på den.

Den nuværende landevej fra Aarhus og til Silkeborg anlagdes i 1850’erne 
af amtet, men kommunen måtte betale noget til anlægget. Der var jo også en 
del af kommunens folk, der tjente noget ved at arbejde på vejanlægget.

Nu i vore dage bliver vejene istandsatte og overfladebehandlede på en 
sådan måde, som vore forfædre aldrig har drømt om eller kunne tænke sig. 
Hvad ville vore oldeforældre eller tipoldeforældre sige, hvis de så os komme 
kørende i automobiler ad de jævne, brolagte eller asfalterede landeveje?

Hvornår vejene, der fører gennem Linaa sogn, er blevet til, vides ikke. 
Deres oprindelse går som så mange andre vejes tilbage til det mørke, der går 
forud for al historie.

Linaa sogns gamle landsbyer

I Linaa sogn har i gamle længst forsvundne dage været mindst 7 lands
byer: Linaa, Laven, Mollerup, Bjarup, Haarup, Skjellerup, Astrup, hvoraf de 
to, Bjarup og Astrup, er forsvundne. Hvorledes disse landsbyer oprindelig har 
set ud, véd vi ikke, men vi kan tænke os, at deres udseende har været som 
andre landsbyer i hine tider.

Husenes udseende og indretning
Oldtiden

For at få noget at vide om, hvorledes bøndernes boliger har set ud og været 
indrettet i de gamle landsbyer i Linaa sogn i oldtiden, måtte jorden og grun-
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Hus fra Sejs hede

den under de nuværende landsbyer undersøges, hvilket jo er ugørligt. Vi må 
da ty til resultaterne af de undersøgelser, der er gjort andre steder i Jylland. 
Byggemåden og indretningen af bøndernes boliger har sikkert været i Linaa 
sogn som i det øvrige Jylland. Efter dette har et bondehus her i tiden nogle 
århundreder før og efter Kristi fødsel været som følgende:

Væggene har enten været metertykke græstørvsmure, indvendig beklædte 
med træpanel eller lerklinede, eller der har været tykke stolper forenede med 
lerklinet risfletning. I hver side inden for murene har stået rækker af frit
stående stolper til at bære taget, hvis underste dække har bestået af rafter, 
hvorover var lagt et tæppe af strå eller hø som underlag for lyngtørven, der 
dannede det yderste lag. Husenes længde var fra 9—17 meter, bredden 4—5 
meter.

Husene lå i regelen i retning ø.s.ø.—v.n.v. med indgang i sydvæggen.
I huse med de tykke græstørvvægge var en sværere yderdør, der svingede 

om en lodret stolpe nederst i en udhulet sten. Indenfor var en lettere inderdør.
Husets indre var delt i to rum, et vestre og et østre. Det vestre var indrettet 

til mennesker, det østre til de større husdyr. Gulvet i det vestre var af ler, i 
hvert tilfælde omkring arnen, der var opsat af sten midt i huset. Røgen fra 
arnen trak ud gennem lyreåbningen i taget. I nærheden af arnen fandtes ned
sat i gulvet en mortersten og en kværnsten. Ligeledes fandtes i nærheden af 
arnen enten på en hylde eller på gulvet en del lerkar. Langs vestgavlen var 
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en lav bænk opsat af ler og sten. I østenden, hvor de større husdyr havde ti! 
huse, var gulvet den bare jord. Til disse husdyr var lavet båse.

Landsbyens huse var gerne byggede langs en vej, hvortil der fra husene 
ofte førte en stenpikket sti. Vejen gennem landsbyen kunne undertiden også 
være brolagt, men som regel kun gruset.

For mange år siden fandt man ca. % meter under vejbanen ud for Linaa 
brugsforening rester af gammel brolægning, hvilket kan være rester af vej
brolægning eller af en sti ud fra et af husene i Linaa til vejen gennem 
byen.

Hvor Mollerup skole nu ligger, er fundet to lag brolægning over hin
anden.

Hvis der i byerne blev foretaget indgående undersøgelser af grunden under 
de nuværende bygninger, ville sikkert komme meget frem fra gamle dage; 
men det er jo som før nævnt ugørligt.

Nu må vi ikke tænke os, at der i oldtiden som nu fandtes store firlængede 
gårde i landsbyerne. Ejendommene var kun eenlængede, senere langt op i 
tiden går man over til tolænger. Det varede længe, inden de firlængede bøn
dergårde viste sig.

Denne beskrivelse er foretaget med henblik på de to ældste byer i sognet, 
Linaa og Laven. De andre byer i sognet er af noget yngre dato. Det næste trin 
i landsbyernes udviklingshistorie, som beskrives, gælder alle landsbyerne i 
Linaa sogn.

Vikingetid og middelalder
I vikingetiden bliver bulhusene (bjælkehusene) de mest almindelige, hvilket 

fortsætter gennem hele middelalderen og langt op i næste århundrede, da 
bulhusene lidt efter lidt afløses af de lerklinede bindingsværkshuse. Det er 
dog ikke sådan, at den ene byggemåde på et bestemt tidspunkt afløses af en 
anden; forandringen kommer lidt efter lidt, og de forskellige byggemåder tri
ves side om side gennem flere århundreder. I det 16. århundrede afløses 
bjælkehusene efterhånden af de lerklinede bindingsværkshuse; men bjælke
husenes antal var stadigt en væsentlig del af bøndernes boliger.

Bjælkehusenes vægge var meget lave, de nåede knap en mands højde, hvor
imod taget udgjorde den væsentligste del af husets højde. Til et saadant bjæl
kehus brugtes en kolossal mængde træstammer. Da skovenes rigelighed i 
slutningen af det 16. århundrede begyndte at aftage, bliver man fra regerin
gens side ængstelig over for den mængde træ, som bønderne brugte til deres 
husbygning, og forbød i 1554 og senere i 1577 bønderne at bygge bulhuse; 
men bønderne rettede sig ikke efter forbudet og brugte lige meget træ. Også 
herregårdenes udbygninger var i regelen af træ. Det er først, da der ikke kan 
skaffes den mængde træ til bjælkehusene, der var nødvendig, at man går over 
til at bygge bindingsværkshuse med de lerklinede fyldninger.

Vi vil nu se på, hvorledes et sådant bulhus i en af Linaa sogns gamle lands
byer har set ud og været indrettet.
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Husene lå som regel solret, altså med gavlene i øst og vest. Indgangsdøren 
var i sydsiden, gerne nærmest husets sydvestre hjørne. Det, der falder os først 
i øjnene, er manglen af vinduer og skorsten.

Indgangsdøren er lav og lille med et meget højt dørtræ, hvilket efter vore 
begreber måtte være ubehageligt og upraktisk; men vi må huske på, at huset 
var bygget efter andre forudsætninger end vore. Den lille indgang og det høje 
dørtræ hindrede småbørn og småkræ i at løbe ud, og en fjende udefra var 
lettere at hindre adgang til huset i en lille åbning end i en større. Når en røver 
eller stimand ville forcere døren, måtte han løfte benet højt og bøje hovedet 
meget for at komme igennem døråbningen, så at forsvareren havde en stor 
chance for at kunne støde fjenden ned, inden han kom inden for døren.

Denne skik med de høje dørtræer holdt sig langt op i tiden. I en af de 
gamle Kannikegårde i Linaa by fandtes i det gamle stuehus endnu før gårdens 
udflytning endnu et af disse høje dørtræer, som man måtte løfte benet højt 
over for at kunne komme gennem den lille, lave dør. Den udflyttede gård ejes 
nu af gårdejer Jacob Pedersen, Linaa.

Når man så gennem døren var kommet ind i stuen (navnet stue kommer 
af det oldnordiske stofa), føler man sig som lukket ned i en kælder. Der er 
just ikke mørkt; thi lyset, der kommer gennem lyrehullet i taget, kan godt 
oplyse stuen, så- alt derinde ses tydeligt, selv om lyren er lukket med en træ
ramme, hvorover der er udspændt en gennemsigtig hinde, som regel mellem
gulvet af en okse.

Det, som nutidsmennesker ville savne mest, var vinduer i væggene.
Vi kunne jo spørge om, hvorfor man ikke havde vinduer. Husets beboere 

ville da svare, at vinduer i væggene ville gøre huser til et let bytte for uøn
skede gæster. Enhver røver kunne da let stikke armen og hovedet ind gennem 
det og så selv følge efter. Desuden var glas en meget kostbar vare, som bøn
derne ikke havde råd til at anskaffe. Man måtte nøjes med ovenlyset. Navnet 
vindue, som vi kender den dag i dag, stammer fra den tid, da man fik lyset 
fra lyreåbningen i taget. Vindue = vindøje betyder lysåbningen anbragt i 
vinden, dvs. i taget. Man havde udsigt gennem dette vindøje til vind og vejr.

Medens døren, selv om den sprængtes, var mulig at forsvare, medførte ly
ren en betydelig fare for husets beboere i tilfælde af angreb. Røvere kunne 
usete af beboerne i huset kravle op på taget og kunne, når stuen var oplyst af 
ilden på arnen, gennem lyren iagttage alt og alle dernede i stuen. At sende et 
spyd eller en pil ned mod sit mål var ikke vanskeligt. Der gives mange eks
empler på, at røvere har foretaget overfald gennem lyrehullet. Der gives også 
eksempler på, at røverne under nedstigningen gennem lyrehullet er blevet 
dræbt, da de i dette øjeblik var værgeløse skiver for beboernes våben.

Vi ser os nu videre om inde i stuen. Ildstedet, arnen, findes midt i stuen 
lige under lyren, som røgen skulle trække igennem. Arnen var en firkantet 
plads omgærdet med sten; den var stuens midtpunkt, hvorfra lys og varme 
udgik. Bænken var anbragt langs stuens langvæg, og højsædet, hvor hus
bonden havde sin plads, var lige ud for arnen. Selv den døde bæres tre gange 
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omkring arnen, inden han stedes til hvile. Den værste ulempe ved den åbne 
arne var røgplagen. Beboerne levede i en stadig blanding af røg og træk. Når 
døren var lukket, var stuen fyldt af røg, og når døren åbnedes, gik man i en 
stadig blæsende træk.

Et fremskridt var det, da man hittede på at mure en ovn op af ler. Denne 
krævede knapt så meget brændsel; men røgplagen var lige slem, og brand
faren ikke mindre. Når ilden skulle optændes med lyng eller kvas, røg gni
sterne op mod det stråtækte tag — i huset fandtes jo intet loft.

Endelig, da man fandt på at lave en skorsten på ovnen, hjalp det for røgpla
gen. Først nåede skorstenen op til hanebjælkerne, senere op under lyren; men 
det varede ikke længe, inden skorstenen nåede op over taget. Vi kunne synes, 
at det var underligt, at man ikke murede oven ud over taget, når man først var 
kommet så langt, det var jo kun skorstenspiben, der manglede. Men det var 
ikke så lige til med en skorstenspibe. En skorsten opklinet af ler kunne ikke 
holde til al slags vind og vejr. Når det regnede, ville den falde sammen, og en 
skorstenspibe muret af brændte sten kunne den klejne, lerklinede skorsten ikke 
bære; desuden var brændte sten i middelalderen en dyr vare. Trods flere kon
gelige påbud om ikke at lave skorstene, der endte lige under taget; men at 
mure ovenud over taget, holdt den gamle skik med lyrehuller sig langt op i 
tiden. I Nordjylland fandtes huse med lyrehuller i taget helt op til år 1800.

Sovepladserne i en sådan stue var spredt over hele stuen. De fornemste 
sovepladser var bordet og bænkene, hvilke bestod af planker lagt over nogle 
i gulvet nedrammede pæle. De, som ikke kunne få disse pladser, måtte nøjes 
med det bare gulv, hvilket ofte bestod af den bare jord. Man ville jo helst 
nærmest arnen, hvor der var varmest, men derhen søgte også småkreaturerne, 
så man for at få plads ofte måtte skubbe en gris eller kalv til side og tage 
plads med ryggen op til et eller andet dyr — gris, kalv eller får; dette varmede 
så dejligt. Hanen med hønsene havde deres pladser oppe på hanebjælkerne. 
Fra hønsene kunne undertiden falde noget ned i hovedet på de på gulvet 
sovende personer; dette kunne være ubehageligt, men dette tog man med som 
uundgåeligt.

Husbonde og madmoder havde ofte soveplads i et hjørne af stuen på noget 
halm, som de lagde sig på og trak et skind over sig.

Senere satte man panel op om denne soveplads, hvilket lunede og gjorde 
sengen varmere; men da halmen i en sådan seng aldrig blev fornyet, kun 
lagde man ny halm oven på det gamle, når dette sank sammen, og sengen 
blev snart et yndet opholdssted for forskellige slags mindre behagelige husdyr, 
som mus, rotter, ildere, snoge og hugorme, foruden de velkendte små sorte 
springere og de små, grå kravlende gæster. Disses nærværelse i sengene tog 
man som en selvfølge. Man afførte sig kun alt tøjet, når man gik i seng, så 
kunne man stryge de små grå af den bare krop, når man stod op. Alle disse 
gæster holdt sig i ro om dagen; men om natten blev de levende og kom 
frem og lavede uro. De små grå var de værste at komme af med; de holdt til 
i skindene. Den eneste måde, man havde at komme disse til livs på, var på en
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varm sommerdag at hænge skindene ud i solen og så banke skindene af med 
en kæp. Den gamle landpost Bertel Laursen, som boede lige over for Mollerup 
skole, har fortalt, at i hans barndomshjem, der lå, hvor nu Mollerup brugs
forening ligger, fandtes i hans barndomstid engang i sengehalmen en ilder
rede. Ilderne havde deres ind- og udgang til reden mellem husets grundsten.

Omtrent således har flertallet af middelalderens bondehuse set ud og været 
indrettede. Formålet med husene var at have tilflugtssted, hvor man kunne 
finde husly i dårligt vejr og varme, tillige et sted, som kunne forsvares i de 
urolige tider, hvor lovløsheden rigtig trivedes.

Nyere tid, 16., 17. og 18. århundrede

I slutningen af middelalderen begyndte bindingsværkshusene at vinde rig
tig fodfæste, disse hustyper, som der endnu findes mange af på landet. Over
gangen fra bulhuse til bindingsværk er sket lidt efter lidt. I det 17. og 18. 
århundrede er der stadig i skovrige egne bygget mange bulhuse side om side 
med de lerklinede bindingsværkshuse.

Af bulhuse er ingen bevarede i Linaa sogn; men af rigtig gamle bindings
værkshuse findes enkelte, således i Mollerup et par stykker. Det ældste i 
Mollerup er sikkert matr. nr. 5g, tilhørende Linaa kommune. Huset ligger i 
nærheden af skolen og er nok sine 300 år gammel; til sydenden er senere 
bygget lidt til, og i denne tilbygning er indsat et stykke bindingsværk, hvori 
er indhugget anno 1617, d. 8. marts. Dette stykke tømmer er rest af en 
gammel skorstenshammer fra Vestergården i Mollerup. Ved siden af dette 
hus ligger et andet ligeledes meget gammelt hus med vendrede og lerklinede 
vægge og en kolossal skorsten. I Mollerup by findes flere gamle huse, men 
disse to er sikkert de ældste.

I Linaa by findes også en del gamle huse, bl. a. en gård og et hus opført 
i ryttertiden. Gården tilhører nu gårdejer N. Pedersen.

Der kan ligge et enkelt gammelt hus hist og her i sognet; men ellers er 
største parten af disse nedrevne eller ombyggede. Alt det gamle forsvinder 
lidt efter lidt, og nyt opbygges i stedet.

Overgangen fra huse med kun een stue til huse med flere rum er også sket 
efterhånden. Indgangsdøren er flyttet til det sydvestlige hjørne af huset, og 
ved en tværvæg er afsondret den vestlige gavl, hvorved der er blevet plads 
til en lille forstue og et lille kammer bagved. Derved undgik man den stærke 
træk og slud i stuen, hvergang yderdøren åbnedes. Denne forstue (frammer- 
set) gik efterhånden over til at blive køkken. I kammeret bag frammerset 
opbevarede husmoderen madvarer, kister med husets bedste tøj og andre 
kostbarheder. Efterhånden indrettede man flere stuer i huset til de nukendte: 
Dagligstue, soveværelse, storstue osv.

Af den gamle lerovn udvikledes efterhånden de brændselsbesparende jern
ovne. Man opdagede jo efterhånden, at det store leruhyre med de tykke vægge
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Ane Vests hus i Linaa. Fra ryttertiden

slugte en kolossal mængde brænde, inden lervæggen blev opvarmet og kunne 
afgive varme til stuen. En tyndere væg ville lettere og hurtigere kunne op
varmes og sende sine varmestråler ud i stuen. Man fandt da på at lave små, 
firkantede lerskåle og indsætte disse i ovnvæggen. Disse lerskåle gennem- 
trængtes nu hurtigere af varmen end den tykke lervæg; men der var den ulempe 
ved dem, at de var skøre og gik let i stykker. Børnene syntes desuden, at det var 
morsomt med en pind at stikke hul i lerskålene, så at de kunne se ind til ilden 
i ovnen.

En forbedring var det, da man fandt på at lave skålene, som man kaldte kak
ler, af jern. Navnet går igen den dag i dag i ordet kakkelovn trods det, at der i 
vore kakkelovne ikke findes en eneste kakkel. Disse jernkakier var mere mod
standsdygtige og vandt mere og mere indpas hos befolkningen. Man indsatte 
snart flere og flere kakler; til sidst lavede man hele ovnen af jern og nåede frem 
til bilæggerovnen, der har været brugt indtil vore dage; dog vedblev man endnu 
i mange år at have fyret på den åbne skorsten.

Det er en stor udvikling, der er sket med hensyn til bøndernes boligforhold 
og levemåde siden oldtiden. Hvad ville vore nutidshusmødre sige, hvis de skulle 
bo i slige huler, som man boede i for nogle århundreder siden sammen med 
både ønskede og uønskede husdyr og uden vinduer med blomster og gardiner 
og have soveplads på den bare jord i nærheden af ildstedet. Nutidens mennesker 
ville grue ved tanken.

Modsat ville datidens mennesker sikkert heller ikke føle sig tilfredse med 
vore forhold og i vore omgivelser. De ville slet ikke kunne trives i nutiden.
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Bøndernes indbo eller bohave i nyere tid
I det 16. århundrede begynder man hos bønderne at afløse de faste senge, 

borde og bænke osv. med forskellige løse, uligeartede møbler.
Af halmlejet i krogen udvikledes himmelsengen, og af det faste bord på de 

i gulvet nedrammede pæle det løse, men som regel svære og tunge bord, der 
ikke var let at flytte, hvorfor det i regelen havde sin faste, bestemte plads foran 
bænken med husbondepladsen eller højszedet.

Bænken har haft den rigeste udvikling; af denne har udviklet sig:
1) Slagsengen eller slagbænken, der altid var fyldt med sengetøj og lod sig 

om natten udstrække, så den da udgjorde et bekvemt og behageligt natteleje; 
om dagen var den en udmærket siddeplads.

2) Kistebænken eller standkisten; dette tunge, jernbeslåede stykke møbel 
med de svære låse og hanke var ikke let flyttelig, hvorfor dette også gerne 
havde sin faste plads. I standkisten opbevaredes det bedste tøj (kisteklæderne), 
ofte også værdifuldt sølvtøj. En standkiste havde jo som før nævnt meget svære 
låse og var med det solide jernbeslag ikke let for en tyv eller røver at opbryde 
eller sætte sig i besiddelse af.

I svenskekrigen 1658 kvalte således en jydsk bondekone en svensk rytter, 
der ville plyndre hendes standkiste, ved at vælte det tunge kistelåg ned over 
ham, da han rodede i kisten, og springe op på låget og sætte sig, til han var kvalt.

3) Som udløbere af bænken må vi også nævne skabet, både det almindelige 
skab, hjørneskabet, hængeskabet og den i gamle dage almindelige trekantede 
amagerhylde eller »Pirremi«, som man gerne kaldte den.

4) Stolen er ligeledes udviklet af bænken. De første stole var meget svære og 
tunge i forhold til nutidens lette stole.

5) Endelig skal nævnes dragkisten med de mange store skuffer på siden. 
Navnet kommer af at drage skufferne ud.

Alle disse forskellige møbler finder man nævnt i de gamle skifteprotokoller. 
Når en mand eller hans kone døde, og den efterlevende ville gifte sig igen, blev 
der holdt skiftesamling, og alt i boet blev registreret og vurderet. Disse gamle 
skifter, som findes i landsarkivet, er meget interessante at studere. De fortæller 
os, hvad vore forfædre har ejet, og ofte hvorledes deres stuer har været møble
rede. Der findes fra Linaa sogn mange både rige og fattige skifter, hvoraf nogle 
enkelte her nedenfor skal nævnes.

I skifterne findes også fortegnelse og vurdering af heste, kreaturer og avlsred
skaber, kort sagt alt til boet henhørende.

I disse gamle fortegnelser over indboet i stervboerne (dødsboerne) finder 
man nævnt borde, stole, himmelsenge, skabe, kister, kandebænke (tallerken
rækker), hængeskabe osv., sølvtøj, kobber, messing, tin og blikgenstande, hvor
imod jernkakkelovne kun findes i enkelte velhavende hjem. Man brugte i bon
dehjemmene mest den murede ovn eller skorstenen som varmegiver og til mad
lavning.

Billeder på væggene og bøger findes kun hos enkelte velhavere; ligeledes ser 
man sjældent, at bønderne er i besiddelse af våben. De måtte jo kun skyde ulve 
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og ræve, al anden jagt var forbeholdt herskabet. Selv selvejerbønder måtte ikke 
jage på egen ejendom. Når der i skifterne nævnes en bøsse, er det gerne en 
gammel, rusten genstand, der i mange år ubrugt har hængt på bjælken i bon
dens stue. Undertiden nævnes en kårde eller sabel. Det kan være efterladenska
ber fra svenskekrigen; nogle af disse har måske tilhørt krigere, der er dræbt af 
bønderne.

Som prøve på, hvorledes det så ud hos bønderne i Linaa sogn i det syttende 
og attende århundrede skal her efter skifteprotokollerne hidsættes fortegnel
serne over indboet i 3 stervboer (dødsboer) — to velhavende og et fattigt.

Først anføres et bo fra Mollerup; det er fra år 1738. Boet er meget velha
vende; det er den rige Laurids Nielsens. I anledning af, at hans tredie hustru 
Maren Bertelsdatter er død, skal der da holdes skiftesamling. Præsten i Linaa, 
magister Clemen Poulsen, er vitterlighedsvidne. Tilstede er også Laurids Niel
sens søn Hendrik Moldrup.

I boet findes følgende:
Rede penge: 4 V2 specie rdlr., 10 stkr. 8 marks daler, 61 stkr. croner (en mønt, 

bl. a. slået af Chr. 4.), 2 stkr. halve do., courant 25 rdlr. 1 mark 5 skili.
Sølv: Et bukket sølvbæger med bogstaverne R. J. S. M. og M. N. D. Årstal 

1695. Bægeret vejede 11 Vi lod (ca. 180 g).
Et lidet bæger med 3 knopper (mål). Indvendig forgyldt.
Et lidet sølvbæger uden knopper med bogstaverne N. P. S. og M. N. D. (Lau

rids Nielsens forældres navne).
Et forgyldt gammeldags trekantet saltkar, der vejede 12 lod (ca. 188 g).
En liden dreven saltskål med bogstaverne N. D. K.
En mindre do. med bogstaverne A C. J. D. 1686.
4 slette (ugraverede) sølvskeer med bogstaverne P. N. M. J. 1695.
En glat do. med bogstaverne L. N. S. K. H. D. 1695 (Laurids Nielsens og 

hans anden hustrus Karen Hendriksdatters navne). De blev gift den 31. oktober 
1695.

3 gammeldags do med knupper på skafterne med bogstaverne N. M. S. O. 
N. D.

2 stkr. af omtrent samme slags med bogstaverne N. M. C. M. D.
Tin: 3 fade med bogstaverne J. K. S. — K. C. D. F. 1688. 6 gamle umage do.

6 hamrede tallerkener. 5 gamle, ubrugelige do. 1 flaske med skruer. 1 skål og 
Vi pot (mål). 1 pot (mål).

Messing: 4 lysestager, 1 fyrfad, 2 bekken, 1 gi. sengebekken, 1 kedel på 4 
kander (8 1), 2 små do.

Kobber: 5 bryggerkedler, 4 børstekedler (børste = skinke) til at lægge 
flæsk i, 1 tragt, 1 dørslag.

Malm: 1 4-lispunds vægt, 2 morter med støder, 1 strygejern med bolt, 1 
malm pande.

Blik: 1 rivejern, 2 lyseforme, 1 lygte.
Jernsager: 2 jerngryder, 1 ny kakkelovn, 2 høleer, 1 trefod, 2 skjerknive med 

kiste (hakkelseknive), 1 hegle, 2 økser, 1 gi. bredøkse, 1 buesave, 1 båndkniv, 
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1 gi. ubrugelig tømmersave, 1 lund naver, 1 spegerbor, 1 gi. bøsse fyr, 1 stor 
naver, 1 huggejern, 1 gammel flint (gevær), 1 kårde, 3 skorstenslænker, 1 pal
lask (ryttersabel), 1 ildskovl, 1 ildtang, 1 rist, 1 liden stålstang, 1 bradspid, 2 
langjern, 3 plovskiere, 1 grimskaft, 1 fjederlås med lænke, 1 gravspade, 1 tør- 
vespade.

Sengetøj: 5 senge, klæder, sengedækker, omhæng, kapper.
Bænkehynder, brogede læder bænkehynder, 2 gi. gyldenlæder hynder.
Lintøj'. 1 drejelsdug, 5 alen lang, 1 do. med broderi, 1 par hørgarns lagener, 

3 par blårgarns do.
Trævarer: En mængde egekister (hele og halve), ege- og askeborde med 

drejede ben (kugleborde, et sådant kugleben blev for nogle år siden fundet ved 
grøftegravning i egnen ved Mollerup). Bordene havde skuffer med låse. Kan
debænke, store skabe med flere rum, 3 egesenge med himmel over, 2 senge 
uden himmel, flere stobe (til at drikk øl af), 2 bryggerkar til 6 tdr., 1 liden do.. 
2 ballier, 1 brændevinstønde, flere halvtønder, 1 øltragt, 1 kværn, 1 bagetrug, 
1 salttrug, 4 staukar, 4 pibestobe, 1 træbimpel, ballier, stripper, ostekopper, 
brændevinsbimpel, 1 flettet kurv, træskåler, 1 puster, 2 ostehylder, 30 stkr 
egefjæl, 4 skilderier i sorte rammer, 4 boutillier, 2 små brændevinsglas, 1 sten
krus med tinlåg.

Besætning: 13 heste, 13 køer og kvier, 27 får og lam, 8 svin, 13 stude.
Vogne og avlsredskaber: 3 vogne, hvoraf 1 er stadsvogn, 1 plov, 2 harver, 1 

med jern og 1 med trætænder.
Et bo fra Haarup, knap så rigt, er sognefoged Hans Jacob Bæhrs opgjort ved 

hans kones død 1752. I dette fandtes:
Sølv: 2 sølvbægre, 7 skeer, 1 sølvlåget brun krus med specie medaille i låget 

1632.
Kobber: 1 kedel i gruen på 3 fjerding rum, 2 kedler til, 1 fortinnet potte, 1 

fyrbækken, 1 gi. the kedel.
Malm: 1 morter.
Messing: 2 kedler, 1 tobaks fyrfad (til at sætte ind på bordet med gløder i til 

piberne), 1 fad at sætte på en kakkelovn, 1 lysestage.
Tin: 5 flade fade, 1 stor do., 2 suppefade, 1 dus. tallerkener, 1 saltkar, 2 lyse

stager, 1 pottemål.
Jernfang: 1 jernvindofen (kakkelovn), 6 rdlr., 1 mindre do., 1 jern bilægger, 

2 gryder m. m.
Sten- og glassager: 1 thepotte, 1 hollandsk krus med tinlåg, 2 spølkum (kop

per uden hank), 1 par thekopper, 2 vinglas, 4 ølglas, 2 spejle.
Sengetøj'. 4 sengs klæder.
Lintøj: 1 par hørgarns lagener, 6 blårgarns do., 3 dreilsduge, bygkornsmøn

ster, 2 dreils servietter.
Træsager: 4 egeborde, 15 stole, 2 lænestole, 1 brun anstrøgen cheverdan 

(stumtjener), 1 gi. brætspil med brikker, complet, 1 egebænk, 1 fyrrebænk, 1 
gi. panel kiste af eg, 1 gi. bøge pibestob, 1 do. af enebærtræ, 1 gi. panel skab af 
eg med 5 låger, 6 sibøtter, 2 træskåle, 3 stripper, 1 kjærne, 1 flødebøtte, 1 rødt
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hængeskab af eg, 1 do. panel, 2 heel øltønder, 2 kar på tdr., 2 ankere, 1 tapkar, 
1 såe (?) med øre, 3 bøge standfjerdinger. Boet taxeredes til 164 rdlr.

Endelig skal nævnes et fattigt bo fra Laven 1672. Det er Laurids Sørensen, 
der skifter med sin søn efter konens død.

I dette bo fandtes kun følgende:
1 skive (bord) med åben fod, 4 mark, en ¥2 kiste uden lås, 1 rdlr., 1 lidet ud

skåret skrin, 3 mark, 1 gi skrin med lås, 12 skili., 2 kringstole, 8 skill., 2 seide, 
16 skill., 2 bærløbe, 8 skill., 2 grouløbe, 8 skill., 1 øltønde, 12 skill., 1 ballie, 6 
skill., 1 strippe, 3 skill., 1 spand, 2 skill., 1 bøtte, 4 skill., 8 malkekar, 1 mark, 
2 bøsninger til hjul. Det er muligt, boet er efter en af de Laven-bønder, der i 
svenskekrigen var bragt ril tiggerstaven.

Bøger, skilderier findes som før nævnt kun hos enkelte velhavende bønder. 
Således bl. a. 1725 2 skilderier i ramme hos Anders Christensen i Skjellerup 
og hos rytterbonden Christen Andersen, Skjellerup, nævnes i hans stervbo 1731 
»Dend nye bibel, 1 nye psalmebog og 5 andre bøger«.

Anders Christensen har efterkommere i Mollerup den dag i dag.

De gamle landsbyers beboere, deres liv og færden.

Vi har nu hørt lidt om gårdenes og husenes udseende og indretning og om, 
hvorledes det så ud i de gamle bondehjem i hine fjerne tider.

Nu vil vi gå over til at se på, hvorledes de mennesker, der dengang boede i 
Linaa sogns landsbyer, levede og virkede, hvorledes livet formede sig for dem,
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både i helligt og søgnt, i fest og glæde som i sorg og modgang. De gamle 
landsbyer i Linaa sogn har fra byernes opstående haft den samme beliggenhed 
gennem tiderne som nu; kun Skjellerup har skiftet plads; denne by har en
gang ligget noget mere sydligt.

Byerne har skiftet udseende, idet en del af gårdene er udflyttede, og de gamle 
huse efterhånden er erstattede med nye.

Før udskiftningen i slutningen af det attende århundrede lå så godt som alle 
gårde og huse klumpede sammen i landsbyerne. Den landsby, hvor mindst ud
flytning har funden sted, er Mollerup. Inde i eller nærmest landsbyerne havde 
man tofterne, dernæst indermarken og længere ude de uopdyrkede overdrev, 
der kun benyttedes til græsning for heste, kreaturer og får; disse stod under 
byhyrdens opsyn.

Vi tænker os, at vi en morgen ganske tidligt en sommerdag omkring 1730 
befinder os i en af de gamle landsbyer i Linaa sogn, f. eks. Mollerup.

Alt er stille i byen, kun en hane galer i et af de gamle, lave, stråtækte huse. 
Pludselig hører vi hovslag på den gamle landevej, der går gennem Hesselsko- 
ven, de kommer nærmere. Det er budfogeden, der er ude at ordre bønderne til 
hovarbejde på Silkeborg. Først rider han ind i Vestergården og Hjortgården, 
derefter til de andre gårde i byen, kun i Storgården rider han ikke ind; der bor 
den rige Laurids Nielsen, han er selvejer og fritaget for hovarbejdet. Alle de 
andre gårdmænd, Rasmus Mogensen, Jens Sørensen, Niels Thomasen, Jens 
Rasmussen, Rasmus Nielsen og Jens Sørensen, må sende karle og køretøjer til 
Silkeborg.

Der bliver nu liv i gårdene. Mandfolkene med de røde huer på hovedet 
og iført stumptrøjer, knæskindbukser, 
ufarvede strømper kommer klaprende 
i de langovrede træsko over den sten
pikkede gårdsplads og får travlt med 
at gøre redskaber og køretøjer i stand 
til den lange hovdag på Silkeborg. Det 
gælder om ikke at komme for sent; thi 
så bliver man ikke gode venner med 
ridefogeden. Madmoderen og pigerne 
er travlt beskæftigede med at gøre 
madtejnen klar, hovfolkene skal jo 
have mad til hele dagen. Nogle skil
linger skal karlene også have til at 
købe brændevin for i Silkeborg kro.

Snart drager hovfolkene ad den gam
le landevej mod Silkeborg. Måske mø
der de og slår følge med hovfolkene 
fra Linaa og Haarup. Karlene og de 
unge piger, som i høsttiden må følge

Træskomand (P. Bjørnhok), Haarup med på hovarbejde, synes, at det er
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Der laves træsko

morsomt at komme på hovmarken; der træffer man så mange andre unge 
mennesker, med hvem man kan stifte bekendtskab. Deres husbonde er ikke 
glad for hovarbejdet på herregården; thi da forsømmes arbejdet derhjemme.

Når det ikke var hovdag, arbejdede bønderne på de hjemlige marker med 
de gammeldags klodsede redskaber, hjulploven, der skulle trækkes af 6 heste, 
træharven med træ- eller jerntænder. I høst og slæt måtte man bruge de tunge 
hjemsmedede leer og forke osv. Arbejdet i marken bestemtes på bystævnet.

Når hovfolkene ved aftenstid drog hjemad efter den lange hovdag, var der 
liv i gemytterne, ganerne var fugtede af kromandens brændevin, og det gav 
humør. Enkeltvis var man ikke dristig ved at begive sig i mørke gennem sko
vene. De mange historier, man havde hørt om røveroverfald, gengangerhisto
rier osv., ophidsede fantasien; men nu, man var så mange i følge, var modet 
højt, og ingen ængstedes. Det bliver sent, inden man når hjem til den gamle 
landsby.

På morgenstunden kommer også byhyrden blæsende i sit kohorn, så véd 
man, at nu må man have kvæget drevet ud af gårdene, så byhyrden kan tage 
dette med ud til overdrevene. Snart har han samling på kvæget, og nu går 
det ad de brede forter ud til de fjerne græsgange på de store, fælles overdrev, 
hvor byhyrden har ansvar for og pligt til sammen med nogle drenge at passe 
alle de dyr, der er ham betroet. Dog ikke så sjældent forvilder et dyr sig og 
bliver borte og må efterlyses ved kirkestævne. 1 så tilfælde er det ikke rart for 
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byhyrden at komme hjem til landsbyen til ejeren af det bortkomne dyr. Nå, 
byhyrden får sig en overhaling, fordi han ikke har passet bedre på. Andet 
sker der ikke; det kan ikke hjælpe at forlange erstatning af hyrden, han ejer 
som regel intet. Byhyrden går da hjem og slukker ved hjælp af brændevins
flasken mismodet over røffelen.

Navne på byhyrder eller markmænd, som de senere kaldtes, træffer vi 
mange af både i kirkebøger og andre steder. Det var fattige folk, der fik den 
bestilling mod kost, fribolig og lidt penge.

Bysmeden

En anden embedsmand i det gamle bysamfund var bysmeden, der blev 
fæstet af gårdmændene i landsbyen. Denne var uden tvivl landsbyens vigtig
ste bestillingsmand. Hans løn var: Nogle penge, fribolig i byens smedehus, en 
lille jordlod, som gårdmændene drev for ham, desuden fik han af hver gård 
noget korn, hø og halm. Smeden fik ligeledes materialer og kul hos den gård
mand, han arbejdede for. Ligeledes måtte vedkommende gårdmand give sme
den kosten denne dag og sende en karl merbringende en flaske brændevin til 
smedien. Karlens arbejde bestod i at slå med forhammeren. Når smeden ikke 
havde arbejde for nogen bestemt i byen, havde han lov til at arbejde for sig 
selv eller for hvem som helst.

Byens smedie var samlingssted for landsbyens folk; der hørte og fortalte 
man nyt fra nær og fjern. Aviser kendtes dengang ikke. I smedien kunne man 
få en ledig stund fordrevet.

De gamle bysmede havde skyld for at være fordrukne; vist er det, at sme
den skulle holdes i humør med brændevin. Nogle steder var det skik, at man 
for at få adgang til en sludder i smedien, måtte møde med en halv pægl 
brændevin. — Smedien var et slags hjemligt forlystelsessted. Når man skulle 
have et stykke arbejde udført i smedien, måtte man som før nævnt møde med 
en flaske brændevin, en flaske øl og en god madpakke til dagens fortæring 
og så et par stærke arme til at svinge forhammeren med. Selv om smeden var 
fordrukken, rå og brutal, var han alligevel æret og afholdt i det lille bysam
fund. Han var en kraftkarl, man så op til.

Smediens beliggenhed i landsbyen kunne være forskellig. I Linaa lå den 
midt i byen, i Laven sydøst for byen, i Mollerup mod nordvest.

En lille historie om en gammel bysmed i Mollerup skal her fortælles:
Bysmedens navn var Peder Nielsen, han boede i det gamle smedehus i den 

nordvestlige del af Mollerup by tæt ved Vestergården. Nedenfor på trekanten 
var den gamle, nu nedbrudte smedie. Smedehuset står endnu, men bruges ikke 
mere til beboelse.

Stor og stærk var Peder Nielsen, en rigtig type på en gammel bysmed i 
fordums dage. Bister så han ud, og bister var han. Gud nåde den sølle karl, 
der kom til smedie med for lidt brændevin; han var ikke meget værd, når han 
efter endt dagværk i smedien om aftenen gik hjem til gården. Hans arme var
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Den gamle smedie i Skjellerup

så trætte af at bruge forhammeren, at han næppe magtede at løfte denne til 
sidst. Desuden havde han jo hele dagen været skive for smedens spydigheder.

Engang skulle Peder Nielsen til Skanderborg med en sum penge. Han lånte 
da en hest i en af gårdene at ride på og begav sig på vej efter Skanderborg.

Som den tørstige svend, smeden var, måtte han selvfølgelig gæste alle 
kroerne, både de lovlige og ulovlige, på sin vej.

I en af disse kroer sad et par fordægtige fyre, der snart opdagede, at smeden 
havde en del penge hos sig. De to stak så af i forvejen. Smeden gav sig god 
tid, men blev endelig færdig, kom på hesten igen og red videre.

Nogen tid efter nåede han de to fyre, og da han var ud for dem, sprang de 
pludselig frem og greb fat i hestens hovedtøj; men smeden greb den ene i 
dennes lange hår og gav samtidig hesten af sporerne, så denne fo’r frem. Den 
anden røver måtte slippe sit tag, medens han, som smeden havde fat i håret 
på, måtte følge med.

Da smeden efter en stunds forløb syntes, at nu kunne det være nok, løftede 
han røveren i håret lidt op fra jorden og gav derpå et stød, så fyren slap med 
et brøl, men smeden beholdt håret. Smeden red så videre til Skanderborg og 
fik afleveret sine penge. På hjemevjen var der ingen, der angreb smeden. Den 
skalperede havde sikkert fået nok af at være nær en smedenæve. — Slig en 
bedrift højnede selvfølgelig smeden i den lille landsbys beboeres øjne.

Foruden smedene fandtes i landsbyerne i Linaa sogn også mange andre 
håndværkere, hvis navne vi stadig træffer på i de gamle kirkebøger og andre
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arkivalier. Der nævnes gang på gang navne på snedkere, bødkere skrædere, 
skomagere osv. Landsbymusikanter finder vi også; de hørte jo med til lands
byens forlystelsesliv. . .

Endelig fandtes og dyrkedes et håndværk i Linaa sogn som 1 alle de sogne, 
der lå i nærheden af de store skove omkring Silkeborg, nemlig træskohånd
værket. Det var en meget gammel industri her i nærheden af de store skove, 
hvor der var træ i mængde, og hvor man hentede materialerne, lovligt eller 
ulovligt. Bondebefolkningen betragtede fra gammel tid skovene som fælles 
for alle, så man ikke behøvede at spørge om forlov til at hente træ. Skønt 
myndighederne idømte strenge straffe for skovtyveri, vedblev bønderne dog 
at »redde træ«, som de kaldte det.

Træskohåndværket er ældgammelt, det findes omtalt flere hundrede år 
tilbage. For knapt hundrede år siden lavede man træsko i næsten hver gård og i 
hvert hus i Linaa sogn. Gårdmændene lavede selv træsko og havde gerne 
nogle træskokarle i gården til at lave træsko for sig. Gårdmanden leverede 
træet, og træskokarlen fik betaling for de træsko, han lavede. Husmændene 
lavede træsko for egen regning.

Træskohåndværket var en hyggelig hjemmeindustri. Tidligt om morgenen 
kunne man fra næsten hvert hus i landsbyen høre øksens eller savens klang. 
At lave træsko var et hårdt arbejde; man begyndte tidligt om morgenen og 
blev ved om aftenen til sengetid.

Det gav gode penge at lave træsko. En dygtig træskokarl kunne omkring 
1850—60 tjene fra 4—6 mark om dagen foruden kosten, medens en daglejer 
på samme tidspunkt kun fik 28 skilling eller højst 2 mark i dagløn.

Det var derfor ikke underligt, at mange unge karle slog sig på træskohånd
værket i stedet for landbruget. 1850 fandtes i Linaa sogn 59 træskomænd, 
hvilket antal steg, indtil det i begyndelsen af halvfemserne begyndte at gå 
tilbage. Nu er denne hjemmeindustri helt forsvundet; denne er nu gået over 
til fabriksvirksomhed.

Beboernes liv gik i de gamle landsbyer i Linaa sogn, når de ikke blev rystet 
op af krige, pester eller kongebesøg, sin stille gang. Der skete som regel ikke 
store begivenheder i de gamle landsbyer. Livet gik sin normale gang. — Om 
hverdagene havde bønderne deres daglige arbejde på de hjemlige marker, 
hvilke bearbejdedes med de tunge hjulplove, trukne af 6 heste.

De tunge, klodsede avlsredskaber fordrede megen trækkraft, hvorfor man 
i bøndergårdene gerne i gamle dage havde mindst lige så mange - under
tiden flere — heste end køer.

Hovarbejdet på Silkeborg tog også meget af bøndernes tid på hverdagene. 
Her har vi særligt omtalt mændenes arbejde; men kvinderne var heller ikke 
ledige.

Medens mændene havde travlt ude, havde kvinderne ikke mindre at bestille 
inde med madlavning, vask, bagning, brygning, malkning osv.
mJlkebrØdT denne af mælkemad (grØd, vællin&
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Høstfolk i Haarup (Vcngslægten)

Bagningen skete efter dejgens ælt
ning i husets eller gårdens murede ovn.

Man drak meget øl i gamle dage, 
hvorfor der ofte måtte brygges.

Når mælken havde båret fløde, skul
le denne kærnes til smør, hvilket kunne 
tage lang tid, særligt hvis fløden var 
»forgjort«, så kunne kærningen helt 
mislykkes.

Et tillæg til kvindernes arbejde var 
også fabrikationen af familiens klæde
dragt, der lavedes af fårenes uld, det 
skulle kartes og spindes til garn, som 
så af væveren blev lavet til tøj.

Endvidere skal nævnes et stykke ar
bejde, der også i høj grad påhvilede 
kvinderne, og det var brændevinsbræn
dingen.

Brændevinen er vist kommet i brug 
her i midten af det 17. århundrede, 
men allerede i begyndelsen af det 18. århundrede blev hjemmebrænding for
budt, og senere blev det tilladt militærpersoner, proprietærer, præster og 
degne at brænde til eget forbrug i egen husholdning. Salg af brændevin til 
andre var forbudt, men dette overholdtes ikke, bl. a. ser vi, at præsten i Linaa, 
Clemen Poulsen, har udsalg af brændevin i gi. Laven, og degnen i Linaa, Joen 
Olufsen, solgte også brændevin.

Endelig 1791 blev al hjemmebrænding forbudt, og der idømtes meget 
strenge straffe for overtrædelse af forbudet.

Trods udsigten til de strenge straffe vedblev bønderne dog i Linaa at 
brænde.

Når regeringens kontrollører kom til en landsby for at opdage, om der 
fandtes brændevinstøj (dette var gerne af kobber), skyndte man sig gerne, 
hvis der var tid, at skjule dette i damme og slige steder. Således har de to nu 
udtørrede lavninger på Mollerupgårds mark »Store og lille brændevinskær«, 
muligvis i forrige tider været skjulesteder for brændevinstøj. Ligeledes kan 
»Kobberbroen« på samme mark have navn af samme oprindelse.

En lille historie om øvrighedens jagt på brændevinstøj skal her fortælles.
I en landsby havde beboerne fået nys om, at kontrollørerne var på vej for 

at opdage ulovlig brændevinsbrænding.
Da kontrollørerne kom kørende, var byen som uddød, kun var alle byens 

drenge samlede på vejen, hvor vognen kom kørende med »Snushanerne«, som 
bønderne kaldte dem. Så snart vognen nåede landsbyen, begyndte drengene at 
overdænge vognen med sten. En mand kom nu ud og løb efter drengene og 
skældte ud, fordi de slog med sten på øvrighedens vogn; men imellem hvi
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skede han til en af drengene: »Du ramte ikke godt nok, du må sigte bedre!« 
Kontrollørerne måtte vende om og køre deres vej. — De kom selvfølgelig 
dagen efter med forstærkning; men da var alt brændevinstøjet naturligvis 
borte.

Dette var lidt om bondens liv på søgnedagene. På helligdagene mødte man 
jo i den gamle kirke, hvor Guds ord lød fra alter og prædikestol, og degnens 
og menighedens ikke altid skønne eller rene salmesang fyldte kirkerummet. 
Både degnens og menighedens stemmer var ofte rustne af brændevinen. Præ
stens prædiken kunne ofte være så lang, at mange af menighedens medlem
mer faldt i søvn eller længtes efter at komme ud i frisk luft og i den tætved 
liggende kro at få halsen skyllet med brændevin efter salmesangen og den 
åndelige føde i kirken. Mange, som havde langt hjem, aflagde ofte kroen et 
besøg både før og efter gudstjenesten, hvilket kunne give anledning til uro i 
kirken og gjorde det ikke sjældent.

I det hele taget spillede brændevinsdrikkeriet en meget stor rolle i bondens 
liv i gamle dage. Drikkeriet var meget udbredt, både blandt mænd og kvin
der. Ved alle fester og sammenkomster blev drukket store kvanta af øl og 
brændevin. Bøder, som idømtes ved bystævne, skulle som regel udredes i øl 
eller brændevin.

Gilder i anledning af bryllup, barnedåb, begravelse og lign, begyndte og 
sluttede ofte i optøjer og slagsmål.

Foruden det allerede nævnte slagsmål ved et barselgilde i Gjern 1693, 
hvori den Linaa-degn Joen Olufsen var indblandet, skal her anføres et slags
mål ved et bryllupsgilde i Linaa 1707.

En Mand, Jens Fruerlund, holdt sin datters bryllupsgilde i en af Smedegår
dene. Bryllupsgæsterne gerådede i slagsmål, og de var vist så godt som alle 
indblandede i dette.

Den, som det gik mest ud over, var Rasmus Borup. Blandt deltagerne næv
nes manden i gården, Rasmus Sørensen; desuden nævnes Jens Vestergaard, 
Niels Pedersen, Rasmus Bertelsen, Niels Alling, Christen Strunge, Anders 
Høgh, Mette Høgh, næsten hele selskabet, både mænd og kvinder var indblan
det. Slagsmaalet, der sluttede med, at Søren Borups kone, Mette Borup, kom 
skrigende og sagde, at de slog hendes mand ihjel. Derpå fo’r hun ind i bulte
riet og slog en af deltagerne, Peder Bertelsen, i hovedet med, hvad hun havde 
i hånden, så han faldt om på gulvet, og de troede, at han var død. Dermed 
endte slagsmålet.

Opgøret kom for retten og endte som sædvanlig med forlig. Tre af delta
gerne måtte betale bøder.

Man havde også ved dette gilde drukket 5 tdr. øl, 40 potter brændevin, så 
det var ikke så underligt, at gildedeltagerne var blevet hede i hovederne.

Ved begravelser gik det mindst lige så livligt til med drikkeriet. Der kon
sumeredes som ved andre gilder en mængde øl og brændevin.

For mange år siden var det almindeligt, at man vågede over den døde 
natten før begravelsen. En del af den afdødes venner og bekendte samledes i 
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huset. Efter et godt måltid tilbragte man natten med afvekslende salmesang 
og brændevinsdrikkeri.

Det har sikkert været temmelig lystige vågestuer.
Efter en sådan nat var det ikke så underligt, at nogle af gæsterne blev noget 

fugtige og usikre på benene på selve begravelsesdagen, når de på denne før 
jordefærden fik en god frokost med behørigt brændevin til. Der er endog 
fortalt, at det kunne hænde, at en af de, som bar liget, tumlede i graven under 
jordefærden som følge af beruselse.

Noget i samme retning, men dog ikke så grelt, passerede endog ved en 
begravelse i Laven i året 1898.

Det var ved en gammel gårdmands begravelse. Den gamle havde altid 
holdt af i gode venners selskab at få et godt glas brændevin eller rom.

Ved begravelsen var mødt den gamles drikkebrødre for at fejre den afdødes 
gravøl på »ha^derlig vis«. Ved frokosten før begravelsen forsynede disse sig så 
rundeligt med snapse og kaffepunche, at een af deltagerne, da man skulle 
køre til kirken, var blevet så overstadig, at han ude i gården tumlede omkuld 
og var så uheldig at lægge sig på langs i »Kjeldtruget«, der stod halvfuld af 
vand. Man måtte bære ham hen i laden, hvor han kunne sove rusen ud. Han 
nåede ikke at komme med til kirken.

Disse gamle drikkeskikke er vel en levning fra hedenskabets drikkegilder, 
der fejredes i anledning af både glæde og sorg.

Når de gamle nordboere kom hjem fra vikingetogene med stort bytte, blev 
begivenheden altid fejret ved et stort æde- og drikkegilde, hvor man pralede 
om kap af udførte bedrifter og i beruselse gjorde løfter om nye fremtidige 
togter til fjerne, fremmede kyster.

Ligeledes fejredes på samme måde afdøde høvdinges jordefærd ved et væl
digt »gravøl« til ære for vedkommende. Vi kender jo alle kong Svends gravøl 
i anledning af hans faders, kong Haraids død.

At der i forhistorisk tid er fejret mange af den slags gilder, behøver man 
ikke at tvivle om.

Nu i vore dage er disse gamle drikkeskikke heldigvis afskaffede. Gilderne 
fejres nu under mere stilfærdige former.

De gamle landsby ejendomme

GI. Laven

Når vi undtager den nordvestligste del, den del, der ligger nordvest for 
skolen, har byen ikke, hvad angår beliggenhed, forandrer sig ret meget i de 
sidste 175 å 200 år.

På et par enkelte undtagelser nær ligger gårdene på de samme pladser, 
hvor de har ligget i århundreder. Bygningerne cr fornyede, men beliggenhe
den den samme.
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For de små indsidderboligers vedkommende gælder det samme. Nogle en
kelte er forsvundne og et par nye i vor tid opførte, men helheden er ikke 

mepor ca 60 år'siden blev byens ældste hus nedrevet. Dette hus var sikkert 
opført lige efter svenskekrigen, da byen af fjenderne var bleven afbrændt og 
ødelagt. I dette hus var væggene vendrede og lerklinede, og vinduerne sma 
med blyindfatning.

Den nordligste gård i byen, matr. nr. 4a, var Dyhrslægtens gamle slægts
gård i Laven. .

Den første selvejer i gården var Jens Sørensen, han er født i Laven den 
24.-1. 1762 og var søn af Søren Jensen dér.

Jens Sørensen blev gift med enken Ane Jensdatter, hvis første mand hed 
Peter Dyhr, der vist havde gården i fæste.

Jens Sørensen fik nu gården i fæste af ritmester Hoff, Silkeborg.
1793 køber Jens Sørensen sin fæstegård af Hoff for 600 rdlr. Hartkornet 

på gården var 2 tdr. l5^ alb.
Pengene til at købe gården for lånte han af Christen Sørensen, Laven, mod 

1. pant i gården.
Jens Sørensens kone, Ane Jensdatter, døde den 2.-8. 1795, og Jens Søren

sens stedsøn, Søren Pedersen, får da i mødrene arv en obligation på 400 rdlr. 
mod 2. pant i gården. Denne stedsøn døde den 9.-1. 1807. Jens Sørensen har 
vel arvet ham.

Jens Sørensen gifter sig nu igen og denne gang med Mette Christensdatter. 
I dette ægteskab var en søn, Søren Jensen, der får gården efter faderen.
Efter Søren Jensen følger dennes søn, Søren Sørensen, og som den sidste af 

slægten i gården dennes søn, Christen Sørensen Dyhr, der nu bor i Laven 
stationsby.

Gården har da været i Dyhrslægtens eje i ca. 140 år.
Gården er nu udstykket.

Matr. nr. 5 a
Den næste gård pa samme side af gaden er matr. nr. 5a. Denne gård var før 

udskiftningen fæstet af Niels Nielsen, gift med Karen Nielsdatter.
1794 køber Niels Nielsen gården af ritmester Hoff for 600 rdlr. Hartkor

net på gården var ligesom de andre gårde i Laven 2 tdr. l5/<; alb.
Senere ejedes gården af Ole Pedersen, dennes søn Peder Olesen, dennes søn 

igen Ole Pedersen, kaldet Ole Lauen. Efter denne har gården været ejet af 
Søren Jensen, Henrick Blichfeld og Anton Gilberg, der var søn af Vester
gårdens ejer, J Gilberg, og gift med H. Blichfelds datter. Den nuværende 
ejer er Søren Jensen.

Matr. nr. 3 a
an^n flere «årde På gadens østside. Vi går derfor over på den
anden side af gaden. 1

Lige overfor matr. nr. 4 lå en nu forsvunden gård i den store med kampe
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stensdige inhegnede firkant. Denne gård er udflyttet og opbygget ude ved 
Puksø mose og kaldes nu »Jægerspris«. Gårdens matr nr er 3? d

1793 købte fæsteren Thomas Jacobsen gården af ritmester Hoff der io 
ejede hele Laven by. Prisen for gården var de 600 rdlr. og hartkornet det 
samme som de andre gårdes i Laven, 2 tdr. I5/« alb.

Senere ejere af gården er bl. a.: Rasmus Andersen, Poul Mathiasen. Nu ejes 
»Jægerspris« af fru Marie Nielsen.

Matr. nr. 2a
Ved siden af matr. nr. 3a, syd for denne ved gaden, lå gården, matr. nr. 2a; 

den var jo fæstegård som de andre Lavengårde.
1794 købtes den af fæsteren Jens Pedersen, hvis forfædre i flere slægtled 

havde været fæstere af gården. Det samme kan i øvrigt siges for flere af de 
Laven-gårdes vedkommende. Det var almindeligt, at søn fulgte efter fader 
som fæster af fædrenegården.

Gården er blevet flyttet lidt længere mod vest og kaldes nu Vestergården.
Gårdens ejere siden 1794: Jens Pedersen, Rasmus Jensen, Jens Peder Ras

mussen, J. Gilberg, Anton Gilberg.
Nuværende ejer er Kristen Møller.
Købesummen 1794 var 488 rdlr. Hartkornet 1 td. 5 skp. 15/« alb.
Den næste gård på denne side gaden er Laven hovgård, matr. nr. la, det er 

særskilt omtalt og derfor ikke nærmere omtales her.
Vi går da videre til den sidste gård i gi. Laven. Den ligger i den sydlige 

ende af byen, der er som delt i to afdelinger, den nordlige og den sydlige, ad
skilte ved en mose eller sump, hvor den gamle branddam findes.

Matr. nr. la
Ejendommen har matr. nr. 7a og var i gamle dage en gård som de andre 

gårde i Laven. Det meste af jorden er solgt, og hovedparcellen til ejendom
men er kun en lille firkant. På en del af gårdens jorder er »Solgården« byg
get; noget er solgt til Laven hovgård. Ligeledes er sikkert de små Kjærsgård- 
ejendomme bygget på jord fra matr. nr. 7a.

Den 13. marts 1794 købte Christen Pedersen garden af ritmester Hoff for 
600 rdlr. Hartkornet var 1 td. 2 alb.

Af navne på senere ejere skal nævnes: Niels Madsen, Peder Hedegaard, 
Laurs Fynbo, Laurs Kristian Laustsen; nuværende ejer er Viggo^ Laursen.

Mellem Kjærs mølle og gi. Laven fandtes for et par hundrede år siden ingen 
beboere. Bakkeskråningerne og skrænterne langs søbredden var skovbevoksede 
og tilhørte sikkert gården, matr. nr. 7a, i gi. Laven. Jorden mellem bakkerne 
og søen har vel ikke været regnet for at være af stor værdi, det ar ve tjent 
osm overdrev. Hen mod udskiftningstiden er man vel blevet klar over, at jor
den, der var lerholdig, kunne med fordel opdyrkes og udnyttes. Jor en er er 
da bleven udskiftet og bebygget. Da der fandtes mange sumpe og 
langs søen under bakkerne, er de ejendomme, der bygge es er,
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»Kjærs gård«.
Hvornår det gamle Kjærsgård er bygget, véd jeg ikke; men i 1787 ser der 

ud til at have boet en husmand, Morten Rasmussen, der sammen med sin 
kone, Anne Elisabeth, og deres 3 børn Karen, Kirsten og Zidsel.

Det ældste Kjærsgård hus er nu nedbrudt; men haven med nogle gamle 
frugttræer findes endnu.

Senere ejedes huset og jorden, hvorpå en del af Laven stationsby er bygget, 
af Christen Lambertsen af den gamle Lambertslægt fra gi. Laven. Den sidste 
beboer af huset var landpost Chr. Nielsen, der nedbrød det gamle hus og 
byggede sig et nyt på den anden side af vejen.

Lige ved siden af og vest for ligger den anden Kjærsgård-ejendom, der vist 
er bygget 1797, hvilket årstal findes på en sten i muren.

Den første ejer og beboer dér, som jeg har fundet navn på, hed Christen 
Jensen. Han nævnes som husmand og træskomand og havde i sit brød 2 træ
skokarle. Det var meget almindeligt, at selv gårdmænd havde et par træsko
karle, der hos dem lavede træsko til forhandling.

I mange år ejedes denne ejendom af Niels Sørensen, der havde været murer 
og træskomand. Han var en prægtig, gammel mand, der i flere år var medlem 
af Linaa sogneråd. Jorden tilhører nu gartner Andersen, der driver gartneri 
dér, medens det gamle hus, der er en del forandret, står endnu og ejes og 
beboes af fhv. købmand Knudsen.

Det tredie og oven for beliggende gamle Kjærsgård-hus er bygget noget 
senere. I dette hus, hvori der er 2 lejligheder, har bl. a. boet følgende: gamle 
Niels Kjærsgaard (født i det ældste Kjærsgård som søn af Chr. Lambertsen), 
Stine Thomsen, kaldet Ringholm-Stine; i den anden lejlighed boede i mange 
år banearbejder Peter Eliasen og nu pens, landpost J. P. Jensen.

Hvis vi fortsætter fra Kjærsgård til gi. Laven i vore dage, kommer vi oppe 
på bakken forbi »Solgården«, der nu ejes af P. C. Nielsen. Gården er vist i 
begyndelsen af det nittende århundrede bygget af smed Jørgen Mathiasen, 
kaldet »Smed Jørgen«, gi. Laven. Han havde sin smedie i krogen indtil Laven 
hovgårds dige vest for »Solgården« og sin oprindelige bolig på den modsatte 
side af vejen lidt mod nordøst. For mange år siden fandtes endnu en rest af 
haven med et par kirsebærtræer. Hvor smedien har været, fandtes en sten
dynge og ved siden af nogle stikkelsbærbuske, som ofte fristede skolebørnene 
fra stationsbyen, når de efter endt skolegang passerede buskene. Da havde 
»Smed Jørgen«s datter, Mette Marie, almindeligt kaldet »Smed Mett-marri«, 
der senere arvede gården, travlt med at have opsyn med stikkelsbær
buskene.

»Smed Mettmarri« var en lille, tyk kone med et skrapt »Mundlæder«, som 
skolebørnene havde stor respekt for. Når hun hørte, at der var besøg i stik
kelsbærbuskene, stillede hun sig an med hænderne i siden oppe på bakken 
og lod sin røst høre; så var det ikke rart at komme op forbi hende. Børnene 
flygtede til alle sider for at undgå hende. »Smed Mettmarri« truede altid med 
»al landsens ulykker«.
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Den gamle vej til gi. Laven slog på den anden side »Solgården« flere skar
pe sving, inden den nåede byen. Ud for det sidste sving lå nord for vejen en 
ejendom eller et hus, kaldet »Klubben«, fordi byens mænd og karle ofte sam
ledes dér og spillede kort.

I byen var som nu mange gamle huse, ja flere end i vore dage, da nogle er 
nedrevne. De fleste af husene var beboede af træskomænd. Jeg mindes fra 
min barndom adskillige af disse, bl. a. skal nævnes: Den pengeglade Peder 
Hedegaard, træskomand Jens Dyhr, der sad noget småt i det, træskomand 
Peder Rasmussen, almindelig kaldet Per Buch, fordi han som ung karl havde 
tjent hos Boech, Laven hovgård, svenskeren Bengt Petterson, der til fastelavn 
gik omkring og solgte fastelavnsboller. Hans kone havde den traditionelle 
svenske væv med her til Danmark og vævede tøj for folk her i Laven og 
omegn. I huset ovenfor boede Peder Sørensen, kaldet »Peder bittejes«; han 
rystede om efteråret blommer ned til skolebørnene, hvorfor han altid var ven 
med disse. I byens ældste, men nu som før nævnt nedrevne hus, boede Kirsten 
Fugl, en meget livlig, gammel kone, der trods sin fattigdom havde et glim
rende humør og aldrig blev svar skyldig. Hun sang og jublede, når hun havde 
fået udbetalt sin alderdomsunderstøttelse. Overfor hende boede hendes søn, 
Jens Fugl. Jeg mindes ligeledes de to brødre Anders og Christian Kubbert, 
der begge som de fleste af husfolkene var træskomænd. 1 nærheden af skolen 
boede gamle Per smed, en skikkelig, gammel mand, hvis lejlighed var en tar
velig stue med lergulv. Tæt ved skolen boede træskomand Hans Nielsen 
(Fynbo Hans). Han lå ofte i krig med skoledrengene, der fandt fornøjelse af 
at drille ham. Hans kone, Trine, lavede sukkerstænger, som hun solgte til 
skolebørnene. Bag Hans Nielsens hus på modsat side af kirkestien lå et andet 
gammelt hus, hvori boede en gammel møllebygger ved navn Jørgen Nielsen 
(Jørgen Fynbo), en gammel, skikkelig mand, der byggede sig i Laven en lille 
vindmølle til at grutte korn på. Møllen er nu nedrevet. Nord for byen boede 
husmand og dræningsgraver Hans Peter Jensen og Henrik Laursen (Henrik 
Baltzer) der havde været skrædder og væver. Nærmere Linaa vesterskov 
boede træskomand Søren Kjærsgaard, der var født i Kjærsgård ved Laven st.

Dermed er nævnt de fleste af de husmænd og træskomænd, der boede i gi. 
Laven for 60—70 år siden.

Mollerup

Mollerup har som gi. Laven kun forandret sig lidt i det sidste par hundrede 
år. Gårdene ligger for de flestes vedkommende sikkert på pladsen, de har lig
get på igennem flere hundrede år; kun et par enkelte er flyttet fra den oprin
delige plads. Den ene er flyttet lidt mod nord og den anden lidt mod øst, dog 
inden for bygrænsen. Et par mindre ejendomme er nedlagt, og jorderne lagt 
ind under andre gårde eller ejendomme.

Der er i den nyere tid bygget enkelte huse; men ellers har byen bevaret sit 
gamle præg. Nogle huse i byen er bygget for ca. 150 år siden; et par enkelte 
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huses oprindelse går noget længere tilbage i tiden. — De fleste gårde og huse 
i Mollerup tilhørte indtil slutningen af det 18. århundrede ejeren af Silkeborg 
gods, en enkelt gård tilhørte universitetet i København.

Efter stavnsbåndets løsning havde godsejerne ingen fordel af at beholde 
fæstegodset, hvorfor de solgte fæstegårdene til bønderne, hvor disse kunne 
magte købet.

Gårdene i byen, nævnt efter deres matrikels numre:

Storgården, matr. nr. la
Denne gård har gennem flere århundreder tilhørt samme slægt. De fleste 

brugere af gården har været selvejere. En overgang i ryttertiden var den offi
cersgård, d. v. s. at den skulle underholde og huse en befalingsmand i hæren.

Siden omkring år 1600 har gårdens ejere og brugere været følgende:
Peder Nielsen, Niels Pedersen, Laurids Nielsen, Bertel Rasmussen (Laurids 

Nielsens svigersøn), Jens Bertelsen, Rasmus Jensen, Jens Rasmussen og Ma
rius Rasmussen som den sidste af slægten, der har ejet og beboet Mollerup 
storgård.

I året 1923 efter Marius Rasmussens død blev gården af enken solgt til 
gårdejer Hans Rasmussen fra Bjertrup der i 1950 solgte gården til Kaj Have.

1664 var hartkornet på gården 9V2 td. — 1688 nedsat til 5 tdr. 1 skp. 1 
fdk. 0 alb.

Fra Mollerup storgård er senere bl. a. frasolgt følgende:
Matr. nr. If (Henning Hansen), 1c (Magnus Just), Ib (Kirsten Pedersen), 

Id (Molleruplund), Ig (Aksel Jensen), le (N. P. Sørensen).

Mollerup gård, matr. nr. 2a
Gården var fæstegård under Silkeborg og blev af fæsteren, Knud Knudsen, 

købt 17 ..
1798 sælger Knud Knudsen gården til sine 2 sønner, Niels og Søren Knud

sen, for 2800 rdlr. Hartkornet var 5 tdr. 1 skp. 2 alb.
Senere bliver Søren Knudsen eneejer. Derefter følger sønnen Søren Søren

sen som ejer af gården. Efter ham følger svigersønnen Høiris. Gården var nu 
bortforpagtet en del år, til den solgtes til den sidste forpagter, J. C. Petersen. 
Nuværende ejer er dennes søn, Svend Petersen.

Fra gården er bl. a. frasolgt følgende:
2d (Mollerup central), 2f (Kirstine Gaunholt), 2e (Aksel Jensen), 2 1 (Th. 

Lundgaard Jensen), 2k (Ingvard Nielsen), 2dn (Oskar Nielsen), 2g (Th. 
Nielsen), 2c (Aksel Pedersen), 2n, 2p (Holger Pedersen), 2a, 2i (Svend Pe
tersen), 2m, 2o (Verner Petersen), 2b (N. P Sørensen).

Hjortgården, matr. nr. 3 a
Hjortgården har været fæstegård under Københavns universitet. 1650 

nævnes som fæster Anders Nielsen, der i landgilde svarer: 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 9 skpr. malt, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns.
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Hus i Mollerup

Af Gaunholt, som da tilhørte Hjortgården, svares: l lam. 1 gås, 2 høns, 12 
skiil.

1787 hedder fæsteren Niels Christensen Hjorth.
Efter ham følger Christen Pedersen, der køber Hjortgården den 3.-7. 1814 

af universitetet.
Den 7.-1. 1834 får Rasmus Jensen Hjorth skøde på gården, og hans søn, 

Anders Hjorth, får af faderen, Rasmus Jensen Hjorth, skøde på Mollerup- 
lund, hvis jorder tilhørte Hjortgården; men han kan ikke klare sig og går fra 
gården og ender som bændelkræmmer i Flensted.

Den 16.-10. 1853 får Niels Rasmussen Møller skøde på Hjortgården. Efter 
ham følger Anders Rasmussen, Niels Jensen, Gotfred Møller, derefter fru 
Anna Møller.

Rasmus Jensen Hjorths datter, Elisabeth, bliver gift den 14.-12. 1844 med 
Hans Pedersen fra Mollerup. Hun får da i medgift Gaunholt-jorderne, hvorpå 
blev bygget en gård, efter hvilken deres efterkommere senere tager navnet 
Gaunholt som familienavn.

Fra Hjortgården er følgende ejendomme frasolgt: 3m (Peder Graugaard), 
3d (Vagn Jacobsen), 3p (Th. Lundgaard Jensen), 3e (Anna Møller), 3g, 3r 
(Molleruplund), 3f (Anton Sørensen), 3c (N. P. Sørensen).

Vestergården, matr. nr. 4a
Gården har før ligget noget sydligere i byen ved siden af Hjortgården og 

var en af de første gårde i Mollerup, der blev frasolgt Silkeborg gods.
Den blev købt af Christen Rasmussen.
Senere ejere: Anders Christensen, Jens Andersen, Hans Rasmussen, A. C. 

Jensen som den sidste ejer af slægtsgården, Jørgen Mortensen, Viggo Lauersen.
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Fra Vestergården er bl. a. følgende ejendomme frasolgt: 4b (Råballegård), 
4c (Marie Mathiasen), 4d (Oscar Nielsen), 4k (Aksel Pedersen), 41 (Svend 
Pedersen), 4r (Hans Rasmussen), 4i (A. P. Sørensen).

Matr. nr. 3 nedlagt
Ejendommen har ligget, hvor nu Mollerup brugsforening ligger. Jorden 

er delt mellem en mængde ejendomme. — Nuværende ejere af disse ejen
domme er:

Boye Christensen, R. Christensen, Peder Graugaard, Jens Holmbæk, Anton 
Jensen, Olga Jensen, Th. Lundgaard, Kr. Liin, Thomas Pedersen, Søren Strun- 
ge, N. P. Sørensen, S. P. Sørensen.

Østergården, matr. nr. 6a
År 1793 køber Anders Rasmussen Østergården og en femtedel part af 

byens skov af ritmester Hoff for 550 rigsdaler.
Gården har, før den blev flyttet lidt længere mod øst, ligget, hvor nu sko

len ligger. Ved skolens bagside mod syd findes rester af gårdens gamle brønd 
og en del brolægning. Hvor skolens baghus ligger, findes en gammel brolæg
ning endnu dybere nede.

Gårdens ejere siden 1793
Anders Rasmussen, Rasmus Andersen, Anders Rasmussen, Rasmus Ander

sen, dennes enke Mariane, Anders Biths og Henning Hansen, Anders Just, 
Magnus Just.

Fra gården er bl. a. solgt følgende ejendomme:
6k (Marius Jensen), 6n (Gerda Knudsen), 6m (Aksel Møller), 6g (Kristian 

Lemming), 6 o, 6p (Snedker H. Rasmussen), 6r (Børge Søften), 6ad (Søren 
Sørensen), 6b, 6q (Købmand K. Andersen), 61 (Boye Christensen), 6ag 
(Carlo Dyhr), 6æ, 6ø, 6ae, 6af (Th. Enevoldsen).

Krogen, matr. nr. 7a
Inger Pedersdatter, enke efter fæstebonden Niels Rasmussen, købte 1793 

Krogen af ritmester Hoff for 550 rdlr.
Hartkornet var: 1 td. 7 skpr. 3 fdk. 1 alb.
I landgilde svares 1791 af gården 2 rdlr. 3 mark 14 skiil.
Ejere siden 1793.
Inger Pedersdatter, Jacob Larsen. Senere tilhørte gården en ugift dame, hvis 

datter, Inger, blev gift med Jacob Nielsen. Den 3.-4. 1894 købte Chr. Dyhr 
gården. Nuværende ejer er Carlo Dyhr.

Det gamle stuehus i krogen var et såkaldt korshus, d. v. s. at det havde en 
udbygning på siden (mod vest). Huset stod endnu til omkring 1877.

Følgende ejendomme er bl. a. udstykket fra Krogen:
7e (den nuværende smedie og smedebolig), 7 1 (M. Just, 7g (Ane Kierstine 

Pedersen), 7f (Mollerup nygård), 7k (R. P. Rasmussen).
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'Damgården, matr. nr. 8a
Damgården var som de andre gårde i Mollerup fæstegård, til den i 1793 

blev købt af fæsteren Niels Terkelsen. Prisen for gården plus en femtedel af 
skoven var: 550 rdlr. Hartkornet 1 td. 7 skpr. 3 fdk. 1 alb. Landgilden: 2 rdlr. 
3 mark 14 skill.

Ejere af Damgården efter 1793:
Niels Terkelsen, Rasmus Hansen, Hans Rasmussen, Lauers Hansen, dennes 

enke, sognefoged Marius Nielsen.
Følgende ejendomme er udstykkede fra Damgården:
8b, 8h (Knud Gaunholt), 8i (Aksel Petersen), 8d (R. P. Rasmussen), 8e 

(A. P. Sørensen).
Matr. nr. 9a

Denne gård er udstykket og jorderne lagt ind under andre ejendomme i 
byen. Hovedparcellen, 9a, ejes af sognefoged Marius Nielsen, Damgården.

Knud Laursen nævnes som ejer af gården 1794, da han køber sin gårds 
konge-, korn- og kvægtiende af ritmester Hoff for 160 rdlr. Efter ham følger 
som ejer sønnen, Laurs Knudsen, senere følger Ole Nielsen.

Gården er nu som før nævnt udstykket og husene beboede af 4 familier. 
Det ene ejes af Kristian Lemming, det andet af Linaa kommune, det tredie af 
Aksel Møller og Marius Jensen.

Følgende er udstykkede fra gården:
9a (Marius Nielsen), 9h (Jens Graugaard), 9e (Olga Jensen, Tornbjerg), 

9c (Albert Laursen), 9g (Anna Møller), 9i (Peder Strunge), 9b, 9f (Søren 
Strunge).

Foruden disse udstykninger fra Mollerup-gårde må regnes udstykningerne 
på Bjarup mark »Heden« derude, hørte jo under gårdene i Mollerup, hvis 
gårdes ejere eller fæstere måtte svare landgilde af Bjarup mark. — 1733 sva
rer Mollerup-gårdmænd af Bjarup mark 4 rdlr. 32 skill.

Tornbjerg, matr. nr. 10a
Hvornår Tornbjerg er bygget, véd jeg ikke; men den er muligvis bygget på 

et stykke jord, der har hørt til Storgården, til en søn fra denne gård.
1787 nævnes som fæster Laurs Bertelsen. Han er da enkemand og har 4 

børn.
1791 betaler han i landgilde 2 rdlr. 3 mark 14 skill.
1793 køber Laurs Bertelsen gården af ritmester Hoff og sælger den året 

efter til sin søn, Bertel Laursen, for 399 rdlr.
Ejere af Tornbjerg siden 1793:
Laurs Bertelsen, Bertel Laursen, Peder Nielsen, gift med Christine Bertels- 

datter, Peder Nielsen nr. 2, Rasmus Jensen, Jens Sørensen, Rasmus Jensen, 
dennes enke Olga Jensen.

Følgende ejendomme er udskiftet fra Tornbjerg:
10c (Peder Strunge), 10b (Søren Strunge), lOe (Jens Graugaard).
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Fraregnet Tornbjerg, der tidligt er bygget på jord, der er udskiftet fra Mol
lerup, er resten af de gårde og mindre ejendomme, som ligger på Mollerup 
og Bjarup Marker, opbygget siden udskiftningen, størsteparten i det nittende 
århundrede.

En spads er tur fra Alling til Mollerup ad den gamle møllevej for knap et par 
hundrede dr siden

Hvis vi for ca. 175 år siden kommer vandrende ad vejen fra Alling og agter 
os til Mollerup, går vi ad den smalle, eensporede vej, der vel nok skulle være 
12 alen bred; men aldrig blev udnyttet i sin fulde bredde, hvad ingen af 
datidens offentlige veje blev.

Vi kommer forbi gården Lilliendal, hvor den senere ejer af Laven hovgård, 
landinspektør Sørensen, er født.

Efter lige at have passeret bækken, der danner skellet mellem Alling og 
Linaa sogne, når vi den idyllisk beliggende Kjærs mølle. Det lader til, at der 
er rigeligt med vand i mølledammen; thi slusen er åbnet, og med en brusende 
lyd styrter det overflødige vand ned i bækken og risler videre, til det når 
Julsøen.

Medens vi står og betragter møllens smukke omgivelser, slugten, hvor 
mølledammen er beliggende omkranset af en blomstersmykket dæmning, 
hvorpå bl. a. gror den smukke, gule springbalsamin, kommer mølleren, Lau
ritz Christensen Høiriis, ud på vejen og hilser på os. Mølleren vil gerne have 
en passiar. Det er lunt at bo under de skovklædte bakker, også kønt; men der 
er langt til naboer, og ensomheden kan virke rykkende, så det er ikke så 
underligt, at mølleren gerne vil have lidt selskab engang imellem.

Møller Høiriis byder os indenfor til et krus øl. Vi går ind i det rummelige 
stuehus, der ligger mod nord i gården og i forlængelse af møllen. Stuehuset 
er mere rummeligt end i de fleste bøndergårde; men selvfølgelig er det opført 
af svært bindingsværk. (Det brændte i begyndelsen af det tyvende århun
drede).

Da vi kommer ind, lægger vi mærke til, at der tilsyneladende er velstand 
i gården. Familien stod vist lidt uden for bondestanden.

Høiriis kalder på sin kone, der så kommer ind med et par krus gammeltøl. 
Da hun får at vide, at vi skal til Mollerup, fortæller hun, at hun er fra denne 
by, hedder Bereth Knudsdatter, og er datter af gårdfæster Knud Knudsen dér 
(Mollerupgård).

Ind i stuen kommer også møllerens moder, Maren Laursdatter, der er enke, 
og hans søster Thoue. Moderen får aftægt i gården, og søsteren er der nær
mest som husjomfru.

Mens vi sidder ved det gamle kuglebord, kommer en lille 10-års pige stor
mende ind med en buket evighedsblomster i hånden for at vise dem frem i 
møllerfamilien; men da hun ser, at der er fremmede, bliver hun stående ved 
døren. Høiriis siger da til hende, at hun godt kan komme nærmere og gå hen 
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og hilse på os. Vi får da at vide, at hun hedder Elle og er født 1779 og fore
løbig opholder sig her i møllen som gæst. Blomsterne har hun plukket ude 
ved mølledammen.

Efter at have takket de brave møllerfolk for gæstfriheden, tager vi afsked 
og træder udenfor; men idet vi kommer ud, hører vi en dundrende lyd henne 
fra møllen. Det er møllersvenden, der sætter det gamle, ærværdige vandhjul 
1 £ang> det vandhjul, der gennem århundreder har drevet møllens kværne og 
malet omegnens bønders korn til mel.

Nu fortsætter vi vor vandring ad den skrå møllevej op ad bakken og videre 
mod nord og forbi »Kjærs Balle minde«. Vi ser ingen gårde eller huse sådan 
som i nutiden, kun uopdyrkede marker med spredte småskove. Vejen er kun 
en smal sporvej — om vinteren næsten ufremkommelig. Den skulle være 12 
alen bred, men er det intet steds. Mod vest ser vi nogle sørgelige rester af den 
forhen store Råballe skov, der strakte sig fra Linaa by og mod øst stod i for
bindelse med Bomholt skov.

Vi kunne godt på denne strækning ved vintertid komme til at stifte be- 
kendskab med ulvene, således som manden i Mollerup Østergård, der var på 
vej til Kjærs mølle med et læs korn, og på denne tur i den dybe dal syd for 
nuværende Knud Gaunholts ejendom mødte en ulv, der ved sin tuden til
kaldte flere ulve. Manden måtte for at redde sig skyndsomt spænde hestene 
fra vognen og i største hast ride hjem med disse.

Nærmere Mollerup by har vi denne bys indmarker. Vejen danner skellet 
mellem »Krogen«s og »Mollerupgård«s marker. På den sidstes mark har vi 
store og lille Brændevinskær.

Nu er vi nær Mollerup. Vejen fører lige ned til byen. Landevejen fandtes 
da ikke; men vi krydser en vej, der fra byen fører over mod Tved skov, hvor 
den mødte en vej, der førte fra Skovsrod til Bjarup kirke. Vejen fra Mollerup 
til Tved skov gik gennem nuværende købmands, snedkers og Gerda Knud- 
sens haver.

Vi fortsætter ned i byen; men ikke ad den nuværende kommunevej. Den 
fandtes ikke dengang. Færdselsvejen førte da tværs over Krogens gårdsplads 
og ind gennem Damgården og videre forbi den gamle ask, hvorunder bystæv
net i gamle dage holdtes; videre førte vejen ned mod den gamle Aarhus-Silke
borg landevej, der gik gennem byen.

Af huse, der fandtes på dette tidspunkt, er ikke mange bevarede til nutiden. 
Ejendommen, matr nr. 5a, der lå, hvor nu Mollerup brugsforening er belig
gende, er helt forsvundet; ligeledes to huse på den anden side krogen. Et gam
melt hus nord for Damgårdens lade er også forsvundet. Huset, der ligger lige 
ved indkørselen fra nord til Damgården, var lige bygget. Der har boet bl. a. 
den gamle landpost Bertel Laursen, hvis fædrenehjem var den nedlagte ejen
dom, matr. nr. 5 a; senere boede i huset to gamle sypiger, derefter amtsvejmand 
Gert Andreasen, der vanskeligt fandt sin lige i at bruge en skovl.

Vi er nu ude på den nuværende gade. Til højre har vi den nu nedlagte gård, 
matr. nr. 9a. Huset i gårdens sydside er ikke så gammelt; det er bygget senere.

155



Deri boede i mange år skomager Møller, der tillige var en meget dygtig ban
dagist. I husets østende boede den gamle tækkemand Søren Pedersen (Pot 
Søren). Nu bor der slagter og handelsmand Marius Jensen (Flensted). I det 
nordre hus, som er gårdens oprindelige stuehus, og som er meget gammelt, 
boede i mange år en arbejdsmand Anders Dallerup, en matematisk begavelse. 
En tid var i huset købmandshandel, senere boede Hans Høgh der, derefter 
Margrethe Lemming. Nu ejes huset af hendes søn, Kristian Lemming. I det 
vestre hus, der sikkert er byens ældste (på en stolpe står årstallet 1617 den 8. 
marts), boede i mange år arbejdsmand Niels Lottrup. Nu ejes huset af kom
munen.

Hvor skolen som før nævnt ligger, lå Østergården; laden mod vest, kostal
den mod nord, stuehuset i øst og aftægtsbolig og vognport mod syd. Indkør
selen til gården var, hvor nu indkørselen til skolens bagside findes.

På modsat side af gaden var et stykke gadejord, strækkende sig helt ned til 
bakken. Lige bag Damgårdens lade stod som før nævnt en stor ask, under 
hvilken bystævnet i gamle dage holdtes.

Hvis vi fortsætter ned ad gaden mod bækken, ser vi til højre et gammelt 
hus vendende gavlen til gaden; der boede en mand ved navn Jens Andersen. 
Huset er nu nedbrudt og et andet opført; dette bcboedes i mange år af murer 
H. P. Pedersen. Nu bor dér rentier Jens Holmbæk.

På den anden side gavlen lå 2 huse, ligeledes med gavlene ud til gaden. I 
det første boede da en mand ved navn Søren Lundgaard; senere har boet dér 
»Pot Peter«, »Pot Søren«s fader, derefter Marie Sperling, enke efter smed 
Sperling, Mollerup, Jens Peter Liin, snedker Søren Lundgaard og nu dennes 
søn, Jens Lundgaard. I huset var 2 lejligheder, og i den anden lejlighed længst 
mod vest boede i mange år arbejdsmand David Kristiansen, en gammel slider, 
der sammen med svogeren, »Pot Søren«, ligeledes en gammel slider, gik på 
arbejde i gårdene i byen eller i skoven om vinteren. Nu beboes denne lejlig
hed af arbejdsmand Carlo Mortensen.

I huset ved siden af boede 1816 Peder Pedersen, skrædder, stamfader til 
slægten Gaunholt. Senere boede i dette hus en mand ved navn Peder Skjelle
rup, nu sadelmager R. Mortensen. Nu var der ikke flere huse ned mod bæk
ken. Det hus, der nu ligger nærmest bækken og smedien på den anden side, 
er byggede langt senere.

I smedien har gennem årene mange smede arbejdet og istandsat landboer
nes redskaber og maskiner. Den nuværened smed, R. Christensen, har holdt 
40 års jubilæum som smed i Mollerup og arbejder stadigt i sin smedie til 
kundernes tilfredshed.

Vi vender os nu mod vest ad den gamle landevej gennem byen. I svinget lå 
et nu nedbrudt hus, hvori boede Anders Foged. Ved siden af boede på dette 
tidspunkt smeden, der da havde smedie på trekanten neden for nuværende 
Jens Andersens hus tæt ved Vestergården.

Efter huset, hvori smeden boede, fulgte et hus, hvori jordemoderen boede. 
»Senere fik denne bolig oppe ved landevejen over for telefoncentralen, og den 
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sidste jordemoder i Mollerup havde bolig, hvor nu Gerda Knudsen bor. Så 
har vi været byen rundt. På den anden side gaden i svinget ligger nu Albert 
Laursens hus; dette er bygget af landpost Bertel Laursen langt senere ligesom 
de øvrige huse i byen.

Vejene gennem byen var da frygtelig snavsede og ofte om vinteren næsten 
ufremkommelige, og overgangen over bækken eller åen, som den da kaldtes, 
skete for gående over »Tripsten«; kørende måtte midt gennem vandet.

Ovenstående er en kort beskrivelse af, hvad vi ville få at se på en spadsere
tur fra Kjærs mølle til og gennem Mollerup by for knap et par hundrede år 
siden.

Linaa by

Linaa by, hovedbyen, som sognet har navnet efter, er som før nævnt meget 
gammel, og oprindelsen går langt tilbage, langt forud for historisk tid.

Således som byen så ud og var placeret med sine gårde og huse for ca. 150 
år siden, har den sikkert set ud i århundreder, fraregnet et hus kan være ned
brudt eller opbygget hist og her. Nu i vore dage er de fleste af de gamle huse 
nedbrudte og nye opførte, og byen har mistet sit gamle præg.

Overgangen fra fæstegods til selveje for de fleste gårdes vedkommende i 
byen skete i tiden 1777—78 for de, der hørte under Silkeborg, og for den del, 
der ejedes af universitetet i København, noget senere.

1777 blev den af Hjortgårdene, som nu ejes af Laurs Hjorth, Smede
gårdene, og 5 huse i Linaa by af kaptain Lund, Vinderslevgård, frasolgt til 
selveje. Senere frasolgtes resten, som tilhørte ritmester Hoff, Silkeborg, til 
selveje.

Den sidste gård i Linaa, der var fæstegård, var sikkert Borupgården, nu til
hørende gårdejer Poul Sørensens søn, Søren Sørensen. Denne gård var til 
1839 fæstegård, tilhørende universitetet i København. Gården har vist været 
fæstet af slægten Vest gennem flere slægtled. Gården, ansat til hartkorn 1 td. 
6 skpr. 11/4 alb., blev af universitetets qwæstor, dr. jur. Bang, på dettes vegne 
solgt til den tidligere fæster, Christen Pedersen Vest, for 450 rdlr. sedler.

Købekontrakten er underskreven:
Linaa, den 27. april 1839- Bang. Christen Pedersen Vest.

Som vitterlighedsvidner:
R. Høgh. Jens Sørensen.

Rasmus Nielsen Høgh købte i året 1804 sin fødegård Høggården, der la, 
hvor vejen drejer fra Linaa gade mod Skjellerup, af sin fader Niels Rasmussen 
Høgh for 93 1 rdlr. Hartkorn: 3 tdr. 1 skp. 2 fdk. 2 alb.

Gården havde gennem flere slægtled været fæstet af Rasmus Nielsen 
Høghs forfædre og havde derfor fået navnet Høggården. Niels Rasmussen 
Høgh modtog gården 1763.
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Rasmus Nielsen Høgh var sognefoged i Linaa fra 1827 til 1818. Tillige 
var R Høgh medlem af Linaa sogns første sogneforstanderskab.

Høggården er nu udflyttet og kaldes Linaa Søndergård; men er stadig i 
Høgh-slægtens eje. Den nuværende ejer er Anker Høgh.

Første gang, jeg finder gården nævnt, er i 1587, da præsten i Linaa, Ras
mus Nielsen, får kgl. stadfæstelse på de rettigheder, han fik på gården i 1581.
Gården brændte 1651. „ ,

Siden 1677, da Anders Høgh fæstede gården i Linaa, har denne gård været 
beboet af medlemmer af Høgh-slægten. Som regel er den gået i arv fra fader 
til søn. Ialt har gården været i denne slægts besiddelse, først som fæste, siden 
som eje, i snart 300 år.

En tid var gården ryttergård, d. v. s. at den skulle huse og underholde en 
rytter.

Hvem Jens Sørensen er, véd jeg ikke, muligt at det er Jens Sørensen Dyhr, 
der var ejer af Dyhr-slægtens gård i Laven.

Nu er de gamle huse og gårde i Linaa snart forsvundne. De fleste af går
dene er udflyttede og de gamle huse nedbrudte.

I de mange gamle bindingsværkshuse, som byen var så rig på, boede mange 
forskellige slags mennesker, mest småfolk, der ernærede sig på meget forskel
lige måder. Navnlig var der selvfølgelig som i de andre byer i sognet mange 
træskomænd. Jeg skal her nævne nogle, som jeg særlig erindrer fra min barn
dom og ungdom. Jeg nævner dem med de navne, de almindeligst blev be
nævnt eller kaldt med Det var jo ikke altid deres døbenavne.

Vi begynder i sydøst ved Tornleddet i den østre Møllegård, der nu ejes af 
Niels Pedersen. Gården ejedes i mange år af Søren Skov; han var en ivrig 
tobaksryger; han og hans tobakspibe var uadskillelige. Dagen lang dampede 
han på piben.

Vest for gården ligger 3 huse på række. I det første boede en del år træsko
mand Tage Bak. I det midterste, den gamle degnebolig, boede i nogle år en 
gammel nordmand, Omesen. I det tredie boede Charlotte Rasmussen, der hav
de været gift med slagter Niels Pedersen (Niels Skomager af en meget gam
mel Linaa-slægt).

På den anden side vejen i huset i vejsvinget (Knopleddet) boede træsko
mand Laurs Roed, hvis søn, Jacob Roed, ligeledes var træskomand, senere 
bimand, d. v. s. passede bier og udslyngede honning for folk. Længere henne 
i gaden boede Andreas Henriksen, der kørte Jylland rundt med potter og var 
en dygtig handelsmand. Ved siden af boede »Post Mettmarie«. Hun var fra 
Laven ,hvor hendes fader havde været kørende post. Hendes ægteskab var 
gået i stykker, og hun matte nu ernære sig selv.

1 det hus’ der vender S^len til gaden og er opført 1731, boede Ane 
Vest, en skikkelig, gammel kone, der var velset i ethvert hjem i Linaa.

Pa den anden side gaden har vi det gamle kapellanhus, hvor nu enkefru 
Mane Langballe bor. Forhen lå her et gammelt hus, kaldet »Damborg«. Ved 
si en af boede »Kræmmer-Sidsel« (af en gammel Linaa-slægt). Derefter kom-
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Den gamle mølle i Linaa

mer Anton Langballes hus. Langballe var træskomand, senere ringer og gra
ver ved kirken. På modsat side af gaden ved kirkestien fra Laven lå et temme
ligt nyt hus, hvori sognefoged Niels Kudsk boede.

Vi kommer nu til de to Kannikegårde, hvoraf dengang kun den ene var ud
flyttet. I stuehuset, der stadigt står og beboes, boede dengang en skomager, 
Niels Nielsen og Ane »Samsø«, hendes mand var fra Samsø og blev alminde
ligt kaldt Ole »Samsø«. I den anden Kannikegård, der nu er flyttet lige syd 
for byen, boede Laurs Mikkelsen Thybo (også af en gammel Linaa-slægt). 

Han var sognefoged efter Niels Kudsk.Nu følger Borupgården, hvori Søren Poulsen og senere sønnen, Poul Søren
sen, boede. I det gamle hus øst for forsamlingshuset boede i mange år ringer 
og graver Jens Post, der gerne ville fortælle en historie. Neden for boede 
Peder Jessen. Høggården var udflyttet, men Hjortgårdene står endnu; x den 
ene bor Laurs Hjorth, ligeledes af en gammel Linaa-slægt. I den anden boede 
Jens Rasmussen, der var født i Laven. Han kørte fragtmandskørsel.

På trekanten midt i byen boede i et gammelt hus en pæn, gammel kone, 
aHid så net i tøjet. Hun havde i sine unge dage tjent i herskabshuse. Noget fra 
disse tider hang ved hende; hun talte altid et pænt sprog. Hvad hendes døbe
navn var, véd jeg ikke; hun blev altid kaldt »Trine Per Hansen«. Hun har vel 
heddet Trine og hendes mand Peder Hansen. På samme trekant boede også 
1 « hus skrædder Peder Kristoffersen, kaldet »Pjaltper«, fordi han ernærede 
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sig som kludesamler. Skrædderhåndværket var for længst lagt på hylden. Han 
havde mange smukke børn.

I den gamle kros stuehus, som stod endnu, boede fru Rasmussen, der var af 
en fin og dannet familie. Det mærkede man straks af hendes samtale. Hun 
ernærede sig ved at give undervisning i klaverspil. Hendes liv var vist noget 
af en tragedie. Charlotte Rasmussen, som før nævnt, var hendes datter.

I hospitalet boede, da jeg var i Linaa som lærer, skrædder Laurs Poulsen 
(Therkelsen), en meget stor begavelse; men en underlig hård og stejl natur. 
Han ville have læst, men følte sig forurettet af samfundet, fordi han på grund 
af fattigdom ikke havde kunnet få sit ønske opfyldt. Bitterheden havde bidt 
sig så fast i hans sind, at han ikke kunne slippe den; men følte bitterhed mod 
alt og alle. Noget stort ville han have været, men hans uforsonlige sindelag 
gjorde vel sit til, at ingen ønskede at hjælpe ham. Til trods for sine rige evner 
måtte han nøjes med at blive skrædder og havnede i hospitalet i Linaa, hvor 
han havde gratis husly. En søn af ham blev senere redaktør i Herning.

På samme tid boede også i hospitalet Anders Dreis. Hvad hans døbenavn 
var, om det var Andreasen, véd jeg ikke; men han blev aldrig kaldt andet end 
Anders Dreis. Han gik i mange år rundt om og fejede skorstene for folk, 
hvoraf hans åsyn, der var overbegroet med skæg og hår, ikke blev forskønnet. 
Som ung havde han ført et noget uroligt liv og ernæret sig på en uærlig måde, 
hvorfor han kom på kant med loven og måtte bøde med ca. 20 år i Horsens 
tugthus. Som ældre levede han skikkeligt og ordentligt og kunne godt se, at 
han i sin ungdom havde båret sig forkert ad. Han døde i Mollerup.

Endelig skal nævnes den flittige og samvittighedsfulde vejmand Jens Peter 
og hans kone, der blev meget gammel. Sidst skal nævnes arbejdsmand Jens 
Andersen og hans kone »Mett Boller«. Hun lå ofte i krig med skoledrengene, 
der ville drille hende.

Der kunne nævnes endnu flere særprægede personer fra den gamle by; men 
disse må være nok.

Haarup

Haarup bys garde og huse la før udskiftningstiden langs den gamle landevej 
Aarhus-Silkeborg. 1796 var i byen 6—7 gårde, nogle bolssteder og jordløse 
huse. Uden for byen må dog nævnes skovfogedstedet Naaege. Nærmere Silke
borg lå Remstrup og Silkeborg mølle; men disse to ejendomme lå nærmest 
Silkeborg og således uden for Haarup bys område.

Overgangen fra fæstegods til selveje sker i Haarup i tiden 1797—98.
• A.nclers Hansen Bæhr af den kendte Bæhr-slægt fra Haarup fik skøde på 

sin fæstegård, Hårupgård, af landsdommer Hoff, Silkeborg, 1797. Købesum
men var 1100 rdlr. Hartkornet på gården var 3 tdr. 4 skpr.

I løbet af et par år blev de Øvrige gårde og huse i Haarup frasolgt Silkeborg 
gods, og fæsterne, der nu blev selvejere, kunne indrette sig, som de ville. 
Jorderne var bievne udskiftede, og gårdene blev efterhånden udflyttede og
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opbyggede ude på de dem tilhørende marker, således Hårupgård vest for byen, 
Bjørnholt i sydvest, Bundkrog længere mod vest samt Nylykkegårdene længst 
ude ved skoven og Godthåb øst for byen o. s. v. Kun et par gårde og nogle 
huse findes nu i Haarup by.

Haarup-marker ser anderledes ud nu end for 70—80 år siden. Da kunne de 
sandede agre i en tør sommer helt bortsvides, så der blev langt mellem græs
stråene, og de magre køer stod og gloede dumt på de afsvedne marker, hvor 
kun spergel og andet ukrudt trivedes.

I min barndom blev Haarup undertiden kaldt: »Ussel Haarup!« Således vil 
ingen sige i dag. Nu vokser på Haarup marker korn og græs frodigt; køerne 
behøver ikke at glo efter et enkelt græsstrå. Både kløver og græs gror nu 
ligeså frodigt i Haarup som andre steder i Linaa sogn.

Skjellerup
Den sidste og mindste af Linaa sogns gamle landsbyer er .Skjellerup. Byen 

skal engang have ligget noget sydligere, omgivet af skove på a e si er, men 
« så blevet flyttet nærmere åen. Efter sagnet kunne svenskerne i 1 
f-nde byen, der lå så godt gemt i skoven. Men så hørte de en hund gø i byen

fandt så vej til stor fortræd for bønderne. Svenskerne var jo 
gæster at modtage.
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Skjellerup ligger med sine 5 gårde på rad i dag som på udskiftningstiden. 
Der er ikke sket store forandringer, siden jorderne blev udskiftede og gårdene 
overgåede til selveje.

Skjellerup gårde er frasolgt Silkeborg gods i tiden 1793—1804.
Hvornår Skjellerup nygårde er bygget, véd jeg ikke; den nævnes 1780 som 

Ny-Skjellerup og sælges af ritmester Hoff, Silkeborg, 1793 til Niels Jensen, 
der 1794 sælger gården til Niels Mortensen, Skjellerup.

Til Skjellerup by hørte også Torup mark, der var fællesjord for byen, og 
af hvilken bønderne i Skjellerup svarede fælles landgilde.

I Skjellerup by fandtes som nu kun enkelte huse. Nærmere Resenbro lå 
Krudhuset, der brændte 1772 og derefter vist opført nærmere Skjellerup by.

1868 købte Linaa sogneråd til kommunen hestehandler Niels Mortensens 
gård i Skjellerup for at indrette den til fattiggård for Linaa kommune. Købe
summen for gården med besætning og inventar var ialt 11,500 rdlr. For nogle 
år siden solgtes fattiggården til gårdejer Søren Dyhr, Haarup.

Bønderne og de militære pligter

Blandt de mange byrder, der påhvilede bønderne, var de militære pligter 
nogle af de værste; de tyngede bønderne som et mareridt. Først ramte de 
naturligvis de unge karle, der udskrives til soldater; dernæst fæstebønderne, 
der skulle udruste og underholde de udskrevne.

Der var jo noget tiltalende ved Frederik IV.s lov om, at det danske militær 
skulle være nationalt og ikke som før bestå af hvervede udenlandske lands
knægte; men fejlen var, at forpligtelsen til at tjene i denne hær kun påhvilede 
bønderne, og at det var godsejerne, der skulle udskrive, hvilket resulterede i, 
at udskrivningen ofte blev brugt som en trusel eller straf mod opsætsige 
bønder.

At de unge bønderkarle ikke ønskede at tilbringe flere af deres bedste ung
domsår i militærtjenesten, er forståeligt. Når de skulle udskrives, flygtede 
mange for at unddrage sig den forhadte soldatertjeneste med sin umenneske
lige straffelov, der nok kunne være nødvendig for en hær af udenlandske 
landsknægte eller gemene røvere, som disse almindeligvis var; men passede 
ikke for almindelige danske bønderkarle.

Nogle af de almindelige straffe, som brugtes over for de menige soldater i 
den nationale hær, skal her nævnes:

Stokkeprygl i tusindtal var en daglig forestilling, pengebøder, vand og brød, 
boldt og jern, træhesten, ridning på kanoner, krumslutning, pælen (hænderne 
lænkede over hovedet til en pæl, mens fødderne uden sko hvilede på 10—12 
spidse jernpigge i 4 timer), bæren tunge våben eller sadelen på ryggen), spids
rod (spydsrod). 8 gange spidsrod mellem 200 mand var almindeligt. Det var 
ikke alle, der overlevede denne straf, der først blev afskaffet 1836 og erstatte
des med 30 dages vand og brød samt 150 stokkeslag. Videre brugtes piskning, 
knibning med gloende tænger, brændemærkning, ørernes afskæring, hånd
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Fra Skjellerup fattiggård ca. 1880

eller finger afhugget, skydning, halshugning, hængning, radbrækning osv. 
(En soldat, som var radbrækket, og ikke var død deraf efter 48 timers pinsler, 
gav man nådestødet). Kritik af straffe straffedes meget strengt.

Man forstår så godt, at de unge karle frygtede for at komme ind til dette 
helvede og være der i mange år. Før 1741 var tjenestetiden 8 år, efter 1741, 
når karlen var mellem 18 og 24, var tjenestetiden 12 år.

Et par eksempler på flugt for militærtjenesten er allerede før nævnt, og 
disse er ikke de eneste for Linaa sogns vedkommende. En bondekarl, der var 
flygtet fra soldatertjenesten, kunne altid regne med støtte og skjul hos sine 
standsfæller, hvorfor han ikke var let at opspore for myndighederne, og han 
undslap derfor ofte til en fristad eller stabelplads eller til udlandet og var 
således ofte fri. De bønderkarle, der således undslap, var som regel de mest 
oplyste og dygtigste. De mere tunge og uoplyste blev hjemme og tog mod 
udskrivningen og blev soldater. Hvis de slap fra soldatertjenesten med nogen
lunde hele lemmer, var de alligevel vrag, ødelagte af soldatertidens råhed 
med drik og andre udskejelser, at de intet var værd til det hjemlige arbejde. 
Som eksempel på én af disse kan nævnes bromanden Thomas Sørensen, Re
senbro.

Hververi hørte også til dagens orden. Når hververne havde fået deres offer 
drukket fuld, var han jo ikke vanskelig at få i tale, og så blev han bevogtet, 
til han blev afhentet af regimentet.

Det var jo meningen med Frederik IV.s landmilits, at den skulle være en 
hær af landets egne børn, men blev det ikke. Flertallet af dens medlemmer 
var lejede eller hvervede udenlandske landsknægte og alskens hjemløse per
soner, der lod sig hverve. De danske bønder lejede, når de kunne, hjemløse
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personer til at stille for sig i hæren. Når vi ser på soldaternavne i 5. jydske 
rytteriregiment, der bl. a. havde kvarter på Silkeborg slot og i Linaa sogn, 
er disse for de flestes vedkommende tyske. Vi træffer kun enkelte danske 
navne iblandt.

Mange nuværende slægter på Silkeborgegnen nedstammer fra disse, f. eks. 
Kulmann, Riis, Dehn, Woetmann, Vosgerau, Brøchner osv.

Befalingsmændene var som regel også indvandrede tyskere; følgelig var 
kommandosproget tysk. De allerede nævnte officerer von Prehn og Rauch 
var tyskere.

Til de på bondestanden hvilende byrder må også regnes deres pligt til at 
underholde soldaterne med hest, sadel, fuld mundering, løn osv. Selv om der 
var flere bønder om at underholde en soldat, var det dog en stor byrde, der 
var dem pålagt, så stor, at mange måtte gå fra gården, da de ikke evnede at 
udrede alle disse udgifter.

Dertil kommer så byrden at have de rå soldater i indkvartering rundt om
kring i sognets gårde, hvilket gav anledning til kiv og spektakler. Soldaterne 
forlangte ofte mere af bønderne, end de havde ret til, og holdt ofte drikke
gilder i gårdene til langt ud på natten til beboernes fortræd. Ofte endte sådan
ne drikkelag med slagsmål og drab, som da en rytter med sin sabel i 1712 
stak Anders Dyhr i Tulstrup ihjel i dennes egen gård. Rytteren flygtede til 
sit kvarter i Tørring, men blev fanget; men Anders Dyhr var død. Moralsk 
var det også til stor skade for de hjemlige beboere med denne indkvartering. 
Soldaternes rå og brutale opførsel smittede, sæderne blev løsslupne og usæde
ligheden bredte sig.

At modtage hjemvendte soldater i landsbyernes bondesamfund var ikke 
hyggeligt. Enten var disse forhenværende krigere legemligt ødelagte, eller 
også var de så gennemsyrede af datidens rå soldatermoral, så de kun kom 
hjem og skabte ufred i byen til stor fortræd for deres hjemlige standsfæller.

Således den vilde og fordrukne Rasmus Solgaard, der efter et vildt soldater
liv kom hjem og fik én af Kannikegårdene i Linaa i fæste. Det var vel den, 
Ane Solgaard i 1650 nævnes som fæster af. Måske var hun Rasmus Solgaards 
moder. 1670 nævnes han som fæster, og 1712 bor han endnu i Linaa; men 
havde da vist ikke gården. Han har skade på det ene øje og den ene hånd; 
disse skader stammer ikke fra krigen, vel svenskekrigen. Rasmus Solgaard får 
en lille pension. Han er absolut ingen pryd for byen: Slagsbroder, dårlig beta
ler, overtræder af byloven, lader sine kreaturer græsse i andre bymænds korn 
osv.; men en af kromandens bedste kunder.

I Skjellerup havde man også en forhenværende soldat som grande i bylavet, 
Niels Vestergaard. Han havde været korporal og kom hjem efter 8 års tje
neste og fik moderens gård, men førte også drukkenskab og andre af soldater
tidens unoder med sig hjem. Således kunne nævnes flere eksempler på hjem
vendte soldaters foreteelser i de hjemlige omgivelser.

Soldaterlivet var ikke til gavn for den hjemlige befokning; den førte kun 
ulykker og forråelse med sig.
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Hygiejne

Renligheden eller de hygiejniske tilstande var vel i Linaa sogn i gamle dage 
som i de fleste andre sogne på landet i de tider. Smittefare ænsedes da ikke 
meget. Man skænkede det ikke megen tanke, at der f. eks. kunne være nogen 
fare ved at bruge andres spiseredskaber eller drikkekar, uden at disse var til
børligt afvaskede, eller at det var farligt at have brøndene med drikkevandet 
i nærheden af mødding eller møddingpøl osv. Indtraf sygdom, tilkaldte man 
hellere en eller anden klog mand eller kone, eller man benyttede et hjemme- 
råd, end at tilkalde en virkelig læge.

I det følgende skal oplyses lidt om hygiejnen eller renligheden i Linaa sogn 
for 100 å 150 år siden, ja nogle eksempler går ikke nær så langt tilbage i 
tiden.

Vi vil først se på renligheden indendørs. At lukke vinduer eller døre op for 
at få frisk luft ind i værelserne, faldt ingen ind; især om vinteren passede man 
altid på at holde alle åbninger tilbørlig lukkede. De fleste af vinduerne kunne 
simpelthen slet ikke lukkes op, da de var fasttømrede til karmen Det var så 
rart at beholde varmen inde i stuerne eller sovekammer, syntes man. Blev 
luften lovlig dunster på grund af sygdom eller lignende, lagde man bare nogle 
lavendelstilke på den varme kakkelovn. Når disse forbrændte, sendte de 
røgelseduft ud i værelset, og man kunne da ikke mærke den dårlige luft og 
mente derfor at have forfrisker luften i værelset.

Til luftens forurening bidrog også, at man dengang almindeligt sov flere, 
ikke alene i samme værelse, men også i samme seng. Forældre og børn i sove
kammeret, og pigerne, hvis man havde tjenestefolk, havde deres seng i folke
stuen. Før i riden havde karlene også deres seng i folkestuen; denne seng blev 
dog senere flyttet ud i et af udhusene i et eler andet hummer, som regel i 
nærheden af hestestalden, undertiden i en tom bås.

Den personlige renlighed var heller ikke stor. Mændene vaskede sig som 
regel en gang om ugen ude ved vandtruget og tørrede sig på vesteryggen. 
Kvinderne vaskede sig i en sjat vand i bryggerset og tørrede sig på forklædet.

Ved de daglige måltider, der mest bestod af mælkemad, brugtes kun sjæl
dent andre spiseredskaber end en ske. Sulet tog man med fingrene.

Når der blev kaldt ind ril måltiderne, f. eks. til middagsmad, skyndte man 
sig ind i folkestuen, hvor der på bordet var anbragt eet eller to fade med grød 
og et par fade med mælk til grøden. For bordenden sad manden, på bænken 
langs vinduerne karlene på række, på modsat side pigerne, der ikke måtte 
sidde ned under måltidet; dette betragtedes som dovenskab af en pige at ind
tage måltidet siddende.

Man langede til fadene hver med sin ejendomsske, som regel en træske med 
navn udskåret i skaftet. Fra fadene til mundene blev gerne én kørevej, hvilket 
man ikke tog så nøje, på bordet var jo ingen dug. Til efterret fik man ofte 
stegt flæsk og kartofler. Enhver pillede sin dynge kartofler og lod pilningen 
ligge på bordet foran sig. Flæsket kom ind på en stor tallerken, og panden 
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med dyppelse blev anbragt midt på bordet. Flæsk og kartofler tog man med 
fingrene, der dog sjældent var rene, og dyppede i panden. Efter måltidet slik
kede hver sin ske ren og tørrede den af på trøjeærmet og stak den derpå op 
under bjælken eller satte den fast i vindueskarmen ved en af hasperne, hvor 
fluerne så kunne besørge resten samt lægge deres »Visitkort«; men dette 
tænkte man aldrig på. Værelserne var altid i sommertiden fyldte med fluer. 
Det kunnet derfor aldrig på denne årstid undgås, at der i maden altid fandtes 
mængder af døde fluer; men man mente, at sådan havde det altid været, og 
sådan skulle det være og kunne ikke være anderledes.

På bordet stod dagen lang ølstoben eller ølkrukken til behagelig afbenyt
telse for enhver. Ølstoben var af træ med låg, der værnede indholdet mod at 
blive blandet med døde fluer og andet snavs, medens ølkrukken, der var uden 
låg, bedre bevarede øllets oprindelige smag.

Hvor man havde lergulv, spyttede man lige ned på gulvet, så der ud for 
hver person, særligt ud for de skråtobaksnydende mandfolk, kunne samle sig 
en hel lille pyt af skråtobaksudspyt. Hvor man havde bræddegulv, vænnede 
man sig efterhånden til at gå hen til den i krogen anbragte spyttebakke, der 
var et helt eldorado for fluerne, der ikke generede sig for fra denne at flyve 
hen og sætte sig på maden på bordet.

Således levedes livet indendørs i al almindelighed de fleste steder. At renlig
heden visse steder stod på et endnu ringere stade, viser følgende eksempler.

Ligesom det var almindeligt, at mændene brugte skindbukser, brugte kvin
derne også ofte om hverdagen skindskørt. Dette var jo stærkt at slide på til 
hverdagsbrug; men kunne også, som følgende historie viser, bruges til andet:

En gårdmandskone, der havde et sådant skørt, brugte dette til at piske æg 
i, når hun lavede æggekage. Hun samlede skørtet sammen og slog æggene 
deri og piskede dem dér, hvorefter hun hældte skørtets indhold over i panden. 
Derpå tørrede hun skørtet lidt af med karkluden, og så var det i orden.

En gammel kone på Mollerup mark havde heller ikke ord for at være 
videre renlig. Hun sagde selv:

»Ito a ka it fo mi hænder rene, nær a waske; men så nær a båge, så ka di 
da blyw ren!«

Rugbrødsdejgen kunne altså rense hænderne.
Et par ældre mennesker havde engang ved aftenstid indbudt nogle unge 

karle til et glas saft. Man havde i huset kun et glas, så man måtte skiftes til 
at benytte samme glas. De unge mennesker skulle have først, og den gamle 
mand sidst. Den første af de unge mennesker opdagede, at der lå en død flue 
i saftglasset, og levnede fluen uden at sige noget; de andre unge mennesker 
gjorde ligeså; men var spændt på, hvorledes det ville gå, når turen kom til 
den gamle mand. Glasset med den døde flue gik altså selskabet rundt og kom 
til den gamle mand. Da forsvandt både saften og fluen. Nå, den gamle døde 
ikke deraf; han blev over 90 år gammel.

I gamle dage fik man til kaffen altid et stykke kandis at sutte på. Når man 
så var færdig med kaffen, lagde man sukkerstykket tilbage til sukkerskålen 
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igen til brug næste gang. Undertiden hængte man et stykke kandis i en snor 
op over bordet, hvorpå sukkeret gik fra mund til mund bordet rundt til kaffe- 
drikkerne.

Engang spadserede præsten en dag ned til Sejs og kom da ind til et par 
gamle folk, der, da de hørte, at det var præsten, absolut ville give ham kaffe. 
Præsten kunne godt se, at der ikke så så rent ud hos de gamle mennesker; 
men nænnede ikke at skuffe dem og nød så kaffen med kandis til. En tid efter 
fortalte præsten sin oplevelse i Sejs til en mand fra Laven mark. Da denne 
mand havde hørt fortællingen, spurgte han præsten, om kanterne ikke var 
slidt af sukkeret. »Det kan sandelig gerne være,« svarede præsten, der nu fik 
at vide, hvorledes man bar sig ad i gamle dage.

På Laven mark boede også for mange år siden en gammel gårdmand, der 
ligeledes ikke tog det så nøje med renligheden. Han kunne ligge i sengen og 
sende den ene spytteklat efter den anden ud i stuen uden at bekymre sig om, 
hvor de ramte. Natpottens indhold hældte han ud af vinduet efter først at 
have raget i denne med fingrene; ellers forrettede han sin nødtørft på gulvet 
i stuen, undertiden ud gennem yderdøren til gården. Han døde år 1895.

Udvendig var renligheden selvfølgelig heller ikke stor. Et toilet havde man 
ingen steder på landet. Man slog sig ned hvor som helst, der kunne være en 
smule skjul, eller på selve møddingen midt i gården.

En gammel gårdmand i Mollerup kunne godt sidde ude på møddingen og 
kommandere folkene i arbejde. Det generede ham ikke, at han sad dér synlig 
for alles øjne.

Dette er kun enkelte eksempler på, hvorledes de hygiejniske tilstande hos 
nogle familier var i gamle dage.

I sygdomstilfælde gik man som før nævnt hellere til en klog kone end til 
en rigtig læge. Undertiden nøjedes man med at bruge et hjemmeråd, af hvilke 
man havde mange.

De fleste midler fandt man hos planterne, hvoraf nogle dyrkedes i haverne; 
men de fleste dog vildtvoksende. Havebrug gjorde man heller ikke meget ud 
af; men ved de fleste huse og gårde fandtes vel et kålgårdssted (have). Således 
nævnes i en fæstekontrakt fra Linaa i 1664, at enken efter den forrige fæster 
skal have »husverelse i hendis løffstid og jord til et kallgårds sted.«

Nutidens videnskab bekræfter, at de gamle husråd, selv om de var sammen- 
blandede med en hel del overtro, ikke var helt forfejlede. Meget var høstet 
gennem praktisk erfaring.

Her skal nævnes nogle af de mest kendte planter, man da benyttede i syg
domstilfælde.

Først nævner vi nordboernes hellige træ, asketræet, der plantedes på kirke
gårde og bystævner. I Mollerup var træet, hvorunder bystævnet holdtes, et 
asketræ.

En splint af asketræet benyttedes mod tandpine og til at stille blod.
Egetræets kraft troede man kunne overføres til mennesker. Når et barn 

første gang tabte en tand, skulle man presse denne ind i et egetræ, så barken 
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kunne lukke sig over den, og barnet ville da få stærke tænder. Under elle
træet troede man, ellefolket holdt til. Hvis man en nat lå på 7 elleblade, var 
man bevaret mod al sygdom.

Hasselnødder: Mod kolden satte man en edderkop i en hasselnød og spiste 
den.

Af hylden brugte man alle dele mod sygdomme således: The af hyldeblom
ster mod vattersot, saften af grønne hyldebær sat på brændevin mod gigt, den 
grønne mellembark hakket fint, kogt med fløde, var godt mod udslæt og sår.

Hørren. For at forhindre gengangeri strøede man hørfrø omkring sengen 
og på graven. Imod hekse og gengangere strøede man hørfrø foran døren.

Bregner lagt under hovedet i sengen hjalp mod hovedpine og lopper. Mod 
hekse var bregnefrø (sporer) gode. Når man kom bregnefrø i træsko eller 
støvler, kunne man se heksene.

Tjørn plantedes i gamle dage på pestgrave; om disse herskede megen overtro.
Enebærolie brugtes mod rindende øjne, pletter på øjnene, tandpine, vatter

sot, værk, gigt, blodsot og sidesting.
Engtroldurt var godt at have i sengen under lagenet mod lopper og lus.
Løg brugtes mod vorter, ringorme, møl og ligtorne
Malurt sat på brændevin brugtes mod trangbrystethed og mod mavesyg- 

domme.
Dild beskyttede mod trolddom.
Gulerødder brugtes mod adskillige sygdomme, f. eks. gulsot. Man udhulede 

da en gulerod, hvori den syge havde ladet sit vand, og hængte den op i skor
stenen. Efter som guleroden fortæredes, aftog sygdommen.

Tordenskræppebladene brugtes i gamle dage knuste at lægge som svalende 
omslag på de forfærdelige bylder, der plagede de pestsyge. Den kaldtes derfor 
ofte pestilenzurt.

Regnfan brugtes mod orm hos mennesker og dyr.
Oksetunge brugtes mod pest.
Kodriver (primula) brugtes mod hovedpine, melankoli og podagra.
Pæonfrø brugtes mod epilepsi, spedalskhed, lus og trediedagsfeber.
Bulmeurten brugtes som smertestillende middel.
Lavendel til røgelse.
Burre (præstelus) sammen med agermåne og svinegødning mod lus.
Vejbredblade brugtes mod åbne sår. Den ene side af bladet lægede, og den 

anden virkede som trækplaster.
Disse nævnte er nogle af de almindeligste plantemidler mod sygdomme. 

Dertil kommer så sympathikurene eller heksekurene, der kunne være mere 
eller mindre uhumske.

Læge hentede man sjældent. At hente lægen, mente man, var det samme 
som at hente præsten eller bestille ligkisten.

En gammel kone, hvis mand var død, stod efter begravelsen og talte med 
cn fremmed kone; denne spurgte da, om den afdøde havde haft lægen.

Den gamle kone svarede da: »Nej, han døde af sig selv!«
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Det har været livskraftige slægter, der har levet her i Linaa sogn dengang. 
Nogle af disse har efterkommere i sognet den dag i dag, og flere af disse 
slægters medlemmer har opnået en alder af op mod hundrede år, ja, endog 
over. En gammel kone i Mollerup, Maren Solgaard, blev endog 105 år. Hun 
døde 1780. — Nogle af disse gamle Linaa-slægter vil senere blive omtalt.

Sagn og overtro

Når vore forfædre for et par hundrede år eller tre siden i de lange, mørke 
vinteraftener sad samlede omkring bordet eller om skorstensilden, fordreves 
tiden for mændenes vedkommende gerne med reparationer eller fornyelse af 
de i gården almindelig brugte redskaber og seletøj; medens kvinderne havde 
travlt med at karte eller spinde. For alles vedkommende altsammen arbejder, 
man kunne udføre uden væsentlig belysning; thi denne var jo meget dårlig. 
En tælleprås eller tranlampe var stort. Ofte nøjedes man kun med lyseklyner, 
d. v. s. fyrrepinde, sat fast i en krog på væggen, eller man nøjedes med lys
skæret fra skorstensilden. Alle datidens belysningsmidler var jo yderst primi
tive. De gav kun lidt lys; men megen os eller røg. At læse ved en sådan belys
ning var næsten umulig; men dette generede ikke datidens mennesker. Aviser 
eller ugeblade kendtes ikke, bøger var en sjælden vare. Af disse havde den al
mindelige bondebefolkning kun højst en religiøs andagtsbog eller to og måske 
en enkelt salmebog. Forøvrigt var læsefærdigheden i de dage kun såre ringe.

Medens man som før nævnt passede sit arbejde, hvilket man ligeledes som 
før nævnt kunne uden videre belysning, gik samtalen gerne livligt om arbej
det i gård og mark, hovarbejdet på herregården, byens nyt osv. Når man ikke 
havde andet emne, fortalte man historier, sagn om de henfarne slægter, spø
gelseshistorier, så hårene rejste sig på tilhørernes hoveder, nissehistorier, gamle 
sagn om frygtelige drager, hovedløse, trebenede heste, liglam osv., altsammen 
noget ,der ophidsede sindene og fik det til at løbe koldt ned ad ryggen.

Det endte gerne med, at man efter at have hørt historierne næsten ikke 
turde vove sig ud i mørket uden for døren, angst for at møde nogle af de 
spøgelser eller uhyrer, man havde hørt om.

I det efterfølgende skal fortælles nogle enkelte af de gamle sagn og histo
rier, der bl. a. fortaltes i Linaa sogn.

Dynces
Foruden det under beskrivelsen af Dynæs anførte sagn om kong Lave og 

hans datter skal her meddeles yderligere nogle sagn om kong Lave.
1) Kongen på Dynæs sad ved bordet og spiste, da fjenderne kom og opfor

drede ham til at overgive borgen. Kongen svarede: »Må mus ikke have mad
ro!« hvorpå fjenden svarede: »Ikke længere, end kat vil!« Hans skatte blev 
i en jernbeslået ørk (kiste) kastet i søen, hvor de ligger endnu.

Dette sagn kendes også andet steds fra.
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2) Kong Lave havde en dejlig datter, som en fremmed viking ønskede som 
sin frille. Han sendte da sin staldbroder Thorvalds søn til kong Lave for at 
begære hende. Thorvald kom til Dynæs og blev vel modtaget, men da datte
ren skænkede vin for ham af et horn, og han lagde mærke til hendes høvisk
hed, blev han så indtaget i hende, at han besluttede at modvirke vikingehøv- 
dingens onde hensigt og åbenbarede sandheden for kongen.

Vikingehøvdingen prøvede senere at bruge magt og drog over Sejs hede 
mod Dynses med 100 mand for at belejre Laves borg. Thorvalds søn faldt 
vikingerne i ryggen samtidig med, at man gjorde udfald fra borgen. Vikingen 
faldt, og Thorvalds søn blev gift med Laves datter.

3) Fiskere fra Alling, der engang fiskede ved Dynæs, fik en jernbeslået 
kiste op af vandet; men den slap fra dem igen og ligger der endnu på bunden 
af søen.

4) Et fjerde sagn fortæller, at kong Lave på flugt tabte sin hat ved Hatte
næs, nåedes af fjenden ved Naaege og druknede under sit forsøg på at ride 
over åen ved kongedyb.

Hvor meget eller hvor lidt der ligger til grund for disse Dynæs-sagn, kan 
der ikke siges noget om nu. En grundig undersøgelse af voldbanken kunne 
måske kaste lidt lys over Dynæs-borgens fortid.

Silkeborg
1) En mægtig mand ejede engang Silkeborg. I hans tjeneste var engang en 

bondepige, som skulle passe den mægtige mands barn; hun var da så uheldig 
at tabe barnet ud af et glamhul i borgens høje stentårn. Opbragt over dette 
lod den mægtige mand pigen lægge i en pigtønde forspændt med et par vilde 
heste, man havde. Hestene fo’r afsted med tønden og standsede ikke, før de 
nåede Trillinghøjene på Sejs hede. Pigen var da død.

2) Ritmester Hoff, som købte Silkeborg 1767, var en slem kvindejæger. 
Engang overraskede hans tjener ham sammen med en fremmed kvinde. Hoff 
blev da så opbragt over dette, at han med et bradspid næsten slog tjeneren til 
døde og befalede så en anden tjener at putte den næsten døde tjener i en sæk 
og kaste ham i åen, hvilket også skete.

Den druknede tjener spøgede så, og man måtte have præsten i Gødvad til 
at mane ham ned, hvilket også skete ved den gamle eg ved Aarhus-landevejen.

3) Bønderne i Linaa sogn havde ikke pligt til at køre deres tiendekorn, som 
de skulle svare til Silkeborg, længere end til den gamle eg ved Aarhus-vejen. 
Nogle bønder benyttede sig deraf og læssede kornet af ved egen for at ærgre 
ritmester Hoff. En bonde sagde til egen: »Vil du have det, kan du tage det.«

Kongeløsen
Et kongeløsen er en sum penge så stor, at når kongen ligger på sine knæ, 

kan pengene helt dække ham.
4) En sysselkonge på Silkeborg havde så mange penge, at folk mente, at han 

ejede et kongeløsen.
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Engang skulle han i krig og ville så først have sine penge i sikkerhed. Han 
lod dem da grave ned i Grøndalskol på Haarup mark. Derpå lod han dræbe 
de karle, som havde hjulpet ham med at skjule skatten, for at de ikke skulle 
røbe stedet, hvor skatten var skjult. Han drog så i krig og faldt der; og ingen 
vidste nu, hvor skatten var skjult.

En mand, man kaldte ham Per Guldgraver, lod mange år efter grave efter 
skatten og brugte til dette formål hele sin formue, 10,000 rdlr.; men fandt 
intet og døde i Linaa som en fattig mand. Flere har prøvet på at finde skatten; 
men er kun blevet skuffede.

Andre sagn fra Linaa sogn

De tre jomfruer
1) Der boede tre jomfruer på Kalbygård; de hed Lin, Bjær og Dal, og de 

har bygget de tre kirker Linaa, Bjarup og Dallerup.
Engang sejlede de over Bjarup sø til Bjarup kirke. De var den ene så uhel

dig at tabe sin guldring i søen. Hun troede nu, at ringen var stjålet fra hende 
og satte den, som havde stjålet ringen, i band. Søen udtørredes nu, og man 
fangede en fisk i en pyt vand. I fisken fandtes ringen, der blev bragt op på 
gården.

De tre jomfruer ligger begravede i en høj, der ligger i Riise’s have i Linaa 
(Gandisgården).

Et andet sagn fortæller, at de alle tre, da de sejlede over søen, druknede i 
et høl lige neden for Mollerup, hvilket høl siden kaldtes fruehøl.

2) Tyrens hul.
I Bjarup mose er et hul, som man kalder Tyrens hul. Engang lige til jule

aften hændte det sig, at en tyr kom efter en pige. Hun løb rundt om hullet og 
tyren bag efter hende. Da denne ikke kunne nå hende, sprang den lige midt 
ud i hullet og gik til bunds og druknede.

Man fortalte ligeledes, at der fra Tyrens hul gik en underjordisk ledning 
til pølen i Mollerup.

3) Man fortæller, at der i Mollerup skov findes agerrene, som viser, at jor
den har været dyrket.

Et mislykket røveroverfald i Mollerup
4) Til en gård i Mollerup kom en dag ved aftenstid en gammel kælling og 

bad om nattely. Nu traf det sig sådan, at da kællingen kom ind i køkkenet, 
var ingen anden dér til stede end en lille pige på en halv snes år. Hun så da, 
at kællingen kom noget i nættergryden, der stod på ilden. Da moderen og 
tjenestepigen kom ind fra malkningen, fortalte den lille pige det til moderen. 
Da folkene nu kom ind og skulle have nætter, og pigen havde fortalt det 
passerede, spurgte de kællingen, om hun ville have noget at spise; men hun 
svarede, at hun ikke var sulten. Folkene blev noget betænkelige ved dette her 
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og besluttede så at tvinge kællingen til at spise noget. Hun ville ikke; men 
måtte have en skefuld ned. Lidt efter faldt hun i dyb søvn.

Nu så man efter, hvad hun havde i sin kurv, og der fandt man på bunden 
6 store knive og en fløjte. Nu forstod man, at meningen var, at man skulle 
overfaldes om natten af røvere. Man fik nu hentet fra hele byen en hel 
mængde stærke karle, der nu stillede sig op uden for gården, og én tog fløjten, 
som kællingen havde i kurven, og gav et par pift. De var 6; men da de så de 
mange karle, løb de deres vej, og man fik dem ikke fanget.

5) Under den sorte pest døde så mange mennesker i Linaa, at der kun var 
2 børn tilbage. De var lige store; så gik de hver på sin side af bakken og 
kunne ikke gå over den; men stod og snakkede sammen.

6) Det ord: Gud velsigne dig, brugtes på pestens tid, når nogen kom til 
at nyse; thi det var forvarsel for sygdommen. Når de holdt op med at nyse, 
døde de snart efter.

7) Da tårnet på Linaa kirke blev bygget, var det meningen, at dette skulle 
have været meget højere og have haft spir; men bønderne, som skulle køre 
stenene, gjorde vrøvl over dette hovarbejde, og bønderne fra Mollerup næg
tede til sidst helt at køre. Der blev derfor ikke lavet noget glamhul mod øst, 
så de ikke kunne høre kirkeklokken i Mollerup.

8) Bispens eg.
På Harup mark står en eg, denne er et skud af en gammel eg, i hvilken 

en biskop fra Silkeborg reddede sig for en gal tyr. Egen blev derfor fredet.
9) Skjellerup skov.
Skjellerup har engang været så omgivet af skov, at da fjenden engang ville 

dertil, fandt de først derned ved at gå efter hundeglam fra byen
10) Forvarsel om jernbanen.
Man havde i gamle dage respekt for at komme over den strækning, hvor 

nu jernbanen går mellem Svejbæk og Silkeborg. Man kunne høre noget kom
me susende; det fløj mellem himmel og jord med et par store, gloende øjne. 
Man troede, at det var et spøgelse, der færdedes der.

11) Bromanden fra Resenbro, der blev henrettet, spøgede også og måtte 
nedmanes af præsten. Han blev begravet på retterstedet, og en pæl blev slået 
igennem ham, for at man kunne have hold på ham.

Sagn om drager og varulve
1) Der boede en drage i en høj nord for Linaa. Den var så lang som en 

lasmestang og gloende rød. Den flyttede sine penge til den sydvestre side af 
sognet. Man troede, at hvis man kunne komme til at kaste et stykke egstål 
over den, når den flyttede pengene, tabte den dem, og man kunne så samle 
dem op; men det var ikke nogen let sag.

2) Søren Meldgaard fra Haarup lå nede hos sine miler, hvor nu Svejbæk 
storskov ligger. Så ser han pludselig en skikkelse som en hovedløs stud og 
af en forfærdelig størrelse komme hen over heden imod ham. De andre mile
brændere havde fortalt ham, at det spøgede dernede; men han ville ikke tro 

172



det. Han havde grint af dem og sagt, at det var løgn. Da nu spøgelset kom
mer, siger han i forskrækkelse: »Vær nådig, hr. satan!« Da bliver der en 
hylen og skrigen i luften, og milerne blev splittede til alle sider; men han selv 
tog ingen skade. — Det var en drage, der kom fra Østersskoven.

Drage, som ligger på guld
3) En gammel kone i Mollerup havde en ko, som hun ville trække ud i 

marken. Da kom hun forbi en kalv, der lå på en dynge trækul. Konen mente, 
at hun kunne tage sig et forklæde fuld af kul. På tilbagevejen tog hun kalven 
°g lagde den på en dynge halm og begyndte at skrabe kul til sig i forklædet. 
Da hun vil gå, siger kalven: »Havde du ikke taget mig så sødt og lagt mig så 
blødt, så skulle skam have taget dig!« Nu blev konen så forskrækket, at hun 
fo’r af sted og tabte halvdelen af kullene. Da hun kom hjem, smed hun kul
lene på ilden i skorstenen. Så gik hun tilbage for at samle de tabte op; men 
da var både de og kalven borte.

4) Forhen mente man, at når en karl går igennem den halm, som et føl 
ligger i, når hoppen foler, kan han skabe sig om til en ulv.

En karl, som havde gjort det, var med manden i engen at slå hø. Da kom 
det over ham, og i en ulvs skikkelse rev han nu føllet ihjel og fortærede en 
stor del af det. Lidt efter blev han til karl igen og lagde sig ved manden; men 
klagede sig over, at han var så dårlig tilpas. Manden svarede: »Det er ikke så 
underligt, for du har ædt mit føl.«

Helhesten
1) Møllerens søn fra Linaa gik en dag med en karl fra Mollerup. De satte 

sig nu ved Linaa kirkegård og snakkede sammen. De de ville gå hver til sit, 
så de tydeligt begge to en skikkelse lig en hovedløs hest komme nede fra 
engen mod vest og gik over det vestre kirkegårdsdige lige tæt forbi dem og 
ind på kirkegården, hvor den forsvandt.

2) En mand, som havde været til smedie i Linaa med sit plovjern, så på 
tilbagevejen en hest med forbenene oppe på et dige. Manden talte til hesten. 
Da tog den forbenene til sig og forsvandt ad Linaa til. Manden så nu, at den 
kun havde tre ben.

3) På den såkaldte Præstebakke mellem Linaa og Mollerup troede man 
ligeledes gik en hovedløs hest

Det er den gamle historie om helhesten, der her går igen. Den kendes man
ge steder fra.

Troen på ellefolk, nisser og trolde
1) En mand fra Mollerup så en dag, han var ude i Skelkjær at lede efter 

nogle kreaturer, en lille nissedreng med en rød hue på hovedet ligge og sove 
under en ellebusk. Manden lod drengen ligge uforstyrret.

2) Fra Laven er der også sagn om ellefolk. En mand fra Laven, som passe
rede milerne ved milestederne, sad en aften i ly i en hytte, hvor man kunne 
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gå ind i dårligt vejr. Foran hytten brændte en ild for at varme. Han så da 
nogle ellefolk komme og varme sig og danse om ilden. Manden ville da gøre 
dem forskrækkede og smed en brand fra ilden ind imellem dem. Han vidste 
ikke, hvordan det var gået til, men da han kom til sig selv, lå han stivfrossen 
et stykke fra jordhytten, og hans mile var splittet.

3) En hyredreng fra Mollerup havde engang lavet et bål ude i Faverskjær. 
Så kom en ellepige, stillede sig tværs over ilden og spurgte drengen: »Kender 
du Kudflarpen?« Han var ingen kryster; men tog en pind fra bålet og sagde: 
»Kender du brandstikken?« Da blev pigen bange og råbte: »Ellesvend, du 
røde svend! Ellepige bliver opbrændt!«

4) En mand fra Linaa brændte mile om natten. Så kom en ellekælling og 
varmede sig ved ilden. Så spurgte manden hende, om hun kendte brandstik
ken. »Kender du kudflarpen?« sagde hun. Så jog han en brand op under 
hende. Da kaldte hun: »Røø-dreng og elledreng, mussikus er opbrændt!« Så 
kom så mange, at manden ikke turde være der længere og løb derfra. Da han 
om morgenen kom derned, var alt splittet.

5) Nisserne i Mollerup spillede kort ved en skæppe, som de vendte bunden 
i vejret på. Folkene kunne undertiden om morgenen finde penge siddende om 
i kanten af skæppen.

6) Der var bryllup i en gård i Linaa. Medens man om natten dansede, gik 
bruden udenfor og så, at en stor høj øst for gården var løftet op og stod på 
røde pæle, og en mængde små puslinger dansede inde under den. Medens hun 
stod og så på dem, kom en af puslingerne hen til hende og bød hende en 
drik af et bæger, som han holdt i hånden. Bruden tog mod det og drak, og nu 
glemte hun helt sin brudgom og fulgte bjergmanden ind i højen til de under
jordiske. Hun kom aldrig tilbage; men ved nattetid kan man endnu se en 
hvid skikkelse vandre ned til bækken nord for Mollerup skov. Hun tager sin 
dragt af og vasker sig i vandet, hvorefter hun forsvinder ind i bakken. Folk 
mente, at det var den bjergtagne.

7) En gårdmand i Linaa stod og manglede korn og vidste ikke, hvorfra 
han skulle få noget. Så besluttede han at gå op til bjergmanden, der boede i 
en høj i skoven øst for Linaa. Han traf da bjergmanden og bad om at låne 4 
skpr. rug. Bjergmanden svarede, at det kunne han godt; men han ville efter 
høst have rugen tilbage, god frisk rug. Det lovede manden. Efter høsten 
sendte gårdmanden sin karl op til bjergmanden med rugen; men karlen havde 
ikke renset den godt nok, hvilket bjergmanden kritiserede.

Nogen tid efter skulle gårdmanden have barselgilde, og karlen skulle da gå 
op og indbyde bjergmanden, der skulle være fadder. Bjergmanden spurgte da, 
hvem der skulle med til gildet. Karlen svarede, at det skulle Vorherre og Set. 
Peder. »Ja, så kommer jeg ikke,« og han gav en sæk penge i faddergave.

8) Mellem Skjellerup nygårde og Skjellerup er en høj, man har kaldt Ro- 
lans høj. Denne står også på 4 pæle, og bjergfolket danser så derunder.

9) I fordums dage fandtes i Holmens skov øst for Mollerup en kæmpehøj, 
kaldet Røverhøjen, hvori røverne efter sagnet, når de udplyndrede vejfarende, 
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der færdedes ad vejen over holmen til Bjarup, havde tilhold. Højen er nu 
udjævner, og alle spor af denne er forsvundet.

Hvor vejen Skovsrod-Bjarup førte over bakken nord for holmen findes 
endnu i jorden egepæle, rimeligvis rester af en bro over vandløbet.

Genfærd
Når Mennesker havde levet et vildt liv, begået forbrydelser eller andet 

slemt, kommet ulykkeligt af dage, begået selvmord osv., mente man i gamle 
dage, at disse ikke kunne finde ro i graven, men færdes om natten omkring 
gerningsstederne som genfærd.

Foruden de allerede nævnte historier fra Silkeborg og Resenbro skal her 
føjes et par nye til.

1) I en gård nord for Linaa by gik et genfærd. Man troede, at det var en 
pige, der havde hængt sig og ikke kunne finde ro i graven.

2) Hvor vejen fra Mollerup til Voel går over bækken, troede man også, at 
en ung pige, der var blevet forladt af sin kæreste, gik og spøgede.

3) På Laven hovgård spøgede det også. Hver nat blev hakkelsekisten væl
ter, selv om den var sat aldrig så godt fast. Præsterne fra Kragelund, Gjødvad 
og Sejling måtte hen og mane spøgeriet ned. Det var vel vildttyven Chr. 
Fischer, der spøgede.

4) Endelig troede man også, at landinspektør Sørensen, der ejede Laven 
hovgård 1792—1827, spøgede.

1 et af udhusene var en smal gennemgang, man kaldte »den blinde port«. 
Der sagde man, at landinspektøren raslede med landmålerkæder om natten. 
Man mente vel, at han ikke havde målt rigtigt, når han i udskiftningstiden 
havde målt jorden op og så nu ikke i sin grav kunne hvile i fred.

Landinspektør S. Sørensen ligger begravet på Linaa kirkegård lige ud vest 
for tårnet. Graven er nu sløjfet.

5) En aften i året 1890 vandrede to unge karle, Anders Nielsen og Jørgen 
Andersen, begge fra Laven, ad kirkestien mellem Linaa og gi. Laven og havde 
dér en oplevelse, som de ikke kunne forklare sig.

Det var klart måneskin, og karlene fulgte den gamle kirkesti på vej efter 
gi. Laven over Klingseng i lavningen mellem de to byer.

Da ser de pludseligt og ganske tydeligt en mand i en lang kappe, der næ
sten nåede jorden, vandre et stykke foran dem. Karlene talte da sammen om, 
hvem det kunne være; det måtte jo være én, der skulle til Laven. De gik nu 
raskere til for om muligt at nå den fremmede mand; men de kunne ikke nå 
ham. Det så ud, som han gled hen over grønsværen.

De to karle blev noget underlig til mode ved dette her. Da så de, at den 
mystiske fremmede fortsatte lidt til venstre for kirkestien og forsvandt derpå 
ganske pludseligt som sunket i jorden.

Jørgen Andersen blev nu så forskrækket, at han smed træskoene og løb i 
strømpefødderne ad Laven til alt, hvad han kunne, til han i engen løb ud i 
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en vandsænkning. Anders Nielsen beholdt dog træskoene på; men løb bag
efter, til de nåede bakken på Laven-siden.

Til oplysning om de to unge karle skal meddeles, at de begge var stille og 
rolige, oplyste mennesker. De var hverken overtroiske eller berusede. Ople
velsen, de havde haft på kirkestien i Klingseng, havde alligevel gjort et sært 
indtryk på dem begge.

Jeg har personlig kendt de to karle og har ikke indtryk af, at der var noget 
falskneri eller overdrivelse i historien.

De to er nu døde for mange år siden; men sagnet lever endnu.
I gi. Laven troede man også, at en mand ved navn Peder Fugl, der havde 

hængt sig, gik igen på gaden ned gennem byen.
En karl og en pige, der var forlovede, kom en aften forbi huset, hvor han 

havde boet. De fortalte bagefter, at de havde set ham stående ved vejen med 
hovedet under armen. Historien troede man fuldt og fast på i byen. Man 
troede jo, at en selvmorder ikke kunne finde ro i graven.

Linaa sogn under krigene siden år 1600
Før ovennævne årstal findes overhovedet i arkiverne intet om, hvorledes 

det daglige liv i Linaa sogn har været berørt og præget af de i landet førte 
krige. I Linaa sogn har har man vel som andre steder i landet mærket krigs
begivenheder på den ene eller den anden måde, nærmere eller fjernere; f. eks. 
må man have mærket begivenhederne omkring Dynæs borg under grev 
Gerts besættelse af Jylland og hans vilde tyske landsknægtes hærgninger af 
Jyllands landsbyer. Linaa sogns landsbyer er da sikkert heller ikke gået ram 
forbi. Ligeledes har man her i sognet ikke kunnet blive fri for at blive vidne 
til Valdemar Atterdags overtagelse af Dynæs borg og gods efter krigen.

Der er ligeledes mulighed for, at Niels Ebbesen har været fører af stormen 
på Dynæs; men alt dette ligger kun inden for mulighedernes grænse. Det er 
først på denne side år 1600, at der foreligger noget pålideligt skriftligt om 
Linaa sogns beboeres kår under og efter de forskellige krige, og det kun endda 
meget sparsomme oplysninger, der foreligger. Kilderne flyder kun langsomt.

Kalmarkrigen 1611—13
Om den første krig efter år 1600, Kalmar-krigen, findes kun efterretninger 

om de leverancer, Linaa sogns bønder måtte yde til krigens førelse. Selve kri
gens førelse mærkede man jo her ikke noget til; men Silkeborg len må sende 
store ladninger af fødevarer til hæren; endvidere flere hundrede trillebører 
lavet af træ fra de silkeborgske skove til brug ved skansearbejder på krigs
skuepladserne. Linaa sogn har da måttet yde sin del af disse.

Endelig nævnes, at lenet må stille 10 ryttere, veludrustede, til deltagelse i 
krigen. Linaa sogn har vel måttet levere bønderkarle til dette kontingent.

Et synligt bevis for, at der rådede krigstilstand, havde bønderne, når de 
havde ærinde på slottet, ved synet af 4 svenske officerer, der holdtes som fan
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ger på slottet et helt år. Disse behandledes vel; men boede i et værelse bag 
lås og slå og med jernstænger for vinduerne for at forhindre flugtforsøg.

Efter knapt et års fangenskab blev svenskerne sendt til København og vel 
så senere udvekslede med danske fanger i Sverrig.

Dette er kort, hvad der findes om Linaa sogn under Kalmar-krigen.

Krigen 1625—29
Christian den Fjerdes deltagelse i Tredive år skrigen i Tyskland

Straks mærkede man vel ikke i Linaa sogn meget til krigsførelsen ud over 
nogle krigsskatter og udskrivning af bønderkarle til soldatertjeneste. Største
parten af Chr. IV.s soldater var vel lejetropper; men foruden disse måtte lens
mændene stille med et bestemt antal krigere udskrevne blandt lenets bønder
karle. Lensmanden på Silkeborg, Christian Holck, skulle stille 10 veludrustede 
ryttere, iklædt harnisk og blå kapper, væbnet med ryttersabel og pistoler. 
Disse 10 ryttere skulle møde i Kolding og derfra sammen med andre sendes 
til krigsskuepladserne i Tyskland, hvor de vel har deltaget i kampen ved 
Luther am Barenberg, hvor Chr. IV den 27.-8. 1626 tabte i kampen mod 
Tilly, og hans hær spredtes. Nogle af Linaa sogns bønderkarle har vel været 
med dér og måske ladet livet på denne slagmark; men for de hjemvendende 
blev det værre senere. — I sommeren 1627 rykkede den frygtede Wallenstein 
med sin hær op i Jylland, hærgende og brændende.

Wallenstein var selv en bandit, der til sidst blev dræbt af sine egne offi
cerer. Hans hær var en samling af Europas værste udskud, hvis moral sad i 
spydstagen, og som kun tænkte på at berige sig ved rov, mord og plyndring.

Rygtet om Wallenstein og hans vilde horders plyndringstogt op gennem 
Jylland gik langt forud for deres komme. De jydske adelsfamilier forlod deres 
gårde, og medtagende deres penge og kostbarheder flygtede de til øerne eller 
til Norge. Bønderne nedgravede deres sølvtøj og andet af værdi i jorden, for 
at fjenderne ikke skulle rane disse. Meget ofte fandt ejermændene ikke deres 
nedgravede skatte igen, hvorfor disse i vore dage undertiden ved et tilfælde 
kommer for dagens lys.

Med bange anelser imødeså bønderne i Linaa sogn den dag, de kunne vente 
at se de vilde horder i Linaa sogns landsbyer. Hvilken dag, det skete, véd jeg 
ikke; men det må have været en dag hen på sommeren 1627; thi Wallen- 
steins tropper nåede Skagen inden efteråret dette år. .

Nå, dagen kom, da de fremmede krigere tog Linaa sogns landsbyer i besid
delse. Bøndernes værste anelser gik i opfyldelse. De vilde horder jog simpelt
hen beboerne ud af deres huse og gårde og tog alt i besiddelse. De plyndrede 
stuehusene for bohave og udhusene for heste, kvæg og korn osv.; alt hvad der 
kunne gøres i penge, medtog de.

Man forstår bøndernes harme, når de så de vilde knægte drage af sted med 
deres heste, kreaturer osv., og kvindernes gråd, når de så deres indbo, senge
tøj og andet, som de holdt af, forsvinde.
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Man måtte være glad, hvis de fremmede landsknægte nøjedes med at plyn
dre. At tænke på modstand mod de vilde røvere var håbløst. Hvis en bonde 
gjorde modstand mod de tyske røvere, var han sikker på et sabelhug i hovedet 
eller en kugle i livet, og kvinderne var meget ofte udsatte for mishandling af 
den ene eller den anden art.

Det er forståeligt, at de udplyndrede bønder på ensomme steder, hvor de 
kunne, har overfaldet de forhadte røvere og taget hævn over disse. Måske har 
de fattige og udplyndrede bønder også til tider gjort fælles sag med »Krab
berne«, en hjemlig røverbande, der huserede i Jylland på Chr. IV.s tid, og 
som havde tilhold i de store Silkeborg-skove, for ved deres hjælp at tage 
hævn over de fremmede røvere. På denne måde er måske den forhenværende 
møller og kromand i Silkeborg, Reinholdt, kommet ind på røverhåndværket. 
Han blev jo sammen med en kammerat henrettet for røveri og mord 1633.

Når bønderne efter fjendens plyndringer vendte tilbage til hjemmet, fandt 
de dette fuldstændigt raseret for alt af værdi og ødelagt, hvis det ikke var 
afbrændt, og der kun fandtes en sten- og askedynge, hvor hjemmet før havde 
været.

I Linaa sogn ser det mærkeligt nok ud til, at intet menneskeliv er gået tabt 
under denne fejde, hvad der i mange andre sogne var sket. I hvert tilfælde er 
der intet, der tyder derpå; men plyndring og ødelæggelser har fundet sted i 
alle landsbyerne i Linaa sogn; dette er der bevis nok for.

I jordebogen for Silkeborg len findes fra året 1629 en fortegnelse over 
bøndernes skatter og afgifter og de nedsættelser, disse fik bevilget på grund 
af fjendernes plyndringer i krigens tid. Vi ser deraf, at bønderne næsten alle 
er forarmede og udplyndrede. Hjemmene er plyndrede og ødelagte, husdyrene 
bortførte, markerne nedtrampede, sædekorn mangler osv. Der må begyndes 
på bar bund; bønderne kan ikke svare deres skatter og sædvanlige afgifter, 
hvorfor de næsten alle får nedsættelser i disse; nogle slipper det første år, 
andre får skatten nedsat til en fjerdedel eller en femtedel osv. Bønderne er 
forarmede; de kan ikke svare skat; hjemmet skal først opbygges og bringes på 
fode. — For nutids øjne ser disse skatter jo latterlige små ud; men vi må huske 
på, at pengene havde anderledes værdi dengang, og indtægterne var små.

Nedenfor en afskrift af Silkeborg lens jordebog 1629, hvori en fortegnelse 
af bøndernes skatter og i marginen nedsættelserne.

Jeg bibeholder i denne datidens skrive- og stavemåde, kun tallene har jeg 
omskrevet til nutidens brugte arabertal.

Afskrift af:
»Jordebog thill Silckeborigh slott anno 1629, Fol. 52 f. f.
Giernn herrett, Linnou sogenn, Silcheborgh mølle.
Peder Handsen møller 40 ørtte miell.
Schal giffue de tho parter effterdj dend er ved macht.
Aff Thegelladens jordt 1 mark.
Reinholdt møller 1 Mk. huspenge.
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Haarup
Michel Nielsøn, Niels Solgaard.
Vi ørtte rough, 1 ørtte aure (havre), 2 pundt smør, 1 ørtte giesterj, 1 suin, 

23 les vedt, 1 les hanselstænger. Frj første aar och andet aar halff.
Peder Jensønn, Jens Jensønn som Michell Nielsen etc. Femte partt koren 

halff, smør schiuld.
Rasmus Madtzenn som Michell Nielsønn. Femte partt korn, frj for smør.
Jens Nielsønn som Michell Nielsønn. Femte partt korn, halff smør.
Niels Jensønn som Michell Nielsønn etc. Femte partt korn, halff smør.
Peder Nielsenn Soelgaard. 21 Skilling 1 alb. huspenge, 1 Mk enghpenge. 

Frj i aar.
Jens Søffrensønn. 1 Mark huspenge.
Niels Villadtzenn. 1 Mark i huspenge.
Christen Nielsønn. 10 Skill. 2 alb. huspenge.
Søffren Andersønn. 1 Mk. huspenge.

Skieller up

Jordeigne bønder
Niels Lasønn. 6 schipper rough, 8 schipper biugh, 4 schipper aure, 2 schip- 

per gryn, Vi td. smør, 3 ørtte biugh giesterj, 1 suin, 1 lamb, 1 gaas, 4 høns, 1 
snes eegh, 30 les veed, 2 Mk. 10 Skill. 2 alb. giesterj, 6 Skill. ledingh.

Siette partt rough schuild och en otting smør och frj for ald biughschiuld, 
effterdj hånd intet haffuer saad i aar.

Søffren Andersønn, Rasmus Andersøn som forrige undfagen sidste part som 
er 31/2 Skill. ledingh. Siette partrough och biugh landgilde, ingen hauffre 
eller smør.

Niels Nielsønn. 14 ørtte biugh giesterj, 1 suin, 2 tdr. 011, 2 Mk. 4 Skill. 
sildepenge, 9 alb. ledingh. Frj i aar.

Schiellerup mendt aff Thorup marck. 4 ørtte rough, Vi Td. smør. Frj for 
denne sommelschatt.

Festebønder
Jens Nielsønn, Lauridtz Lasøn. 1 ørtte rough, Vi ørtte biugh, 1 pundt smør, 

1 ørtte biugh giesterj, 1 suin, 1 les hammelstenger, 3 les vedt. Femte parn 
kornschiuld och halff smør.

Anders Lauridtzenn. 2 Mk. 10 Skill. 2 alb. huspenge.

Linnou
Jordeine bønder

Søffrenn Nielsønn, Niels Pedersønn. 6 schipper rough, 4 schipper aure, 1 
ørtte 4 schipper beugh, 1 svin, 1 fed koe, 1 snes eegh, 2 Mk. 10 Skill. 2 alb. 
giesterj, 4 Skill. ledingh. Fierde partt kornschuild och frj for andet landgillde.
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Maren Rasmusdatter. Vz ørtte rough, 1 ørtte biugh, 6 schip aure, 1 otting 
smør, 1 brendsuin, 2 høns, 20 eegh giesterj, 6 danske Skili. ledingh. Frj i aar.

Peder Christensønn skomager. 6 schp. rough, 4 schp. aure, 10 schp. biugh, 
1 suin, 1 fied koe, 1 snes eegh, 2 Mk. 10 Skili. 2 alb. giesterj, 2- Skili. ledingh. 
Forarmet siette partt korn och frj for ald anden landgilde.

Festebønder
Las Michelsønn, Rasmus Nielsønn. 1 ørtte rough, 1 ørtte aure, 2pundt smør, 

1 ørtte biugh giestej, 1 suin, 13 les vedt, 1 les hommelstenger. Siette partt 
rough och biugh, frj for ald anden landgilde.

Rasmus Jensønn, Christen Degenn. 1 wogen, 4 hiffuell. — Rasmus Jen- 
sønn. 21 Skiil. 1 alb. huspenge. — Søffren Bagger. 1 Mk.

Mollerup

Officergrd. Peder Nielsønn. 6 schipper rough, 8 schipper biugh, 4 schipper 
aure, 2 schipper gryn, Vz td. smør, 3 ørtte biugh giesterj, 1 suin, 1 lamb, 1 
gaas, 4 høns, 1 snees eegh, 30 les veedt, 2 Mk. 10 Skili. 2 alb. (giesterj), 5 
Skiil. ledingh.

Søffren Nielsøn, som forrige undtagen smør, nemlig: 1 fjering smør, 1 
faar. Fierde partt kornschiuld frj for smør.

Jens Michellsøn. 2 schp. gryn, 1 faar, 1 lamb, 1 gaas, 4 høns, 30 les wedt.

Festebønder
Jens Søffrensønn, Rasmus Jensønn. l1/^ ørtte rough, Vz ørtte biugh, 1 ørtte 

aure, 2 pundt smør, 1 ørtte biugh, giesterj, 1 suin, 23 les veedt, 1 les hom
melstenger. Femte partt kornschiuld.

Enuold Søffrensønn. 1 ørtte rough, 1 ørtte biugh, 1 ørtte aure, 1 fjering 
smør, 1 suin. Fierde partt kornschiuld, halff smør.

Peder Pedersønn. 1 ørtte aure, 2 ørtte biugh, 2 pundt smør, 1 suin, 23 les 
meedt, 1 les hommelstenger. Femte partt korn, frj for smør.

Alle Mollerup anvendt af Bierup march . undtaget Enuld Søffrensønn. 
1 ørtte rough — halff.

Laffuendt
Jens Pedersønn. Vz ørtte rough, Vz ørtte biugh, 1 ørtte aure, 1 ørtte biugh, 

giesterj, 1 suin, 13 les weedt, 1 les hommelstenger. Femte partt rough, intet 
biugh eller aure.

Niels Jensønn. Som Jens Pedersønn. Frj i aar.
Peder Laffue. Som Jens Pedersønn. Femte partt korn.
Las Rasmussen Gløed. Som Jens Pedersønn. Thredie partt biugh, intet 

rough eller aure.
Formleret anno 1623 aff et gaadehus i Laffuind som Lauridtz Søffrensønn 

paaboer schall giffue aarlligen 2 Mk.«
Formieret et hus — bygget.

180



Som foranstående afskrift af Silkeborg lens jordebog 1629 viser, så det ikke 
godt ud i Linaa sogn efter Wallensteins vilde landsknægtes hærgninger under 
besættelsen i disse krigsår: Skovene vor forhuggede, mange gårde lå øde hen, 
utilsåede marker, kirken berøvet sine kostbarheder, muligt, at det gamle, op
rindelige alterbæger er røvet og gået tabt under denne krig. — Kirken fik jo 
først en alterkalk af sølv omkring år 1700.

At de vilde landsknægte har terroriseret og ofte mishandlet bondebefolk
ningen, er givet, selv om der ikke findes noget skriftligt derom for Linaa 
sogns vedkommende. Linaa sogn nævnes som et af de sogne, der har lidt mest 
ved fjendens hærgninger.

Da de fremmede krigsfolk var forsvundne, drog bønderne et lettelsens suk 
°S tog fat på opbygningen af det ødelagte. Nu havde man endelig fred, men 
en fred, der kun varede i 14 år.

Krigen 1645—45

Lennart Torstenson-krigen
Som foran nævnt varede freden kun i 14 år, så bønderne kun lige nåede at 

få opbygget, hvad der var ødelagt i forrige krig, og komme nogenlunde på 
fode igen inden næste krig, hvorefter de kunne begynde forfra.

Da svenskerne fik mistanke om, at Christian IV under fredsforhandlingerne 
i Tyskland ikke mæglede til deres fordel, sendte de som bekendt i året 1643 
en hær under general Torstenson op i Jylland.

Den svenske hær rykkede fra Tyskland over Holstens grænse den 12. de
cember 1643 og var i Sæby den 20. januar 1644.

Det var altså i midvinteren, at besættelsen af Jylland fandt sted, en uhyg
gelig tid for den stakkels bondebefolkning at modtage de fjendtlige tropper.

De svenske soldater havde under den lange krig i Tyskland taget godt ved 
lære af de tyske landsknægte med hensyn til plyndringer osv. af den stedlige 
befolkning i de egne, hvor hærtrækket gik. Den svenske hær var jo også efter
hånden blevet blandet med en del professionelle landsknægte, hvilket ikke 
højnede moralen. Da hæren nåede op i Jylland, fik den jydske bondebefolk
ning såvel som borgerne i de små jydske købstseder at føle, at krigsmoralen 
ikke havde bedret sig, siden Wallensteins vilde horder var her.

Efter krigen blev udsendt kommissærer for at tage syn på, hvilke skader 
fjenderne havde forvoldt under besættelsen af Jylland. I Silkeborg len var 
følgende 2 adelsmænd, Mogens Bille og Kjeld Krag, kommissærer.

Vurderingen af ødelæggelserne og afkortningen af bøndernes skatter og 
afgifter for Linaa sogns vedkommende er dateret den 5. april 1646.

Når man læser dette igennem, får man følelsen af, at svenskernes hærg
ninger og plyndringer har været værre end Wallensteins landsknægtes.

I Marginen står som regel ud for ejerens eller fæsterens navn: »Er forar
mer, forskånes ganske« eller lign. Kun et par stykker i Linaa sogn må betale 
fuldt; disse har altså forstået at holde sig skadesløse.
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Nedenfor gengives for Linaa sogns vedkommende en del bønders navne og 
kommissærernes bemærkninger i marginen i synsprotokollen ud for disse, 
hvad bønderne får afkortet i deres ydelser:

»Giern herrett.
Lennow sougen

Silcheborig mølle.
Peder Hansenn møller, Schal giffuis fuldt.
Aff Thegelsgaardtz jord. 1 Mk. rix.
Madtz Jensen af kroet. 1 Mk. rix.

Haarup

Forarmet Anders Nielsønn och forskaanis gandsche Erich Christensønn.
Jesper Pedersønn, Niels Lauridtzønn forskaanis gandsche.
Madtz Rasmussenn forskaanis for korn och smør.
Søffren Nielsønn: Er forarmet, forskaanis gandsche.

Schiellerup

Jordeigdne bønder
Niels Andersønn forskaanis for korn och smør
Anders Søffrensønn, Rasmus Andersønn: Ere forarmet, forskaanis gand

sche.
Niels Nielsønn, Sandmand. Er forarmet, forskaanis gandsche.

Fæstebønder
Lauritz Lassen, Sandmand. Forskaanis for korn och smør.

Lennow

Jordeigdne bønder
Jens Hansønn Ørumb: Giffue fuldt.
Hans Ørumb: Er frj effter Hans May. beef.
H. Palle Pedersønn (Præsten): Forskaanis for den fæde kou.

Præstebønder
Peder Lassønn, Jens Nielsønn: Forskaanis for toe deele korn och smør.
Simen Søffrensønn: Er forarmet, forskaanis gandsche.

Mollerup

Peder Nielsønn, Sandmand, Niels Pedersønn: Forskaanis for smør, biug och 
gryn.

Jens Søffrensønn, Sandmand, Søffren Jensønn. Forskaanis for biug och smør.
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Fæstebønder
Jens Andersønn, Rasmus Jensønn och Niels Rasmussønn: Forskaanis for 

toe deele korn och smør.
Peder Enuoldsønn: Forskaanis for de toe deele korn och smør.
Peder Pedersønn: Forskaanis for biug och smør.

Laffuind
Rasmus Jensønn: Forskaanis for toe deele korn.
Willomb Pedersønn: Forskaanis for toe deele korn.
Lauridtz Andersønn: Forskaanis for halff korn.
Niels Jensønn: Forskaanis for toe deele korn.
Foruden disse selvejere og fæstebønder nævnes også i jordebøger og lens

regnskaber nogle husmænd og indsiddere, hvis afgifter ikke findes nedsatte, 
da disse vel ikke har lidt så store tab som selvejer og fæstebønderne. Hos hus
mænd og indsiddere var i forvejen kun fattigdom og følgelig intet for fjenden 
at plyndre, hvorfor disse har sluppet lettere igennem krigsårene. At disse på 
andre måder kan have lidt under krigen er en anden sag; f. eks. kan de og 
deres familier have lidt personlig forfølgelse og overlast fra de rå soldaters 
side.

Endelig nævnes i lensregnskaberne nogle nyopførte huse i sognet:

Et gadehus i Laven opført 1623 
et hus i Skjellerup opført 1630 
et hus i Resenbro opført 1634 
et gadehus i Mollerup opført 1636

Huset i Mollerup er opført af Laurits Enevoldsen, huset i Laven beboes af 
Laurits Sørensen. Husene i Skjellerup og Resenbro er opførte henholdsvis af 
Laurits Lauritsen og Laurits Knudsen.

Disse på dette tidspunkt forholsvis nye huse har altså overlevet krigen; 
men vel i miserabel tilstand. Hvorledes det er gået beboerne, véd vi ikke.

Der siges undertiden, at den ene ulykke ofte rækker den anden hånden. 
Dette måtte bønderne i Linaa sogn i det 17. århundrede ofte sande, idet mis
vækst, hungersnød og pestagtige sygdomme fulgte i hælene på krigene.

Efter krigens afslutning i 1645 begyndte bønderne på udbedring af ska
derne efter krigen: Hjemmenes Opbygning og udbedring af markernes op
dyrkning efter at disse i krigstiden havde ligget øde hen.

Men så kom i 1648—49 en ny svøbe for befolkningen, idet der da blev 
misvækst som følge af dårligt vejr: Kulde og vand, så kornet rådnede på 
markerne. Man avlede næppe udsæden. Særligt galt var det i Linaa, Laven 
og Skjellerup. Sygdom fulgte i misvækstens kølvand. 4 gårdmænd i Laven var 
så hårdt ramte af misvækst og sygdom, at de må have stort afslag i deres land
gilde for at kunne blive ved gårdene. Det er først i 165 1, at bønderne i Linaa 
sogn er kommet nogenlunde på fode igen og kan begynde at svare deres sæd
vanlige skatter og afgifter.
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Svenskekrigen 1657—58
Efter at Torstenson-krigen var sluttet, og de fremmede fjender havde forladt 

landet, levede bønderne i de af fjenderne hærgede landsbyer op igen og tog 
som før nævnt fat på at få de ødelagte marker og bygninger gjort brugbare 
igen. Selv om der blandt den af krigen hærgede bondebefolkning herskede 
stor fattigdom og elendighed, åndede man alligevel op og så noget lysere på 
tilværelsen, da de sidste fjender forlod landsbyerne.

Lidet anede man, at der kun skulle gå 12 å 13 år, inden man skulle se 
fjender igen.

Bønderne nåede lige at komme nogenlunde på fode igen, inden næste krig 
udbrød, en krig, der ikke førtes med mindre råhed og grusomhed end de to 
forrige.

I mellemtiden var man dog ikke helt fri for ulykker i Linaa sogn, idet der 
foruden den allerede nævnte misvækst i 1648—49, i 1651 brændte 4 gårde i 
Linaa by: Borupgårdene og Hjortgårdene. Ildebranden skete den 9- april. 
Ilden mente man var påsat og var en stor ulykke for de pågældende familier; 
men dog ikke noget imod de ulykker, der ventede dem og ramte i det hele 
taget Linaa sogn 6—7 år senere.

Hvornår svenskerne kom til sognet, véd jeg ikke bestemt, men det må have 
været i slutningen af august eller begyndelsen af september 1657. Fjenderne 
er vel kommet til den østlige del af sognet ad den gamle Skanderborg-Viborg 
landevej over Bomholts hule. Straks de er kommet op, hvor nu Anebjerg 
teglværk ligger, har de fået øje på Laven by eller sporvejene, der førte derind 
til. Selv om byen var omgivet af skov på alle sider, kunne denne ikke skjules. 
Hjulsporene viste vejen.

Medens hovedstyrken fortsatte efter Linaa og Mollerup, drog en afdeling 
til Laven, en 12—14 stykker til hver gård, og plyndringen begyndte. Råb og 
skrig fra gårde og huse lød over hele byen og meldte svenskernes ankomst. At 
tænke på modstand eller gøre indsigelse eller indvendinger mod fjendernes 
grusomheder var håbløst og æggede kun de røverske soldater til endnu større 
råhed og brutalitet. Man havde kun at tie og tåle og finde sig i alt, hvad de 
fremmede røvere hittede på. Kunne man undgå personlig overlast, måtte man 
være særdeles glade og tilfredse med skæbnen. Men det var jo ikke let for en 
mand stiltiende at finde sig i at se sit hjem blive plyndret og ødelagt og måske 
se sine nærmeste blive mishandlet.

Det ser ud til, at Laven er blevet særlig hårdt ramt og medtaget under 
krigen. Måske har bønderne dér forsøgt modstand mod de rå soldater, hvilket 
da har resulteret i endnu større råhed og ødelæggelse. Det ses, at »Den røde 
hane« har galet over flere gårde i byen

Svenskerne var i denne krig slemme; men vore »Venner og hjælpere«, 
brandenborgerne og polakkerne, var endnu værre. Heldigvis nåede polak
kerne ikke Linaa sogn, men holdt sig sønden for søerne, hvorimod Linaa sogn 
blev besat af brandenborgerne. Hvor polakkerne kom frem, gjorde de rent 
bord, plyndrede og afbrændte alt fra en kant af. Kirkernes hellige kar tog de 
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med sig. Selv de polske feltpræster deltog i plyndringen. Hvor polakkerne fik 
fat på danske præster, pinte de disse til døde. Polakkerne var jo katolikker og 
hadede lutheranerne.

Hvorledes det så ud i Laven efter krigen, får man et indtryk af ved at læse 
kommissærerne E. Rosenkrantz’ og Kjeld Krags indberetninger om bøndernes 
tilstand i de af fjenderne besatte områder efter krigen. Ligeledes ses det i Sil
keborg lens jordebog 1661, at ødelæggelserne i Linaa sogn har været så store, 
at det varede flere år, inden bondebefolkningen dér efter krigen og besættel
sen overvandt ulykkerne.

For Lavens vedkommende ser det således ud til, at selv gårdmændene er 
bragt til tiggerstaven:

Gårdmand Rasmus Jensen er »gansche arm og kand ickun giffue Vi ørte 
rug« i landgilde.

Lauridtz Søffrensen og Peder Lauridtzen kan intet »giffue«. Gården er øde 
ligger således i flere år efter krigen. (Den er altså afbrændt).

Jens Pedersen kan kun give 1/2 ørte rug.
Niels Lauridtzen og Søren Lauridtzen må af Niels Jensens gård svare Vi 

ørte rug. (Det er altså to nye fæstere).
Det er altså meget store nedsættelser, bønderne får i deres landgilde.
Gårdmændene Rasmus Jensen, Lauridtz Søffrensen, Peder Lauridtzen, Jens 

Pedersen og Nielsen betegnes 1661 som tiggerf ærdige.
At selv gårdmændenes indtægter var meget små, ser man af, hvad der 

fandtes i gårdene af avl og besætning 1658.
I Rasmus Jensens gård fandtes »6 trauer roug, 2 hopper, 1 koe«.
Lauridtz Søffrensens gård øde.
Peder Lauridtzens gård øde.
Jens Pedersens ejer »5 traur roug, 2 hopper, 1 kou, 5 faar«.
I Niels Jensens gård, som nu indehaves af Niels Lauridtzens og Søren Lau

ridtzen, fandtes hos begge tilsammen »8 traur roug, 3 hopper, 1 kou«.
Det ser ud til, at indsidderne i husene er sluppet forholdsvis lettere over 

besættelsen, idet der af 2 huse, beboede af henholdsvis Søffren Michelsen og 
Søffren Lauridtzen, svares det sædvanlige: 1 mark i huspenge. Det var natur
ligvis også nærmest gårdene, at fjenderne hjemsøgte og udplyndrede. Hos de 
fattige indsiddere ver intet af værdi at rane. De to ovennævnte huse var op
førte henholdsvis 1623 og 1646. Det ældste hus har altså overlevet 3 krige 
og det andet kun 1 krig.

Linaa
Medens ovennævnte afdeling hjemsøgte Laven, har hovedstyrken sikkert 

fortsat efter Linaa og Mollerup. Linaa var jo et vejknudepunkt, hvortil man 
også kunne nå fra både øst og vest.

Ifølge synsprotokollen og jordebøgerne så det efter krigen således ud i 
Linaa: Jens Hansen Worm, ejer af Gandisgården (Linaa storgård), skal svare 
fuldt. (Han havde lejet en »Salvérgarde«, d. v. s. underkøbt en svensk officer 
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til med sine soldater at beskytte hans ejendom mod plyndring). Jens Hansen 
Worm er altså sluppet helskindet gennem krigen; men gården var alligevel 
blevet slemt ramponeret.

I forhold til sine standsfæller er han også kommet gennem krigen og be
sættelsen med en stor besætning og avl:

»30 traur roug, 40 traur biug, 16 traur aure, 7 heste og hopper, 14 støcker 
aff kiørd og andet fæ til haabe, 20 faar.«

Hans Worm »frj effter kongl. May: ts. breff.«
Hr. Palle Pedersen (Præsten) »giffuer halff«.
Peder Lassen Skrædder, Jens Nielsen og Jens Pedersen giver halvt.
»Simen Søffrensen«: 4 hjul og 1 vogn.
Rasmus Jensen: 21 skili. 1 alb. i huspenge.
Niels Søffrensen 1 mark i huspenge.
Peder Lauridtzen Skrædder af et hus opført 1647 giver årlig 10 skili. i 

huspenge og 4 dags »gierninger«.
I stedet for Peder Lassen Skrædder, Jens Nielsen og Jens Pedersen nævnes 

nu som fæstere Jens Pedersen og Jens Rasmussen. (De tre førstnævnte er 
atlså forsvundne). I gården findes: »14 traur roug, 15 traur biug, 3 traur 
aure, 4 gamle hopper, 2 kiørd, 10 faar«.

I Simen Søffrensens gård fandtes: »6 traur roug, 3 traur biug, 2 hopper, 1 
kou, 5 faar«.

Mollerup
Niels Pedersen (Mollerup storgård) giver halvt. I gården fandtes: »14 traur 

roug, 18 traur biug, 12 traur aure, 5 heste och hopper, 5 kiørd, 3 andre stk. 
fæ, 12 faaer.

Søffren Jensen giver halvt. 1 gården fandtes: »14 tr. roug, 18 tr. biug, 13 
tr. aure, 5 heste och hopper, 5 kiørd, 3 andre stk. fæ.«

Søffren Jensen giver intet. Har kun »1 hoppe och 1 kou, intet korn.«
Niels Rasmussen, Jens Andersen: Fjerdeparten. De har hver »7 tr. roug, 

1V1 tr. biug, 5 tr. aure, 3 hopper, 3 kiørd, 8 faar.«
Peder Enevoldsen halvt. I gården »12 tr. roug, 12 tr. biug, 9 tr. aure, 4 

heste og hopper, 4 kiørd, 2 andre nøed, 14 faar.«
Peder Søffrensen: Tredieparten. 1 gården »9 tr. roug, 12 tr. biug, 8 tr. aure, 

3 hopper, 3 kiørd, 8 faaer.«
Lauridtz Enevoldsen af et gadehus, opført 1636, 1 mark i huspenge og 1 

mark i arbejdspenge. — Indsiddere har simpelthen intet betalt.

Haarup
Anders Nielsen. Gården øde, giver intet. I hans sted nævnes Erich Chri

stensen, der er skrevet for »4 tr. roug, 2 kiørd, 4 faaer.« Fjerdeparten.
Jens Pedersen. Gården øde. Jesper Jensens enke i Jens Pedersens sted.
Rasmus Nielsen: Tredieparten. I gården »41/? tr. roug, 2 hopper, 2 kiørd, 

5 faaer, 2 gieder.«
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Niels Johansen, halvt. Niels Lauricltzen i Niels Johansens sted. I gården 
»13 tr. roug, 6 tr. biug, 5 tr. aure, 4 heste och hopper, 5 kiørd, 3 andre nøed, 
10 faaer, 6 gieder.«

Søren Nielsen, forarmet, intet »giffue«. I gården »4 tr. roug, 2 schabede 
hopper, 1 kou.«

Niels Jensen, Lauridtz Jensen, fjerde part. Søffren i Niels Jensens sted. I 
gården »4 tr. roug, 2 kiørd, 2 hopper, 4 faaer, 2 gieder.«

Lauridtz Jensen, fjerdeparten. I gården »GV2 tr. roug, 3 tr. biug, 2 tr. aure, 
3 hopper, 2 kiørd, 4 faaer, 2 gieder.«

Jens Christensen, husmand: 21 skiil. 1 alb. i huspenge og 1 mark i eng
penge.

Willads Nielsen ligeledes.
Willads Michelsen Bødker: 1 mark i huspenge.
Rasmus Nielsen: 10 skili. 2 alb. i huspenge.
Jens Søffrensen: 1 mark i huspenge.
Rasmus Koch ligeledes.

Skjellerup

Niels Andersen, Sandemand, kan intet give. Gården har længe været øde 
og er nylig blevet besat. Niels Andersens børn bor endnu. (Niels Andersen er 
vel bleven dræbt).

Anders Søffrensen giver halvt. I gården: 4 tr. roug, 2 hopper, 1 kou.
Søffren Rasmussen, halvt. I gården: 814 tr. roug, 4 tr. huede, 3 hopper, 2 

kiørd, 8 faaer.
Niels Søffrensen: Gården øde, kan intet give.
Lauridtz Lassen og hans søn, Las Lauridtzen, Sandemand: Fjerdeparten. I 

gården: 614 tr. roug, 2 hopper, 2 kiørd, 5 faaer, 2 gieder
Anders Lauridtzen: 2 mark 10 skili. 2 alb. i huspenge.
Lauridtz Lauridtzen: 1 mark af et hus, bygget 1630.
Peder Lauridtzen: 1 mark af et hus ved Resenbro, bygget 1634.
Ved Silkeborg findes flere øde huse.
Som foranstående viser, får næsten alle ejere og fæstere store afslag i 

deres landgildeafgifter; de er næsten alle ved de fremmede troppers plyndrin
ger bragt mere eller mindre til betlerstaven. Kun en enkelt har fået sin afgift 
sat op, og det er kromanden i Silkeborg, Christen Jensen. Han må nu svare 
en rigsdaler; før slap han med en mark. De fremmede soldater har sikkert hos 
ham været gode kunder.

Dette er korte uddrag af, hvad jordebøger og afkortningsforretning efter 
1658 fortæller om bøndernes økonomiske stilling efter krigen; men hvad 
disse ellers personlig har lidt under fjendernes voldsregimente, må man slutte 
sig til af bemærkningerne i marginen. Man træffer stadig på ord som: øde, 
forarmet, dræbt, bortrømt, kan kun betale halvt, fjerdeparten, tredieparten 
osv. Var kirkebøgerne gået tilbage til dette tidspunkt, havde vi måske deri 
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kunnet finde noget nærmere derom; men kirkebøgerne i Linaa sogn begynder 
først år 1683, så der står intet fra denne krigs tid.

Men i hvert tilfælde så det sørgeligt ud i sognet efter krigen, og efter hvad 
der kan oplyses, var vore hjælpere værre end fjenderne. Gårde og huse lå helt 
eller delvis i ruiner, markerne nedtrampede, ødelagte og utilsåede. Retstilstan
den var usikker. De mange steder dannede partisan- eller modstandsgrupper 
udviklede sig til regulære røverbander, der ofte havde tilhold i de store silke- 
borgske skove til stor fortræd for den i forvejen hærgede og forarmede bonde
befolkning. Således drog efter krigen en del afdankede dragoner fra Viborg 
i 1661 syd på og jog, hvor de kom frem, folk fra hus og hjem.

Et par enkelte sagn fra Linaa sogn i svenskekrigens tid skal her nævnes:
Sagnet fortæller, at svenskerne engang stillede 3 mænd fra Linaa op mod 

kirkemuren og skød dem, fordi en svensk fændrik var død under mistænkelige 
forhold. (Han har vel drukket sig ihjel).

Endvidere fortæller sagnet, at svenskerne, når de var drukne, kunne finde 
på med deres kårde at gennembore små børn.

Fra Skjellerup fortæller sagnet, at svenskerne i en gård bandt manden; 
men denne slap senere løs og løb ud i et morads, hvor svenskerne ikke kunne 
finde ham. Om aftenen listede han tilbage til gården, hvor han så svenskerne 
sidde om et bord inde i stuen. Manden affyrede da et skud gennem en sprække 
i væggen ind mellem disse og forskrækkede dem dermed.

Hvor meget der i disse sagn har med virkeligheden at gøre, kan vi nu ikke 
afgøre; men rart har det ikke været for de stakkels beboere at være sammen 
med de vilde og rå soldater, mod hvilke man ingen ret havde. Foruden at 
svenskerne plyndrede, opkrævede de også skat af bønderne, og når disse så 
ikke kunne eller ikke ville betale, brugte svenskerne jo tortur for at gennem
tvinge deres forlangender.

Efter krigen 1657—58 gentog sig som efter forrige krig: Misvækst, hun
gersnød og pestagtige sygdomme.

Efter den strenge vinter i 1658 fulgte en kold og fugtig forsommer, der i 
juli måned pludselig slog om til stærk varme, som fremkaldte pestagtige syg
domme. I 1658—59 døde mange mennesker af en pestagtig sygdom, kaldet 
»Den hvide blodflod«, ført til landet af vore forbundsfæller polakkerne. Ind
kvarteringen af de fremmede soldater, »venner« og fjender, gavnede så vist 
ikke sundhedstilstanden blandt den hjemlige befolkning.

De to næste krige, skånske krig og store nordiske krig, som Danmark førte 
i slutningen af det 17 århundrede og i begyndelsen af det 18., mærkedes ikke 
meget i Linaa sogn ud over pålæg af større skatter og udskrivning af bønder
karle til krigstjeneste. Sognet var jo i disse krige ikke besat af fremmede 
tropper. Når disse udskrevne bønderkarle efter flere års soldatertjeneste vendte 
tilbage til deres hjemstavn, var de som regel ødelagte af soldaterlivets råhed 
med svir og andre udskejelser. Særlig ødelagte var de, der omkring år 1700 
var blandt de i den spanske arvefølgekrig af kongen udlånte tropper i en- 
gelsk-hollandsk tjeneste. Blandt disse kan nævnes bromanden i Resenbro, 
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Thomas Sørensen, og fæsteren af én af Kannikegårdene i Linaa, Rasmus Sol- 
gaard. Begge disse havde fra en lang soldatertid ført med sig efter hjemkom
sten hang til drukkenskab, råhed og brutalitet til stor fortræd for deres naboer 
og bysbørn. Endelig må også nævnes Niels Vestergaard i Skjellerup, der havde 
været corporal i »May. krigstjeneste«, var også en værdig drikkebroder, lige
ledes Laurs Corporal i Laven. Disse var efter deres hjemkomst fra soldater
tiden absolut ingen pryd for deres hjemstavn.

Følgende officerer fra samme tidspunkt må også nævnes, da de i nogle år 
har været bosatte i Linaa sogn:

Den fornemme oberst von Prehn, ritmester Rauch og major Borneck. Disse 
er alle nærmere beskrevne andet sted.

Vi når nu op i begyndelsen af det nittende århundrede, inden vi igen træffer 
fremmede tropper i Linaa sogn.

Da spanierne var i Danmark 1808

Da englænderne i 1807 havde bombarderet København og taget vor krigs
flåde, optændtes i Danmark stor harme mod disse, og Danmark sluttede sig 
nærmere til Napoleon, som man troede kunne skaffe os oprejsning og erstat
ning for lidte tab.

Ved vor sydgrænse stod marschal Bernadotte med et fransk-spansk hær
korps på ca. 30.000 mand parat til gennem Danmark at gå mod Sverige.

Indmarchen skete den 5. marts 1808, og de fremmede tropper var her, til 
de sidste forsvandt i april 1809.

Blandt landalmuen gik de vildeste rygter om de spanske soldater. Spanien 
var jo et land, der lå så langt borte, og om forholdene havde man blandt bøn
derne her så godt som intet kendskab; vidste ofte knap, at der var et land i 
Europa af dette navn. En del af kvinderne flygtede medtagende deres børn for 
at undgå spanierne.

Da spanierne så endelig kom, og man stiftede nærmere benkendtskab med 
dem, viste det sig, at frygten var aldeles ubegrundet.

Vanskeligst faldt det at forstå dem og gøre sig selv forståelig over for disse 
fremmede sydlændinge, der kunne fare op i hidsighed over ikke at kunne blive 
forstået. Lidt efter lidt lærte man at hjælpe sig med en blanding af spansk og 
dansk og en del gebærder, og der kom nu et venligt forhold i stand mellem 
de danske værter og de fremmede.

Spanierne var villige og hjælpsomme over for deres værter, især var de ven
lige og kærlige mod børnene og morede sig ofte med at tage del i disses lege.

Et spørgsmål voldte en del knuder, og det var kosten.
Spanierne var jo vant til en let kost meget ulig den danske. De kunne ikke 

vel spise den tunge, danske føde, der ofte bestod af mælkemad, grød og væl
ling, øllebrød osv. De kunne geråde i raseri over slig mad og kunne få i sinde 
at kaste skålen med øllebrød i hælene på husmoderen, når hun forlod stuen, 
hvor de spiste. Modsat kunne de danske husmødre ikke forstå, at spanierne 
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yndede stegte katte, stegte snegle rørte ud i en sauce af olie, peber, eddike og 
løg. Endelig kunne de lide stegte frøer og snoge.

Om aftenen, når spanierne havde fri, smøgede de tobak sammenrullet i 
papir (cigaretter), hvilket man ikke før havde kendt herhjemme.

Var forholdet mellem de spanske tropper og deres danske værter gennem
gående godt, var det modsatte tilfældet mellem spanierne og franskmændene. 
Når der forekom uroligheder, var det som regel et opgør mellem disse to par
ter. De spanske soldater var utilfredse med, at de af kejser Napoleon var tvung
ne til at opholde sig i det kolde nord langt fra deres fædreland, som de længtes 
efter at komme hjem til og at få befriet dette for Napoleons overhøjhed.

Af hvilke regimenter, der har ligget afdelinger i Linaa sogn, kan jeg ikke 
bestemt afgøre. Regimentet »Almansa« og »Princesa« var indkvarteret i og 
omkring Aarhus, medens »Guadalajara« var indkvarteret i Skanderborg og 
omegn. Det må vel have været afdelinger fra ét af disse regimenter, man har 
været beæret med i Linaa sogn. At spanierne har været her, er sikkert nok, og 
de mørkøjede, varmblodige sydlændinge i de flotte uniformer virkede ofte 
tiltrækkende på de hjemlige bønderkvinder. Således indgik en kone fra Haa
rup, medens hendes mand var indkaldt som soldat, en illegal forbindelse med 
en spansk soldat, hvilket resulterede i, at der den dag i dag findes efterkom
mere med spansk blod i årerne.

Det var jo ikke altid, at de fremmede soldater havde held med sig i erotisk 
henseende; således kom den gamle Chr. Strunge, født i Linaa 1791, en ung 
pige til hjælp, da hun blev efterstræbt af en spansk soldat. Christen Strunge 
ejede senere »Laven skovgård«. En stor lettelse for landet var det, da man 
blev af med disse fremmede tropper, der ikke gavnede os herhjemme det aller
mindste; men kostede Danmark mange penge og havde sin del i den senere 
statsbankerot, der sved til Danmarks befolkning gennem mange år.

Trearskrigen 1848—49—5 0

Forud for krigen med de holstenske oprørere i 1848 kom slavekrigen, d. v. 
s. rygterne om, at oprørerne i Rendsborg havde løsladt alle de i fænglerne 
værende forbrydere og sendt de mod nord op i Jylland, for at de skulle 
hærge og brænde. Hvorfra rygterne stammede, vidste ingen; men Jyllands 
befolkning troede blindt derpå, selv øvrighedspersoner som amtmænd og her
redsfogeder troede derpå og opfordrede folk til at organisere modstand mod 
slaverne. Det var jo således intet under, at den almene bondebefolkning var 
forvisset om, at rygtet talte sandhed.

Landsbysmedene fik travlt med at lave våben: Spyd, udrette leer og sætte 
disse på stage osv. Enkelte havde en gammel, rusten bøsse eller sabel. I det 
hele taget var det en broget samling, man præsenterede på mødepladserne, 
hvor landsbyens mandlige befolkning samledes og indøvedes i forsvar mod 
slaverne. I hvert sogn eller i hver by var en eller anden militærkyndig person 
udvalgt til fører. I Linaa var det hr. Riis, ejer af Storgården i Linaa, der af 
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sogneforstanderskabet var udvalgt til fører for sognemændene i slavekrigen, 
— han havde vist engang været befalingsmand i Hæren.

Man udstillede vagtposter på de høje bakker ved sognets sydgrænse og ryg
tet gik: Nu havde slaverne afbrændt Kolding, så Vejle og alle landsbyerne 
derimellem osv., indtil endelig det hele opløste sig i det bare intet, kun løs 
snak. Hvorfra rygtet stammede, vidste ingen; nogle mente, at det var udspredt 
af regeringen for at vække folket af dvale, før den virkelige krig i 1848 ud
brød.

I sogneforstanderskabets møde den 5. april 1848 blev ifølge ordre fra 
regeringen udvalgt følgende 3 mænd: Niels Peder Andersen, Skjellerup ny
gårde, Christen Andersen, Skjellerup, og Søren Sørensen, Mollerupgård, til at 
udvælge og indkøbe heste til hæren.

Sidst i juni måned 1849 var Linaa sogn besat af tyskere, ca. 250, de kom 
marcherende gennem Alling, hvor de tog smeden, Rasmus Jensen, med til 
Linaa. Smeden var, da han så tyskerne, løbet i forvejen ud til gården Lillien- 
dal, hvor en ung kone af smedens familie var alene hjemme i gården med sine 
småbørn; hendes mand var indkaldt som soldat. Smeden ville da være hende 
behjælpelig, hvis tyskerne skulle komme i gården; men smeden kom ikke til 
Lilliendal. Tyskerne antog, at han, da de så ham løbe i forvejen, muligt ville 
advare danske Tropper. De tog ham med til Linaa, hvor de gav ham fri og 
medgav ham et par franskbrød.

I Kjærs mølle, hvor vejen førte forbi, fortælles det, at tyskerne opførte sig 
mindre pænt, idet de medtog alle gårdens fødevarer og opbrød kister og skabe.

I Mollerup var også tyskere. Under den store, gamle eg mellem Mollerup
gård og Storgården tilberedte de deres mad i store gryder eller kedler.

Hvor ofte og hvor mange tyskere der i krigen har været i Linaa sogn, véd 
jeg ikke; men i 1849 var Linaa sogn besat af fjenderne og var en del besværet 
deraf, bl. a. med kørsel for disse og udskrivning af heste.

År 1851 modtog Linaa og Dallerup sogne tilsammen af statskassen 623 
rdr. i krigsskadeserstatning, og for militære kørsler under krigen modtog 
Linaa sogn 216 rdlr. 48 skilling.

Af Linaa sogns til krigen udskrevne mandskab faldt under kampene i de 3 
krigsår følgende: 1) Sergent og dannebrogsmand Jens Hjorth fra Laven, fal
det ved Frederiksstad, 2) Overkonstabel Anders Christensen fra Mollerup, 
faldet på Dybbøl Bjerg, 3) Menig Morten Andersen fra Linaa blev borte i 
slaget ved Isted.

I min barndom og senere levede flere veteraner fra treårskrigen; af disse 
skal jeg nævne følgende, som jeg kendte personlig:

Boelsmand Niels Sørensen, Kjærsgård, Laven. Træskomand Peder Sørensen 
»Smed«, gi. Laven. Møllersvend Frands Poulsen, Kjærs mølle. Mikkel Smed, 
Alling. Landmand Jens Andersen, Linaa mark. — Når disse kom sammen, 
blev opfrisket og drøftet de gamle oplevelser og minder fra krigens tid.

I året 1855 modtog Linaa sogn af statskassen i erstatning for kørsel med 
fjendtlige tropper i krigen 1848—50, 347 rdlr.
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Krigen 1864
Efter at den danske hær havde rømmet Dannevirke-stillingen den 5. februar 

1864, rykkede de tyske tropper op i Nørrejylland og besatte denne landsdel. 
Linaa sogn måtte selvfølgelig modtage sin del af de fjendtlige soldater; disse 
var vist gennemgående temmelig fredsommelige og medgørlige over for deres 
kvarterværter; men tålte ikke modstand af civilbefolkningen, når de var ude 
at fouragere.

Således kom en dag i høslæten en afdeling østrigere (østrigerne var i denne 
krig tyskernes forbundsfæller) ad Skanderborg-Viborg landevejen forbi Laven 
Skovgårds mark, hvorpå stod nogle høstakke. Østrigerne manglede foder og 
gav sig i færd med at læsse hø af disse stakke på deres vogne. Ejeren af høet, 
Chr. Strunge, gjorde indsigelse, hvilket soldaterne intet hensyn tog til. Chr. 
Strunge gik da tilbage til gården og hentede træskomand Christian Nielsen 
(Kuppert), der da boede i gården. Chr. Nielsen gik da hen til østrigerne og 
rev forken fra en soldat og gav ham et rap over ryggen med forkens skaft; 
men da vendte soldaterne deres bøsser truende mod Chr. Nielsen, og denne 
måtte nu lade østrigerne tage høet.

De første tyskere kom til Linaa sogn en dag sidst i april. Befolkningen var 
ængstelig for invationen og så med frygt, at tyskerne kom marcherende ad 
den gamle Skanderborg landevej ned mod Linaa by. De blanke bajonetter og 
pikkelhuer glimtede.

Selv om det ikke kom til kamp i Linaa sogn mellem danske og tyske trop
per, virkede det alligevel hæmmende på den stedlige befolknings virkelyst. 
Alt arbejde gik i stå, når der kom en hærafdeling, som skulle indkvarteres, 
og det skete ofte.

Tiden var tung for den hjemlige befolkning; men der hændte dog under
tiden oplivende begivenheder, der fremkaldte smilet, som da proprietær Riis 
ved nogle unge karles hjælp forskrækkede østrigerne, hvilket gik således til:

En østrigsk afdeling var på vej ad Skanderborgvejen mod Linaa. Da de 
nåede toppen af Bollinsbak, fik de øje på flere kanonstillinger på bakkerne 
nord og vest for Linaa; ligeledes så de en mand på en hvid hest ride fra den 
ene stilling til den anden, som om han inspicerede. Østrigerne standsede og 
turde ikke rykke nærmere Linaa; men holdt sig længe i passende afstand af 
de frygtede kanoner. Da de så endelig langt om længe blev klar over, at det 
kun drejede sig om nogle almindelige for- og bag-undervogne, der var opstil
lede, men i frastand tog sig ud som kanonstillinger, blev de flove, men tillige 
rasende over at være blevet holdt for nar. Hvem, der var ophavsmand til 
spøgen, fik de aldrig opklaret; men i Linaa morede man sig over østrigernes 
forskrækkelse.

Følgende beboere i Linaa sogn modtog efter krigen af den danske stat føl
gende i erstatning for de af tyskerne i krigen røvede heste og slagtekvæg:

Niels Rasmussen Høgh, Haarup, 210 rdlr.
Gårdejer Elly, Linaa, 158 rdlr.
Daniel Rasmussen, Linaa, 89 rdlr.
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Rasmus P. Mehl, Linaa, 84 rdlr.
Laurs Andersen, Linaa, 39 rdlr. 3 m.
Rasmus Hjorrh, Linaa, 16 rdlr.
Christoffer Pedersen 13 rdlr.
Laurs Laursen, Linaa, 13 rdlr.
Rasmus Sørensen, Linaa, 37 rdlr.
Møller Jensen, Linaa, 113 rdlr. 4 m.
Michel Nielsen, Linaa, 16 rdlr.
Wilhadt, Linaa, 68 rdlr.
Christen Liin, Linaa, 73 rdlr. 3 m. 8 skili.
Laurs Schou, Linaa, 37 rdlr.
Forpagter Fisker, Resenbro, 8 rdlr.
N. P. Andersen, Skjellerup nygård, 15 rdlr.
Carl Brøchner, Skjellerup nygård, 3 rdlr. 1 m. 8 skiil.
Hans Chr. Rasmussen, Skjellerup nygård, 6 rdlr.

Af Linaa sogns indkaldte mandskab i krigen 1864 har jeg kendt følgende: 
Anders Nielsen Kuppert, gi. Laven.
Søren Liin, Mollerup.
Niels Jessen, Mollerup.
»Mads i Skoven«, der havde mistet den ene arm i krigen.

Anden verdenskrig

Da Danmark under sidste verdenskrig blev besat af tyske tropper, måtte 
Linaa sogn også tage sin del af byrden.

Hvor mange tyske soldater, der var indkvarterede i Linaa sogn, véd jeg 
ikke; men i Linaa by fandtes på et vist tidspunkt ca. 300. — Linaa forsam
lingshus, skolen og et par private huse var beslaglagte. I den øvrige del af 
sognet var Laven og Sejs skoler taget i brug af tyskerne, ligeledes præste
gården i Linaa, Kjærs mølle, hotel Laven, hotel Ludvigslyst og en del private 
huse og lejligheder i Laven stationsby beslaglagte til indkvartering af tyske 
soldater til stor fortræd for de faste ejere og beboere. Mærkeligt var det, at 
ingen tyskere var indkvarterede i Mollerup og Skjellerup. I Mollerup så 
tyskerne på skolen og missionshuset til indkvartering 4 gange; men ingen 
besættelse fulgte. De tyske soldaters opførsel var ofte bølleagtig. Det viste 
sig, at den tyske moral og mentalitet ikke havde forandret sig meget siden 
Wallensteins dage. Der oparbejdede sig derfor efterhånden blandt den danske 
befolkning et had til tyskerne, et had, som resulterede i oprettelse af private 
modstandsgrupper, der særligt blev virksomme efter den 29- august 1943. 
Denne modstandsbevægelse fortrædigede tyskerne meget og hindrede dem 
i deres bevægelser.

Efter ovennævnte dato blev også i Linaa sogn oprettet en sådan modstands
gruppe, som generede tyskerne en del, bl. a. ved jernbanesabotage.
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Modstandsgruppen i Linaa sogn bestod af godt en snes mand. Våben og 
sprængstof til modstandsbevægelsen her blev fra flyvemaskiner nedkastede på 
Kristianshøj ved Kragelund og derfra med lastbil kørt til depoterne i Silke
borgegnen.

For modstandsgruppen i Linaa sogn var depotet hos gårdejer Tang Poulsen, 
Haarup. At have et sådant depot var jo en farlig sag. Hvis tyskerne opdagede 
dette, gjaldt det jo livet for vedkommende indehaver.

Engang var det nær gået galt; men som følge af Tang Poulsens og hustrus 
koldblodighed og snarrådighed reddedes situationen.

Tyskerne havde fået en anelse om, at et våbendepot befandt sig i den vest
lige del af Linaa sogn og udsendte patruljer for at finde dette.

En dag så Tang Poulsen og hans kone, at en tysk patrulje nærmede sig 
gården. I en fart fik de nogle kasser med våben og sprængstof, der lige var 
ankommet, dækket i laden med halm. Tyskerne kom nu og undersøgte først 
kostalden. Tang Poulsen trak imidlertid i marken med et får for at være borte, 
hvis våbenkasserne blev fundne. Da tyskerne havde gennemsøgt kostalden 
uden at finde noget mistænkeligt, vendte de sig mod laden; da kom Tang 
Poulsens kone ud og bød tyskerne på kaffe, hvilket de med gloede modtog. 
Tang Poulsens kone trak imidlertid tiden ud, og da tyskerne endelig var fær
dige med kaffen, var tiden så fremskreden, at der ikke blev tid til videre 
undersøgelse, og tyskerne forlod gården.

Efter kapitulationen var tysk marineinfanteri uden kommando interneret 
på hotel Ludvigslyst. Disse var en værre samling banditter; de ranede, stjal og 
tiltvang sig hos omegnens beboere fødevarer, så folk var bange for at være i 
deres nærhed. Mellem disse tyskere og medlemmer af modstandsbevægelsen 
forefaldt en episode med lidt skyderi i Linaa. Der blev nu klaget til den engel
ske kommando, som så fjernede disse tyskere fra Ludvigslyst. Modstandsbevæ
gelsen blev opløst i sommeren 1945, og normale tilstande blev genoprettet.

Nogle familier tiden for bondestanden i Linaa sogn i gamle dage

Foruden herskabet på Silkeborg, præsterne og degnene i Linaa, som alle
rede er omtalte, skal her følgende familier nærmere omtales:

Oberst von Preen (Prehn).
Adam Ehrenreich von Preen (Prehn — bagnavnet skrives på to måder i de 

forskellige kilder — var af tysk adel og var vist søn af kvartermester Johan 
Adam von Preen til Niitel og Libau.

A. E. von Preen nævnes 28. juni 1658 som lieut. i Aksel Urups rytterregi
ment, som ritmester, der den 23. november 1676 ved Landskronå går frem 
med 70 heste og nogle snaphaner og tager 34 fanger, senere major ved et 
rytterregiment. Kongen meddeler den 8. november 1677, at da der er mangel 
paa rytterofficerer i det belejrede Kristiansstad, har han befalet oberst Preen 
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og major Buggenhagen derhen og befalet disse at signalere deres ankomst 
foran den lange bro ved at sætte deres hatte på kårderne. I fæstningen véd 
man da besked.

19. december 1678 bliver oberst Preen afskediget og derefter udnævnt til 
amtmand over Ringsted amt. 1684 blev Preen atter chef for en eskadron ryt
tere og blev samme år oversat til 5. jydske rytterregiment.
Senere var oberst Preen med dette regiment i Brabant i 
engelsk-hollandsk tjeneste i den spanske arvefølgekrig.

Denne højtstående officer beboede en tid »Høggården« 
i Linaa. Gården lå da, hvor vejen drejer fra Linaa gade 
efter Skjellerup. På pladsen, hvor gården har ligget, ligger 
nu et gammelt hus.

Gården, som er udflyttet, ligger nu sydøst for Linaa og 
kaldes »Linaa Søndergård«. Den har i mange år været og precnsvåben 
er stadig i Høg-slægtens eje.

Det har vakt opsigt i Linaa by, når denne højtstående, adelige officer har 
vist sig på gaden iført sin fine guldbroderede uniform med kården ved siden. 
Bøndernes røde topluer, der ellers sad som fastiimede på hovederne nat og 
dag, er bievne strøgne, når de mødte den fornemme officer med hustru, søn 
og datter. Bønderkonerne og byens piger har helst stået skjulte bag de små, 
blyindfattede ruder eller i skjul ved hushjørnerne og set efter det fornemme 
selskab. Lykkedes det ikke at komme i skjul, har man afleveret et måske 
noget kejtet og ubehjælpsomt kniks.

At obersten ikke har haft selskabelig samkvem med bønderne i Linaa, er 
indlysende; dertil var standsforskellen for stor. Men på et punkt havde ober
sten og bønderne samme syn, og det var angående skovtyveriet. Bønderne 
betragtede trods forbud skovene som fælleseje, hvor enhver havde lov at for
syne sig med det nødvendige forbrug af træ til husbehov. Dette syn delte 
obersten med bønderne, idet han ofte lod sine folk hente træ i skoven uden 
at spørge om forlov. Når skovtyveriet opdagedes, fulgte en retssag naturligvis 
efter.

I byen nærede man stor respekt og ærbødighed for den høje officer. Dette 
ses bl. a. af præstens notater i kirkebogen i anledning af kirkelige begiven
heder i oberstens familie.

I anledning af oberstens datters bryllup i 1696 skriver præsten Jacob Fogh 
i Linaa kirkebog under copulerede med latinske bogstaver følgende:

»Velbaarne Jomfru Elsabe Sophia von Prehn og Baron Christian Albrecht 
von Kielmans Eck.«

(Baronen var ritmester ved jydske regiment).
Oberst von Prehn var gift 3 gange: l) Anne Marie Kunstorff, død i Ring

sted 1678. 2) Anna Sophia Leschebrant, død 1693 i lejren ved Schnakenbeck 
ved Lauenburg, hvor det danske rytteri lå i lejr under krigen. Efter hendes 
eget ønske blev hendes lig bragt til Linaa kirke og bisat foran alteret dér.

Præsten Jacob Fogh skriver i Linaa kirkebog følgende om hende:
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»Høy-ædle oc Velbaarne Hr. Obriste von Prehn hans hiert-elskende den 
Høyædle oc Velbaarne af Dyder oc qvaliteter exemplar-Frue Oberst-jnde So
phia Leschebrandt døde i Leyren ved Schnakenbeck den 24. september oc 
effter forregaaende hendes egen disposition oc voteren hviler her i Alter Gulv 
under hendis Epitaphio.«

Oberst Prehns tredie hustru kender jeg ikke navnet på. Jeg véd kun, at hun 
døde 1704 og senere en aften ved lys eller fakkelskin blev nedsat under alter
gulvet i Linaa kirke.

Obersten døde 1701, og hans lig blev endelig bisat 1702.
Over oberst von Prehn og hans 3 hustruer fandtes endnu i 1768 i Linaa 

kirkes kor et epitaphium. Dette er nu forsvundet, og ingen véd hvornår.
Et par minder om obersten og hans hustruer findes endnu i Linaa kirke. 

Det første er et gammelt dåbsfad af tin, skænket af obersten og hans anden 
hustru.

Det andet er en meget smuk sølvkalk, skænket af obersten og hans tredie 
hustru. På kalken har været indridset 6 forskellige steder bogstaverne A. E. P. 
F. R. Disse bogstaver er nu udslidte; men fandtes 1768).

(De tre første bogstaver dannede oberstens navn, de to sidste hans tredie 
hustrus navn).

Som tjenende i oberstens gård nævnes Simon Pedersen og Jens Dyr; end
videre fandtes i gården en gammel, afdanket soldat, måske oberstens gamle 
tjener eller oppasser fra felttiden.

Cornet Gotfred
I »Høggården«, som ejedes af en enke Gertrud Nielsen, boede efter oberst 

Prehns bortrejse og død en cornet Gotfred. Hvem han i øvrigt er, og hvorfra 
han stammer, véd jeg ikke noget om. Han nævnes i en pligtkørselssag mod 
kromanden Jens Hagensen i Linaa; ellers er han mig ganske ukendt.

Ritmester Rauch
Som bruger af ovennævne gård følger, så vidt som jeg har kunnet få oplyst, 

efter cornet Gotfred ritmester Gotfried eller Gottfred Rauch, en fordrukken 
soldat og en dårlig landmand. Han er vel af tysk soldaterslægt og har tjent sig 
op gennem graderne ved mod og måske krigersk tapperhed i felten fra menig 
soldat af.

I 1675 nævnes han i skånske krig som cornet; men får efter krigens slut
ning sin afsked, og omkring århundredskiftet søger han bevilling som kro
mand i Linaa; men får den ikke, en bestilling, der ellers nok ville have passet 
ham at have. Hvorledes denne militære person ellers har fået føling med 
Linaa, véd jeg ikke.

Senere kommer Rauch ligesom oberst Prehn med i den spanske arvefølge
krig i engelsk-hollandsk tjeneste, bliver såret i krigen og bliver efter hjem
komsten løjtnant i livregimentet; men bliver ved hærreduktionen i 1714 
afskediget med ritmesters rang og får en lille pension.
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I 1715 træffes han så i Linaa som bruger af »Høggården«; men da han er 
en dårlig økonom og tillige drikfældig, går det stadig tilbage for ham. Han 
kommer i stor gæld til kromanden Jens Hagensen, der bl. a. må kautionere 
for løn til Rauchs tjenestekarl Anders Leth, der ellers ikke vil tjene ritmeste
ren. (Man véd altså, at Rauchs økonomiske forhold var dårlige). Rauchs pen
sion, 60 rdlr., strakte jo ikke vidt.

Rauchs hustru, Dorthe Elisabeth, var en del år yngre end manden og stod 
vist for styret i Rauchs senere år, da han vel var så svækket af drik, at han 
ikke kunne ordne den økonomiske side af sagen.

Ægteparret havde, mens de boede i Linaa, hjemme i gården en voksen 
datter ved navn Eva. Denne nævnes i kirkebogen som fadder et par gange, 
bl. a. 1716 hos sognefoged Hans Jacob Bæhr i Haarup. 1739 nævnes en 
løjtnant Rauch ved 2. jydske rytterregiment; denne er vist en søn af ritmeste
ren i Linaa.

I fortegnelsen over skolepligtige børn ved den nyoprettede rytterskole i 
Linaa nævnes hos ritmesteren en dreng i skolepligtig alder; men det er måske 
datterens søn. Denne havde netop et barn født uden for ægteskab.

På Lavengård, nu kaldet Laven hovgård, boede, efter at Dynæs havde mistet 
sin betydning, en række af familier stående uden for bondestanden. Gården 
var sunket ned til at være en almindelig bondegård lig de andre Laven-gårde. 
Til Lavengård hørte den jord, som i sin tid havde hørt til Dynæs ladegård.

Blandt disse beboere af Lavengård skal her nævnes:

Chr. Fischer (vildttyven)

Efter at ejeren af Silkeborg slot og gods, Chr. Fischer, var død, arvedes god
set af dennes søskende. Broderen, Mathias Fischer, arvede Lavengård med en 
del bøndergods i Laven og Mollerup, ialt i Linaa sogn 47 tdr. 6 skpr. 1 fdkr. 
hartkorn.

Blandt Mathias Fischers fæstere skal nævnes:

I Mollerup:
Søren Jensen, en gård, td. 2 skp. 2 alb.
Niels Sørensen, en gård, 6 Vi td. 2 skp. 2 alb.
Lille Søren Jensen, en gård, 1 td. 2 skp.
Jens Rasmussen, en gård, 7 td. Vi skp.
Jens Andersen, en gård, 7 td. Vi skp.
Søren Madsen, en gård, IVi td.
Niels Pedersen, en gård, 7 td. 31/2 skp.
Peder Sørensens enke, en gård, 7 td. 31/2 skp.
Enevold Laursen et hus.

Alle fæsterne i Mollerup med undtagelse af Søren Madsen må svare af 
Bjarup mark.

Skoven sat til 214> td.
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1 Laven:
Rasmus Jensen, en gård, 3 td. 1 skp. 2 alb.
Laurids Sørensen, en gård, 3 td. 1 skp. 2 alb.
Jens Pedersen, en gård, 3 td. 1 skp. 2 alb.
Rasmus Pedersen, en gård, 3 td. 1 skp. 2 alb.
Anders Jensen, en gård, 3 td. 1 skp. 2 alb.
Laurids Sørensen, en gård, 3 td. 1 skp. 2 alb.
Søren Sørensen, et hus.
Søren Laursen, et hus.

Skoven sat til 2^2 td.

Mathias Fischer døde 1691. Hans enke, Marie Gøschen, født i Amsterdam, 
overlader da styret af gården og bøndergodset til sønnen, Chr. Fischer. Datte
ren, Johanne Christine, blev gift med major Andreas Bornech.

Denne Christian Fischer viser sig senere at være en ualmindelig fræk og 
dreven krybskytte og skovtyv. Hans virkefelt var kongens skove på den anden 
side søen i Them og Ry sogne. Han ikke alene selv gik på ulovlig jagt; men 
tvang også nogle af sine fæstebønder i Laven og Mollerup, mere eller mindre 
frivilligt, at følge sig på disse jagtture som jægere eller klappere. Blandt disse 
nævnes gårdmændene og brødrene Niels og Jens Pedersen, Mollerup, Lars 
Kjær fra Laven samt Laurids Enevoldsen fra Alling.

I forhørene i Gjern herreds ret 1699 kommer artige ting frem om Chr. 
Fischers og hjælperes meriter. De sejlede over søen i knubskib og skød hjorte 
og vildsvin, flåede dyrene i skoven og sejlede over til landingsstedet nærmest 
Lavengård (Bunsballe) med kødet og kørte det op til gården, hvorfra det 
senere blev ført til Aarhus og Randers og solgt dér. Noget forærede Chr. 
Fischer til familien.

Det var ikke alene dyrene, Chr. Fischer var i skoven efter; men også 
træ.

Engang var han med sine folk i Ry skov at hente træ til en mølleaksel, og 
Laurids Kjær har været med at hugge fem ege til »Ni alen planker tre kvarter 
brede«. (Der har altså dengang været store ege i skoven).

Familien gør alt for at redde Chr. Fischer; men vidnernes udsagn er for 
fældende, og da sagen kommer for landstinget, falder dommen, der lyder på 
tugthus. Chr. Fischer døde i Viborg tugthus 1704.

Følgende lille historie fra et gilde på Lavengård i Chr. IV’s tid viser, at det 
undertiden ved sådanne gilder, hvor fornemme gæster var til stede, kunne gå 
noget livligt til.

Det var ved et gilde på Lavengård i 1697. Blandt gæsterne var den beryg
tede herredsfoged Claus Jessen, en meget ubehagelig herre, når han fik 
spiritus. Ved dette gilde generede han de andre gæster, både herrer og damer, 
bl. a. stødte han Chr. Fischers moder, Marie, for brystet. En studiosus, Jochum 
Fischer, fik Claus Jessen med sig ud i gården for at tale ham til rette; men 
Claus Jessen trak sin kårde og gik løs på Jochum Fischer, der tog mod Cl.
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Jessen med de bare næver og vristede kården fra ham, brækkede den itu og 
kastede stumperne over et stakit.

Sagen kom for retten, og det endte som sædvanligt med forlig. Jochum 
Fischer måtte bøde 20 daler til en ny kårde til Cl. Jessen.

Major Andreas Bornech
Sagen mod vildttyven Christian Fischer kostede moderen, Marie Gøschen, 

der selvfølgelig gjorde alt for at frelse sønnen, mange penge. Hun kom derved 
i stor gæld, bl. a. til den rige Laurids Nielsen i Mollerup. For at komme ud af 
sine pengeforlegenheder lånte hun så af Daniel Fischer, Silkeborg, en sum til 
dækning af hele gælden mod, at denne fik pant i Lavengård; han blev vel 
nærmest ejer af gården.

Marie Gøschen blev vist boende på Lavengård, til svigersønnen, major An
dreas Bornech, i 1708 betalte gælden til Daniel Fischer og således blev ejer 
af gården.

Andreas Bornech var indvandret tysker, født i Anhalt, fået sin militære 
uddannelse i Tyskland og kom herind i 1677 og var med i skånske krig på 
svensk side. Da krigen sluttede, forblev han i dansk tjeneste og gjorde tje
neste som ritmester ved et jydsk rytterregiment.

Andreas Bornech var gift 3 gange.
1) med Mathias Fischers datter, Johanne Christine. I dette ægteskab, der 

varede kort, var en datter, Marie, født 1684.
2) Jytte Krag, datter af Mogens Krag til Kaas. Der var 2 børn, Johanne 

og Otto Bielche Bornech.
Disse 3 børn har tilbragt en del af deres ungdom på Lavengård.
3) Anne Margrethe Felthausen.
I dette ægteskab var ingen børn.
Major Andreas Bornech var lige som oberst Prehn og ritmester Rauch 

med i den spanske arvefølgekrig og blev hårdt såret; men forblev dog stående 
i hæren som tjenstgørende officer. Endog i den store nordiske krig var han 
med; men må dog på grund af sin fremrykkende alder og som følge af sine 
sår tage sin afsked i 1713.

Nu lever han roligt sine sidste år på Lavengård til sin død den 17. marts 
1717.

Hans tredie hustru, Anne Margrethe Felthausen, overlever ham i 7 år og 
døde på Lavengård den 15. februar 1724.

Lavengård går nu vist over til en fjern slægtning af Andreas Bornech.
Under major Bornech stævnes alle de Mollerup gårdmænd for ulovlig skov

hugst i Mollerup skov og må af med store bøder til majoren.
Sine 2 døtres bryllupsfester fejrer majoren på Lavengård, Maries 1708 og 

Johannes 1716. Da har der vel nok været fest i gården; men sikkert ingen af 
de andre Laven-beboere har været med. Det har ikke været en fest for bønder.

Andreas Bornechs søn, Otto Bielche Bornech, blev vist officer som faderen. 
Et minde har vi endnu i Linaa sogn om major Andreas Bornech, idet han 
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og hans hustru i 1711 skænkede til Linaa kirke en sølvkalk og disk til brug 
for de syge.

Nu går en række år, i hvilke kilderne tier om Lavengård eller Laven hov
gård (Hovedgård), som bønderne i almindelighed har kaldt den, et navn, som 
gården bærer den dag i dag.

Gården er vist snart efter Bornech og hans families tid bleven lagt ind 
under Silkeborg ryttergods og er så bleven bortfæstet til bønder.

I 1764 træffer jeg en fæsters navn i gården. Det er en mand ved navn 
Niels Knudsen. Han er da blevet »gammel, fattig og skrøbelig«, og hans kone 
er sindssyg, så de kan ikke have gården længere.

Den nye fæster, som blev antaget, hedder Søren Jespersen og er fra Jaun- 
gyde, boede ellers på gården »Lilliendal« i Alling. Den nye fæster skal kun 
betale 3 rdlr. i indfæstning mod at forsørge de 2 gamle mennesker, der er af 
hans kones familie, idet denne er den gamle kones søsterdatter.

Da parret kom til Laven, var Søren Jespersen 36 år og hans kone 21. Med 
2 små børn, en dreng og en pige, flyttede de ind på Laven hovgårcl

Det har ikke været let for den unge kone med de 2 små børn at skulle passe 
de to gamle mennesker.

Søren Jespersens fæste af Laven hovgård fortsættes videre, efter at ritmester 
Hoff i 1767 havde købt Silkeborg gods, til 1793, da Søren Jespersens søn, 
landinspektør Søren Sørensen, købte Laven hovgård af ritmester Hoff. Samme 
Aar købte Søren Jespersen af ritmesteren en parcel i Raaballe skov, der ellers 
hørte til Laven hovgård, for 123 rdlr. På parcellen byggede Søren Jespersen 
en gård, som han gav navnet »Anebjerg« efter sin kone Ane Madsdatter.

Den 12. september 1805 sælger Søren Jespersen »Anebjerg« til sin søn, 
Mads Jespersen (hartkorn 3 skp. 2 fdk.)

Søren Jespersen døde på »Anebjerg« den 28. august 1812.

Landinspektør Sørensen
Landinspektør Søren Sørensen er født på gården Lilliendal i Alling sogn 

den 8. april 1762. Hans forældre var Søren Jespersen og hustru Ane Mads
datter.

Søren Sørensen boede hjemme og var beskæftiget som medhjælper ved 
gårdens drift til sit 16. år, hvorefter han tog fat på studeringerne.

1786 var Sørensen foged på Meilgård, 1789 fudmægtig på Silkeborg gods. 
Han får alle steder de bedste vidnesbyrd.

1791 får han det juridiske fakultets attest for, at han
»eraktes Bequem til en Justice Betining ved Underretten.«
1787 var Sørensen foged og landmåler hos ritmester Hoff, Silkeborg. Me

dens han var dér, blev han kendt med sin første hustru, Ane Elsebet Chri
stensdatter Højris, født 1761.

Deres Bryllup stod den 24. april 1793, og den 19- juni samme år købte 
■Sørensen af Hoff Laven hovgård for 477 rdlr. Gårdens hartkorn var da 1 td. 
4 skp. 2 fdk. \ alb.
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Laven hovgård havde ikke så meget hartkorn som de andre gårde i Laven, 
da ritmester Hoff havde bortsolgt en del jord fra denne gård.

Landinspektør Sørensen beboede nu resten af sin levetid Laven hovgård. 
I ægteskabet med Ane Elsebeth var 2 børn, en søn og en datter.

Under udskiftningen havde Sørensen meget travlt med opmåling og ud
skiftning af de forskellige byers jorder; bl. a. er Laven bys jorder udskiftet og 
kortet over byens jorder tegnet af Sørensen 1789.

Ved dette arbejde tjente Sørensen mange penge, så han efterhånden blev 
en meget velstående mand. Man regnede ham senere som ejer af 50.000 rdlr.

Efterhånden som tiden gik, blev Sørensen vist lidt efter lidt en temmelig 
hårdhændet gnier og pengeudlåner.

Da kongetiende var til salg på temmelig fordelagtige vilkår for køberne, 
enedes tiendeyderne om at lade landinspektør Sørensen købe tienden og der
efter lade hver tiendeyder overtage sin part. Dette indvilgede Sørensen i og 
rejste bort og købte tienden; men da han kom tilbage og så, at der var fordel 
ved at beholde tienden selv, overlod han kun svogeren på Kjærs Mølle og et 
par venner blandt gårdmændene i Mollerup deres part, og så beholdt han selv 
tienderetten for de øvriges vedkommende.

Dette var især de Laven gårdmænd utilfredse med og anlagde sag mod 
Sørensen for retten i Skanderborg; men forgæves — på dette tidspunkt nyt
tede det ikke, at bønder anlagde sag mod en juridisk uddannet mand. De 
skulle tabe.

At Sørensen holdt stærkt på pengene, viser bl. a. følgende: Jordemoderen 
i Mollerup måtte i 1824 ty til Viborg overret for at få sit tilgodehavende, 9 
rdlr, for 6 klyster, som hun havde sat Sørensen.

Endelig findes i »Aarhus Stifstidende« en annonce, indrykket af »venner«, 
at man ønsker Sørensen held og lykke i sin velsignelsesrige virksomhed og 
glæder sig over, at det udspredte rygte, at Sørensen var død af forstoppelse af 
jordisk mammon, ikke taler sandhed.

At landinspektør Sørensen som pengeudlåner har skaffet sig en del uven
ner, er sikkert. En pengeudlåner er sjælden velset, særlig hvis han er noget 
hårdhændet, og ovenstående kunne tyde på noget i den retning.

Der var vel også nogle, som under udskiftningen følte sig forurettede ved 
Sørensens opmålinger af landsbyernes jorder.

Det ene med det andet skaffede landinspektør Sørensen uvenner.
I gi. Laven troede man, at landinspektør Sørensen ikke kunne finde ro i 

sin grav på Linaa kirkegård, men raslede med landmålerkæden om natten i 
den »blinde port« på Laven hovgård.

Under dæmpningen af sandflugten i Haarup sande var landinspektør Søren
sen sandflugtskommissær, hvilken bestilling også gav ham indtægter; men 
dog var han ikke tilfreds. Han ønskede et fast gratiale eller løn på 200 rdlr. 
om året; men blev det nægtet.

Sørensens første kone, Ane Elsebet, døde den 3. december 1816 og blev 
begravet på Linaa kirkegård.
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Den 9. oktober 1818 giftede Sørensen sig igen og denne gang med Ane 
Cathrine Bagger, datter af provst Bagger, Linaa.

Landinspektør Sørensen døde på Laven hovgård den 28. august 1827.

Prokurator Hald
Den næste ejer af Laven hovgård var overretsprokurator (sagfører) D. Chr. 

Hald, der blev gift med landinspektør S. Sørensens enke Ane Cathrine Bagger.
Dominæus Christian Hald var født i Højbjerg præstegård den 26. juli 1787 

som søn af sognepræst til Højbjerg og Elsborg, L. J. Hald og hustru Anna 
Marie Grønbæch. — Hald blev »Exam. jur. (bekvem temmelig vel)«.

Den 11. november 1809 blev han prokurator (sagfører) ved underretten 
i Aarhus og Viborg stifter samt ved landsoverretten i Viborg, såfremt han 
tager bopæl i Viborg.

Hos broderen Peter Andreas Hald, der var præst i Alling-Tulstrup og gift 
med en søster til landinspektør Sørensens enke, Ane Cathrine, blev Hald 
kendt med denne og gift med den 24. oktober 1828.

Prokurator Hald blev nu ejer af Laven hovgård og boede dér til sin død 
1855.

Da der i 1842 oprettedes sogneforstanderskaber (sogneråd) i hvert sogn 
landet over, blev prokurator Hald valgt til at være formand i Linaa sogns 
første forstanderskab (sogneråd). Hald var først formand fra 1842—49, senere 
formand fra 1854 til sin død 1855.

Disse hverv har Hald sikkert røgtet med dygtighed. Det var jo ikke i mange 
sogne på landet, at man kunne få en jurist til sognerådsformand.

Prokurator Hald og hustru skænkede inden deres død et orgel til Linaa 
kirke, og ved testamente af 10. november 1858 stiftede de et legat til fordel 
for værdige trængende i Laven by.

Hald døde den 8. april 1857 på Laven hovgård. Man fortalte, at Halds død 
skyldtes, at en modstander efter et retsmøde i Hørup skubbede Hald ned af 
en trappe, hvorved han pådrog sig kvæstelser, der efter en tids forløb havde 
døden til følge.

Ved Halds begravelse sås i gi. Laven for første gang en rigtig ligvogn. 
Denne var vel hjemmehørende i Aarhus.

Halds enke Ane Cathrine døde den 21. marts 1859-
Ildebrand var Hald bange for. Når broderen, der gerne ville ryge, kom på 

besøg og kom kørende ind i gården med piben i munden, råbte prokurator 
Hald altid straks, han så det, at han skulle tage piben af munden. Indendørs 
måtte man gerne ryge, men ikke ude i gården.

Klindt
Efter prokurator Hald følger som ejer af Laven hovgård Klindt, der vist 

var af familien Klindt, gi. Ry. Klindt var i året 1868 formand for Linaa sogne
råd. 1870 solgte Klindt gården til en slesviger ved navn Kahlke for 20.000 
daler.
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Kahlke
Kahlke mente, at i Dynæs-volden, som da tilhørte Laven hovgård, måtte 

være gemt en skat, hvorfor han gravede fra nord og øst ind i voldbanken og 
fyldte den opgravede jord ud i voldgraven; men han fandt intet, hvorimod 
han ved sin udgravning ødelagde voldbanken. — Nu er slig vandalisme hel
digvis forbudt.

Kahlke havde Laven hovgård i kun 2 år og solgte den i 1872.

]. C. Boech
1872 købte J. C. Boech Loven hovgård af Kahlke for 26.000 daler.
Boech havde været husar og ville have været officer; men blev vraget og 

slog sig nu på landvæsen. En slægtning financierede ham, så han kunne købe 
Laven hovgård; men Boech var ingen dygtig landmand, så det kunne ikke gå 
for ham; han måtte sælge gården 1881.

Peter Dyhr
Laven hovgård går nu over i bondehænder, idet den 1881 købes af ejeren 

af »Møldalsgård«, Laven, Peter Dyhr, der var af gammel Laven bondelægt. 
Peter Dyhr er født i Laven i gården, matr. nr. 4a der havde været i Dyhr
slægtens eje siden 1793.

Efter Peter Dyhr følger som ejer af Laven hovgård sønnen, Anton Dyhr, 
1888-1916.

Siden har Laven hovgård haft flere forskellige ejere.
Den nuværende ejer er Chr. Firgaard.

Linaa sogns styrelse gennem tiderne

I historisk tid er sognene kirkelige områder. Sogneinddelingen er ellers 
meget ældre; den går tilbage til den hedenske tid, længe før kristendommen 
blev indført i Danmark. Omkring år 500 fandtes sogne i Danmark. De synes 
at have dannet ældgamle, gudelige kredse, måske også militære og lokale 
retskredse under en stormands (hovgades) styre.

Navnet sogn er beslægtet med sag eller søge (søgte samme helligdom).
I Linaa har den gamle helligdom, man søgte, uden tvivl ligget på bakken, 

hvor nu kirken ligger.
Efter Bjarup kirkes nedlæggelse blev en del af dette sogn lagt under Linaa 

sogn, og hvis der i denne del boede mennesker efter dette tidspunkt, måtte 
disse for eftertiden søge Linaa kirke.

I verdslig henseende styredes hver landsby efter sine egne vedtagne love 
(vider). Bymændene (granderne) samledes, når byhornet eller bytrommen 
kaldte til bystævne. Dette foregik et eller andet sted i byen, hvor der omkring 
et gammelt træ stod en kreds af kampesten som sæde for bymændene, medens 
oldermandens sæde var på en sten under træet.
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Under oldermandens ledelse forhandlede man om byens anliggender. Som 
oldermand fungerede bymændene et år ad gangen efter tur.

I Mollerup var bystævnet lige nord for sognefoged Marius Nielsens gård 
under en gammel ask, og den gamle bytromme opbevaredes hos sogne
fogeden. Hvor bystævnet i Linaa sogns andre byer har været holdt, véd 
jeg ikke.

Hver by havde sin egen bylov, som byen styrede efter; men kun én af 
Linaa sogns gamle bylove er opbevaret til nutiden, nemlig den fra Skjellerup. 
Den findes i Gjern herreds tingbog for 1679.

Mollerup bylov er vedtaget og tinglæst den 6. maj 1642, og 1671 vedtog 
Mollerup bymænd et tillæg til byviden (byloven); men intet af selve byloven 
er opbevaret til nutiden.

På bystævnet vedtog man, hvornår man skulle så, høste o. s. v. og pådømte 
forseelser mod byloven, hvilket gerne skulle resultere i en bøde af en tønde øl, 
en skp. byg eller nogle skili. at udrede til granderne.

Som en sidste rest af de gamle bystævner holdtes bl. a. i Mollerup op mod 
1870 videgilder, på hvilke man drøftede bækkens oprensning og lignende 
småting. Videgildet var nu nærmest blevet en selskabelig sammenkomst, der 
gik på skift i gårdene.

Undertiden gik det ikke fredeligt til på bystævnerne i gamle dage, vel 
oftest, når brændevinen var gået ind. Således ved bystævnet i Mollerup den 
29- august 1748, da Storgårdens nye ejer, Bertel Rasmussen, i en sag om 
græsningsretten til et par engskifter ude ved Tved ind mod Kalbygårds skel. 
En af bymændene, Søren Mogensen, kaldte i beruset tilstand Bertel Rasmus
sen for en skielm, hvortil denne svarede, at Søren Mogensen selv kan være en 
skielm og kaldte Søren Mogensen endvidere for en hundsfot. Søren Mogensen 
kaldte derefter Bertel Rasmussen for en dobbelt »hundsfot« o. s. v. Sagen kom 
derefter for retten, hvor der opnåedes forlig.

Fra 1671 spores en sag fra Mollerup. Det angår 4 mænd i byen: Jens An
dersen, lille Søren Jensen, Peder Sørensen og Niels Piersen, der har slået og 
høstet, før det var bestemt på bystævnet. De blev dømt til hver at bøde 4 skpr. 
byg °g 3 mark.

Undertiden kunne det være vanskeligt at få bøden inddreven, som da Ras
mus Jensen i Skjellerup ikke ville betale sin del af byhyrdens løn, og de andre 
bymænd da tager en halv vogn hos ham og trækker af med. Rasmus Jensen 
fo’r da ud og vil hindre mændene i deres forehavende, medens han skældte 
dem ud for tyve og skielmere. På dette tidspunkt var skielm et meget kraftigt 
skældsord, der betød det samme som kæltring.

Når synderne ikke ville bøje sig for byloven, gik man til herredstinget.
Den offentlige orden, tilsigelser angående pligtarbejde, kørsler o. s. v., ind

kassering af bøder o. lign, påhvilede sognefogederne.
Hvor langt tilbage i tiden, der har været ansat sognefogeder, véd jeg ikke; 

men disse kan i hvert tilfælde spores tilbage til det 16. og 17. århundrede, vist 
udnævnte eller beskikkede af lensmændene til at føre tilsyn med kronens 

204



bønder. Stillingen var ulønnet og medførte ofte ubehageligheder, hvorfor 
bønderne ofte søgte at unddrage sig dette hverv.

For Linaa sogns vedkommende er sognefogederne efter godsets overgang 
til privat eje vel beskikkede af herskabet på Silkeborg indtil 1791. da der da 
kom kgl. forordning om beskikkelse af sognefogeder i hvert sogn. Nu blev 
det amtmændene, der udnævnte sognefogeder, og har været det siden.

Af sognefogedcr i Linaa sogn før 1791 skal nævnes:
Hans Jacob Bæhr, Haarupgård, tillige ridefoged på Silkeborg.
Hans Jørgen Bæhr, Haarupgård, søn af førstnævnte Hans Jacob Bæhr.
Anders Jørgen Hansen Bæhr, Haarupgård.
Bæhr-slægten har altså været sognefogeder i 3 generationer i Linaa sogn.
Forordningen af 11. november 1791 påbyder, at der i hvert sogn skal an

sættes en sognefoged, »der skal tages af de mest agtede blandt almuens 
mænd«. Anders Jørgen Hansen Bæhr får nu udnævnelse af amtmanden og er 
altså sognefoged i Linaa sogn.

Efter Anders J. H. Bæhr følger så som sognefoged i Linaa sogn følgende:
Søren Jensen, Haarup, nævnes som sognefoged 1816.
Søren Jacobsen, Linaa, 1817—26.
Rasmus Nielsen Høgh, beskikket 1. januar, 1827—45.
Sognet deles den 12. juli 1845 i to fogderier, det østre og det vestre.
Sognefogeder i det østre fogderi: Rasmus Nielsen Høgh fortsætter som 

sognefoged i østre fogderi fra 12. juli 1845—48.
Niels Christiansen, Linaa, besk, den 12. december 1848—52.
H. E. Kofod, Linaa, besk, den 22. oktober 1852—56.
Søren Sørensen, Mollerup, besk, den 12. marts 1856—59-
Mikkel Nielsen, Linaa, besk, den 1. oktober 1859—63.
Ole Nielsen, Mollerup, 1863—71.
Peter Høgh, Linaa, 1872—75.
Niels Pedersen Kudsk, Linaa, besk, den 1. april 1875—93. Dmd.
Laurs Mikkelsen Thybo, Linaa, besk, den 17. maj 1893—96.
Niels Peter Mikkelsen, Linaa, besk, den 8. august 1896—1917.
Hans Petersen, Linaa, besk, den 1 januar 1917—11. oktober 1917.
Valdemar Pedersen, Linaa, beskikket den 11. oktober 1917—36.
Marius Nielsen, Mollerup, besk, den 20. april 1936—

Vestre fogderi:
Niels Peder Andersen, Skjellerup nyg., besk, den 12. juli 1845—62. Dmd.
Laurs Sørensen Melgaard, Haarup, 1862—74.
Søren Jensen, Haarup, 1874—83.
Laurs Melgaard, Haarup, besk, den 6. februar 1883—89-
Niels Laursen, Haarup, besk, den 5. oktober 1889—93.
Christen Sørensen, Haarup, besk, den 4. juli 1893—1919- Dmd.
Kristen Bertelsen, Haarup, besk, den 17. juli 1919—36.
Johan Bloch, Haarup, besk, den 1. januar 1936—
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Fattigkommissioner
Der har altid været fattige mennesker i verden, og omsorgen for disse har 

været et vanskeligt spørgsmål for samfundet. Før reformationen havde de 
fattige tilhold i klostrene, hvor de kunne få natteleje og et måltid mad og i 
sygdomstilfælde hjælp af lægekyndige munke. I Øm kloster havde man endog 
indrettet sygestuer, hvor de syge kunne få behandling og pleje.

Efter reformationens indførelse bortfaldt klostrene som milde stiftelser og 
tilflugtssteder for fattigfolk, og tiggeriet bredte sig værre end nogensinde før 
og blev for den fast bosiddende befolkning en sand landeplage, mod hvilken 
stasindgreb intet nyttede.

For at råde bod på tiggeriet udstedte kong Christian III den 8. januar 1552 
en kundgørelse til lensmændene om at påse, at tiggere kun måtte gå rundt og 
bede om almisse i deres fødesogn eller det sogn, hvori de ellers havde ophold; 
men dette påbud hjalp intet, både værdige og uværdige trængende tiggere 
drog ofte i store flokke fra sogn til sogn landet rundt, og det gik således i 
mange år. Særligt galt var det under og efter de store krige i det 17. århun
drede, da en mængde mennesker af fjenden var blevet jaget fra hus og hjem 
og frarøvet alle deres ejendele.

I bgyndelsen af det 18. århundrede prøvede man på at få fattigforsørgelsen 
under fastere former, idet der i 1708 og senere i 1732 udstedtes kgl. forord
ninger, der tilsigtede at tilføre fattigvæsenet faste indtægter, der så af sogne
præsten og sognemænd skulle uddeles blandt de fattige i sognet. Hvert sogn 
skulle så selv forsørge sine fattige. Sognets beboere indgik de fleste steder på 
at svare en vis årlig skat til sognets fattigvæsen.

For gårdmændenes vedkommende svaredes denne skat som regel i korn: 
Rug, byg, boghvede, boghvedegryn eller byggryn. Husmændene, som ikke 
havde landbrug, betalte nogle skilling.

Af andre indtægter havde fattigvæsenet, hvad der indkom i kirkeblok
ken, idømte bøder, der tilfaldt kassen, indtægt af fundne eller optagne krea
turer osv.; men det viste sig snart, at fattigkassens Indtægter ikke kunne 
strække til at understøtte sognets fattige, og tiggeriet florerede stadigt og 
ubegrænset til op mod år 1800, og man indså da, at der måtte gøres noget 
effektivt mod den lovløse omløben.

I mange sogne ansatte man en mand til at gå rundt i sognet og udjage 
udensogns tiggere. Manden, der fik navnet stodderkonge, var som regel en 
fattig mand i sognet; man skulle gerne forsørge ham og hans familie alligevel, 
og man gav ham så denne bestilling, for hvilken han fik en lille løn, og den 
værste nød for hans vedkommende var overstået. At være stodderkonge var 
nærmest en foragtet stilling, der førte med sig, at hans børn blev kaldt stod
derprinser og stodderprinsesser. Om man har haft en stodderkonge i Linaa 
sogn, véd jeg ikke; måske ikke, da sognet selv havde så mange fattige, at det 
ikke nyttede for fremmede betlere at komme her.

Den 5. juli 1803 udstedtes en ny forordning angående sognenes fattigfor
sørgelse. Den påbød, at der i hvert sogn skulle udnævnes en fattigkommis
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sion, bestående af sognepræsten som formand, sognets største ejendomsbe
sidder, sognefogeden og 3—4 »af sognets bedste mænd«. Denne kommission 
skulle så påligne sognets beboere en fattigskat, senere også en skat til vedlige
holdelse af sognets skolevæsen.

Denne kommission er den første spire eller begyndelse til kommunalt styre 
for hele sognet og vedblev at virke, til loven om sogneforstanderskabet af
løste den i 1841.

At fattigloven af 1803 var et stort fremskridt i social henseende, viser, at 
den gjaldt til 1892, da den afløstes af loven om alderdomsunderstøttelse. 
Senere er andre tidssvarende sociale love trådte i stedet.

Fattigkommissionen virkede da fra 1803 til 1842, da der i dens sted trådte 
sogneforstanderskabet, oprettet ifølge lov af 1841.

Det ville have været interessant, om nogle af Linaa sogns fattigkommis
sions protokoller eller regnskaber havde været opbevarede til vore dage; men 
desværre er alt fattigvæsenet vedrørende før 1842 gået til grunde ,enten 
brændte eller på anden måde tilintetgjorte som værdiløse papirer, der ikke 
fandtes umagen værd at opbevare. Det er først for tiden efter 1842, at vi 
finder protokoller og dokumenter osv., der giver oplysninger om Linaa sogns 
kommunale styrelse.

Linaa sogns forstanderskab
Ifølge lov af 13. august 1841 om forstanderskaber skulle disse sammen 

sættes af 1) Sognepræsten, der på embeds vegne var medlem, 2) den eller de 
lodsejere i sognet, som ejede 32 tdr. hartkorn, 3) og af 4—9 uberygtede sogne- 
mænd, som foruden at være fyldt 25 år ejede mindst 1 td. hartkorn eller byg
ninger til assurance værd i af mindst 1000 rdlr., eller som var forpagter af 
mindst 6 tdr. hartkorn.

Ligeledes havde enhver uberygtet mand, der var fyldt 25 år og ejede en td. 
hartkorn eller bygninger til assurance værd i af 1000 rdlr., valgret til valg af 
sogneforstanderskab.

Valget gjaldt for 6 år, halvdelen af medlemmerne afgik hvert 3. år.
Den første valgbestyrelse udnævntes af amtmanden og bestod af 3 mænd 

blandt de største lodsejere; men for fremtiden af formanden og to andre med
lemmer.

Valgbestyrelsen udfærdigede lister over de valgberettigede og valgbare.
Bekendtgørelse om valget, tid og sted skete ved kirkestævne.
Valget foregik offentlig og ved personlig stemmeafgivning. (Der var ikke 

som nu hemmelig afstemning).
Herredsfogeden eller birkedommeren havde ret til at overvære forstander

skabets møder. Denne ret ophævedes 1855.
Fattigkommissionen ifølge forordningen af 5. juli 1803, der var valgt for 3 

år af amtmanden, bortfaldt nu; men som en rest af denne var sognepræsten 
selvskrevet medlem af forstanderskabet og var leder af fattigvæsenet og fattig
kassens regnskab.
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For Linaa sogns vedkommende var kun én selvskreven lodsejer medlem af 
forstanderskabet, nemlig ejeren af Silkeborg gods, hvilket på dette tidspunkt 
tilhørte staten, der jo lod sig repræsentere i forstanderskabet af godsinspektø
ren; men han mødte vist sjældent.

Forstanderskabet havde opgaver nok at varetage, nemlig:
Fattigvæsen, skolevæsen, vejvæsen, brandvæsen, fribefordring eller sogne

kørsel, sundhedsvæsen, hegn og vandløb osv.
Fattigvæsenets leder var som før nævnt sognepræsten. Denne var tillige 

ifølge forordningen af 1789 og ifølge skoleloven af 1814 formand for skole
kommissionen, der bestod af formanden og 2 skolepatroner; disse 2 var valgte 
af skoledirektionen for 2 år. Præsten førte korrespondancen, den ene skole
patron havde skolens økonomiske side at ordne, den anden, som kaldtes skole
forstander, havde tilsyn med skolearbejdet. — Vejvæsenet var på dette tids
punkt i en sørgelig forfatning og voldte forstanderskabet mange bekymringer. 
Reparationer på vejene udførtes som pligtarbejde. Under disse arbejder var 
der ofte uro og slagsmål mellem pligtarbejderne, så arbejdet ofte gik i stå. 
Ligeledes var det galt, når vejene føg fulde af sne. Ifølge reglement af 20. 
decbr. 1799 skulle hovedvejene renses for sne, hvilket man ikke kunne komme 
uden om, hvorimod bivejene fik lov at ligge upåagtede, til sneen selv tøede.

Brandforsikring på landet var oprettet efter forordning af 29- februar 1792, 
og det tilkom nu forstanderskabet at taksere bygningerne på landet.

Fribefordring, indført den 5. april 1690, var en hartkornsydelse, oprindelig 
en af adelen selvtagen ret, der misbrugtes i høj grad, hvorfor den også af 
bønderne var inderlig forhadt. Efter 1842 indskrænkedes denne til kørsel efter 
læge, jordemoder, fattigrejser, vejsyn, i anledning af smitsom sygdom osv.

Hegns- og vandsynsmænd udpegedes også af sogneforstanderskabet.
Der var en masse arbejde at tage fat på.
Nedenfor nogle uddrag af de gamle forhandlingsprotokoller, der viser de 

mange forskellige opgaver, som forstanderskabet måtte arbejde med og søgte 
at løse for sognet og dets beboere på bedste måde.

Linaa sogns forstanderskabs første forhandlingsprotokol begynder den 10. 
januar 1842. På første blad står følgende:

»1842 den 10de januar forsamledes de for Linaae og Dallerup sogne kom
petente sogneforstanderskabet, bestående af:

1. Pastor Rahbæk på embeds vegne,
2. Prokurator Hald fra Lauenskougård,
3- Sognefoged Rasmus Nielsen Høgh fra Linaa,
4. Niels Peter Andersen fra Skjellerup nyegårde,
5. Christopher Jensen fra Skjellerup,
6. Gårdmand Søren Sørensen fra Mollerup,
7. Hr. Stilling fra Toustrup mølle,
8. Søren Westergaard fra Dallerup, 
9- Morten Jensen, samme mark, 

10. Jens Jensen fra Toustrup 
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sig i Linaae skole for at udføre de dem efter forordningen af 13de august 
1841 pålignede forpligtelser.

Den forudgående valghandling findes omhandlet i den desangående særlig 
førte protokol, og bemærkes det, at prokurator Hald ifølge denne protokols 
udvisende er formand for sogneforstanderskabet i indeværende år.«

I dette møde blev følgende sager behandlede:
1) Pastor Rahbæk androg, at fattigskatten, som endnu ikke var lignet, blev 

udfærdiget.
2) I mødet vedtog man at antage et bud til at bringe breve fra formanden 

til de øvrige forstandere. Budet skulle have 20 mark for dette arbejde resten 
af året.

(Dallerup sogn var anneks til Linaa til 31. december 1853).
1 møde den 2. marts ansøger Jens Andersen, søn af Anders Vest i Linaa, 

om at måtte få forstanderskabets anbefaling på en ansøgning til amtmanden 
om tilladelse til at nedsætte sig som skræddermester i Linaa. Han har lært 
håndværket hos skrædderen i Mollerup. Han er 19 år gammel.

(Man havde dengang ikke næringsfrihed).
1 møde den 9- marts 1842 besluttede forstanderskabet, at vejene skulle 

synes og istandsættes. (Istandsættelsen foretoges af beboerne som pligtar
bejde).

Forstanderskabet påtalte de mange dansegilder, der holdtes i Linaa kro.
»Gjordemoderafgifterne« til jordemoderen i Mollerup, 3 rdlr. 3 mark 8 

skill. Til jordemoderen i Mollerup til ildebrændsel, græsning og penge ialt: 
8 rdlr. 4 mark 13 skill.

Man ansøgte om afholdelse af marked i Mollerup.
Over kroejer Jens Sørensen i Linaa var indgivet klage.
1842 foretoges en hovedreparation af Linaa skole, 90 rdlr.
Den 3. maj bevilgedes skolemateriel til Linaa skole for den sum 8 rdlr. 4 

mark 8 skill.
Reparation af Toustrup og Sorring skoler 25 rdlr.
Reparation af Skjellerup nygårde skole 9 rdlr.
Til fattige børns undervisning bevilgedes 6 tavler, 6 læsebøger og cate- 

kismer.
Fra skolerne fremlagdes forsømmelseslister, der viste mange ulovlige for

sømmelser.
I samme møde tilstodes nogle fattige brænde, bl a. Boes Maren 4 læs tørv 

og Smed Ane 1 læs.
I møde den 19- maj blev lagt skoleligning, ifølge hvilken der udskreves pr. 

td. hartkorn 10 potter pægl rug, 4 potter byg samt 2 mark 9 skill. i 
penge. På formue og lejlighed (formue og indkomst) udskreves ialt 180 rdlr.

Andragende fra beboerne i Mollerup og Laven om forstanderskabets anbe
faling om tilladelse til at holde pinse- og gadelamsgilder. Anbefaledes af Hald 
mod de andre forstandere.

Vejene vedtoges opmål te.
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I møde den 6. juli blev overdraget murermester Jens Andersen Tind i Farre 
at reparere Linaa skole.

Brandtaksation af ejendomme i Linaa sogn 1842:

Laven hougård 6320 rdlr.
Peder Olesens gård (Anebjerg) 2160 rdlr.
Christen Strunges hus på Laven mark 500 rdlr.
Jens Nielsen Strunges sted, Grøndals lund (Bakbo) 1225 rdlr.
Kjærs mølle 4550 rdlr.
Linaa mark: Thøger Jensens gård 1500 rdlr.
Lauen mark: Jens Bertelsens sted (Anedal) 1420 rdlr.
Linaa by: Niels Hansens sted 1000 rdlr.
Linaa by: Smedeboligen 200 rdlr.
Haarup mark: Skrædder Jens Laursens hus 300 rdlr.
Lauen by: Smed Jørgen Mathiasens sted 690 rdlr.
Uden for byen et hus, »Sønder Krog«, 50 rdlr.
Phillip Hendrichsens hus i byen 200 rdrlr.

1843, den 9- januar, bevilget Jens »Brandoie« et tillæg på 1 rdlr. Rebslager 
Albrecht i Linaa til hans stedsøn ligeledes.

Den 30. januar: Skomager »Fyrst« fra Them andrager at måtte erholde 
bevilling som skomager i sognet.

Den 18. september: Rasmus Jensen Hjorths søn, Christen Rasmussen, Mol
lerup, ønskede at gå med kramvarer.

Den til degnen henlagte jord, som efter Heegaards død bruges nu af be
boerne i Linaa.

Den 15. januar 1844: Fattigudgifterne år 1844 udgør:
50 tdr. 4 skpr. 311/1G fdkr. rug, 49 tdr. 2 skpr. 'Ao fdkr. byg, 187 rdlr. 5 

mark 6 skiil. i penge.
Der bliver at ligne pr. td. hartkorn: 3 fdkr. 314 potter rug, 3 fdkr. 314 

porter byg og 2 mark i penge. — På formue og lejlighed lignes 50 rdlr. For 
udskrift af den nye matrikul fik formanden 5 rdlr.

Den 6. juli 1846 blev Linaa skole lukket en uge på grund af mæslinge- 
epidemien i skoledistriktet. 50 børn var syge.

Degnejorden var kun lejet af Heegaard på livstid for 3 mark og 4 skiil. 
årlig af lodsejerne og kom således ikke lærerembedet ved.

Gårdmændene Riis og Kofod, Linaa, androg om anbefaling til krohold i 
Linaa i den ved den nye landevej påtænkte kro, foreløbig i den gamle kro, 
som de havde købt af Jens Sørensen, til den nye blev færdig. Kunne ikke 
bevilges.

Vejen Mollerup—Lauen skel og vejen gennem Linaa skov var upassable og 
skulle istandsættes. Istandsættelsen må koste 30 rdlr. for hver vej.

Den 14. juni 1847: Meddelelse fra lærer Vinding, Linaa, at han var kaldet 
som skolelærer og kirkesanger i Vistofte, Mols herred, Randers amt.

Skolens jord udgør omtrent 8 tdr. land.
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Den 9. august 1847 vedtoges anlæget af stenkisten ved det gamle jorde- 
moderhus i Mollerup (altså ved det hus, der nu ejes af Knud Gaunholt, nær 
transformatoren).

Det bestemtes at afholde valg den 8. november.
Udgiften til fattigvæsenet i året 1848 bliver: 55 tdr. 3 skpr. rug, 56 tdr. 6 

skpr. byg, 262 rdlr. 3 mark 2 skiil. i Penge. Heraf bliver 100 rdlr. af pengene 
udredet efter hartkorn, resten efter formue og lejlighed. Ligningen viser et 
overskud på 30 rdlr.; de 20 lettes på hartkornet »og de 10 rdlr. opkræves for 
at få et større forskud til løbende udgifter«.

Udgifterne til lokale, lys og varme ved møderne kostede 5 rdlr. om året.
Skjellerup Nygaarde skole: 7 fag forsikredes for 700 rdlr.
Skoleligningen blev for året 1848: 526 rdlr. 5 mark 1 skiil. samt 20 tdr. 

5 skpr. rug, 5 tdr. 4 skpr. byg. 235 rdlr. af pengene lignes på formue og lej
lighed, resten på hartkornet.

I møde den 5. april 1848 udvalgtes i Linaa sogn følgende til at indkøbe 
heste til hæren: Niels Peter Andersen, Skjellerup Nygaarde, Christen Ander
sen, Skjellerup, og Søren Sørensen, Mollerup.

Til at organisere det private forsvar i »slavekrigen« udvalgtes her i sognet 
hr. Riis i Linaa.

(Efter oprørets udbrud i Kiel og Rensborg i 1848 kom det rygte ud, at 
oprørerne havde lukket alle slaverne eller tugthusfangerne i Rensborg ud og 
sendt dem nord på op i Jylland, for at de kunne røve, plyndre og brænde 
byer og landsbyer af og mishandle folk. Man mente, at de kom i tusindvis, 
og folk troede fuldt og fast på rygterne og forberedte sig på at møde dem 
med den våbenmagt, man privat rådede over. Smedene fik travlt med at smede 
våben, spyd og hvad andet, man kunne hitte på. Man øvede sig i våbenbrug 
og udstillede vagtposter. Det var dette, at hr. Riis fik ordre på at organisere 
for Linaa sogns vedkommende. Han havde vist været befalingsmand i hæren.

Efter nogle få dages forløb blev rygterne, som jo ikke havde noget på sig, 
dementerede, og selve krigen 1848 optog sindene).

1848, den 9- oktober: Laven Skovgård takseredes til 2000 rdlr., Søren Bitte- 
eje’s hus i Laven 200 rdlr., Jens P. Rasmussens opholdshus i Laven til 200 
rdlr., Rasmus Jensens nybyggede hus i Mollerup 1000 rdlr.

1849, den 1. oktober: Prokurator Hald blev enstemmig udnævnt til valg
bestyrelsen.

Valget afholdtes i Linaa præstegård den 21. december 1849- Valgberetti
gede i Linaa sogn var 400 mænd.

1849: Ansøgning fra sognefoged Niels Christensen, Linaa, om tilladelse 
til at bygge en vandmølle ved åen mellem Linaa og Skjellerup.

Prokurator Halds nye stuehus taxeredes til 1000 rdlr.
1851 modtog Linaa og Dallerup sogne 623 rdlr. i krigsskadeserstatning.
I møde 1853, den 4. oktober, oplæstes cirkulære fra ministeriet om gymna

stik i skolerne. Læreren i Skjellerup Nygaarde pålægges at udvise tilbørlig flid 
og tid på dette fag.
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Den 31. oktober 1853: Brandtaksation: Canarius Kleins hus i Silkeborg 
5000 rdlr., snedker Lundgaards hus 1500 rdlr.

Den 15. august 1853 foretoges foranstaltninger mod koleraen, der grasse
rede i Aarhus.

Den 27. august 1853 blev følgende forældreløse børn sat i pleje hos sog
nets beboere:

Dorehta, 9 år, datter af fabriksarbejder Niels Christensen, Silkeborg, i pleje 
hos husmand Hans Johansen, Sejs, for 4 skpr. rug, 4 skpr. byg og 2 rdlr. for 
et år.

Sammes barn Hans, 7 år, til Phillip Henriksen, Laven, for et kvartal for 5 
rdlr. 48 skill.

Sammes barn Carl, 3 år, til husmand Hans Johansen, Sejs, et kvartal for 5 
rdlr. 48 skill.

Afdøde Søren Bjørnholdts søn Jens, 12 år, til husmand Johan Ditlev Niel
sen, Sejs, 5 rdlr. for et halvt år.

Udsatte:

Bodil Mikkelsdatter, 42 år, til boelsmand Jens Møller, Linaa mark, 14 rdlr. 
3 mark for et år.

Anders Sørensen, 75 år, til gårdmand Søren Hansen, Haarup, for 20 rdlr. 
for et år.

Den syge pige Ane Nielsen, 19 år, til gårdmand Jens Andersen Tind i Sor
ring for 20 rdlr.

(Forældreløse børn blev altså dengang udsatte ved almindelig licitation til 
den lavestbydende, ligesom man adskilte en søskendeflok uden at tage hensyn 
til, om de savnede hinanden eller hverandre).

Regnskabet for året 1853 havde et underskud af 3 mark 6 skill. Dallerup 
sogn: Underskud 1 rdlr. 2 mark 4 skill.

Fra 1. januar 1854 blev Linaa og Dallerup sogne adskilte.
Det nye forstanderskab fra 1854 for Linaa sogn bestod af følgende med

lemmer:
1. Forstråd (skovrider) Kliiver.
2. Prokurator Hald, Laven Hougaard.
3. Anders Jensen, Haarup.
4. Niels Hastrup Brøchner, Skjellerup.
5. Laurs Laursen, Linaa.
6. Hans Rasmussen, Mollerup.

Disse blev valgte ved valget den 17. oktober 1853. Endvidere mødte pastor 
Pontoppidan. Hald blev enstemmig valgt til formand.

Brændsel til fattige 1854: Jens Brændøje, Erik Laursens enke, Laurs Peder
sens enke, Niels Lottrup, Rasmus Nielsens enke, Kirstine Kragelund, Peder 
Sørensens datter Ane Kirstine, Poul Holks enke, Søren Lundgaards enke, Ka
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ren Kaspersdatter, Søren Vindings enke, Bittejesses enke, Rasmus Christen
sens enke, Søren Jensens enke.

For militære kørsler i årene 1848—1851 modtog Linaa sogn 216 rdlr. 48 
skiil. af statskassen.

Ligningen for året 1855 udgjorde for Linaa landsogn til fattigvæsenet:
Af hartkorn: 119 skpr. 8 potter 2 pægle rug, 178 skpr. 9 potter 2 pægle 

byg, 62 rdlr. 4 mark 1 skili. i rede penge, 103 rdlr. 3 mark efter formue og 
lejlighed.

Af Silkeborg: 19 skpr. 8 potter 3 pægle rug, 28 skpr. 15 potter 3 pægle 
byg, 10 rdlr. 2 mark 1 skili. i penge efter hartkorn, 225 rdlr. 8 skili. på for
mue og lejlighed.

I 1855 modtog Linaa sogn i erstatning for kørsel med fjendtlige tropper i 
krigen 1848-50 347 rdlr.

Skoleudgifterne 1855: 13 tdr. rug, 16 tdr. 6 skpr. byg og 314 rdlr. Udgif
terne til Silkeborg skole var 313 rdlr.

Forstanderskabet ansøger i anledning af de mange stedfundne tyverier og 
indbrud om ansættelse af en politibetjent i Linaa.

Silkeborg udtrådte af forbindelsen med Linaa i kommunal henseende fra 
1. juli 1855.

I møde den 7. september 1855 bestemtes, at Linaa præstegårds jorder i 
Bjarup skulle tilhøre kirken og indtægten gå til brød og vin ved altergangen. 
Man fandt også, at grunden, hvorpå præstegården lå, kunne bruges til udvi
delse af kirkegården.

I møde den 17. september 1855 besluttede man at anskaffe en ny kakkel
ovn til Linaa skole og flytte den gamle kakkelovn til Skjellerup Nygaarde 
skole. Til Linaa skole købtes en tre-etagers kakkelovn fra Silkeborg.

I Skjellerup Nygaarde skole manglede også et Tørvehus.
Rasmus Høgh, Linaa, ansøger om tilladelse til at udstykke sin ejendom, 

matr. nr. 15c.
I møde den 19- august 1856 vedtog man et vejregulativ.
1856 byggedes broen mellem Alling og Linaa kommuner ved Kjærs mølle.
1857, den 15. juni, blev tilstået Linaa kommune af amtet 125 rdlr. til 

hjælp til opførelse af en bro over åen mellem Linaa og Voel.
1857 får sognefogederne i Linaa østre 55 rdlr., i vestre 50 rdlr.
1857, den 19- oktober, overgik landevejen fra Bomholts hule over Linaa 

til Resenbro til Linaa kommune.
Til tinghusets indvielse i Silkeborg den 7. december 1857, kl. 10 formid

dag, hvortil forstanderskabet var indbudt, vedtoges at lade H. Petersen, Resen
bro, repræsentere.

I møde den 7. december 1857 besluttede man at anbringe den sindssyge 
sømand Ludvig Hemmer Bagger, søn af fhv. pastor Bagger, Linaa, i hjemlig 
pleje. Han havde før været anbragt på Vordingborg sindssygeanstalt. Nu an
bragte forstanderskabet ham i pleje hos træskohdlr. Søren Madsen i Lauen for 5 
mark 51A skilling pr. dag; dette var billigere end at have ham i Vordingborg.
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Denne ordning syntes familien ikke om og forlangte, at den sindssyge skulle 
sendes tilbage til Vordingborg, hvilket også skete næste år. Men nu fulgte en 
heftig strid mellem forstanderskabet og den syges familie om, hvem der skulle 
betale opholdet på sindssygeanstalten. Forstanderskabet mente, at den velha
vende cand. theol. Ludvig Sørensen, Laven hougård, senere Horsens, der var 
en fætter til den sindssyge sømand, skulle tage del i udgiften, hvilket Sørensen 
selvfølgelig nægtede; dertil havde han jo ingen som helst forpligtelse. Striden 
varede længe og førtes bittert. Nedenfor følger én af forstanderskabets skri
velser i denne sag. Skrivelsen er meget skarp. Hvem, der har forfattet den, véd 
jeg ikke; jeg tænker, at det har været Riis.

Skrivelse fra Linaa sogneforstanderskab til cand. theol. Ludvig Sørensen, 
Horsens, den 17. februar 1860.

»I den sidste skrivelse, Linaa sogneforstanderskab fra Dem har modtaget, 
har Deres Velædelhed gjort de bestemteste indsigelser mod, at Deres ulykke
lige sindssvage fætter efter forstanderskabets foranstaltning udtages af dåre
anstalten ved Vordingborg. Da forstanderskabet imidlertid foreløbig har den 
mening om Dem, at De er for klog til at antage, at en heel communes forstan
dere skulle respectere Deres indsigelse, på grund af Deres nære slægtskab til 
et af communens fattiglemmer, er man faldet på den formodning, at det alli
gevel er Deres bestemmelse ganske at overtage Deres ulykkelige fætters for
sørgelse i fremtiden; men at De kun har søgt at skjule denne bestemmelse for 
forstanderskabet, for at dette ikke skulle blive alt for overrasket ved at erfare, 
at den samme person, der for nogle måneder siden nægtede at betale en hans 
moder lovligt pålignet formueskat til en commune, hvor hun i en længere 
årrække har levet, nu med ét skulle være bleven så gavmild og rettænkende.

Skulle dette sidste være tilfældet, da vil forstanderskabets sidste beslutning 
med hensyn til Deres fætter give Dem lejlighed til at bringe Deres gode planer 
med ham i udførelse. Det er nemlig ved et i dag afholdt sognerådsmøde blevet 
bestemt, at der for Linaa commune kun vil blive betalt for Deres fætters for
plejning på dåreanstalten ved Vordingborg indtil udgangen af indeværende 
qvartal, hvorimod der fra forstanderskabets side intet vil blive gjort for at tage 
ham fra anstalten. Det vil således snart vise sig, om Deres ovenanførte indsi
gelse har været gjort i en god hensigt; thi i så fald vil De som rig mand natur
ligvis ikke påsee, om Deres fætters ophold på dåreanstalten koste Dem nogle 
hundrede daler mere, når De derved kan udrette noget godt for den ulykke
lige. Er det derimod for at vise en indbildt myndighed eller af smålige peicu- 
niare hensyn, at De har gjort denne bestemte indsigelse imod en påtænkt 
forstanderskabshandling, det vil De nok atter overlevere Deres ulykkelige 
fætter som fattiglem til communens forsorg, og forstanderne fåe da lejlighed 
til i gjerningen at vise, hvem der mener det bedst med dette beklagelsesvær
dige unge menneske.

Slutteligen skal man tillade sig at gjøre opmærksom på, at hensigten med, 
at forstanderskabet i sit forrige brev til Dem tilsendte Dem en concept til det 
avertissement, der i tilfælde af Deres fætters indaccordering på landet skulle 
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indrykkes i »Aarhuus Stiftstidende«, ikke var at afæske Dem Deres mening 
om concepten (da denne er det ligegyldig); men for at vise Dem, at det var 
forstanderskabets hensigt at fåe den ulykkelige anbragt så godt som muligt.

Ligeledes måe man gjøre Dem opmærksom på, at man ikke agter ar afbe
nytte Deres i sidste skrivelse meddelte anvisning om, at forstanderskabet kunne 
henvende sig til Ludvig Baggers broder i Hamborg på grund af, at d’hrr. 
fættere Ludvig Bagger og Ludvig Sørensen alt have voldt forstanderskabet så 
megen ulejlighed og tidsspilde, navnlig ved skriveri, så man ikke ønsker at 
have mere med den slags mennesker at gjøre end højst nødvendigt.

Skulle hr. Sørensen tilfældigvis komme til at skrive til overlæge Gottschalk, 
da er De måske så god at underrette ham om, at forstanderskabet har taget 
den bestemmelse ikke at tage Bagger fra dåreanstalten ved Vordingborg; men 
derimod — på communens vegne — at bidrage noget som helst til hans under
holdning og forplejning, så længe han opholder sig dér. — Samtidig hermed 
kunne De underrette hr. Gottschalk om, at denne forstanderskabets forandrede 
beslutning ikke er foranlediget ved hans trusler om criminel tiltale etc., men 
at grunden hertil ene og alene er at give Dem og ham lejlighed til at bringe 
Deres gode hensigter med den ulykkelige, hvilket man foreløbig glæder sig 
til snart at see frugten af.

Linaa sogneforstanderskab, den 17de februar 1860.
AL C. Riis. J. Sørensen. A. Rasmussen. R. Pedersen. S. Madsen.

Til Cand. theol. Sørensen 
i Horsens.

Striden mellem Linaa sogns forstanderskab og cand. Sørensen, Laven hov gård
Blandt de mange forskellige spørgsmål, som forstanderskabet måtte tage 

stilling til og træffe beslutning om, var vel nok sagen eller sagerne, man førte 
med cand. theol. Ludvig Sørensen, Laven hovedgård, en af de bitreste for 
Linaa sogns forstanderskab.

Striden begyndte i 1859 efter enkefrue Ane Cathrine Halds død den 21. 
marts dette år. Fru Hald havde i sit første ægteskab med landinspektør Søren
sen, Laven hovedgård, en søn, Ludvig Sørensen, der var hendes eneste arving.

Forstanderskabet havde i møde i marts måned pålignet fru Hald en temme
lig stor skat af formue og lejlighed til skole og fattigvæsen og vil nu have 
cand. Sørensen som eneste arving til at udrede hele denne skat, hvilket han 
nægtede, da han ikke mente at være forpligtet at betale hele beløbet. Forstan
derskabet fastholdt sit krav. Sørensen klagede da til ministeriet og fik dér 
medhold, hvilket forstanderskabet blev meget fortørnet over; men måtte nu 
bøje sig.

Den næste strid var om, hvem der skulle betale omkostningerne ved kur 
og pleje af den sindssyge Ludvig Hemmer Bagger, søn af afdøde sognepræst 
Christian Kølichen Bagger, Linaa. Ludvig H. Bagger var fætter til cand. L. 
Sørensen, idet Sørensens moder var søster til sognepræst Chr. K. Bagger, Linaa.
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Den sindssyge havde endvidere en broder i Hamborg, grosserer David Bagger, 
og en søster i Bogense. Endvidere havde han en onkel, overlæge Gottschalck 
i København.

Disse slægtninge var alle velhavende. Og forstanderskabet mente da, at den 
rige familie kunne passende påtage sig at bekoste kur og pleje for den sinds
syges ophold på sindssygeanstalten i Vordingborg, hvor han var anbragt i 
pleje; men dette nægtede disse, og der veksledes parterne imellem mange bitre 
skrivelser. En af disse, en skrivelse fra Linaa forstanderskab til cand. Sørensen, 
meddeles her i afskrift. Tonen i skrivelsen er meget skarp og vidner om den 
bitterhed, hvormed striden førtes. Skrivelsen er sålydende:

Striden ender så med, at amtet påtager sig at ordne sagen. Såvidt jeg kan 
se, bliver det ordnet således, at amtet betaler en del, Linaa kommune må 
betale 17 rdlr. 35 skiil. i hvert kvartal og familien en part.

I året 1861 døde frk. Cecilie Bagger, en søster til den sindssyge L. H. Bag
ger. Hun døde hos en slægtning, en dr. Larsen i Bogense, og efterlod sig en 
formue på 1900 rdlr. foruden noget indbo. Hendes broder, David Bagger i 
Hamborg, ansøger da Linaa forstanderskab om tilladelse til, at familien selv 
måtte dele den afdødes formue og efterladenskaber uden skifterettens med
virkning. Dette nægtede forstanderskabet at gå ind på. De ville lægge beslag 
på L. H. Baggers arvepart til dækning af kommunens udgifter ved hans an
bringelse på sindssygeanstalten.

Hvor længe L. H. Bagger lever, véd jeg ikke; men udgifterne for hans op
hold på sindssygeanstalten findes i kommunens regnskaber en række år efter 
den tid, sidst i 1882.

I møde den 2. august 1858 fremlagdes en takkeskrivelse fra enkefru Hald, 
Laven hougård, til forstanderskabet i anledning af, at dette havde så hurtigt 
ladet opsætte det af prokurator Hald og hustru skænkede orgel til Linaa kirke.

I samme møde en ansøgning fra møllebygger P. Jensen om at måtte an
lægge en mølle ved Linaa å.

Tilbygning til Linaa skole var fuldført den 13. september 1858.
1859, den 6. marts: Skoleligning, 735 rdlr. 5 mark 8 skilling, hvorfra går 

beholdning fra forrige år, 80 rdlr. 2 mark 3 skilling, altså bliver pålignet 655 
rdlr. 3 mark 5 skili., hvoraf V3 pålignes formue og lejlighed, resten på hart
kornet.

1859, den 16. maj: Ansøgning fra forhenværende menig af det fynske 
infanteriregiment, Søren Jensen, Skjellerup, dekoreret med den franske St. 
Helena-medaille, om understøttelse af krigsministeriet. Anbefaledes.

(St. Helena-medaillen uddeltes til franske veteraner fra krigene 1792—1815 
under Napoleon I. Søren Jensen må altså have tjent i den franske hær under 
kejser Napoleon den første).

I møde den 17. februar 1860 anmodede Johannes Axelsen (taterkongen), 
som lige var løsladt af straffeanstalten, om anvisning på en stue og en seng. 
Han fik en stue i hospitalet i Linaa. — Ifølge meddelelse fra birkedommer 
Drechsel, Silkeborg, var Johannes Axelsen under politiets opsyn.
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Johannes Axelsen, kaldet taternes konge, var født af omvandrende forældre 
i Brandegårds lade i Ørre sogn 1783. Hans liv var en vandring fra og til 
tugthuset, først i Viborg, senere i Horsens. I 1860 kom han efter et 4 års 
ophold i Horsens tugthus til Linaa, hvor han havde vundet forsørgelsesret, og 
fik som meddelt anvist en stue i hospitalet til ophold. Sin sidste straf på 6 år 
fik han for nogle kunster, han havde lavet på Silkeborg marked. Han døde på 
Skjellerup fattiggård den 19- maj 1872, 87 år gammel.

1860 påtænkes det at få bygget en bro over snævringen ved Svejbæk.
I møde den 25. april 1860 valgtes candidat Sørensen, Laven hougård, til 

snefoged (sikkert for at ærgre ham).
Til Frederiksborgs genopførelse samledes i sognet 80 rdlr.
Fra 1. juli 1860 opholder L. Bagger sig på sindssygeanstalten for amtets 

regning.
Johannes Axelsen og den »røde Snedker« ansøger kommunen om hjælp.
1861 anlagdes ved prokurator Ziilian, Silkeborg, sag mod 6 legatydere i 

Vrads sogn, som nægtede at yde Cl. Poulsens legat, der hvilede på deres ejen
domme, til Linaa sogn.

Originalen Hans Comersråd nævnes 1862.
Samme år vedtoges at bygge en skole ved Askehøj (se under skolerne).
Linaa sogn modtog 1000 rdlr. af staten i erstatning for de af tyskerne rø

vede heste og slagtekvæg:
Følgende modtog i 1865 erstatning:

Niels Rasmussen Høgh, Haarup, 210 rdlr.
Gårdejer Elly, Linaa, 158 rdlr.
Daniel Rasmussen, Linaa, 89 rdlr.
Rasmus P. Mehl, Linaa, 84 rdlr.
Laurs Andersen, Linaa, 39 rdlr. 3 mark.
Rasmus Hjorth, Linaa, 16 rdlr.
Christoffer Pedersen, Linaa, 13 rdlr.
Laurs Laursen, Linaa, 13 rdlr.
Rasmus Sørensen, Linaa, 37 rdlr.
Møller Jensen, Linaa, 113 rdlr. 4 mark.
Michel Nielsen, Linaa, 16 rdlr.
Wilhardt, Linaa, 68 rdlr.
Christen Liin 73 rdlr. 3 mark 8 skili.
Forpagter Fisker, Resenbro, 8 rdlr.
A. P. Andersen, Skjellerup nygårde, 15 rdlr.
Carl Brøchner, Skjellerup nygårde, 3 rdlr. 1 mark 8 skiil. 
Hans Christian Rasmussen, Skjellerup nygårde, 6 rdlr. 
Laurs Schou, Linaa, 37 rdlr.

Hospitalet i Linaa brændte 1863; men blev igen opført 1866 af murer
mester Vedderskop, Silkeborg, for 565 rdlr.

1866, den 28. november, klager 3 mænd, Peder Sørensen, Søren Poulsen 
og Laurs Laursen, over deres skatteansættelse og mødte med flg. regnskaber:
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Indtægter: Udgifter:
Peder Sørensen

Rug, 10 tdr. 60 rdlr. Renter 40 rdlr.
Byg, 10 tdr. 50 » Folkcløn 40 »
Havre, 30 tdr. 120 » Konge- og hjemskat 35 »
Kartofler, 6 tdr. 12 » Til daglejer 25 »
5 køer 150 » Tilsammen 140 rdlr.
4 får 12 »
2 grise 30 »
Lejlighed 25 » Peder Sørensen,

Tilsammen 459 rdlr. Linaa.

Søren Poulsen
Indtægter: Udgifter:

Rug, 15 tdr. 90 rdlr. Renter 30 rdlr.
Byg, 11 tdr. 55 » Folkeløn 30 »
Havre, 29 tdr. 116 » Dagleje 12 »
Kartofler, 6 tdr. 12 » Konge- og hjemmeskat 52 »
5 køer
5 får

150
15

»
» Tilsammen 124 rdlr.

1 gris 15 »
Lejlighed 25 » Linaa, den 23. november 1867.

Tilsammen 478 rdlr. Søren Poulsen.

Tilsammen 456 rdlr. Linaa.

Laurs Laursen
Indtægter: Ud gifter:

14 tdr. rug 84 rdlr. Konge- og hjem -
8 tdr. byg 40 » meskat 70 rdlr.
2 tdr. boghvede 10 » Folkeløn 29 »

24 tdr. havre 96 » Daglejer 12 »
Renter 10 »

15 tdr. kartofler 30 » Aftægt 104 rdlr. 5 m. 8 sk.
Kreatursalg 
3 køer

19
75

»
» Tilsammen 228 rdlr. 5 m. 8 sk.

2 kalve 25 »
Huslejlighed 28 »
1 gris 25 »
8 får 24 » L. Laursen,

Deres klager kunne ikke tages til følge.
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1868, den 29. januar: Meddelelse fra skifteretten i Horsens, at cand. theol. 
Sørensen havde skænket 20 rdlr. til organisten og 4 rdlr. til vedligeholdelse 
af forældrenes gravsted.

1868 købtes hestehandler Niels Mortensens gård i Skjellerup for at indrette 
denne til fattiggård. Prisen var 9000 rdlr. for gården med besætning og inven
tar. Efter indretning og omforandring stod gården kommunen i 11.500 rdlr.

Fattiggården tages i brug den 1. oktober 1868, på denne dag optages 6 
mænd og 8 kvinder og 10 børn. Dagen efter foretoges en højtidelig indvielse 
med en kirkelig handling ved pastor Panduro.

I 1867 blev sogneforstanderskabet afløst af sogneråd.
1869: Som delegerede ved ekspropriation af jord til det påtænkte bane

anlæg gennem Linaa kommune valgtes N. Mortensen, Skjellerup nygårde, og 
A. Rasmussen, Mollerup.

Skatten af formue og lejlighed ansattes for året 1870 til 893 rdlr. 4 mark.
1870 fandtes i Linaa sogn 1570 personer.
Formue og lejlighed 1872: 950 rdlr.
1872, den 13. maj: Vejen fra Naaege og Haarup til Svejbæk færgegård 

erklæres for offentlig.
1871 havde kommunen en gæld på 11.500 rdlr.
1872, den 22. juni: Vejanlæget fra Laven st. til Skanderborg-Linaa vejen 

antages at ville koste 2000 rdlr., hvoraf Linaa kommune skal betale de 500 
rdlr. og amtet resten. Amtet forestår anlæget af vejen.

Vejen fra Haarup forbi Bjørnholt gennem Borgedal førte over »Ludvigs
lyst« jorder, der tilhørte kammerjunker Drechsel, var af denne spærret, blev 
nu optaget som offentlig vej.

I møde den 10. december 1872 blev tilstået Jens Kasper, Andreas Jensen 
Lave og Sparre-Marie, alle af Sejs, hver 2 brød og 1 pund smør.

Hans Comersråd, der var syg, blev passet af Jens Fuglsang.
1 møde den 30. september 1873 vedtog man at ansøge amtet om tilladelse 

til ved skatteligning at lægge en fjerdepart på formue og lejlighed de følgende 
5 år.

Man vedtog endvidere, at den større halvdel af sognerådet blev valgt for 
6 år.

Mandag den 22. december 1873 afholdt Linaa sogneråd et ordinært møde 
i præstens »aftrædelsesværelse« i Linaa.

1874, den 10. marts: Fængselsselskabet i Horsens forespørger, om sogne
rådet vil give 70 rdlr., de selv vil give 50 rdlr., til tugthusfange Anders An
dreasen, hjemmehørende i Linaa sogn, til at rejse til Amerika for. Sognerådet 
vil yde halvdelen, når amtet vil yde resten.

Vinterskole i Sejs fra 1. november 1874 til 31. marts 75. Beboerne skal 
levere lokale og brændsel til børn og lærer.

1875, den 3. marts: Som fattiggårdsbestyrer antoges Bon i Mogensen og 
hustru for en løn af 300 kr.

Vedtoges at yde 60 kr. i bidrag til sognets sygekasse for året 1875.
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1876, den 26. juni: Andragende fra Chr. Hansen om bevilling til at drive 
gæstgiveri ved Laven st.

1877, den 15. marts: Laurs Nielsen Rytter i Linaa fattighus blev bevilget 
2 brød, 1 pund smør samt *4 pund tobak.

1877, den 20. juni, bevilgedes L. N. Rytter på fattiggården som opmun
tring for flittigt og veludført arbejde 50 øre ekstra om ugen.

Mollerup friskole oprettedes den 1. september 1877 med et kommunalt til
skud af 400 kr. med Vigtoft som lærer.

Om Sejs skole i 1878—79, se under skolerne.
I skatteligning 1883—83 lægges 2/a på hartkorn og 1/3 på formue og lej

lighed.
Den 1. januar 1880 fandtes i Linaa sogn 870 mænd, 862 kvinder, alt 1732 

individer.
Til opbygning og indretning af Skjellerup fattiggård låntes i »Bikuben« 

5000 kr., i Silkeborg sparekasse 2000 kr.
1878 fik Laurs Skov pålæg om at opsætte et hegn langs med sin ved Skan- 

derborg-Linaa landevej beliggende mergelgrav, da denne er farlig for færdse
len på vejen.

Forhenværende stationsmester i Svejbæk, Carlenius, omtales som fattig- 
understøttet 1879, den 9- marts.

Sprøjtehuset i Linaa blev 1822 bygget af sten fra det gamle kirkegårdsdige.
Om bygning af en ny skole i Laven, se under skolerne.
1886 ansattes skolernes reguleringssum således: Linaa 1319 kr., Askehøj 

745 kr., Sejs 720 kr., Skjellerup nygårde 762 kr.
Organistløn 80 kr., kirkesangerløn 20 kr.
1887 betaltes for udryddelse af oldenborrer i Linaa sogn 5 å 8 øre pr. pund. 

I Linaa sogn var udgiften til indsamlingen i åaret 1887: 746 kr. 06 øre. Der 
indsamledes 9948*4 pund oldenborrer.

1889: Mollerup privatskole fik 500 kr. og sygekassen 100 kr. i tilskud.
En hundelov kom 1893.
Arbejdsmand Jens Peder Jensen, Linaa, blev den 17. marts 1890 ansat som 

kommunal vejmand med en løn af 350 kr. årlig og fri i høsten og tørvesæ- 
sonen i 43 dage. Arbejdstiden var fra 6 morgen til 7 aften. (Jens Peder Jensen 
var en meget flittig mand).

Fra 1893 pålignedes skatten med halvdelen på hartkorn og den anden 
halvdel på formue og lejlighed; således pålignedes skatten gennem mange år, 
vist i over 50 år.

Om Mollerup skole, se under skolerne.
1893 pålignedes hartkornet, 7111 kr. 50 øre, formue og lejlighed lige

ledes.
Om Skjellerup skole, se under skolerne; ligeledes om Linaa skole.
Til Silkeborg-Langaabanen bevilgedes 3000 kr.
Skjellerup fattiggård solgtes år 1909 til gårdejer Søren Dyhr, Haarup, for 

22.000 kr. Besætning og redskaber medfulgte.
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Uddrag af gi. folketællingslisce fra Linaa
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Foran nævnte uddrag af de gamle forhandlingsprotokoller (1842-1910) 
oplyser lidt om det mangeartede arbejde, som sognets udvalgte repræsentanter 
har måttet og stadig må udføre, og som altid har været udført efter bedste 
skøn til sognets og dets beboeres bedste.

En af de opgaver, som også påhvilede sognets folkevalgte repræsentanter, 
efter at det kommunale selvstyre var indført, var også optælling af sognets 
beboere. Forhen besørgedes dette arbejde af sognepræsten med bistand af 
læreren. I oldtiden og middelalderen fandt ingen folketælling sted; det er først 
langt senere, at landets beboere bliver talte.

I 6. og 7. århundrede regner man med, at der i Danmark har været ca. 
400.000 mennesker, i det 9- århundrede ca. 600.000 og i Valdemarstiden 
omkring 1 million; men er så inden reformationstiden på grund af de store 
pester sunket langt under Valdemarstidens folketal for så langt senere at 
komme op igen. Også i det 16. og 17. århundrede grasserede store pester, der 
bortrev mange mennesker. Den første virkelige folketælling fandt sted her i 
Danmark i året 1769; før den tid havde man nogle mandtalslister for kop
skattens skyld; men disse giver intet pålideligt billede af folketallet.

Linaa sogns folketal ifølge folketællingslisterne: År 1769 fandtes i Linaa 
sogn 711 mennesker. 1787 fandt næste folketælling sted, og da fandtes i Linaa 
217 personer, Mollerup 103 personer, Laven 89 personer, Kjærs mølle 13 
personer, Skjellerup 74 personer, Resenbro 5 personer, Haarup 91 personer, 
Silkeborg 25 personer, Lysbro 5 personer, ialt 622 personer.

1801 var næste folketælling, 696 personer
1834 — g—? — 954 —

1840 — KSssr! — 1003 —

1845 — — — 1229 —

1850 — — — 1612
1855 — — — 1179 —

1860 — 1300 -—

1870 — - 1568 —

1880 — • — 1732 —

1890 — — --- 1627 —

1901 — — --- 1646 —

1906 — X '.‘==r- --- 1727
1911 — — ■ — 1782 —

1916 — --- 1750 •—-
1921 — 2006
1925 — 2209
1930 2408 —
1935 — v - - • — 2361
1940 — — , 2415
1945 — — 2510 —
1950 — — — 2798 —
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Endnu en bestilling påhviler sognerådet, nemlig at være valgbestyrelse ved 
de forskellige valg, bade kommunale og rigsdagsvalgene

Ved valgene til den grundlovgivende rigsforsamling var Skanderborg amt 
delt i 4 distrikter: Skanderborg, Horsens, Brædstrup og Linaa, der to gange 
har været midtpunkt for et valg. 1. gang til den grundlovgivende rigsforsam
ling, 2. gang ved 1. rigsdagsvalg efter grundlovens vedtagelse. Vælgerne i 
Gjern herred og i sognene: Them, gi. Ry, Vinding, Bryrup og Vrads skulle 
rejse til Linaa for at afgive deres stemme. Valgdeltagelsen har sikkert været 
ringe. Vejen til valgstedet var for de flestes vedkommende lang, og den almin
delige del af befolkningen på landet var langt fra politisk modent.

Valget til den grundlovgivende rigsforsamling afholdtes den 5. oktober 
1848. For Linaa distrikts vedkommende i Linaa præstegård.

Valget til den første rigsdag afholdtes den 21 december 1849. For Linaa 
distrikts vedkommende ligeledes i præstegården. I Linaa sogn var 400 mænd 
valgberettigede, men hvor mange, der har afgivet stemme, véd jeg ikke; sik
kert kun et fåtal.

Et par eksempler på, hvor langt tilbage man var med hensyn til politisk 
oplysning, viser følgende fra et noget senere tidspunkt:

En husmand i Mollerup, som før et valg blev spurgt om, hvem han ville 
stemme på, svarede: »A stemmer på ham, Anders Rask stemmer på!« Nævnte 
husmand var daglejer hos Anders Rask.

En gårdmand fra Linaa havde før været stiller for folketingsmand Jens 
Sørensen, Vitved. I 1890 opstilledes redaktør Marott, der var ivrig socialde
mokrat, mod Jens Sørensen. Der var da nogle af gårdmandens venner, der 
havde bildt denne ind, at det var rigtigt at stemme pa Marott denne gang, da 
denne var en rigtig frihedsmand. Gårdmanden lod sig overbevise og blev stil
ler for Marott. Nogen tid efter holdt Jens Sørensen vælgermøde i Linaa. Ved 
mødet blev historien fortalt Jens Sørensen, der morede sig over denne, og da 
han senere traf gårdmanden, sagde han til ham: »Hvad er det, jeg hører om 
dig, min gamle ven, vil du nu svigte mig?« Gårdmanden udbrød: »Ah, det 
rotskidt, det rotskidt!« Han blev nu også stiller for Jens Sørensen.

Den historie morede man sig i Linaa meget over.

Sognerådsf orrnænd sulen 1842

1. Prokurator Hald 10. januar 1842 til 31. december 1849, Laven.
2. Pastor Øllgaard 1. januar til 1. marts 52, Linaa
3. Pastor Pontoppidan 8. marts 1852 til .31. ecjm er
4. Prokurator Hald 1. januar 1854 til 8. april 55, Lave"'
5. Pastor Pontoppidan 10. april 1855 til 31. ecem er

8. Søren Sørensen 1. januar 1866 til 3 ■ december 67, Mollerup.
9. Klindt 1. januar 1868 til 31. december 68, Laven.
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SOGNERADSFORMÆND I LINAA

Anders Rasmussen, Mollerup 
1869-72 og 1883-85

Niels Mortensen, Skjellerup nygårde 
1873-73

N. Stoustrup, Haarup 
1877-82 og 1889-91

A. Pedersen. Linaa 
1886-88

N. P. Mikkelsen, Linaa 
1892—95

P. Jacobsen, Mollerup 
1896-97

A. C. Jensen. Mollerup 
1898-1914

M. S. Nielsen, Linaa 
1914-17
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SOGNERADSFORMÆND I LINAA

Isak Christensen. Laven 
1943-50

Henning Hansen. Mollerup 
1950-
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10. Anders Rasmussen 1. januar 1869 til 31. december 72, Mollerup.
11. Niels Mortensen 1. januar 1873 til 31. december 73, Skjellerup nyg.
12. Jens Tind 1. januar 1874 til 31. december 76, Ludvigslyst.
13. N. Stoustrup 1 januar 1877 til 31. december 82, Haarup.
14. Anders Rasmussen 1. januar 1883 til 31. december 85, Mollerup.
15. A. Pedersen 1. januar 1886 til 31. december 88, Linaa.
16. N Stoustrup 1. januar 1889 til 31. december 91, Haarup.
17. N. P. Mikkelsen 1. januar 1892 til 31. december 95, Linaa.
18. P. Jacobsen 1. januar 1896 til 31. december 97, Mollerup.
19- A. C. Jensen 1. januar 1898 til 31. marts 1914, Mollerup.
20. M. S. Nielsen 1. april 1914 til 31. marts 17, Linaa.
21. J. C. Petersen 1. april 1917 til 31 marts 24, Mollerup.
22. Rasmus Hjorth 1. april 1924 til 31. marts 25, Linaa.
23. Jens Sørensen 1. april 1925 til 13. februar 26, Bjarup.
24. Jacob Jacobsen 23. februar 1926 til 31. marts 29, Mollerup.
25. L. P. Gaunholt 1. april 1929 til 31. marts 36, Mollerup.
26. M. Nielsen 1. april 1936 til 31. marts 37, Mollerup.
27. J. C. Petersen 1. april 1937 til 31. marts 43, Mollerup.
28. Isak Christensen 1. april 1943 til 31. marts 50, Laven.
29- Henning Hansen 1. april 1950, Mollerup.

Fra Linaa kommunes regnskaber

Når vi blader i Linaa kommunes gamle regnskaber og ser på de udgifts
poster, kommunen havde for ca. 100 år siden, synes disse i sammenligning 
med nutidens kommunale udgifter at være så små; men forholdet til skatte
evnen har vel været nogenlunde den samme. Den jævne befolknings indtæg
ter var dengang meget små.

Selv om vi ikke kan drage en direkte sammenligning mellem datidens 
kommunale udgifter og nutidens, da kommunen i vore dage har mange ud
giftsposter, som man for 100 år siden slet ikke kendte, f. eks. udgifter til 
vejvæsenet, kan det alligevel være interessant at sammenholde de kommunale 
udgifter for 100 år siden og nutidens.

For 100 år siden havde kommunen kun 2 udgiftsposter af betydning, nem
lig fattigvæsen og skolevæsen.

Vi ser på regnskabet for året 1848.

Fattigvæsenet:

Der blev dette år til fattigvæsenet udskrevet:
55 tdr. 3 skpr. rug, 56 tdr. 6 skpr. byg, 262 rdlr. 3 mark 2 skilling i penge 

— 525 kr. i vore penge.
Rugens og byggens værdi i vore penge og efter kapitelstaksten 1848 var 

726 kr. 96 øre.
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Udgifterne til fattigvæsenet var altså i vore penge:
726 kr. 96 øre 

plus 525 » 00 » 
Ialt 1251 kr. 96 øre

Skolevæsenet:

526 rdlr. 5 mark 1 skilling — 1053 kr. 67 øre
20 tdr. 4 skpr. rug — 130 » 97 »

5 tdr. 4 skpr. byg — 32 » 62 »
Ialt 1217 kr. 26 øre

Kommunens udgifter i året 1848:
Fattigvæsen 1251 kr. 96 øre
Skolevæsen 1217 » 26 »

Ialt 2469 kr. 22 øre 
Overskud: 30 rdlr.
I skatteåret 1950—51 udskrives: 397.852 kr. 45 øre.

Legater

Til fordel for værdige trængende familier i Linaa sogn er stiftet følgende 
legater, som sognerådet foretager uddeling af:

1) Ole Jensen Ingerslevs legat, stiftet den 4. april 1935. — Kapital: 
9274,25 kr.

2) Candidat Sørensens legat, stiftet den 19- juni 1860. — Kapital: 1000 kr.
3) Det Knudsen’ske legat. — Kapital: 2000 kr.
4) Jens Rasmussen og hustrus legat, stiftet den 28. juni 1887. — Kapital: 

1000 kr.
5) Clemen Poulsens legat, stiftet den 4. septbr. 1730. — Kapital: 1555,56 

kr.
6) Ane K. Andersens og Kristine Nielsens legat, stiftet 1896. — Kapital 

672,52 kr.
Endvidere har sognepræsten nogle legater til uddeling.
Forrige ejer af Linaa storskov, justitsråd Poulsen, har også stiftet legat; men 

dette bestyres af amtet.

Gamle, svage og fattige menneskers kår i ældre tider

I gamle dage fandtes som nu mennesker, der på grund af alder eller svag
hed ikke kunne forsørge sig selv; men måtte falde andre til byrde. De gamle, 
der tilhørte gårdmandsstanden, var som regel bedst stillede, idet de gerne 
kunne forblive i gården til deres dødsdag.

227



Gamle mennesker, tilhørende gårdmandsstanden eller fæstebønderne, blev 
gerne boende i gården og fik ophold (aftægt) dér af efterfølgeren. Var de 
gamle selvejere, fulgte det af sig selv, at de ved afståelse af gården betingede 
sig huslejlighed og fuld forplejning i gården på livstid. Deres lejlighed, op
holdsstuer, blev gerne indrettet i et af gårdens udhuse og var oftest meget 
tarvelig. Hvor meget de gamle skulle have af fødemidler og brændsel osv. 
var også betinget og noteret i aftægtskontrakten; ligeledes havde de gamle 
betinget sig, hvorledes deres begravelse skulle foregå. Den skulle være stands
mæssig efter egnens skik og brug.

Var gården en fæstegård, indeholdt den nye fæsters fæstebrev gerne den 
betingelse for fæsteren, at han skulle forsørge den forrige gamle fæster og 
dennes kone i gården i deres livstid og bekoste deres begravelse. Indfæstnin- 
gens størrelse rettede sig gerne efter forpligtelserne i så hensende. Dette var 
altså en slags alderdoms- eller fattigforsørgelse. I modsat fald var de gamle 
henviste til betlerstaven, da bondebefolkningen i disse tider sjældent havde 
mulighed for opsparing.

At efterfølgeren i gården skulle svare aftægt til forgængeren og dennes 
hustru kunne til tider give anledning til uoverensstemmelse eller kiv mellem 
parterne.

Aftægten svaredes så godt som altid i naturalier: Korn, flæsk, mælk, æg 
osv. Var en af parterne kværulant, kunne han godt drille modparten, og der 
blev da let ufred i gården, parterne imellem. Således haves eksempler på, at 
leverandøren har leveret til aftægtsfolkene rådne æg, mælken blev leveret i 
en spand, der ellers brugtes til svinene, osv. Aftægten som form for alder
domsforsørgelse kunne have sine skyggesider.

Dette er en kort redegørelse for alderdomsforsørgelse hos gårdmandsstan
den i gamle dage.

Nedenfor afskrift af en aftægtskontrakt fra 1839-

Aftægt s kontrakt 1839

»Imellem undertegnede gårdmand Hans Rasmussen i Mollerup og min 
fader, Rasmus Hansen ibid er indgået og oprettet følgende aftægts-contragt:

1. Jeg, Hans Rasmussen, som under 8de denne måned har erholdt sk jøde 
på den min fader, Rasmus Hansen, forhen tilhørende gård med underliggende 
ejendomme af hartkorn: Jordskyld 1 td. 7 skpr. 3 fjk. 1 alb og skovskyld 2 
fdk. 1 alb. samt en ejendom på Bjarup mark af ager og engs hartkorn 3 skpr. 
3 fdk. 1 alb. med konge-korn og qvægtiende af begge eiendomme, hvis sam
lede hartkorn er 2 tdr. 3 skpr. 2 fdk. 2 alb. og skovskyld 2 fdk. 1 alb., for
pligter herved mig og disse nævnte eiendommes efterkommende eiere til 
årlig at udrede, præstere til fornævnte min fader og hustru, så længe de leve, 
følgende naturalier m. m., nemlig:

a. 4 tdr. rug, 2 tdr. malt, 1 td. byg, 4 skpr. byggryn, 6 skpr. boghvedegryn, 
2 skpr. humle, 1 lispund smør, 2 lispund tør ost, halvdelen af et fed svin, 
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hvoraf siden skal veie i det mindste 3 lispund, hvilket flæsk gårdens eier 
salter med sit eget. — Alle disse varer skulle være gode og forsvarlige, og 
kornet skal gårdens eier forskaffe mine forældre uden udgift for dem, og når 
de forlanger ført til mølle og der malet samt derefter hjemført til deres op
holdshus. De benævnte varer leveres således: den halve deel af kornvarerne 
samt alt smør og ost til hvert års 1. december og den anden halve deel af 
kornet til hvert års 1. mai. — Skulle kornet ikke være af den beskaffenhed, 
at opholdsfolkene finde sig dermed fornøjet, da skal jeg eller gårdens eier 
betale samme med penge efter de priser, som derpå er i byen eller nærmeste 
mølle, og disse penge betales i så fald på samme tid, som kornet skulle været 
leveret. Fremdeles skal jeg eller min gårds efterkommende eiere betale til 
opholdsfolkene hvert års 11. juni 8 — skriver otte — rigsbankdaler sedler.

b. Fri foder og græs vinter og sommer til 1 ko og 8 får samt græs til disses 
lam om sommeren, hvilke kreaturer, som mine forældre selv udtage af går
dens besætning; jeg eller min gårds efterkommende eiere skulle lade vogte og 
græsse samt forsyne med fornødent reb eller tøier ligesom gårdens egne, dog 
når og sålænge den udtagne ko er seen, have opholdsfolkene ret til at malke, 
hvilken af gårdens køer, de finder for godt. Skulle den udtagne ko døe, kom
me til skade eller på anden måde blive utjenlig, da har opholdsfolkene ret til 
på ny at udtage en ko, hvilken de vil af de på gården værende køer. Skulle 
opholdsfolkene finde for godt at holde flere end de optagne 8 får, da skal de 
have fri græsningsret til samme i heden ligesom gårdens eiers egne får.

c. Opholdsfolkene skal årlig have 24 læs gode og forsvarlige tørv, som jeg 
eller gårdens efterkommende eiere skal skjære, reise og i det hele forsvarlig 
behandle samt hjemføre til opholdsfolkens tørvehuus og dér indsætte.

d. Til fri bolig for opholdsfolkene have de forbeholdt dem det huus, som 
de allerede have taget i besiddelse, og som består af 7 fag, samt til opbeva
ringssted for ildebrændsel 2 fag i den nordre ende af staldbygningen, hvilke 
huslejligheder jeg eller gårdens efterkommende eiere bestandig for egen reg
ning skal holde i forsvarlig stand, ligesom de også have forbeholdt dem 
haveplads, som er beliggende norden for de til beboelse af tagne 7 fag huus, 
og som støder til den nordre ende af Rasmus Jensens østre hauge. — Skjellet 
for denne haveplads går i lige linie med gården.

e. Når opholdsfolkene forlanger det, skal jeg eller gårdens efterkommende 
eiere levere dem et par heste og en vogn til at kjøre med, hvorhen de vil.

f. Til bagning i gårdens ovn skal opholdsfolkene altid have fri adgang.
g. Når mine forældre ved døden afgår, skal jeg eller min gårds daværende 

eier være pligtig til at lade dem hæderlig og anstændig begrave efter skik og 
brug i sognet.

h. Når én af opholdsfolkene ved døden afgår, bliver at afdrage i det dem 
betingede ophold 1 td. rug, 4 skpr. malt og 2 skpr boghvedegryn, hvorimod 
det øvrige leveres den længstlevende i sin levetid.

i. Til sikkerhed for alt det mine forældre ved denne contract betingede 
ophold, skal den ommeldte af mig af ham tilskjødede gård med tilliggende 
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hefte på 1ste prioritet næstefter bankhæftelsen, og såfremt opholdsfolkene 
skulle nødsages til at anlægge søgsmål på grund af misligholdelse af denne 
contract, da skal jeg eller gårdens efterkommende eiere betale 1 rdlr. for hver 
dag, præstationerne udebliver over de heri bestemte terminer.

2. Jeg, Rasmus Hansen, erklærer mig herved såvel på min hustrus Karen 
Andersdatter som egne vegne at være mig i foranstående og skal min søn, 
Hans Rasmussen, eller hans gårds efterkommende eiere, når jeg og hustru 
ved døden er afgåede, tiltræder som hans eiendom uden nogen betaling vort 
opholdshus med tilliggende jord og de optagne creaturer, nemlig 1 ko og 8 
får, hvorimod det øvrige, vi ved vor dødelige afgang måtte efterlade os, bliver 
at dele imellem vore 4 børn af første ægteskab.

Ifølge anordningen 3. december 1828 anslås de i denne contract betingede 
præstationer til en årlig værdi af 100 rdlr., som fordoblet med 5 er 500 rdlr., 
hvortil så kommer huusleilighed og begravelses-omkostninger, der eengang 
for alle anslået til 100 rdlr., ialt 600 rdlr. — skriver seks hundrede rigsbank
daler sølv.

Således imellem os at være indgået bekræftes med vore underskrifter i vit
terlighedsvidners overværelse.

Mollerup, den 18. februar 1839.
Rasmus Hansen. Hans Rasmussen.

Til vitterlighed: Rasmus Jensen. Rasmus Andersen.
Begge af Mollerup.«

Rasmus Hansen døde 1840.
Langt dårligere stillet end »opholdsfolkene« i gårdene var gamle, svage og 

fattige blandt husmænd og indsiddere. Gamle mennesker blandt disse kunne 
højst opnå at få overladt en lille stue til opholds- og soveværelse. Føden og 
andre livsfornødenheder måtte de gamle og svage selv forskaffe sig; d. v. s. 
ved enten at henvende sig til fattigkommissionen om almissekorn eller ved 
ligefremt tiggeri; den sidste udvej var den almindeligst benyttede, for hvem 
der kunne gå fra hus til hus.

Linaa sogn var et fattigt område og rummede en mængde fattige menne
sker, ikke alle lige uskyldige i fattigdommen. Nedenstående findes nogle 
uddrag fra folketællingslisten 1787, hvorpå findes oplysninger om beboernes 
sociale stillinger. Blandt disse skal nævnes følgende fattige fra Laven og Mol
lerup, der var i de økonomisk bedst stillede dele i sognet.

Laven
Christen Sørensen, næsten blind og får almissekorn.
Anne Laursdatter nyder almisse og er meget fattig.
Jørgen Pedersen, er landsoldat, men husarm.
Kjerstine Madsdatter nyder almissekorn.
Peder Lassen, husarm og børnene betler.
Rasmus Pedersen, affældig, nyder almissekorn, betlefærdig.
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Hans Kaspar

Mollerup
Rasmus Andersen, betlefærdig.
Laurs Pedersen, betlefærdig.
Morten Nielsen, landsoldat, men går og betler.
Niels Roed er husarm.
Anne Pedersdatter nyder almissekorn.
Jens Andersen, pottemager, nyder almissekorn.
Disse er nogle få eksempler af mange på fattigdom i de to bedst stillede 

landsbyer i Linaa sogn. Man kan deraf slutte sig til, hvorledes det så ud i de 
øvrige byer i sognet. Nogle gamle, fattige og enligtstillede personer havde 
ophold i én af gårdene mod at gøre lidt gavn til gengæld.

Nede under bankerne Sindbjerg og Stoubjerg lå for nogle år tilbage et 
gammelt og faldefærdigt hus, hvori boede en familie, vist af taterslægt, Hans 
Kaspar, sammen med sin moder. Faderen var død nogle år i forvejen. De 
levede fredeligt, passede sig selv og fornærmede ingen. Til huset hørte et 
lille stykke hedejord, som satte beboerne i stand til at holde en ko. Hans 
Kaspar arbejdede undertiden hos naboer og bekendte, når de ønskede en 
håndsrækning. Huset, de beboede, var usselt og fattigt; vi ville synes, at det 
ikke var værdigt til menneskebolig. Der var ikke engang gulv, kun den bare 
jord; men dette generede ikke beboerne en smule. De var vel tilfredse med 
tilværelsen og ønskede ikke andet.

Engang havde et Silkeborg-blad fået nys om beboernes sørgelige tilværelse 
og sendte da en journalist ud til Hans Kaspar og dennes moder for ved selv
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syn at danne sig et billede af forholdene og for derefter til myndighederne at 
indsende klage over disse menneskers tilværelse; men der kom journalisten 
tidligt nok, idet moderen, da hun blev klar over hans hensigt, jagede ham ud 
og lod ham vide, at de manglede intet og boede, som de selv ønskede at bo; 
de ønskede ingen fremmed indblanding i deres tilværelse.

Nu er begge døde og huset nedrevet, og ingen tænker mere på de to, som 
ønskede at bo og leve deres eget liv dernede på Sejs hede.

Religiøse vækkelser

R eformation en
Der har, så vidt som jeg har kunnet konstatere, ikke fundet større ydre 

kirkelige omvæltninger sted i Linaa sogn under reformationens indførelse i 
Danmark 1536.

Selv dennes indførelse synes ikke at have vakt nogen større opmærksomhed 
blandt Bondebefolkningen i Linaa sogn. Kirkerne her i Linaa og Bjarup er 
sikkert ikke blevet stormet og plyndret, som det skete mange andre steder, 
for sine katolske prydelser. Helgenbillederne er ikke bleven smidt ud. Den 
gamle, katolske Johannesfigur står i Linaa kirke den dag i dag som et middel
alderligt minde om gudsdyrkelsen i kirken, før Luthers lære blev indført her 
i Danmark. Kalkmalerier ser det ikke ud til at have været nogen af i Linaa 
kirke.

Bjarup kirke blev som før nævnt nedlagt. Inventariet dér er vel ført til 
andre kirker, måske, som sagnet fortæller, til Dallerup og Laasby. Bjarup 
kirke stod så tom, til den senere blev nedbrudt.

Klostre, hvoraf man kunne uddrive munke og foretage plyndring, fandtes 
ingen af i Linaa sogn, så overgangen fra katolicismen til Luthers lære har her 
sikkert gået temmelig fredeligt af.

Den første præst, som her i Linaa kirke holdt gudstjeneste paa luthersk 
vis, hr. Thour, har vel været katolsk præst eller munk før reformationen; 
men er så som så mange andre præster og munke gået over til Luthers 
lære. Måske hr. Thour har været præst i Linaa og har så bare fortsat som 
Lutheraner.

Den almindelige bondebefolkning har vel kun modtaget kirkefornyelsen 
som et påbud fra statsmagtens, kongens side. De har sikkert ikke i deres indre 
været grebet dybt af Luthers lære i modsætning til katolicismen. De har vel 
nok syntes, at det var rart at høre præsten prædike på modersmålet; men at 
menigheden nu skulle synge salmer til erstatning for den festlige katolske 
messe og korsang, tror jeg ikke har tiltalt bønderne; for øvrigt var der vel så 
godt som ingen, der ejede en salmebog.

Resultatet af mine undersøgelser har altså været, at der under reformatio
nens indførelse i Danmark ikke i Linaa sogn har fundet store begivenheder 
sted.
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Pietismen
Luthers lære udartede efterhånden til død rettroenhed under håndhævdelsen 

af den rene lære. Man fortabte sig i udvortes kirkelighed, der havde mistet 
kristendommens og Guds ords kraft. Præsternes prædikener blev kolde og 
døde; det blev tørre, vidtløftige spidsfindigheder, man ofte hørte i kirkerne 
— intet der opbyggede menighederne. Ligegyldighed for kirken bredte sig 
mange steder; dog synes Linaa i disse tider at have haft et par dygtige og 
alvorlige præster, nemlig Jakob Fogh og Clemen Poulsen; den sidste præst 
i Linaa under pietismen. Hvorledes disse to præsters ord har lydt i kirken, 
véd vi ikke; men alt tyder på, at de begge har taget deres gerning alvorligt.

Nu kom pietismen, den lagde vægt på, at et menneskes gudsfrygt skulle 
vise sig i livet. Pietismen lagde vægt på, at kristendommen skulle være en 
hjertesag; det var ikke nok med det udvortes.

Pietismen opstod som bekendt i Tyskland og bredte sig derfra til Danmark 
i Frederik IV’s sidste regeringsår og nåede højdepunktet under Christian VI. 
Her i Jylland kom den fra Sønderjylland og bredte sig særligt over de vest- 
jydske egne med de store vidder, der let skaber et tænksomt og tungt sind; der 
finder de religiøse bevægelser, når de griber befolkningen, altid varme til
hængere.

Pietismens udbredelse er så godt som altid knyttet til præsterne. Nogen 
lægmandsbevægelse i forbindelse med pietismen hører man så godt som 
aldrig om. Det var præsterne, der stod som bevægelsens ledere, særligt de 
præster, der havde taget eksamen i tiden 1730—40. De havde modtaget deres 
påvirkning i deres studentertid i København og førte så bevægelsen med ud 
i sognene ude i landet. Under Christian VI blev de støttede i deres arbejde 
for udbredelsen af bevægelsen fra højeste sted, hvor biskoppen også var grebet 
af pietismen, således i Ribe stift af H. A. Brorson og i Aarhus stift af Peter 
Hygom, der var en meget ivrig pietist. På sine visitatser rundt i sognene ud
taler Hygom sig altid rosende om de præster i stiftet, der var grebne af pie
tismen, hvorimod de ortodokse præster, selv om de holdt en god og opbyggelig 
prædiken, skriver biskoppen kun, ar præsten przedikede ulasteligt.

I Linaa, der dengang som nu hørte under Aarhus stift, var mag. Clemen 
Poulsen sognepræst i de år, pietismens religiøse bølge gik over landet. Han 
var præst her i sognet i mange år, 1700—56, altså både før og under pie
tismen.

Clemen Poulsen blev år 1700 »magister philosophiae« og besluttede da at 
rejse udenlands for videre uddannelse; men blev da af sin moder, der ejede 
kaldsretten til Linaa præsteembede, kaldet til sognepræst for Linaa og Dalle- 
rup menigheder.

Med hensyn til kundskaber og intelligens har Clemen Poulsen sikkert stået 
adskiligt højere end sine kaldsfæller blandt omegnens præster. Han har vel 
også været en dygtig prædikant og har desuden interesseret sig for ungdom
mens oplysning og oplæring. Det skyldes sikkert i første række Clemen Poul
sen, at Linaa skole blev bygget; men pietist har han ikke været, han har tilhørt 
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den gamle, ortodokse retning. Det får man følelsen af, når man læser i den 
ivrige pietistiske biskop Peder Hygoms visitatsbog, hvori denne skildrer sine 
indtryk af stiftets præster fra sine visitatsrejser.

1740 gæster Hygom Linaa kirke, og han skriver da i sit visitatsberetning 
følgende:

»I Linaae kirke den 13. november. Sognepræsten, hr. mag. Clemen Poulsen 
prædikede ulasteligt. Ungdommen fandtes noget bedre underviist end på 2 
forrige steder. Degnens og skoleholderens forhold var intet på at sige.«

1747 er biskoppen igen i Linaa på visitats og skriver da følgende:
»For Linaae og Dallerup Sogner den 13. Jun. Sogne Præsten Mag. Clem- 

mend Poulsen og personel Capellan Hr. Michael Schandorff. Sogne Præsten 
prædikede samme Dag og som en gammel Arbeidere forklarede og applice
rede (anvendte) med god Forstand og Sammenhæng. Ungdommen, den stør
ste Deel var vel undervist, og i hvert Sogn er en Kongl. Skole. Paa Degnen 
hafde Præsten udi hans Embede og øvrige Forhold intet at klage.«

Disse vidnesbyrd siger altså, at Clemen Poulsen prædikede ulasteligt, for
men var i orden; men der manglede den pietistiske ånd. Clemen Poulsen 
hørte til de gamle ortodokse præster og stod fjernt fra pietismen.

Den 15. november 1740, altså 2 dage efter visitatsen i Linaa, er biskoppen 
i Alling, hvor Adam Glahn var sognepræst.

Hvorledes biskoppen i sin tunge karosse har kunnet befærde den dårlige 
vej fra Linaa til Alling er ikke så helt let at forstå. Så længe man var på Skan
derborg landevejen, kunne det nok gå; selv om denne i de tider ofte var 
ufremkommelig; men vejen, der førte fra landevejen ned til Kjærs mølle, var 
ikke beregnet til færdsel af fine og tunge karosser. Foruden kusk og tjener 
har nogle bønder fra Linaa og Alling måske været tilsagte til at hjælpe 
biskoppen over de vanskeligste steder. Måske har biskoppen også haft 4 heste 
for karossen. — Nå, biskoppen slap altså til Alling og holdt visitats.

Adam Glahn, som før nævnt var sognepræst dér, havde forhen været felt
præst og var ivrig pietist. Han var født i København og kandidat 1730, altså 
tilhørte han det yngre kuld af præster, der under pietismen blev påvirkede i 
København. Adam Glahn, der vist var en meget dygtig præst, får da også et 
meget smukt vidnesbyrd af biskoppen frem for omegnens andre præster.

Biskoppen skriver i sin indberetning følgende om visitatsen i Alling:
»I Alling Kirke den 15. november. Sognepræsten, Hr. Adam Glahn, en 

ung Mand, barneføed i Kiøbenhavn og forhen værende Feldpræst ved Rhin- 
strømmen, seer dybere ind i Naadens Rige end nogen af hans Naboer og kand 
tale om aandelige Ting af en aandelig Forfarenhed. Hans Prædiken smager 
af en særdeelis Hunger og Tørst efter Tilhørernes Salighed, og bliver han 
saaledes ved, da kand det vel ikke feyle, hånd ved Guds Naade frelser nogle, 
hvortil jeg allereede fandt en liden begyndelse. Af Degnen og Skoleholderen 
kand hånd derudi ikke vente sig nogen sønderlig Biestand.«

Fra visitatsen i Alling den 15. juni 1747 er biskoppens indberetning noget 
lignende.
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Vi har før nævnt, at Clemen Poulsen tog sig af ungdommens oplæring og 
undervisning i kristendomskundskab. 1741 får biskop Hygom ordre fra høj
este sted til at foranledige en indberetning fra stiftets præster angående »Ca- 
techisations øvelse« med sognets ungdom. Biskoppen indberetter da, at præ
sten Clemen Poulsen for Linaa og Dallerup sogne skriver, »at paa de Tider 
af Aaret, som Hånd selv og de unge for Kuld har kundet taale at forblive i 
Kirken, er næsten hver Prædike Dag bleven i een af Kirkerne af ham selv 
holdt Catechisation, og at ikke Degnen eller Skoleholderne skulde blive derfra 
gandske afvandte har hånd imellem ladet en af dem i sin prosence1) informere 
de unge. Desforuden bliver hver Søndag paa Prædikestolen fra Fastelavn til 
Martini et Stykke af Catecismo forklaret, med mindre der indfalder en Lig 
Prsediken, der betager Tiden. Med denne Maade skriver hånd sig at have 
continueret2) i 40 Aar, og der foruden om Vinteren at have taget de unge i 
særdeleshed til Communion {, og da paa den Dag, de gik til Skriftemaal holdet 
et examine med dennem, for derved at opvekke deres Devotion4). I det Haab, 
at den tilvoxende Ungdom skulde giøre sig med tiden den almindelige Cate- 
chisme forklaring bekiendt, haver hånd foræret til hver af Skolerne 12 Stk. 
men har derimod fundet faa forældre, der har vildet giøre den Bekostning paa 
deris Børn at kiøbe den.«

At Clemen Poulsen har været en anset mand og en dygtig præst, kan der 
ikke herske tvivl om. Han har stået sine sognebørn bi med råd og dåd, hjulpet 
dem, hvor han har kunnet; men også skarpt påtalt misligheder fra deres side, 
særligt når det gjaldt forsømmelser mod kirken og overtrædelser af kristen
dommens love. Offentlig skrifte i kirken har været almindelig i hans tid; de 
pågældendes navne findes indført i kirkebogen. Det gælder særligt overtræ
delser af det 6. bud.

Hvis der i hans tid har været tilhængere af pietismen i Linaa sogn, har det 
kun været et lille mindretal. Præsten og det store flertal har stået fjernt fra 
denne bevægelse.

Religiøse vækkelser i det 79- århundrede

Det grundtvigske livsrøre
Det ser ikke ud til, at der har været nogen kirkelig vækkelse i Linaa sogn 

i første halvdel af det 19- århundrede, nærmest stilstand eller ligegyldighed 
over for kirken. Om det skyldes præsterne, véd jeg ikke; men røret i midten 
af århundredet om pastor Øllgaard gjorde sit til, at folk vendte kirken ryggen. 
Man fortæller, at beskyldningerne, som kapellan Simonsen rettede mod pastor 
Øllgaard, virkede så moralsk nedbrydende på ungdommen, så myndighederne 
for at få ro i sognet måtte gribe til at afskedige både præsten og kapellanen.

Da biskop Brammer den 21. oktober 1847 visiterede i Linaa kirke, klagede 
han over, at foruden skolebørnene og den konfirmerede ungdom var næsten 
ingen af menighedens medlemmer til stede i kirken.

1) Nærværelse 2) fortsat Altergang 4) Ydmyghed
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Først da digterpræsten J. C. Hostrup i 1856 blev præst for menighederne 
i Silkeborg og Linaa, faldt der ro over sindene i Linaa sogn.

Hostrups tale var jævn og stilfærdig; der var aldrig noget højstemt eller 
tillært højtidelighed i hans optræden. Han talte så jævnt og letforståeligt, at 
enhver kunne følge med.

Mere og mere gik Hostrup over til det grundtvigske livssyn, og menighe
derne i Silkeborg og Linaa fulgte ham. Før Hostrup kom, var der vel enkelte 
mennesker i Linaa sogn, der havde sans for levende kristendom; men den store 
masse var ligegyldig over for kirken og kristendommen.

I Silkeborg, hvor Hostrup boede, fik han en fast vennekreds, og i annekset 
Linaa sogn, var han elsket af menigheden. Man fortalte, at da Hostrup i 1863 
i anledning af sin forflyttelse til Frederiksborg holdt sin afskedsprædiken i 
Linaa kirke, var kirken fyldt, og mange af menighedens medlemmer ved af
skeden græd.

Efter Hostrup fulgte som sognepræst i Silkeborg og Linaa den fine og høj
kirkelige pastor Panduro, der som før nævnt var søn af en af de spanske 
soldater, der efter 1808 blev her i landet. Hostrups venner fandt ikke, at 
Panduro erstattede Hostrup. Her i Linaa sogn skete der ikke noget; men i 
Silkeborg løste mange af Hostrups gamle venner sognebånd til Sejling, hvor 
den bekendte grundtvigske præst F. D. Møller var sognepræst.

Da Panduro i 1874 forlod Silkeborg og Linaa menigheder, fulgte ham som 
prgest her den venlige og ligefremme F. V. Wiberg.

Wiberg sluttede sig som Hostrup til den grundtvigske åndsretning og sam
lede snart en stor tilhørerskare både i Silkeborg og Linaa kirker til sine stem
ningsfulde og lyriskprægede prædikener.

Wiberg elskede Silkeborgegnens skønne natur med de høje, skovklædte 
banker og de blinkende søer. Engang skulle han til eksamen i Laven skole. 
Han var da kommet med toget til Laven station og skulle nu fortsætte til 
fods ad vejen fra stationsbyen til skolen i gi. Laven. Da Wiberg var nået oven 
for den såkaldte hule, hvorfra der var en henrivende udsigt over Julsø til 
Rosvig og Himmelbjerget, udbrød han: »Hvis jeg havde penge, byggede jeg 
en villa her!« — Musik og sang havde også Wibergs kærlighed. Al god musik 
og sang var det Wiberg en fryd at høre, hvorimod enhver falsk tone skurrede 
ham, som han selv sagde, frygteligt i ørerne.

Pastor Wiberg var også en stor børneven. Jeg husker fra min egen skoletid, 
hvorledes vi glædede os til eksamensdagen. Der var ingen eksamensfeber. 
Præsten fortalte historier og spøgede med os på forskellige måder, f. eks. 
spurgte han en eksamensdag en dreng: »Véd du, hvad der er i vejen med 
præstens lommer?« Det vidste drengen naturligvis ikke. »Jo,« sagde Wiberg, 
»de er bundløse.« Dette passede nu godt nok på Wibergs lommer; thi hans 
penge kunne nu aldrig strække til.

Ligesom eksamensdagen var en festdag, var konfirmationsforberedelsen 
også. Der var som før nævnt ingen lektietvang, alt var frit; kun måtte vi selv
følgelig ikke opnotere mere end, hvad vi virkelig havde lært.
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Vore lege i frikvarteret kunne pastor Wiberg også til tider tage del i. Når 
vi havde sneboldlege for, ville præsten ikke se krystere, der krøb i ly for en 
snebold; de blev straks hevet ud igen. Virkelige slagsmål, som let kunne finde 
sted, hvor drenge fra by og land var samlede, tålte præsten ikke. I så tilfælde 
kunne han slå ned med hård hånd.

Disse sidste linier er erindringer fra min egen skole- og præstegang og ved
kommer egentlig ikke vækkelserne; men jeg synes, at det skulle med for at 
tegne et lille billede af pastor Wibergs virksomhed i Linaa sogn.

Fra år 1899 opløstes fællesskabet med Silkeborg i kirkelig henseende, og 
Linaa og Voel lagdes sammen til eet pastorat med pastor Bagger som sogne
præst. — Valdemar W. Bagger var efterkommer af den gamle provst Bagger, 
der var sognepræst i Linaa 1796—1820.

Indre mission i Linaa sogn

Foruden grundtvigianismen har Indre Mission efter sin opstående i midten 
af forrige århundrede som kirkelig vækkelse efterhånden også vundet fod
fæste i Linaa sogn.

Der er intet, der berettiger til at tro, at der er nogen forbindelse eller bro 
mellem indre mission i det 19- århundrede og pietismen i den 18., selv om 
enkelte stille vakte ved læsning af gamle pietistiske andagtsbøger og skrifter 
er blevet modtagelige for vækkende tale.

Man kan sige, at indre mission har vedkendt sig de samme grundtanker, 
som pietismen i det 18. århundrede og derved har knyttet en skjult forbin
delsestråd.

Mærkeligt nok er indre mission trængt dybest ind i befolkningen i egne, 
hvor der var stærkest modstand mod pietismen, f. eks. i Hammerum herred 
(modstanden mod Pontoppidans forklaringer).

Til Linaa sogn er Indre Mission kommet fra øst, ligesom grundtvigianismen 
kom fra vest. I nabosognet Dallerup var i de dage, da Indre Mission vandt 
fodfæste først en pastor Binzer, der ivrigt tilsluttede sig Indre Mission og 
udfoldede en stor virksomhed som taler ved en mængde møder rundt om
kring, hvoraf han efterhånden blev så overanstrengt, at han i søvne holdt 
lange taler og en tid knap kunne skrive sit eget navn.

Pastor Binzer har altså haft et nervesammenbrud.
Da pastor Binzer i 1873 blev forflyttet til Vallekilde og Horne, blev pastor 

K. S. Deichmann, Møborg og Noes, hans efterfølger. Provst 1878.
Deichmann var som Binzer tilhænger af indre mission og vandt ved sin 

forkyndelse tilhængere på Sorring mark og i den østlige del af Linaa sogn, 
hvor man værdsatte ham højt; f. eks. ønskede en arbejdsmand, der havde 
bygget sig et nyt hus i Mollerup, at provst Deichmann nu skulle indvie huset 
og velsigne det.

Den 25. februar 1884 forflyttedes provst Deichmann, og de senere præster 
i Dallerup tilhørte ikke Indre Mission.
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Som nogle af de første mennesker, der i Linaa sogn tilsluttede sig Indre 
Mission skal her nævnes: Gårdejer Peder Jacobsen, Elkjærgård. Mollerup 
mark, gårdejer Peder Strunge, »Stumpen«, Mollerup mark, Søren Liin og 
hustru Mariane, Mollerup, Hanne Liin, Mollerup, senere Linaa; endelig skal 
nævnes skomager A. Hansen Rhiger, Laven st. Alle disse var sikkert ærligt 
troende mennesker, for hvem det var en livssag at udbrede kendskabet til 
Indre Missions arbejde for derigennem at frelse menneskesjæle.

Nu findes i sognet mange flere, som er tilsluttet Indre Mission, og der er nu 
i sognet bygget 3 missionshuse. Det ældste i Mollerup; dette er opført 1897. 
De andre to er i Laven og Sejs; de er opført senere.

Som nogle af de første mennesker, der tilsluttede sig Indre Mission, må 
også medregnes murer Mads Aaberg og gårdmand Niels Jessen.

En religiøs bevægelse, »Pinsevækkelsen«, skabte i året 1890 et stærkt røre 
i Mollerup.

Anden pinsedag dette år holdt en lægprædikant ved navn Lindstrøm et stort 
møde i gårdejer Hansens nyopførte lade i Mollerup (nu tilhørende sogne
foged M. Nielsen). Denne Lindstrøm var en livlig taler og en dygtig sanger. 
Mange blev grebet af bevægelsen; men efterhånden tabte det sig, og efter 
nogle måneders forløb hendøde bevægelsen helt, og alt faldt til ro i sin gamle 
gænge.

Da Mollerup missionshus i 1897 blev opført, kom der en opblussen i det 
religiøse liv i Mollerup.

Dette er i korte træk lidt om kirkelivet i Linaa sogn siden reformationen.
Der har, så vidt jeg har kunnet få oplyst, ikke fundet store religiøse begi

venheder, vækkelser eller kampe sted i Linaa sogn i nævnte tidsrum, således 
som forskellige andre steder. De vækkelser, der har fundet sted, har været i 
det små, og de forskellige religiøse opfattelser eller retninger har her kunnet 
trives fredeligt side om side. Indtil slutningen af forrige århundrede har indre 
mission haft sin støtte fra øst og grundtvigianismen fra vest.

Gamle slægter

Ved at gennemgå gamle kirkebøger og andre arkivalier træffer man ofte 
på slægtsnavne, der går igen i vore dage og bæres af efterkommere af gamle 
henfarne slægter. I efterfølgende skal fortælles lidt om nogle af de mest 
kendte og oftest forekommende slægters medlemmer, uden at det dog er 
personal historiske slægts- eller anetavler, hvilket pladsen her ikke tillader.

Høghslægten

Denne slægt er en gammel Linaa-slægt, hvis medlemmer kan findes omtalt 
langt tilbage i tiden, både i Linaa og omliggende sogne.

Før i tiden stavedes navnet uden h, altså Høg.
Det første medlem af denne slægt, jeg har fundet omtalt, er Anders Høg 
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i 1634. Ved nærmere undersøgelse vil der muligt kunne findes medlemmer 
af slægten før dette tidspunkt.

Anders Høg bor i Haarup og har en fæstegård dér.
1677 og omkring århundredskiftet nævnes en Anders Høg som fæster af 

»Høggården« i Linaa. Denne gård omtales 1581 og 1587 og får senere nav
net »Høggården« efter Høgslægten, der søn efter fader i mange år var fæstere 
af denne gård og senere selvejere.

Anders Høg var deltager i bryllupsgildet i Smedegården 1707, hvor det 
som før nævnt gik varmt til. Han var vist ikke deltager i slagsmålet; men 
indkaldt i retten som vidne.

Omkring århundredskiftet træffes ofte en Jens Høg i Haarup; muligt at 
denne er søn af Anders Høg i Haarup. 1867, den 8. maj, bliver han gift med 
Anne Andersdatter. 1703 og 1714 får han præmie for ulve, han har skudt i 
sin gård i Haarup. — Ulvene kunne jo dengang, når de var sultne, være fræk
ke og farlige både for mennesker og dyr. — 1701 nævnes en skovfoged Jens 
Høg i Haarup; måske er det den samme person.

1713 og senere nævnes Niels Høg i Linaa. Jeg antager, at han har haft 
gården i Linaa i fæste. Måske er Rasmus Høg i Linaa dennes søn, der 1763 
overlader gården til sin søn, Niels Rasmussen Høg.

1804 skøder Niels Rasmussen Høg sin gård til sønnen, Rasmus Nielsen 
Høg, født den 17 februar 1775, for 931 rdlr . Hartkornet var 3 tdr. 1 skp. 
2 fdk. 2 alb.

Rasmus Nielsen Høg var i mange år sognefoged og tillige medlem af Linaa 
sogns første forstanderskab.

Efter Rasmus Nielsen Høg følger som ejer af gården i Linaa hans søn 
Peder Høg, der udflyttede gården og opbyggede den sydøst for Linaa by. 
Gården kaldes nu Linaa »Søndergård«.

Efter Peder Høg følger så dennes søn Rasmus Høgh, der igen har afstået 
gården til sin søn Anker Høgh, Linaa Søndergårds nuværende ejer.

Dyhrslcegten

Denne slægt er som Høghslægten en gammel Linaa-slægt. Dens medlem
mer findes også omtalt i mange af de omliggende sogne.

Som hos Høghslægten skrev man også navnet uden h, altså Dyr. Ingen af 
denne slægt var døbt Dyr; det er først i vor tid, at navnet Dyhr er anerkendt 
som slægtsnavn.

Jeg har truffet medlemmer af slægten tilbage til det syttende århundrede.
1698 træffer jeg på navnet Dyr, idet en Jens Dyr da er i tjeneste hos oberst 

Prehn i Linaa og på oberstens befaling ude på ulovlig skovhugst i Haarup 
skov.

1688 træffer vi gårdmand Anders Dyr i Svostrup, der er på ulovlig skov
hugst ved Lilsø i Silkeborgskoven. — Bønderne kunne ikke forstå, at de ikke 
måtte hente træ i skoven; de mente, at skoven var allemands eje. — Anders 
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Dyhrs kone Mette var søster til den rige Laurids Nielsen i Mollerup. Datteren 
Maren Andersdatter bliver gift med Søren Jensen Leth, Oustrupgård. Sønnen 
Christen Dyr overtog gården i Svostrup.

1712 blev Anders Dyr i Tulstrup dræbt i sin gård af en beruset rytter.
1720 er Peder Dyr i Alling på ulovlig skovhugst i Råballe skov — bøn

dernes sædvanlige forsyndelse. På det tidspunkt har der altså været store 
tæer, hvor der nu intet spor af skov findes. Senere får Peder Dyr præmie for 
ulvej agt.

I Toustrup boede Peder og Niels Dyr, og 1768 nævnes Lars Dyr i Bom- 
holt. Der kunne nævnes mange flere medlemmer af denne slægt; men vi vil 
nøjes med at omtale lidt nærmere Dyhrslægten fra Laven. Efterkommere af 
denne gren af slægten bor endnu i Laven, Mollerup og Skjellerup; nogle er 
bosatte viden om.

Den første af denne slægtsgren, jeg kender, boede som fæster i Laven, vel 
af slægtsgården dér, matr. nr. 4a. Han hed Søren Jensen Dyr; efter ham 
følger vist som fæster sønnen Peder, hvis enke Ane Jensdatter efter hans død 
bliver gift med Jens Sørensen Dyr; måske hendes første mands broder. Han 
er født den 24. januar 1762. Efter at have haft gården i fæste nogle år køber 
han denne i 1793 for 600 rdlr.

Ane Jensdatter døde den 2. august 1795, og Jens Sørensen Dyr gifter sig 
så igen og denne gang med Mette Christensdatter. I dette ægteskab var bl. a. 
sønnen Søren Jensen Dyr, der overtager gården efter faderen. Efter Søren 
Jensens død følger så som ejer af gården sønnen Søren Sørensen Dyr, hvis 
søn Christen Sørensen Dyhr efter denne overtager slægtsgården; men omkring 
1930 solgte denne.

Gården har altså i ca. 140 år været i Dyhrslægtens eje.
Nu er gården udstykket og den vestre længe af bygningerne nedbrudt.

Bæhrslægten
Dennne slægt har særlig haft tilknytning til Haarupgård og Haarup.
Navnet Bæhr kommer formodentlig af det tyske bar.
Den første, jeg kendte noget til, er ridefoged og sognefoged Hans Jacob 

Bæhr. Jeg finder ham nævnt første gang 1705, da han er ude efter skovtyve.
1710 fadderer han hos degnen Jon Olufsen i Linaa for dennes søn Peder.
1711 nævnes han som fuldmægtig hos Chr. Fischer på Silkeborg; derefter 

får han gården i Haarup i fæste, hvortil hans efterkommere i mange år havde 
tilknytning.

Hans Jacob Bæhr ser ud til at have været en mand lidt uden for bonde
standen. I 1716 har han Chr. Fischer, Silkeborg, Otto Bornech, Lavengård, og 
Eva Rauch, Linaa, med som faddere ved barnedåb.

Gården i Haarup var hoverifri 1767.
Efter Hans Jacob Bæhr følger sønnen Hans Jørgen Bæhr som fæster af 

gården i Haarup. Gården var jo hoverifri; sikkert en begunstigelse fra hans 
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fader, ridefogedens tid for dennes fortjenester over for herskabet på Silke
borg.

Hans Jørgen blev sognefoged som sin fader; men blev desværre indblandet 
i en fødsels-dølgsmålssag i 1744.

Det er en lille, ung pige fra Haarup, Ane Kirstine Christensdatter, der føder 
et barn i dølgsmål og udlægger Hans Jørgen som fader til barnet. Hun siger 
dog, at han ikke har anet noget om, hvad hun har bedrevet. Pigen bliver hen- 
rettet efter datidens strenge lov. Det hedder, at hendes hovede med sværd skal 
afhugges og derefter føjes til kroppen, lægges i kisten og begraves på kirke
gården uden ceremoni.

Den stakkels pige må altså lide døden; mens Hans Jørgen må stå offentlig 
skrifte i kirken.

1752 afstår han gården i Haarup til sin søn.
I slutningen af det attende århundrede træffer vi som ejer af Haarupgård 

Anders Hansen Bæhr. Han køber gården 1797 af landsdommer Hoff for 
1100 rdlr. Hartkornet på gården var 3 tdr. 4 skpr.

Anders Hansen Bæhr var i mange år sognefoged (1791—1817) og havde 
desuden opsyn med beplantningen af Haarup sande.

Anders Hansen Bæhr sælger sin gård den 23. juli 1832 til Rasmus Nielsen.
Der findes endnu efterkommere af Bæhrslægten fra Haarupgård på Silke

borgegnen.

Strungeslægten
Strungeslægten kan som de førnævnte slægter følges langt tilbage i tiden, 

måske længst.
1465 nævnes i et gammelt dokument »Christen Strongisszens vpladelse 

breff til biscop Knud«.
Ligeledes 1513 »Høstrue Ingier Christen Strangesszens eeftherleffuersche 

soide til »closteritt« (Alling) en Gaard i Tunge« (Tange).
Navnet Strunge skrives gennem tiderne meget forskelligt:
Stronge, Strange, Strugel, Strungil osv. Om de senere medlemmer af Strun

geslægten har nogen forbindelse med de ældste, kan jeg ikke afgøre, da der 
i hine fjerne tider ikke fandtes hverken kirkebøger, folketællinger eller andre 
arkivalier, der kan bevise slægtskabet.

1687, den 17. juni, bliver en Christen Strangesen viet i L'naa kirke til 
Kiersten Pedersdatter.

1694, den 20. august, døde Christen Strunge i Linaa.
1702 nævnes en Strunge, hyrde i Linaa.
Ved det før omtalte bryllupsgilde i en af Smedegårdene i Linaa 1707, under 

hvilket der udbrød det store slagsmål mellem gæsterne, var også repræsen
teret en Christen Strunge, der måtte frem for vidneskranken.

1735 optræder Søren Strungels som vidne mod bromanden Thomas Søren
sen. Det 31. oktober 1745 blev Søren Strungel gift med Inger Thomasdatter.

1787 nævnes drejer og husmand Christen Strungelsen, 73 år gammel.
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Den 6. december 1791 bliver Niels Strungelsens og Kiersten Pedersdatters 
barn født i Linaa og kaldet Christen. Den 8. september 1793 får ægteparret 
sønnen Peder og den 9- september 1795 datteren Kiersten Marie.

Sønnen Christen bliver som voksen ejer af »Laven skovgård«. Han var en 
tid medlem af Linaa sogns forstanderskab (sogneråd).

Efter Christen Strunge følger så som ejer af »Laven skovgård« sønnen 
Niels, der igen følges af sin søn Rasmus Strunge. En søn af Rasmus Strunge, 
Niels Strunge, ejer nu en parcel af fædrenegårdens marker, der er udstykkede.

Strungeslægten er endnu rigt repræsenteret i Linaa og omliggende sogne.

Kupertslægten

Navnet Kupert har været skrevet på forskellige måder:
Kapøt, Kopyt, Kapøth, Kupøt, Kupert osv.
Hvorfra navnet stammer, véd jeg ikke; men i Sejs findes en engtunge, som 

i gamle dage kaldtes Kopytten. Muligt at slægtsnavnet Kupert har sin oprin
delse derfra.

Der er visse tegn, der tyder på, at slægten er af sydlandsk oprindelse, således 
både udseende og temperament. Det kunne være interessant, om muligt at 
udfinde, hvor slægtens ophav findes; men dette ville fordre en meget ind
gående personalhistorisk undersøgelse.

Ingen af slægtens medlemmer har været døbt navnet Kupert.
Flere af slægten har været tilknyttet Laven Vestergård.
I efterfølgende skal nævnes enkelte af de af slægtens medlemmer, jeg i 

gamle arkivalier har truffet på.
1689, den 30. oktober, blev Niels Kopyt og Gjertrud Rasmusdatter viede 

i Linaa kirke.
1723 har Niels Kopyt i Laven 3 børn i Linaa skole. Han har været klapper 

for vildttyven Chr. Fischer.
1733 er Peder Nielsen Kopøt fæster i Laven.
1756 omtales Anders Nielsen Kopøth i Laven som træskohandler.
Den 8. april 1776 døde Peder Koepøths kone Mette.
1787 nævnes Jens Pedersen Koepøtt i Laven.
1791 er Jens Kuepøth, Laven Vestergård, fadder hos Christen Pedersen, 

Laven.
1802 er Jens Kupøth fadder hos Lambert Christensen, Kiersgård, Laven.
1834 beboede Niels Andersen Kupert, hans kone Inger Christiansdatter 

med deres 2 små børn Anders og Christian i det før omtalte ældste hus i 
Laven. Niels Andersen var daglejer; men døde tidligt, hvorfor hans kone og 
de to drenge levede i stor fattigdom. Børnene var glade, når de kunne få et 
stykke tørt brød med til skole i Linaa. Dengang var der fattigdom i modsæt
ning til nutidens.

Fra den yngste af de to brødre, Christian, nedstammer de nu i Laven boen
de medlemmer af slægten.
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Dette er ikke slægtstavler; men kun lidt om nogle af de gamle Linaa sogns 
slægter, der endnu har efterkommere i sognet. Det er muligt, at endnu flere 
af sognets gamle slægter har efterkommere her; men det vil være uoverkom
meligt at tage flere med. Vi vil nøjes med at nævne navnene på en del slæg
ter, som i forrige tider har boet i Linaa sogn; men som nu for største delen er 
forsvundne til andre egne af landet. De nævnes med de kendingsnavne, som 
de almindeligt er blevet benævnt med af sognets andre beboere; men sjælden 
er bleven kaldt i dåben.

Af gamle slægter, der foruden de allerede nævnte i fordums dage har levet 
og virket i Linaa sogn, skal nævnes først en del med håndværkernavne, som 
slægten er blevet kaldt med efter forfædre, der har haft denne bestilling:

Skrædder, skomager, smed, bager, bødker, slagter, fisker osv.
Af andre slægters navne skal nævnes:
Degn, Soelgaard, Hjorth, Lambert, Rytter, Kræmmer, Worm, Riis, Thybo, 

Jochum, Roed, Vestergaard, Muus, Busborg, Bach, Frølund, Grove, Pors, Kier, 
Lopdrup, Borup, Oue, Krøltaae, Baltzer, Kajhøj, Fugl, Gyes, Vest, Voet- 
mann, Kiersgaard, Foged, Bittejes, Koefoed, Sterch, Suders, Syvspring, Vin
ding osv.

Størsteparten af sognets beboere har dog haft sen- eller søn-navne.

Politiske foreninger eller sammenslutninger i Linaa sogn

Som før nævnt var den politiske oplysning blandt den almindelige land
befolkning ikke stor, da den ifølge grundloven fik lov ved sin stemmeret at 
deltage i landets styrelse. Deltagelsen ved valgene var ikke stor. Mange sagde 
ligefremt, at det var noget, de ikke havde forstand på.

Først efter grundlovsrevisionen 1866 bliver der blandt den almindelige 
vælgerbefolkning mere interesse for rigsdagsarbejdet og rigsdagsvalgene. Sær
ligt modnedes befolkningen i firserne og halvfemserne i forrige århundrede, 
da Estrup regerede og styrede landet ved hjælp af sine provisoriske love, hvil
ket vakte stor harme blandt den almindelige vælgerbefolkning. Man holdt 
protestmøder, på hvilke der blev talt af hjemsendte rigsdagsmænd. Mange 
steder var lærerne førere for oppositionen og talte mod regeringens politik. 
Der blev dannet riffelforeninger, hvis formål var, om det blev nødvendigt, at 
styrte regeringen med våbenmagt. De politiske bølger gik meget højt. På 
landet var så godt som alle, både gårdmænd og husmænd, modstandere af 
Estrups regering.

Jeg husker fra min barndom et politisk møde, hvor gårdejer Stoustrup, 
Haarupgård, der var en ivrig oppositionsmand, sagde: »Vi vil have rifler, og 
vi vil have lov at bruge dem!«

Al denne opposirionsbevægelse kunne Estrups regering ikke tåle og søgte 
at knuse ved modforholdsregler. I 1885 blev riffelforeningerne forbudt, læ
rerne fik »mundkurv« på, d. v. s. de måtte ikke deltage og tale ved opposi- 

243



donens møder. Hvis de overtrådte forbudet, risikerede de at blive afskediget. 
(Se side 186 om lærer L. Johnsen, Mollerup).

Samme år oprettede regeringen et militært gendarmerikorps til at hånd
hæve den offentlige orden. Disse gendarmer var iført flotte, lyseblå unifor
mer; men var inderlig forhadte af den almindelige befolkning, fordi man 
følte, at de drog omkring for at opsnuse, om folk foretog sig noget ulovligt 
mod regeringens forbud og anordninger. Nogle af disse gendarmer blev mod 
folks ønsker indkvarterede på gårde ude på landet. Hvor en sådan indkvarte
ring fandt sted, drillede man gendarmerne af et godt hjerte for at blive af 
med dem.

Således blev en gårdmand mod sin vilje påtvunget indkvartering af 2 gen
darmer. Reglementet lød på, at disse skulle have 2 retter mad til middag hver 
dag; det fik de også. Den første dag fik de grød til formad og vælling til 
eftermad eller efterret. Næste dag omvendt. Tredie dag pillede kogte kartofler 
til forret og stuvede kartofler til efterret. Dagen efter omvendt og således 
videre fort. Gendarmerne klagede over kosten; men gårdmanden svarede: »I 
får 2 retter efter reglementet!« Der var intet at gøre. Det endte med, at gård
manden blev fri for indkvarteringen.

Engang blev afholdt et stort politisk folkemøde på Himmelbjerget, og i den 
anledning var udkommanderet gendarmer både på Himmelbjerget og på 
havnepladsen i Laven, hvorfra de fleste af mødedeltagerne skulle sejles over 
til Himmelbjerget. Folk så hele dagen skævt til gendarmerne, og mod aften, 
da en del af mødedeltagerne havde fået noget spiritus, lød råbet ofte: »Hvor 
er gendarmerne?« Disse var imidlertid nu forsvundne, da de godt vidste, at 
meningen var, at de skulle »i baljen«, d. v. s. kastes i søen. Folk var ophidsede 
nok til at gøre det.

Disse er kun et par af mange eksempler på befolkningens modvilje mod 
dette korps.

Som eksempel på modstanden mod regeringens provisoriske finanspolitik 
skal nævnes, at det var almindeligt, at man nægtede at betale de kgl. skatter 
(statsskatterne), da man vidste, at pengene gik til befæstning af København, 
hvilket man fra oppositionens (Venstres) side var meget imod. Skattenægterne 
voldte øvrigheden meget besvær, idet denne så måtte ud og foretage udpant
ning i hvert enkelt tilfælde. Når øvrighedspersonerne havde foretaget udpant
ningen, betalte man jo skatten. Affæren var jo en demonstration mod Estrups 
regering.

Dette politiske røre i firserne og halvfemserne bidrog meget til at modne 
vælgerne i politisk henseende, så at der i disse år opstod nye politiske partier, 
der efterhånden dannede egne vælgerforeninger. Således dannedes i Linaa 
sogn snart efter år 1900 de nuværende eksisterende politiske vælgerforenin
ger, der opstiller kandidater til rigsdags-, amts- og sognerådsvalg osv.

Vælgerne véd nu, i hvilket parti de hører hjemme; de behøver nu ikke at 
spørge denne eller hin om, hvem de skal stemme på, og afstemningen er 
hemmelig.
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Politiske vælgerforeninger i Linaa sogn

I Linaa sogn stiftedes den første politiske vælgerforening allerede i 
1903.

Træskomagerne i Linaa sogn havde den 14. juli 1901 stiftet en fagforening 
med Andreas Henriksen, Sejs, som formand; men i møde den 9. januar 1903 
vedtog man at ændre fagforeningen til en partipolitisk vælgerforening, der fik 
navnet: »Socialdemokratisk forening for Linaa sogn«.

Første formand for denne forening var Niels Nielsen, Haarup. Ialt har for
eningen til dato haft 12 formænd, nemlig:

1) Niels Nielsen, Haarup.
2) Skomager Sørensen, Laven.
3) Peder Laursen, Skjellerup nygårde.
4) Smed N. Sørensen, Linaa.
5) Sigurd Egeberg, Svejbæk.
6) Skrædder J. C. Nielsen, Laven.
8) Hans Pedersen, Linaa.
8) Slagter J. P. Jørgensen, Linaa.
9) Carl Pedersen, Laven.

10) A. Franch, Laven.
11) Jens Ingerslev, Linaa.
12) A. Franch, Laven.

Ved starten havde foreningen 27 medlemmer, nu ca. 150 medlemmer.
I året 1919 ønskede medlemmerne fra Sejs selv at danne deres egen social

demokratiske vælgerforening og udtrådte derfor af den første for hele sognet 
dannede forening og stiftede nu deres egen politiske vælgerforening.

Sejs socialdemokratiske vælgerforening blev stiftet den 9- marts 1919 med 
et medlemstal af 45; nuværende (1951) medlemstal er 112.

Formænd siden stiftelsen:
1) Bfm. W. Hansen, 1919-21
2) Holger Jørgensen, 1921—23
3) V. Thorup, 1923-25
4) Holger Jørgensen, 1925—27
5) Johan Sørensen, 1927—31
6) Opl. Pedersen, 1931—35
7) Bagermester Morsø, 1935—36
8) Savskærer Johan Sørensen, 1936—42
9) Hans Jørgensen, 1942—43

10) Savskærer A. P. Sørensen, 1943—47
11) Landpostbud Ibsen, 1947—48
12) Arnold Hensiksen, 1948—50
13) Kontorass. Brodersen 1950—
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Den 12 april 1916 afholdtes en stiftende generalforsamling i Linaa forsam
lingshus for dannelsen af en venstrevælgerforening. 282 medlemmer var ind
tegnede, og der foretoges valg af bestyrelse.

Som formænd for foreningen har siden starten følgende været valgte:

A. C Jensen, Mollerup, 1916—17
Lærer J. Th. Holm, Laven, 1917—20
P. Laursen, Skjellerup nygårde, 1921—22
Skrædder Frandsen, Resenbro, 1922—28
Marius Nielsen, Mollerup, 1928—30
Fr. Knudsen, Haarup, 1930—34
E. Dyrlund, Mollerup, 1934—36
Chr. Fiirgaarde, Laven, 1936—39
Verner Petersen, Mollerup, 1939—40
Jens M. Jensen, Skjellerup nygårde, 1940—41
Holger Hjorth, Linaa, 1941—46
Jacob Pedersen, Linaa, 1946—

Qkonomiske sammenslutninger

Linaa andelsmejeri
Da andelstanken i firserne i forrige århundrede vandt udbredelse i vide 

kredse landet over, optog man også i Linaa sogn tanken om ved sammenslut
ning blandt landboerne at oprette et andelsmejeri for derved at kunne opnå 
at fabrikere varer af landbrugsprodukterne af en bedre kvalitet og derved 
opnå større økonomisk fordel af landbruget.

Man holdt møder og agiterede for sagen, og een af de første planer var at 
bygge et stort mejeri ved Laven station på en grund, der tilhørte møller A. 
Baastrup, Kjærs mølle. Vand var der på grunden rigeligt af, og man kunne 
få jernbanespor anlagt fra stationen til mejeriet. Man syntes også fra flere 
sider, at pladsen var ideel, og der var næsten enighed om planens realisation; 
men da man så på et møde på Laven gæstgivergård forespurgte møller Baa
strup om prisen på byggegrunden, svarede Baastrup, at man bare kunne be
gynde at bygge, så kunne der altid tales om prisen. Dette turde man ikke gå 
ind på, og nu kom splittelsen. Deltagerne i mødet fra Alling-Tulstrup, der 
også var interesserede i et mejeri, trak sig nu tilbage fra fællesskabet med 
Linaa sogn om et mejeri og byggede nu deres eget mejeri »Søkilde« ved 
Knudsø. Linaa og Voel sogne sluttede sig sammen om at bygge et mejeri 
mellem Linaa og Voel på en grund, som gårdejer A. Petersen, Linaa, skæn
kede nord for Linaa by ved vejen, der går fra Linaa til Voel.

Mejeriet begyndte sin virksomhed dér den 1. august 1888.
Gårdene i Mollerup, som leverede mælk til mejeriet »Korsvej« ved Laasby, 

blev først senere interessenter i Linaa andelsmejeri (1908 og 1918). Da der 
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i året 1907 udtrådte en del interessenter fra Voel for at oprette deres eget 
mejeri i Voel, fandt man i Linaa, at mejeriets beliggenhed var upraktisk, og 
man vedtog at opføre et nyt mejeri ved Aarhus-Silkeborg landevej over for 
Linaa kro. Dette stod færdig den I. november 1913 og har siden da behandlet 
mange millioner kg mælk for interessenterne i Linaa og omegn.

Formænd for mejeriet i nævnte tidsrum:

L. M. Thybo, Linaa, 1888—90 
Lærer Larsen, Linaa, 1890—94 
Møller P. Jensen, Linaa, 1894—96 
Anton Høgh, Linaa, 1896—1906 
Jens Jensen, Voel Østergård, 1906—07 
Th. Rasmussen, Voel, 1907—09 
Niels Munch, Mollerup, 1909—10 
Niels Jensen, Mollerup, 1910—11 
Niels Munch, Mollerup, 191 1 —18 
Jens Bjerregaard, Mollerup, 1918—25 
J. C. Petersen, Mollerup, 1925—37 
Marius Nielsen, Mollerup, 1937—46 
P. C. Nielsen, Laven, 1946—48 
Verner Petersen 1948—

Af ejer ih es tyr er c:
F. C. Thygcsen 1888—94 
J. Petersen 1894—97 
P. V. Fisker 1897-98 
P. Alrø 1898-1909 
J. Jensen 1909-49 
H. Rasmussen 1949—

Endelig skal nævnes, at min fader, bødker L. Petersen, Laven st., har leve
ret smørdritler til Linaa andelsmejeri i 42 år.

Brugsforeninger:

Efter engelsk mønster blev for mange år siden her i landet stiftet brugs
foreninger; også i Linaa sogn blev idéen optaget. Nogle af disse foreninger 
blev senere ophævede, andre er stadig i livskraftig funktion.

I Sejs, Resenbro og Laven blev efter nogle års forløb de dér stiftede brugs
foreninger ophævede. I Laven er dog igen oprettet en ny brugsforening, hvil
ken senere nærmere omtales.

Den ældste af de nuværende brugsforeninger er Mollerup brugsfor
ening. Den er oprettet den 12. marts 1896 ved et møde, som afholdtes 
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hos gårdejer Chr. Dyhr, Mollerup. - Den første bestyrelse bestod af føl- 
gende:

Gårdejer A. C. Jensen (formand) 
Gårdejer Niels Jensen 
Gårdejer Laurs Hansen 
Forpagter H. C. Hansen 
Gårdejer Chr. Dyhr.

Foreningen begyndte sin virksomhed den 1. juni samme år og boede til leje 
indtil 7. februar 1906, da ejendommen, hvori foreningen har til huse, købtes.

Omsætningen for året 1. november 1896 til 31. oktober 1897 var kr. 
13.028,47.

Brugsforeningens formænd siden dens oprettelse:
A. C. Jensen, formand i 17 år til 1914 
Niels Jensen, formand i 1 år til 1915 
Niels Munch, formand i ca. 6 år til 1920 
Jens Sørensen, formand i 6 år til 1926 
J. C. Petersen, formand i 7 år til 1933 
Jacob Jacobsen, formand i 7 år til 1941 
M. Just, formand i 4 år til 1945 
J. C. Petersen, formand i 1 år til 1946 
H. Gaunholt siden 1946.

Uddelere i Mollerup brugsforening:
Søren Dallerup 1. juni 1896—99 
Anton C. Hansen 1899—1904 
H. R. Hansen 1904-16 
Joh. Christensen 1916—17 
N. Fristed 1917-19 
J. Bitsch 1919-23 
N. Bach siden 1923—

Linaa brugsforening

Knap et år efter oprettelsen af en brugsforening i Mollerup stiftede man i 
Linaa en brugsforening, idet dennes oprettelse blev vedtaget den 6 februar 
1897. Foreningen begyndte sin virksomhed i lejede lokaler i Anders Jensens 
hus i Linaa den 1. april 1897.

Til driftskapital lånte man af Søren Laursen Oue 1500 kr.
Første år havde foreningen en omsætning af 10.339 kr.
Omsætningen år 1950 var 313.000 kr.
1903 byggede foreningen sit eget hus, der kostede 2992 kr. Huset er til

bygget og udvidet flere gange. Sidste udvidelse skete i 1937 og kostede da 
15.760 kr.
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Formænd for Linaa brugsforening:
Rasmus Hjorth fra dens start til sin død den 17. januar 1935
Holger Hjorth fra 1935—37
Jens P. Jørgensen 1937—45
Holger Hjorth siden 1945—

Uddelere:
Anders Jensen 1897—1900 
Hans Nielsen 1900—1904 
Hans Mortensen 1904—09 
Carl A. Sørensen 1909—10 
Bech Grauballe 1910—13 
Jens P. Jensen 1913—23 
Johs. Bitsch siden 1923—

Laven brugsforening

Den yngste af de nuværende brugsforeninger i Linaa sogn er Laven brugs
forening. Der havde jo som før nævnt i forrige tider været stiftet en brugs
forening, som efter nogle års forløb ophævedes.

Den nuværende brugsforening i Laven blev åbnet den 15. december 1934 
i et hus, man havde købt af skrædder I. C. Nielsen. Efter tilbygning af butiks
lokaler osv. var dette blevet indrettet til brugsforening og lejlighed til uddeler.

Første års omsætning var 40.000 kr. Omsætningen i året 1950 var 242.000 
kr. — Første år ved starten var medlemstallet 22. År 1950: 140.

Formænd:
Søren Sørensen fra starten 1934 til 1938
Jens L. Jensen siden 1938—

Uddelere:
Knud Eskildsen fra starten 1934 til 1937
Thorkild Iversen siden 1937—

Andre sammenslutninger

Linaa sogns sygekasse

Den 31. maj 1874 stiftedes i Linaa en sygekasse, senere udvidet til også at 
omfatte en begravelseskasse med lærer Kristiansen, Askehøj skole, som for
mand. 1893 var medlemstallet 78; men gik, da sygekassen dette år blev 
statsanerkendt, ned til 72. Nedgangen skyldtes vist medlemmernes uvilje mod 
statskontrollen med forvaltningen af kassens midler.
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I tidsrummet 1893—1950 har sygekassen vokset sig støt frem fra 72 til 
1676 medlemmer. 1951: 1719 medlemmer.

Det første regnskab, der foreligger, er fra 1883, hvoraf det fremgår, at 
omsætningen det år har været 868.00 kr. og en formue på 104.00 kr.

Det sidste regnskab, der foreligger, er for året 1949, hvor omsætningen 
har været kr. 139-000, og formuen var kr. 60.758,00.

Formænd for sygekassen i tidsrummet 1874—1950:
Lærer Kristiansen, Askehøj, 1874—82
Lærer Edvard Egeberg, Askehøj, 1882—83
Anders Nielsen, Laven, 1883—84
Lærer Larsen, Linaa, 1884—88 
Niels P. Rasmussen, Linaa, 1888—91 
P. Jesper Svendsen, Linaa, 1891—94 
Lærer Petersen, Mollerup, 1894—95 
Laurs Hansen, Mollerup, 1895—1904 
Søren Schou Sørensen, Linaa, 1904—10 
Bager M. S. Nielsen, Linaa, 1910—11 
Rasmus Hjorth, Linaa, 1911 — 19 
Lærer N. I. Nielsen, Linaa, 1919—20 
Gartner Chr. Andersen, Linaa, 1920—21 
Maler M. Petersen, Linaa, 1921—33 
Jens Ingerslev, Linaa, 1933—36 
Viggo Laursen, Mollerup, 1936—48 
Niels Nielsen, Linaa, 1948—

Linaa husmandsforening

Linaa husmandsforening blev stiftet den 8. august 1909 på forsamlingsbyg
ningen af digteren Johan Skjoldborg, som da boede på Dynæs.

Foreningens formålsparagraffer, som findes i forhandlingsprotokollen, er 
forfattede og skrevne af Skjoldborg.

Foreningens formål er at virke for større oplysning, dygtiggørelse og sam
menhold inden for husmændenes kreds. Oplysningsarbejdet skal særlig tage 
sigte på alt, hvad der vedrører agerbrug, kreaturhold og landbrugets bi
erhverv; endvidere omfatte kommunale og socialøkonomiske spørgsmål af 
interesse for husmandsstanden.

Medlemsbidraget var oprindelig 1 kr. om året, nu forhøjet.
Foreningens første regnskab viste:
Indtægt 136.83 kr., udgift 109-48 kr., kassebeholdning 27.35 kr.
1951 viste regnskabet en balance på 2984 kr. og en kassebeholdning på 

984 kr.
Medlemstallet var i året 1951: 135. Ved starten 64 medlemmer.
I 1925 dannede medlemmerne fra Sejs-Svejbæk en selvstændig forening, 

der i 1951 tæller 120 medlemmer.
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I 1910 indmeldtes foreningen i Himmelbjergets husmandskreds. Foreningen 
har altid haft og har endnu sin styrke i, at den stadig føres videre i Skjold
borgs ånd.

1914 blev »Husmandshjemmet« gjort til obligatorisk medlemsblad. 
Foreningens første bestyrelse bestod af følgende:

A. Andersen, Linaa
N. P. Bjørnholt, Linaa 
R. Enevoldsen, Mollerup 
S. Egeberg, Svejbæk 
Plantør Nielsen, Resenbro. 
Hans Pedersen, Haarup 
Johan Skjoldborg, Dynæs.

Formænd siden 1909:
Johan Skjoldborg, Dynæs, 1909—13 
Marius Kristensen, Linaa, 1913—16 
Magnus Ingemann, Dynæs, 1916—20 
Isak Kristensen, Bakbo, 1920—28 
Magnus Sørensen, Laven, 1928—32 
Jens Chr. Nielsen, Haarup, 1932—33 
P. C. Nielsen, »Solgården«, Laven, 1933—37 
Søren Jacobsen, Haarup, 1937—40 
Søren A. Sørensen, Mollerup, 1940—

Sejs husmandsforening

Som før nævnt stiftede Linaa husmandsforenings medlemmer fra Sejs i 
1925 deres egen forening med et medlemstal af 51.

I 1951 var dette nået op til 120.
Formænd i foreningens historie:

Karl Jensen 1925—26 
Jørgen Beck 1926—30 
Fr. Knudsen 1930—34 
Jørgen Beck 1934—40 
Vald. Sørensen 1940—44 
Erl. Svendsen 1944—50 
Niels Jensen 1950—

Stationsbyerne

Foruden de allerede nævnte gamle landsbyer findes der i Linaa sogn 3 sta
tionsbyer, opståede efter baneanlæggenes forekomster. De to ældste er Laven 
og Svejbæk, den yngste Resenbro.
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Laven

Før jernbanen Skanderborg-Silkeborg blev anlagt, fandtes, hvor stationsbyen 
Laven nu ligger, kun op mod skoven opdyrkede marker og ned mod søen 
sumpede engstrækninger med moradser og vældgynger, hist og her birke og 
ellebuske. Vejen, som førte fra gi. Laven ned mod Kjærs mølle, var kun en, 
ofte ufremkommelig markvej. Hvor stationsbygningen nu ligger, fandtes en 
stor tjørnebusk. Stedet, hvor stationsbyen nu ligger, og hvorigennem turist
bilerne nu suser, var dengang øde og trist; der kom kun mennesker, når bøn
derne fra gi. Laven skulle ned til Kjærs mølle med lidt korn til formaling; 
det var endda kun om sommeren, man kunne passere den ufremkommelige 
markvej gennem »Hulen«. Om vinteren brugte man vejen norden om skoven 
og ned ad den skrå møllevej til Kjærs mølle.

Stedet var som før omtalt øde og trist. Man fortæller om møller A. Baa- 
strup, der købte Kjærs mølle 1858, at han ofte, når tiden blev ham for lang, 
lagde sig i vejgrøften uden for møllen for at kunne få en passiar med folk, 
der kom forbi på Alling-Linaa vejen. Baastrup tog jo — lig med datidens gård
ejere — ikke del i det daglige arbejde i gården, så tiden kunne gerne blive 
ham lang nok.

Møllerens nærmeste naboer mod vest var de tre små ejendomme eller huse, 
kaldet »Kjærsgård«, beboede af småfolk, træskomænd eller daglejere. Det 
var selvfølgelig ikke selskab, der interesserede mølleren ret meget. Han vendte 
hellere blikket mod nord til de store gårde i Linaa og Mollerup; men disses 
ejere kom ikke hver dag til Kjærs mølle for at få en passiar. En afveksling i 
stilheden og ensomheden var det, når møllerfamilien var til gilde hos stands
fæller i en af omegnens gårde, eller mølleren var til sognerådsmøde. — Møller 
Baastrup var nemlig nogle år medlem af Linaa sogneråd.

Da jernbanen kom
Det vakte vældigt røre i omegnen, da det kom på tale, at der skulle an

lægges en jernbane fra Skanderborg til Silkeborg. En tid var der endog tale 
om, at anlægget skulle gå direkte fra Aarhus gennem Mollerup og Linaa til 
Silkeborg; men dette satte — efter sigende — bønderne i disse byer sig imod 
»med hænder og fødder«. Det ville jo være frygteligt at få sligt et uhyre til 
at fare gennem byerne og over markerne til at køre kreaturerne ned med, og 
mente man, at i stationsbyerne ville bosætte sig en mængde småfolk, som 
ville falde sognet til byrde. At ejendommene i nærheden af stationsbyerne 
ville stige i pris, tænkte man ikke på.

Nå, jernbanen kom ikke gennem disse byer, linien blev afstukket langs 
søerne, og bønderne i Mollerup og Linaa blev fri for at få deres kreaturer 
ihjelkørte af toget. Stationsbyerne langs denne linie blev ikke til skade for 
kommunen; men en indtægtskilde for denne.

Den 24 april 1868 blev lovforslaget om anlæget af en jernbane fra Skan
derborg til Silkeborg vedtaget i rigsdagen.
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Laven 1895

To københavnske håndværkere: Murermester Laurits Petersen og tømrer
mester Niels Nielsen tog an læget i entreprise. Anlæget skulle være færdigt 
senest 1. juli 1871.

Arbejdet påbegyndtes i sommeren 1869 og skred rask fremad. Det vanske
ligste sted at komme over, var mølledyndet vest for Laven, hvor den gamle 
Laven skovmølle havde ligget. Der var under bakkerne et vældigt vandpres. 
Man måtte anlægge vældige stenfaskiner og fik endelig anlæget til at holde; 
men i mange år efter kunne vandet slå op mellem jernbaneskinnerne, så jern
banearbejderne stadigt måtte holde øje med stedet.

Endelig den 15. april 1871 var banen færdig og overdroges til staten, hvis 
repræsentanter tog alt i øjesyn og godkendte det udførte arbejde.

Banens åbning for trafik skete den 2. maj 1871. Dagen forud gav drifts
bestyrelsen festmiddag på Laven station for ingeniører og entreprenører ved 
anlæget af banen.

Under arbejdet med anlæget af jernbanen skete et drab, som opskræmte 
sindene i omegnen af Laven. En svensk banearbejder ved navn Ole Anderson 
ihjelslog efter et drikkegilde i arbejdernes marketenderi i et af Kjærsgårdhu- 
sene fortrilleren Niels Lambertsen af Laven. Ugerningen skete lige oven for 
Skeldal den 16. april. Gerningsmanden flygtede efter drabet til Alling, hvor 
han blev pågrebet af politiet. Han blev dømt til 8 års tugthusarbejde og blev 
vel efter udstået straf udvist af landet.
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I Sejs fandt man for mange år siden et skelet og nogle tøjstumper i jorden. 
Man mente også, at dette stammede fra baneanlæget. Disse arbejdere, som var 
beskæftigede ved baneanlægene, fejrede ofte store drikkegilder, der gerne 
endte med slagsmål og undertiden med drab.

Nu oprinder en ny tid for den før så stille og til dels øde, men idylliske plet 
mellem skovklædte bakker på den ene og søen på den anden side.

1872 anlagde Skanderborg amt efter forhandling med Linaa sogneråd 
Slangevejen fra Laven st. op gennem skoven og videre op til Skanderborg- 
Linaavejen. Vejanlæget, mente man, ville koste 2000 rdlr., hvoraf Linaa 
kommune skulle betale de 500 og amtet resten. Vejen fra stationsvejen hen 
til Kjærs mølle blev af kommunen indgrøftet og istandsat.

Nu var vejanlægene ved stationen i orden, og bebyggelsen kunne tage sin 
begyndelse.

Det første hus, som blev bygget ved Laven st., var gæstgiveriet. I 1872 
ansøgte møller A. Baastrup om tilladelse til at bygge et gæstgiveri og en 
kostald ved Laven st., hvilket bevilgedes. Møller Baastrup drev dog ikke 
selv gæstgiveriet; men forpagtede det bort til forskellige købmænd, der tillige 
havde købmandshandel i en i huset indrettet butik. Købmand Chr. Andersen, 
som i mange år havde købmandshandel ved Laven st., havde gæstgiveriet i 
forpagtning i flere år. — Efter at Chr. Andersens forpagtning var udløbet, 
købtes gæstgiveriet af P. Gammelgaard 1887; han moderniserede gæstgive
riet og byggede en etage på, og nu fik det navnet »Hotel Laven«. Hotellet 
har siden den tid skiftet ejer mange gange. Den ejer, som derefter var der 
længst og drev hotellet godt op, var Otto Qvist, forhen købmand i Silke
borg, gift med en datter af cancelliråd Møller, Silkeborg. I hans tid kom 
mange turister til Laven og boede dér i nogen tid. Der har været mange 
ejere af hotellet siden O. Qvist; men disse kender jeg ikke navnene på. Hotel 
Laven er altså det ældste hus i Laven stationsby efter stationsbygningen og 
vogterhuset, der ligger lige over for stationen. Vogterhuset var som regel bolig 
for formanden for de faste banearbejdere.

Lige vest for stationsbyen lå de 3 gamle Kjærsgårdejendomme; disse var jo 
meget ældre; på ét af dem er på en mursten indridset årstallet 1797. Dér 
boede i min barndom Niels Sørensen, en prægtig, gammel mand, som i en 
årrække var medlem af Linaa sogneråd. Han overlod senere ejendommen til 
sin søn Peder Nielsen. Senere har ejendommen skiftet ejer flere gange, og 
marken er udstykket.

På den anden side vejen ligger et temmelig langt hus, hvori der under 
baneanlæget var marketenderi, og hvori drikkegilderne ofte holdtes. Dér 
boede i min barndom to familier, en svensk banearbejder Peder Eliasen og 
en gammel mand ved navn Niels Kristensen, kaldet Niels Kjærsgaard. Peder 
Eliasen lærte aldrig det danske sprog rigtigt. Han var lige så svensk, da han 
rejste, efter at have boet i Danmark i mange år, som da han kom. Om han 
ikke kunne eller ikke ville lære det danske sprog, véd jeg ikke.

Niels Kjærsgaard, der boede i den anden ende af huset, var en skikkelig, 
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gammel mand. Han gik rundt hos stationsbyens beboere og gravede haver 
eller hjalp til med hvad som helst. Niels Kjærsgaard var værst mod sig selv, 
idet han gerne ville have en snaps brændevin for meget, hvad han i øvrigt i 
disse tider ikke var ene om. Han kunne om aftenen sidde hjemme i sin fattige 
stue og skåle med sig selv.

Efter Niels Kjærsgaards død boede i huset en gammel enkekone Stine 
Thomsen, kaldet Stine Ringholm; hun havde før boet på Ringholm. Hun 
var en skikkelig, gammel kone, der var vellidt af alle i stationsbyen.

Peder Eliasens hus solgtes senere til landpost J. P. Jensen, der bor dér 
endnu.

I det tredie, nu nedbrudte Kjærsgårdhus, boede i mange år landpost J. C. 
Nielsen. Da denne senere byggede et nyt hus på den anden side af vejen, ned
brød han det gamle.

Imellem det gamle Kjærsgård og stationsbyen var i min barndom nogen 
afstand, som nu snart er helt bebygget. Dengang var i det første hus længst 
mod vest bageri; huset var bygget af en ældre, ugift mand Jakob Kristensen. 
Han var født i Hinge ved Kjellerup. Den første bager, som havde forretning 
dér, var Bursche. Efter Bursche kom bager F. Tvede, som boede dér i mange 
år, til han selv byggede et hus på hjørnet af stationsvejen og møllevejen. Nu 
ejes og beboes huset, hvori det gamle bageri var, af snedker A. Madsen.

Det næste hus på samme side af vejen beboedes i min barndom først af Kr. 
Melgaard, senere Haarup. I mange år beboedes huset af smed og slagter Car
sten Jørgensen. Han var en stor og svær mand, der gerne ville sidde på gæst
givergården i gode venners selskab ved et glas øl. I mange år dannede han 
sammen med føromtalte Jakob Kristensen og svenskeren Jens Lundholm fra 
Alling et bådelag, der sejlede turister fra Laven til Himmelbjerget. I sine 
senere år ernærede smed Jørgensen sig mest ved handel med smågrise.

Derefter kommer vi til huset med kvisten på ud til vejen. Dette hus er 
bygget og beboedes i mange år af skomager A. Hansen Rhiger. Både han og 
konen var fynboer. En meget stor børneflok havde de, og det kneb vist ofte 
med at skaffe det daglige brød. Jeg tror, at de fik megen hjælp af deres gode 
venner blandt Indre mission.

I det næste hus boede købmand R. Bertelsen. Han var født i Tørring og 
havde lært træskohåndværket. Han byggede huset i Laven og begyndte dér 
at handle med forskellige småting. Forretningen blev til sidst til en temmelig 
stor købmandshandel, som han senere solgte til en brugsforening; han byg
gede derefter den store 2-etagers ejendom på hjørnet af stationsvejen, hvor 
nu købmand Frandsen har forretning. Så var der ikke flere huse på denne side 
af vejen, og vi går da over på sydsiden; der var dengang kun to ejendomme, 
Jens Pedersens og min faders Lauritz Petersens.

Jens Pedersens hus var bygget af fisker Karl Kristensen, som senere boede 
nede ved søen, hvor han havde bygget sig et hus. Jens Pedersen var træsko
handler og havde i mange år stor forretning. Senere solgte han huset til 
rentier Jens Nielsen og købte så en af Kannikegårdene i Linaa af sognefoged 
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L. Thybo. Huset i Laven beboedes senere i mange år af slagter R. Tvede, søn 
af bager Fr. Tvede. Nu ejes huset af slagter Tvedes søn B. Tvede.

Ved siden af Børge Tvedes ejendom ligger langs stationsvejen mit barn
domshjem. Min fader, Lauritz Petersen, byggede det i året 1879 og havde 
bødkerforretning dér i mange år. Han var født i Hinge ved Kjellerup, hvor 
faderen var sognefoged. Min fader var kendt som en dygtig og solid hånd
værker; han leverede bl. a. smørdritler til Linaa andelsmejeri i 42 år. Offent
lige bestillinger var han aldrig ynder af; men kunne dog ikke blive helt fri 
derfor, idet han i 6 år var medlem af Linaa sogneråd og i 3 år medlem af 
skolekommissionen. Nærmeste nabo mod syd var hotellet, og lige overfor på 
den anden side af vejen lå købmand Chr. Andersens store forretning.

Købmand Andersen stammede ligesom min fader fra Hinge, hvor han i 
nogle år havde købmandsforretning, indtil han rejste til Laven og forpagtede 
gæstgiveriet i Laven af møller A. Baastrup. Da så gæstgiveriet blev solgt til 
P. Gammelgaard, byggede Andersen sin store ejendom lige over for min faders 
hus og havde dér købmandsforretning i mange år. Købmand Andersen var en 
dygtig forretningsmand, og hans handel trivedes vel under hans ledelse. Køb
mand Andersen var aldrig gift; men holdt husbestyrerinde. I mange år var 
frk. Christensen hos ham. Da Andersen blev ældre, solgte han forretningen 
og byggede sig en villa midtvejs mellem stationsbyen og møllen. De to smuk
ke lysekroner, som hænger i kirkeskibet i Linaa kirke, er skænket kirken af 
købmand Chr. Andersen.

Nabo til købmand Andersens ejendom byggede portør H. Rasmussen et 
hus, hvori han boede til sin død nogle år efter. Huset blev senere købt af 
pens, togfører Larsen, der engang havde været tjener hos conseilspræsident 
Estrup.

På den anden side møllevejen over for købmand Andersens ejendom byg
gede som før omtalt bager Tvede en hjørneejendom, hvor han havde bager
forretning i mange år til sin død. Bageriet drives stadigt af efterkommere af 
gamle bager Tvede.

Ved siden af bager Tvedes ejendom ligger en 2-etagers ejendom, hvori bor 
forskellige lejere. Bygningen er opført af murer Poul Pedersen, Laven, og 
hans broder, snedker Peder Pedersen, Linaa. Sidstnævnte rejste senere til 
Amerika, og Poul Pedersen overtog ejendommen i Laven. Nu ejes denne af 
forhenværende gårdejer i gi. Laven, Chr. Dyhr.

Nu følger på samme side skrædder J. C. Nielsens hus, som han har opført 
og beboet i mange år, indtil han for nogle år siden solgte det til en nyoprettet 
brugsforening. Han byggede da på et stykke jord, han ejede, i den vestlige 
del af byen. Dér bor han nu. Skrædder Nielsen var i mange år en kendt og 
fremtrædende mand ved Laven st. Hans ord havde vægt blandt Laven st.s 
beboere; thi hans argumenter var altid sagligt underbyggede. I det offentlige 
liv var skrædder Nielsens evner også taget i brug, idet han var medlem af 
sognerådet i 25 år. Skrædder Nielsen er nu en meget gammel mand; men er 
rask og åndsfrisk; kun synet er en del svækket. Han færdes endnu rask og

256



Mads Rasmussen Vest, Balle bakke, senere Resenbro, ca. 1895.

livlig omkring i byen med sin uundværlige pibe i munden. Nielsen har alle 
dage været en stærk tobaksryger.

Derefter kommer vi til slagter Jens Jensens hus, hvori denne i mange år 
havde slagterforretning, senere kreaturhandel. Jensen var en solid mand, 
redelig og pålidelig i al sin færd. Han boede her til sin død, hvorefter huset 
blev solgt; dette har nu skiftet ejer siden den tid adskillige gange. — Slagter 
Jensens datter er gift med en trafikinspektør ved statsbanerne.

Nu følger en række huse, der er byggede siden min barndom. Et stykke 
henne i rækken ligger et hus, som gamle Baastrup opførte som alderdoms
bolig til sig og sin kone, da han overdrog møllen til sin søn Peder Baastrup.

Nu behøvede »gamle Baastrup«, som vi kaldte ham, ikke at kede sig, nu 
var der underholdning nok at finde i stationsbyen. Gamle Baastrup trippede da 
også mange gange med den lange pibe i munden hen til stationsbyen for at 
se, om der var sket noget nyt.

Dette er lidt om min barndoms by. Siden da er der bygget meget ved 
Laven st., og byen dækker et meget større område end dengang for ca. 60 år 
siden. Byen har stadig udviklet sig. Foruden mange håndværkere og forret
ningsfolk har i byen bosat sig mange ældre mennesker, rentier og pensioni
ster. Laven er jo bekendt for sin smukke beliggenhed og milde natur. Forårs
blomsterne udspringer altid i læ af skoven og bakkerne ved Laven, længe før 
foråret melder sin ankomst oven for bakkerne. Laven st. er jo også kendt for 
at være en sund by.
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En enkelt familie, som i min barndom boede en tid ved Laven st., vil jeg 
lige fortælle lidt om. Årsagen dertil er, at der hvilede en vis mystik over ved
kommende families forhold. Det var et svensk par, mand og kone og deres 
lille barn, der var født, før de kom til Laven.

Manden kaldte sig Fenger. Om det var hans rigtige navn, er måske tvivl
somt. Sin kone kaldte han Hilma.

De boede først i gården »Bakbo«, hvor de havde lejet sig en lille lejlighed; 
dér blev barnet født. Fra »Bakbo« flyttede de til Laven st., hvor de så lejede 
sig ind hos mine forældre, i hvis hus der var to lejligheder. Deri var jo ikke 
noget mærkeligt; men det mærkelige var, at det ikke var fattigfolk, som lejede 
sig en lille 2-værelsers lejlighed. Det var tværtimod rige folk, meget fine og 
intelligente mennesker. De talte flere sprog. Stationsforstanderen, senere can- 
celliråd Viale, som da var ansat på Laven station, fortalte, at Fenger og frue 
talte det franske sprog meget fuldendt. Viale var selv af fransk herkomst og 
havde derfor forudsætning for at bedømme det. Fru Viale, der også talte 
fransk, sagde ved en lejlighed mange år efter til mine forældre: »De kan stole 
på, at det var meget fine, intelligente mennesker!«

Hr. og fru Fenger var begge høje og smukke, yngre mennesker; men de 
havde — kunne man forstå — aldrig lært at føre en husholdning. Fruen kendte 
intet som helst til madlavning og hvad andet, der fordredes af en husmoder 
i et hjem, hvor konen selv skulle besørge hele husførelsen. Hr. Fenger var 
heller ikke meget erfarene i det huslige arbejde; men var dog dygtigere end 
fruen. Når der så skulle udrettes et eller andet meget nødvendigt arbejde, 
kaldte Fenger på en banearbejders kone, hvis stue var lige oven over Fengers. 
Denne kone måtte også besørge alle byærinder hos bager og slagter osv. Hr. 
og fru Fenger gik ikke selv byærinder; dette var under deres værdighed.

Hr. Fengers eneste beskæftigelse var ellers at gå på jagt, undertiden led
saget af fruen, der også havde sit jagtudstyr. Hun brugte det dog ikke meget; 
hun havde jo også et lille barn at passe.

Man kunne jo spørge om, hvad de levede af, da de jo ikke tjente noget. Jo 
hver måned kom fra Sverrig en vistnok temmelig betydelig pengesum. Når 
disse penge kom, levede de højt, så bankede Fenger på gibsdækket under loftet, 
så vidste Sine, at hun skulle komme. Hvis hun ikke hørte det straks, og det 
varede lidt, inden hun kom, modtog Fenger hende gerne med disse ord: »Har 
Sina ikke hørt, at jeg knakkede på!«

Fenger var meget hidsig og opfarende, og hans ordre skulle adlydes straks.
Hvor pengene kom fra i Sverrig, fik vi jo intet at vide om; men undertiden 

kunne Fenger lade et ord falde om sit gods og sin godsforvalter »deroppe«, 
som han sagde. Men hvor deroppe var, fik man ikke noget at vide om. Juveler 
og andre fine og kostbare genstande havde de. Deres møbler var ellers noget, 
de havde købt her i Danmark.

Engang hr. Fenger og min fader talte sammen om Rusland (hr. Fenger 
fortalte nemlig, at han havde været i »Rysland«, som han sagde), sagde min 
fader, at han hellere ville være bødker i Danmark end kejser i Rusland (det 
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var dengang, nihilisterne i Rusland efterstræbte kejseren). »Hvorfor dog?« 
sagde Fenger. »Jo,« svarede min fader, »kejseren kan jo risikere at blive 
sprængt i luften hvert øjeblik.« »Ja,« svarede Fenger, »men han har jo også 
mange fornøjelser. Hvis en mand f. eks. fornærmer ham, har han den for
nøjelse, at han kan slå ham ned på stedet.« Det kaldte hr. Fenger en stor for
nøjelse.

Landets love havde Fenger stor respekt for. Når han hørte, at noget skete 
ifølge landets love, bøjede han sig altid og turde ikke modsætte sig det.

Deres lille barn døde lige før jul, og Fenger ville da ikke have det begra
vet; men ville have det med, når de rejste. Min fader lod ham da vide, at det 
ikke var lovligt at have liget af det stående i huset i længere tid. Det var efter 
landets lov. Så blev barnet begravet.

Fenger havde en stor jagthund, som hed Kares. Den stod bunden omme ved 
køkkendøren; men fik ofte et kalvehovede eller kødben at gnave inde i køk
kenet. Familien levede nærmest som på feltfod. Renlighed var der jo ikke 
meget af. Hr. Fenger kunne godt se det; thi da de rejste, lejede han Sine til 
at gøre rent efter dem. »Har vi levet som nogle svin, vil vi dog ikke rejse 
herfra som nogle svin!«

Hvorfra og hvorledes denne svenske familie var kommet til »Bakbo«, véd 
jeg ikke. Heller ikke fik nogen at vide, hvorhen de rejste fra Laven. De tog 
med toget og forsvandt.

Der gik selvfølgelig nogle rygter om dem; men ingen vidste noget ud over 
rygter.

Fra temmelig pålidelig kilde er for mig oplyst, at hr. Fenger var svensk 
adelsmand og havde været officer i den svenske hær; men havde i hidsighed 
begået et drab, måske i en duel, og måtte så af denne grund flygte til Dan
mark for at unddrage sig straffen. Han var jo også bange for at støde an mod 
de danske love; dette kunne jo føre til udvisning og hjemsendelse til Sverrig. 
Hans hustru, fortæller samme kilde, havde været hofdame ved det svenske 
hof. En dame i slig en stilling var selvfølgelig heller ikke vant til husligt 
arbejde og forstod heller ikke at passe børn, hvorfor deres barn jo også døde.

Dette er i korte træk, hvad jeg kan oplyse om den svenske familie. Om min 
hjemmelsmand til disse sidste oplysninger har været rigtigt underrettet, véd 
jeg ikke; men umuligt er det ikke — meget tyder derpå.

Inden vi forlader Laven stationsby skal ganske kort omtales de forskellige 
stationsbestyrere, der har været ansatte ved ovennævnte station siden banens 
anlæg.

De skulle jo foruden at varetage statsbanens interesser jo også betjene 
oplandets beboere både hvad angår person- og godstrafik.

Disse stationsbestyrere har vist alle på en enkelt undtagelse nær røgter 
deres hverv upåklageligt og betjent både statsbanerne og de rejsende fra nær 
og fjern på bedste måde. For stationsbyens beboere har det jo også været af 
betydning, at stationsbestyrerne har vist tjenstvillig opmærksomhed mod de 
mange turister, der passerede stationen.
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Stationsbestyrere på Laven station

Efter Skanderborg-Silkeborgbanens åbning den 2. maj 1871 har følgende 
stationsbestyrere været ansatte ved Laven station:

1) H. C. F. V. Rasmussen, født i Ullersløv pr. Nakskov den 9- septbr. 1825. 
Stationsforvalter i Laven fra den 1. maj 1871—30. juni 1875. Forflyttet til 
Lem. Død den 25. november 1879-

Stationsforvalter Rasmussen var en lang og tynd, krumrygget skikkelse med 
en gennemtrængende, tynd fistelstemme. Han så ud, som om han frøs hele 
tiden.

Mens Rasmussen var i Laven, løb et lokoomtiv på grund af fejl sporskifte 
ad et sidespor ind gennem pakhuset og over gården ind i forvalterens køkken 
eller spisekammer, hvor det endelig standsede. Rasmussen blev da forflyttet 
til den vestjydske station Lem.

I Laven anskaffede Rasmussen sig en lille, gammel dampbåd, der fik nav
net »Fossen«. Den blev senere overtaget af bådejer Mølbæk, Silkeborg, som 
brugte den til turistsejlads på Himmelbjergsøerne i mange år.

2) Forvalter C. N. Knutzen.
Forvalter Rasmussens eftermand som stationsbestyrer i Laven var lige den

nes modsætning, stor og svær, en rigtig kæmpeskikkelse.
C. N. Knutzen, født i Flekkefjord i Norge den 25. december 1840, sta

tionsforvalter i Laven fra den 1. juli 1875—31. december 1884, da han blev 
afskediget.

Den store nordmand, der var student, havde mest lyst til scenen, opnåede 
også at blive optaget blandt en trup skuespillere, der gav forestillinger i Dan
mark. — Knutzens pengeforhold var altid i en sørgelig forfatning. Men til 
sidst fik han en chance desangående. En skuespillerinde af et ikke helt uplettet 
rygte havde haft et intimt forhold til en højerestående embedsmand. Da dette 
fik følger, blev Knutzen mod at gifte sig med hende lovet et embede. Knut
zen tog mod tilbudet og blev da stationsforvalter i Laven.

Der gik en tid; men det varede ikke så længe, inden kassen kom i uorden. 
Hans pengepung var altid tom. Man sagde i Laven, at Knutzen aldrig havde 
mere end IVz skjorte i vask på tiden. — En tid reddede han sig ved lån, når 
eftersynet skulle komme. Møller A. Baastrup, Kjærs mølle, måtte ofte række 
Knutzen en hjælpende hånd. Medens revisionen stod på, ventede Baastrup 
udenfor for at få sine penge med igen. Det ville ikke være sundt at låne Knut
zen pengene for længere tid.

Endelig gik det galt. Revisionen kom uanmeldt, og så stod den jo på 
afsked.

Knutzen var en stor selskabsmand og var velset blandt egnens proprietærer 
og større gårdejere. Ved bordet var Knutzen rigtig i sit es. Han var en rigtig 
grovæder og kunne dertil drikke et stort glas. Han sagde selv, at en gås var 
en dårlig fugl; den var for meget til een, men for lidt til to. Dog, Knutzen 
kunne vist mageligt selv spise en gås.
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Også til nogle af gårdmændene i Mollerup kom han. Man både hentede 
ham, fyldte ham med mad og drikke og kørte ham hjem igen. Man vidste jo, 
at når Knutzen blev fodret godt, kom man ikke til at kede sig.

Nå, Knutzens saga i Laven fik jo en brat afslutning. Efter sin afskedigelse 
i Laven forsøgte han sig på Det kongelige teater; men faldt ved prøven. Nu 
rejste han rundt som oplæser i kroer og forsamlingshuse og fristede derved 
tilværelsen til sin død for en del år siden.

3) F. A. Viale.
F. A. Viale, født i København den 12. januar 1831. Var stationsforvalter 

i Laven fra den 1. januar 1885—30. november 1895, da han tog sin afsked 
og derefter fik han titel af kancelliråd.

Viale var af en helt anden støbning end sine to forgængere. Han var af 
fransk herkomst og en meget fin og dannet mand. Man kunne mærke på 
både hr. og fru Viale, at de begge var udgået fra fine og dannede hjem.

Viale gik ikke på kroen og drak som sin forgænger. Hos ham var sagerne 
altid i orden. Hos sine overordnede var han velanset, hvad også udnævnelsen 
til kancelliråd viser.

I flere år, efter at Viale havde taget sin afsked og var flyttet til København, 
kom hr. og fru Viale hver sommer til Laven og tilbragte en sommerferie dér. 
De logerede sig altid ind hos en privat familie; de ville ikke bo på hotel.

En stor sorg for Viale og fruen var det, at deres to sønner, Aksel og Emil, 
efter en sejltur i åben sejlbåd fra København til Aarhus i slemt vejr blev så 
medtagne, at de begge døde efter nogen tids forløb. Dette lagde vist hr. Viale 
for tidligt i graven.

Viale var den sidste stationsforvalter i Laven. De efterfølgende kaldtes for
standere. Da disses færden i Laven rækker så nær op til nutiden, nævnes kun 
ganske kort nogle data.

4) F. J. P. Sommer.
F. J. P. Sommer var født i København den 11. november 1846.
Stationsforstander i Laven fra den 1. januar 1896—31. januar 1898.
Forflyttet til Sjørring; død den 18. december 1918.
Sommer kunne ikke rigtig enes med en del af stationsbyens beboere. Dette 

var måske grunden til, at han så snart efter forlod Laven.
5) O. T. Johannsen.
Johannsen, født i København den 27. september 1860.
Stationsforstander i Laven fra den 1. februar 1898—4. juni 1903.
Død den 4. juni 1903.
Johannsen var sejlsportsmand og havde en båd, som han efterhånden ud

styrede med større sejl; men samtidig måtte han jo have mere ballast i båden, 
og til dette brugte han stykker af jernbaneskinner, så båden til sidst kun havde 
rælingen lidt over vandlinien. Den 4. juni var han om eftermiddagen sejlet ud 
på søen. Da kom en kastevind, og båden tog lidt vand, der gjorde, at den sank, 
og Johannsen druknede.

Johannsen var vellidt af stationsbyens beboere.
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6) C. B. Brasen. — C. B. Brasen er født den 12. april 1862 i Vonsbæk i 
Slesvig.

Stationsforstander i Laven fra den 1. september 1903—31. juli 1907.
Senere stationsforstander i Sorø, død dér den 18. marts 1927.
7) G. A. Barner.
Barner er født den 26. marts 1861 i dansk skib i Nordsøen; aftjente sin 

værnepligt som løjtnant.
Stationsforstander i Laven fra 1. september 1907—30. september 1915. — 

Forflyttet til Tistrup.
Død den 24. juli 1917.
8) J. C. Beyer.
Beyer er født i Odense den 13. maj 1868.
Stationsforstander i Laven fra den 1. november 1915—31. juli 1926.
Afsked.
9) N. J. Stilling.
Stilling er født i Stillinge den 16. september 1868.
Stationsforstander i Laven fra den 1. august 1926—31. oktober 1932.
Afsked.
10) E. J. Dam.
E. J. Dam, født i Hedensted sogn den 30. juli 1874.
Stationsmester i Laven fra den 1. november 1932—31. juli 1941.
Afsked.
11) J. Isø.
Isø er født i Hørning den 14. april 1885.
Stationsmester i Laven den 1. august 1941—
N. J. Stilling var den sidste stationsforstander i Laven. Stationen blev der

efter bestyret af en stationsmester.

Svejbæk

Indtil omkring år 1900 var i Svejbæk foruden stationsbygningen, et vog
terhus og gården Ludvigslyst, kun nogle enkelte huse, beboede af småfolk.

Spredte over hedefladen lå ligeledes enkelte bindingsværkshuse, beboede 
af folk, der ernærede sig ved at lave træsko. Forhen har vist også boet nogle 
tatere på hedefladen.

Nede i Sejs ved søen lå en samling huse, ligeledes beboede af småfolk, mest 
træskomænd og fiskere; enkelte ernærede sig som bådførere eller pramkarle 
på søerne. Med de store pramme eller kåge blev mange varer i fortiden frag
tede op ad søerne: Mursten fra Lysbro og Silkeborg teglværker, tømmer fra de 
store skove; fra disse ligeledes bøgekævler til træskomændene, og brændetræ 
i mængder sejledes til Laven, hvorfra det fragtedes videre med jernbanen.

Af Linaa kommune betragtedes Svejbæk og Sejs dengang nærmest som et 
fattigkvarter, kommunen kun havde udgifter af. Man sagde, at der i Sejs og
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Ludvigslyse ca. 1900

Svejbæk kun var een mand, man kunne få nogen skar af, og der var af ejeren 
af Ludvigslyst, Kresten Rasmussen.

Om denne mand må lidt nærmere fortælles. Man kan ikke tale om Svej- 
bæk-Sejs i forrige århundrede uden ar nævne Kresten Rasmussen, »stue Kre
sten« eller »Høwkræn«, som han populært kaldtes.

Kresten Rasmussen var som en konge i Svejbæk og Sejs og kaldtes under
tiden også kongen i Sejs.

Det var ikke alene, fordi han var den største ejendomsbesidder; men mest 
på grund af sin imponerende skikkelse.

Kr. Rasmussen var en kæmpeskikkelse, mindst hovedet højere end de fleste 
og dertil svarende bredde og fylde. Kr. Rasmussen var også meget veltalende 
og ikke bange for at udtale sin mening. Han havde et noget brydsk udseende; 
men var ellers meget jovial og afholdt af sine sommergæster, af hvilke han 
havde mange i de år, han drev Ludvigslyst som turistpensionat og restauration. 
Turisterne ville gerne bo hos Kr. Rasmussen på Ludvigslyst, hvor man fik en 
god forplejning.

Kr. Rasmussen er født i Vester Hedehusene i Them sogn den 14. novem
ber 1833 i et fattigt hjem. Ved at sejle på søerne som pramkarl i nogle år 
tjente han til at kunne købe Ludvigslyst, hvilken ejendom han købte af dens 
daværende ejer, Jens Tind, i 1886 for 5500 kr. Som før nævnt drev Kr. Ras
mussen i mange år restaurationsvirksomhed på Ludvigslyst.
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I året 1905 solgte Kr Rasmussen Ludvigslyst til købmand Mehl, Alders
lyst, og flyttede derefter til Silkeborg, hvor han døde den 28. januar 1914. 
Hans kone døde samme sted den 25. november 1927.

Et par historier om Kr. Rasmussen skal fortælles her.
Kr. Rasmussen var i de dage den eneste mand i Svejbæk-Sejs, der var kø

rende. Når der skulle'hentes læge eller jordemoder, gik man altid til »Høw- 
kræn«, og man gik aldrig forgæves. Kr. Rasmussen var altid tjenstvillig.

Engang var Kr. Rasmussen om natten i Silkeborg at hente distriktslæge 
Lund, der var en rigtig bulderbasse, men mente vist ellers ikke noget ondt 
med det.

Kr. Rasmussen fik Lund kaldt op, og denne gav ondt af sig som sædvanlig 
og skældte ud over at være blevet kaldt op om natten. Kr. Rasmussen sagde 
ingenting og fik endelig lægen på vognen og kørte ud i skoven på vej efter 
Sejs. Distriktslæge Lund blev ved med sin skælden og smælden. Da de var 
kommet midtvejs gennem skoven, og Lund stadig gav ondt af sig, tabte Kr. 
Rasmussen tålmodigheden; han syntes, at nu kunne det være nok med det. Nu 
standsede han hestene, steg af vognen og gav sig til at spænde hestene fra.

»Hvad betyder det?« sagde lægen.
»Nu vil a ikke høre længere på den skælden ud,« sagde Kr. Rasmussen, 

»nu rider a hjem med hestene, så kan De sidde her og skælde ud, så længe 
De lyster!«

Nu blev der bedre køb. Lægen måtte bede kønt for sig og var tavs resten 
af vejen.

Hvis ikke, var Kr. Rasmussen sikkert redet hjem med hestene og ladet 
lægen sidde på vognen i skoven.

En historie, som jeg selv har oplevet.
En aften, da jeg var en halv snes år, var jeg sammen med mine forældre 

med toget fra Silkeborg til Laven. I kupéen var bl. a. også Kr. Rasmussen og 
en tømrersvend, der lagde en tung vadsæk fyldt med værktøj op på hylden 
ovenover, hvor jeg sad. Nu havde han ikke lagt den rigtigt, så da toget satte 
sig i bevægelse i Silkeborg, faldt vadsækken med sit tunge indhold ned, og 
jeg havde nær fået den i hovedet. Min fader sagde da, at det var uforsigtigt 
at lægge den, så den kunne falde ned; jeg kunne være blevet slået ihjel.

Svenden svarede da næsvist, at så havde jeg jo bare haft ende på det.
Da tog Kr. Rasmussen fat og skældte svenden rigtigt ud for hans tølper

agtige opførsel. Denne prøvede på at svare igen; men kunne jo langtfra måle 
sig med Kr. Rasmussen. Han måtte til sidst tie helt stille. Da vi nåede Svej
bæk, og Kresten Rasmussen skulle ud, sad svenden og småhostede. Nu sagde 
Kr. Rasmussen, idet han gik ud: »Du har vist en tudse i halsen, min dreng, 
du kan følge med mig ud her, så skal a nok trække tudsen af halsen på dig!«

Nå, svenden skulle selvfølgelig ikke med Kr. Rasmussen ud. Det ville 
heller ikke have bekommet ham vel. Han havde i hvert fald fået et par 
rigtige lussinger. At komme mellem »Høwkræn«s »grabber« havde ikke væ
ret rart.
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Sådan var altså Kr. Rasmussen. Han skulle nok tale de forurettedes sag, 
og han lagde ikke fingrene imellem, hvor han mente, at nogen blev gjort 
uret.

Kr. Rasmussen var også engang medlem af Linaa sogneråd, valgt af sine 
medborgere i Svejbæk-Sejs.

Nu er Kr. Rasmussen borte og mange med ham. — Svejbæk og Sejs 
ligner ikke det, de var, da han levede. Begge steder er nu bygget en mæng
de huse og villaer, både til helårsbeboelse og til sommerbrug. Svejbæk- 
Sejs er ikke noget fattigkvarter nu. Der bor mange velhavere. Kun Lud
vigslyst, »Hø\vkræn«s gamle residens, ser sørgelig ud efter tyskernes øde
læggelser.

Alt i Svejbæk-Sejs er forandret. Midtvejs mellem Svejbæk st. og skolen 
ligger nu en trævarefabrik, og i Svejbæk findes håndværkere og handlende 
af alle slags.

Der er udvikling i den del af sognet.
Kun Svejbæk station og skolen ligner sig selv.
Til sidst skal nævnes navnene på de stationsmestre, der har bestyret statio

nen siden banens åbning i 1871.

1) Peter Carlenius
2) Nielsen
3) Christensen Baunsø
4) C. F. Christensen
5) Larsen
6) Nielsen
7) Laugesen.

Resenbro stationsby

Som den sidste og yngste af stationsbyerne i Linaa sogn må nævnes Re
senbro.

Før jernbanen Silkeborg-Langaa blev anlagt, fandtes, hvor Resenbro sta
tionsby nu ligger, kun kroen, ellers ingen beboelser. Kroen lå som nu ved 
broen, der fører over Gudenaaen. Omkring var kun sandmarker og hedefla
der. Men efter jernbanens åbning i 1908 begyndte man at bygge nogle huse 
langs vejen, der fører efter Voel og Skanderup. Nu findes der en lille sta
tionsby med forskellige håndværkere og handlende. Der findes i byen også 
et børnehjem og et cementstøberi. Byen er i stadig vækst, så der lader til at 
være udviklingsmuligheder.

I sommertiden kommer også en del turister til Resenbro for at drive lyst
fiskeri i åen og for derefter at spise en portion ål i kroen.
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Resenbro

Lidt om mønt, mal og vægt, som man brugte i gamle dage 
Mønt

De almindelige gangbare mønter:
1 specie — 2 rigsdaler
l rigsdaler = 6 mark
1 slettedaler = 4 mark
1 mark = 16 skilling
1 skilling = 3 hvide, alb.

I vore penge var 1 mark = 33 øre.

Lidt nærmere om de gamle mønter

Før år 1500 prægede man i Danmark så godt som kun småmønt. Det er 
først under kong Hans, at man begynder at slå større mønter, guldmønter, 
nobel og gylden 1496.

Før den tid benyttede man, når det gjaldt større summer, udenlandske 
mønter, f. eks. den kølnske mark, der var fin og uforanderlig. Den bestod af 
V2 pd. rent sølv, værdi 37 kr.

Under Chr. III udmøntedes Joachimsdalere, der bevarede deres gangbare 
værdi til 1875.

Fr. II udmøntede dukater, portugaløser og engelot.
Chr. IV: Rosenobel, guldgylden, dukat, portugaløser og guldkroner.
Fr. III: Dukater og guldkroner.
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De 3 følgende konger: Dukater og kurantdukater. Chr. VII: Christiansdorer. 
Blandt andre mønter skal nævnes:

Under Chr. IV: Kronemønt, værdi 226 øre, 11/2 slettedaler = 385 øre.
I Jylland regnedes en mark for 240 penninge, 1 ørtug = 12 penninge, 1 

øre = 36 penninge.
En middelalderlig mark skulle veje 216 g, 1 Viborgmark 0,75, senere 

0,9 g.
1 skp. korn svarede til 1 penning.
Søsling, en lille mønt — 6 penninge, først slået af dronning Phillippa 1424.
Skilling og hvid indførtes af Christopher af Bayern. (Efter 1771 slået i kob

ber og holdt sig i Danmark til år 1873).
Hviden (alba moneta) er en fordanskning af det gamle witten, gjaldt kun 

1/a skilling. Navnet kommer af lat. albus, forkortet til alb., først slået 1397, 
efter 1619 af kobber.

Blaffert, en mønt slået efter tysk mønster = 2 penninge, slået først under 
F. I, sidst 1602 og havde en værdi af Ve skilling.

Klipping, en firkantet mønt, ofte en dårlig mønt, slået, når det kneb med 
penge.

Penning, forkortet d = danarus.
Skilling, forkortet b — solidus, fra 1516—17 uden årstal og bærer beteg

nelsen: »Moneta nova« = ny mønt.
Sterling, slået af Erich af Pommern 1397 og senere af Christopher af Bayern.
1 rigsort = 24 skilling.
1713 udstedtes for første gang kurantsedler.

Lidt om mal og skat pa jorden

Bolinddelingen skete omkring år 1000 og er den gamle betegnelse for den 
jord, der tjente til en families underhold. Navnet hænger sprogligt sammen 
med ordet bolig. Bolet regnedes i Jylland ofte til en værdi af 8 mark guld.

1 mark guld er en middelalderlig jordvurderingsenhed, noget i retning af 
senere tiders hartkorn.

Man ansatte jorden til skyld efter den udsæd, den kunne tage, således, at en 
jord, der kunne tage en mark korn i udsæd, ansattes til en mark sølv i skyld.

I Valdemarstiden ydedes en årlig afgift af 1 mark sølv af 11,5 mark sølvs 
jordværdi.

En plovs land var en almindelig bondegård på 60 tdr. land.
1 ørtug sædeland = 2 tdr. land.
Bolet blev under trevangsbruget 8 agre i hver vang, og de 2 vange med 16 

agre kom hvert år under plov.
Opfindelsen af den svære hjulplov gjorde driftfællesskabet nødvendigt.
Til at trække hjulploven anvendtes almindeligt 8 okser; dertil svarede se

nere, at landsbymarkerne inddeltes i 8 agre.
24 furer udgjorde en ager.
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Rummal

1 ørte rug =10 skpr.
1 ørte byg =12 skpr.
1 ørte havre = 20 skpr.
1 pund = 2 ørte, ca. 6 kg
1 læst korn var 12 pund å 2 ørter
1 læst rug = 30 tdr.
1 læst byg = 36 tdr.
1 læst havre = 60 tdr.

1 ørtug oprindelig en vis vægt i kobber.

Smfirvægt

1 marks vægt = Vi pund
1 let pund = 24 mark
1 1. pund = 28 mark
1 harbo pund = 40 mark
1 td. = 18 let pund
1 td. =11 Harbo pund
1 td. = 8 skpr.

1 harbopund — 14.108 kg.
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Kilder

Linaa sogns kirkebøger (Landsarkivet).
Alling sogns kirkebøger (Landsarkivet).
Dallerup sogns kirkebøger (Landsarkivet).
Odder sogns kirkebøger (Landsarkivet).
Aarhus domkirkebøger (Landsarkivet).
Vistoft Domkirkebøger (Landsarkivet).
Gjern herreds gamle tingbøger (Landsarkivet).
Skanderborg rytterdistrikts skøde og pantebøger (Landsarkivet).
Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokoller (Landsarkivet).
Silkeborg lens jordebøger 1629 og 1661 (Rigsarkivet).
Silkeborg lens regnskaber 1645-46 og 1658 (Rigsarkivet).
Folketællingslister: 1787-1802-1834 osv. (Rigsarkivet).
Beskikkelse af sogne- og budfogeder (Landsarkivet).
Linaa sogneråds gamle forhandlingsprotokoller (Linaa sogneråds arkiv).
Linaa sogns gamle skoleregnskaber (Sognets arkiv).
Gamle bykort.
Ejendommenes matrikler.
Gammel aftægtskontrakt fra Mollerup 1839.
Om oberst Prehn, håndskrift i Det kgl. bibliotek.
Jens Beering: Landsbyskolernes offentlige lærerembeder 1859 (Statsbiblioteket, 

Aarhus).
Gamle skøder og dokumenter (hos sognefoged M. Nielsen, Damgården, Mollerup).
Gamle skøder (hos fru Anna Møller, Hjortgården, Mollerup).
Købekontrakt angående købet af Borupgården, Linaa, 1839 (hos gårdens ejer).
Meddelelser fra de forskellige foreninger og sammenslutninger i Linaa sogn.
Meddelelser fra De danske statsbaners personalekontor.
Meddelelser fra Skanderborg amtskontor om beskikkelse af sognefogeder i Linaa 

sogn.
Biskop Hygums visitatsindberetninger 1738-1764.
Hofmanns fundationer 1755.
Trap: Kongeriget Danmark.
Ældste danske arkivregistraturer.
Johannes Brøndsted: Danmarks oldtid.
Dr. Kr. Hald: Træk af Aarhusegnens stednavne.
Jens Clausen: Dynæs.
Edv. Egeberg: Silkeborg slot.
Edv. Egeberg: Linaa sogn i gamle dage (Aarhus stifts årb.)
Bechker: Danske magasin.
Schytte: Skanderborg amt.
E. T. Kristensen: Folkeminder.
Østjydsk hjemstavn.
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A. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning (Aarhus stifts årb.).
E. T. Kristensen: Danske sagn.
Chr. Heilskov: Vandmøller i Skanderborg amt (Aarhus stifts årb.).
»Viborg samler«.
Dansk biografisk håndleksikon.
Fortegnelse over dimittender fra seminarierne.
Troels Lund: Dagligt liv i norden.
Pontoppidan: Danske atlas 1768.
G. Jørgensen: Den danske kirkes historie 1537—60.
Vaupel: Den danske hær i det 18. århundrede.
Jydske registre.
Jydske samlinger.
Emil Madsen: Jylland i det 16. århundrede.
Thyge Søgaard: Tilstande i Jylland under og efter 1659.
Wiberg: Præstehistorie.
Sophus Elvius: Præstehistorie 1869-84.
Danmarks præstehistorie 1884—1911.
Holbøll: Teologisk stat.
Poul Nedergaard: Kirkelig håndbog.
Chr. A. Jensen: Danmarks snedkere og billedskærere 1536—1660.
Hardsyssel årbog 1907: Ulvenes forekomst i Jylland (Statsbiblioteket).
Hostrup Schultz: Optegnelser om degne og skoleholdere.
H. Hjort Nielsen: Danmarks prokuratorer 1660—1869.
C. Krarup: Stamtavle over familien Hald.
F. R. Friis: Samlinger til danske bygnings- og kunsthistorie.
F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland.
August F. Schmidt: Danske vider og vedtægter.
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Forord

Blade af Linå sogns historie har i mange år været udsolgt og et udtalt 
ønske om at få den genoptrykt er hermed opfyldt.

For at bogen skulle få en større værdi for de mennesker der bor her 
nu, mente vi at sognets udvikling fra ca. 1950 og til i dag burde tages 
med.

Fi har bedt nogle mennesker, bosat her i sognet, som vi ved interes
serer sig for det sted hvor de bor, om at påtage sig opgaven.

Fi takker dem hermed for det arbejde de har udført til glæde for os 
andre, og speciel tak til Hans Kavin med hjælp fra Aksel Strårup for 
koordineringen af stojfet.

Lokalrådet



Sogneråd og deres virke 1954-1970.
Linå Kommune var efter 1954 stadig en udpræget landkommune med ca. 3000 
indbyggere jævnt fordelt over hele kommunen. Efterhånden fik folk øje for de at
traktive områder ved Sejs, Svejbæk og Resenbro. der hidtil tildels var udbygget 
med beskedne sommerboliger hovedsagelig ejet af Københavnere og folk fra 
Ikast-Heming området.

I 1956 - midt i sognerådsperioden, fik sognerådet ny formand, gdr. Daniel Da- 
nielsen, Linå, idet den tidligere formand Henning Hansen, Mollerup, havde søgt 
og fået ansættelse i Skatterådet. Der var stadig ikke megen industri i kommunen, 
men en forventning herom samt den tiltagende byggelyst gjorde, at sognerådet på
begyndte kloakering i Sejs og Resenbro samt lavede et mindre rensningsanlæg i 
Sejs.

I foråret 1958 var der atter sognerådsvalg, der var ikke den store valgkamp, men 
nogle smårivninger og en del jalousi kunne selvsagt ikke helt undgås. Resultatet af 
valget blev, genvalg af gdr. Daniel Danielsen, Linå, tromlefører Rasmus Christen
sen, Sejs, gdr. Mikael Hansen, Mollerup, centralbestyrer Hans Grand. Svejbæk, 
gdr. Niels Nielsen - kaldet »Bakkely«, Linå samt mølleriejer Kresten Knudsen, 
Laven. Undtagen Daniel Danielsen er alle disse senere afgået ved døden. Nyvalgte 
blev murermester Niels Mortensen, Resenbro, specialarbejder Egon Thomasen, 
Laven, og gdr. Aksel Strårup, Hårup Østergård.

Daniel Danielsen. 1956-1962
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Ved det konstituerende møde blev Daniel Danielsen genvalgt til formand uden 
modkandidat og tromlefører Rasmus Christensen valgtes til Socialudvalgsfor
mand. Kæmner var stadig Magnus Nielsen, Linå. Selv om oplægget til valget var 
gået ret fredeligt, var kandidaterne selvfølgelig valgt efter deres politiske tilhørs
forhold, og de fordelte sig med Daniel Danielsen, Hans Grand og Aksel Strårup 
for VENSTRE - Kresten Knudsen på IM.listen - Mikael Hansen, RADIKALE - 
og Rasmus Christensen. Niels Chr. Nielsen, Niels Mortensen og Egon Thomasen 
for SOCIALDEMOKRATIET. Der blev afholdt sognerådsmøde 2 gange om må
neden, om vinteren var møderne om eftermiddagen om sommeren om aftenen. 
Alle møderne holdtes i sognerådssalen i det i 1955 indviede alderdomshjem 
»Skrænten«, hvor der også var kæmnerkontor, og eftermiddagsmødeme honore
redes med kr. 10,- aftenmødeme med en kop kaffe. Det kommunale arbejde skete 
i stor fordragelighed uden opdeling i diverse udvalg, skulle der f.eks. indkøbes for
skelligt materiel udpegedes der et udvalg af dem som man mente havde de bedste 
forudsætninger til løsning af opgaven.

Der var sjældent afstemning om sagerne, kun uenighed om fordelingen af skat
tebyrden mellem person- og ejendomsbeskatning kunne give anledning hertil. De 
fleste landmænds indkomstansættelse skete efter et skønnet privatforbrug, idet 
kun ganske få havde et egentlig regnskab at fremlægge. Det kan i denne forbindel
se nævnes, at skatteansættelserne blev samlet i et lille hæfte, der som årets bestsel
ler kunne købes for - een krone. Ellers var det mest hverdagens problemer, der 
optog sognerådet, ansøgninger om tank til farvet benzin, udstykningssager, skel
forandringer, vejstridigheder m.m.

En større begivenhed i slutningen af denne sognerådsperiode var ibrugtagnin
gen af Sejs skole i foråret 1959. Den blev markeret med en indvielsesfest med del
tagelse af bl.a. afd. amtmand Schau, Skanderborg, afd. amtsskolekonsulent Hjort 
Hald, Gedved, og afd. arkitekt Knud Sørensen, Svejbæk, som havde tegnet skolen. 
Den blev af talerne betegnet som en smuk og praktisk skole, som langt fremover 
ville kunne dække kommunens behov. Denne forventning skulle dog vise sig ikke 
at slå til og flere tilbygninger kom senere til, hvor også forslag om en helt ny 2eta- 
ges skole øst for den bestående havde været inde i billedet.

Tiden for sognerådsperioden var nu ved at udløbe og i foråret 1962 var der så 
sognerådsvalg. De partipolitiske linier var nu blevet lidt skarpere og Socialdemo
kraterne udgav en valgavis, som efter nogens mening indeholdt vildledende oplys
ninger, hvilket gav anledning til nogen debat i dagspressen. Sognerådsformand 
Daniel Danielsen ønskede ikke at fortsætte, og udfaldet af valget blev herefter- 
genvalg af Hans Grand og Aksel Strårup fra VENSTRE, Niels Mortensen og Egon 
Thomasen fra Socialdemokratiet, nyvalg af gdr. Herluf Nielsen, Mollerup for 
I.M., falckinspektør Hans Jørgen Christensen, Sejs, Jacob Jacobsen, D.U.I.hjem
met, Sejs, fra Socialdemokratiet og gdr. Jacob Pedersen, Linå og Henry Møller, 
Sejs, fra Venstre. Til sognerådsformand for perioden 1962-66 valgtes ved konsti
tueringen Aksel Strårup. Magnus Nielsen, Linå, fortsatte som kæmner. Udviklin
gen gik nu virkelig stærkt, og det nye sogneråd fik mange vanskelige opgaver at 
tage stilling til. Der blev derved et stigende behov for kontrol og planlægning.
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Aksel Slrårup. 1962-1970

hvorfor man vedtog at lade landinspektørfirmaet Werner Nielsen, Silkeborg, 
udarbejde et dispositionsforslag for kommunen.

Alting skete nu så hurtigt, at sognerådet fandt det nødvendigt at ansætte en 
kommuneingeniør til at lede udviklingen, og man ansatte så ingeniør Gunnow- 
Nielsen, Silkeborg, i embedet. Nye krav til kommunen viste sig ret hurtigt. Der 
blev brug for endnu en udvidelse af kloakeringen i Sejs, så hele området blev af
vandet, bestående renseanlæg blev pumpestation, og efter at en deputation med 
bl.a. dommer Huno von Holstein og kredslæge Maegård i spidsen havde været på 
Sjælland og set igangværende renseanlæg der, blev et større bakteriologisk rense
anlæg anlagt på Peter Jensens eng og med Silkeborgsøeme som recepint. Anlæg
get var færdigt i 1965 og blev betegnet som noget af det ypperste, der fandtes på 
det tidspunkt.

En alvorlig sag, der nu trængte sig på var affaldsproblemet. Der blev tømt skrald 
af alle mulige tilfældige steder, hvorfor sognerådet i første omgang sendte en skri
velse ud til alle husstande i Sejs-Svejbæk, hvori man belyste problemet og bad be
boerne tilkendegive deres indstilling til sagen.

Beboernes reaktion var af en sådan art, at sognerådet fandt anledning til at ind
købe og omdele skarnkasser til alle husstande. Skarnkasserne blev tømt en gang 
om ugen, og afgiften herfor var kr. 50,- årlig, det var i 1965.

Deponeringen af skraldet var nu under kontrol, men den større samlede ophob
ning på lossepladserne gav samtidig anledning til en ny gene, nemlig en stærk for
øgelse af rotteplagen. Spørgsmålet var alvorligt, og for at komme denne plage til 
livs indkøbte man en »Reno« vogn, hvor vådt og tørt affald blev blandet i en rote
rende cylinderisk beholder og efter aflæsning blev en meget varm masse, hvor in
tet kunne leve. Denne nye måde for indsamling fungerede stort set udmærket og 
gav senere anledning til samarbejde med Ry og Them kommuner. Det skal dog i 
denne forbindelse nævnes, at enkelte var meget vrede over denne indblanding i 
privatlivet.

Man var nu nået frem til 1966, tidspunktet for det sidste sognerådsvalg inden 
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kommunesammenlægningen. Til sognerådet genvalgtes Hans Jørgen Christensen, 
Sejs, Jacob Jacobsen, Sejs, Niels Mortensen, Resenbro, Egon Thomasen, Laven, 
alle fra Socialdemokratiet, Aksel Strårup fra Venstre. Nyvalgte blev Martin Jør
gensen, Sejs, fra Venstre, Anker Pedersen, Laven, for I.M., Johs. Mikkelsen, Svej
bæk, fra Radikale og Ole Pedersen, Sejs, fra Konservative.

Sognerådet konstituerede sig med Aksel Strårup som formand, Johs. Mikkelsen 
som næstformand og Niels Mortensen som socialudvalgsformand.

En støt voksende befolkning medførte en udvidelse af personalet i administrati
onen, der nu bestod af kæmner Magnus Nielsen, 2 elever og kommuneingeniør 
Knud Krogh, idet den tidligere kommuneingeniør Gunnow-Nielsen havde sagt 
sin stilling op og var rejst tilbage til Silkeborg. Kort efter fik kommuneingeniøren 
en teknisk tegnersom medhjælp, idet mange planlægningsopgaver kunne løses på 
»hjemmefronten«, hvilket både var hurtigere og billigere.

Umiddelbart efter det nye sogneråds tiltrædelse søgte Skanderborg Amt’s Bolig
selskab om kommunegaranti til opførelsen af 21 enfamiliehuse på et areal langs 
Skærbækvej, ejet af Alfred Madsen og da sognerådet valgte at støtte projektet, blev 
husene opført ret så hurtigt. Boligselskabet ønskede senere at opføre flere huse, og 
efter sognerådets opfordring til at ændre lidt på bebyggelsens ensartede præg, blev 
der opført yderligere 12 boliger. I denne forbindelse bør det vel nævnes, at bolig
selskabet skiftede firmanavn til »Midtjydsk Boligselskab« idet Skanderborg Amt 
som sådan blev nedlagt. Der var nu livlig byggeaktivitet rundt om i kommunen, 
hvilket bl.a. medførte, at man måtte etablere et større og mere effektivt rensean
læg i Resenbro, og man lavede så det andet biologiske renseanlæg i kommunen.

Hårup
Der var nu ved at komme fart over fabriksbyggeriet, en far og søn i Hjallese ved 

Odense havde lavet cementfliser der i nogle år og udvidet med nye emner, bl.a. 
strækbeton, hvilket havde været så stor en succes, at fabrikken ikke længere kunne 
klare sig med sit nuværende produktionsareal og derfor var på udkig efter et pas
sende areal i Midtjylland. Man havde været langt inde i forhandlinger med Låsby 
kommune, men sognerådet i Linå kom i forbindelse med firmaets leder, direktør 
Erik Pedersen, der redegjorde for de krav firmaets produktion af lange og tunge 
elementer i strækbeton stillede til især vejnettet.

Gdr. Holger Hjorth, Linå ville gerne sælge sin gård »Dyrehaven«. Arealet var 
velegnet og prisen rimelig, og man fandt ud af at skaffe adgang ud til Askhøjvej, 
idet kommunen lovede at forbedre frakørselsforholdene, så tingene kunne funge
re. Firmaet beskæftigede i Hjallese henved 200 mand, så forventningerne var sto
re, da det var meningen at »Special Beton« på Linå mark skulle nå op på samme 
arbejdsstyrke. Det skortede ikke på velvilje hverken fra skovrider eller fra jord
lovsudvalgets side, Emanuel Vestbo, der var til møde i Århus, blev hentet til Linå, 
hvor han godkendte, at arealet overgik til anden anvendelse, og efter at alle god
kendelser var indhentet gik fa. Jacob Ottesen igang med planering af arealet. Byg
geriet kom snart igang og produktionen begyndte, i starten først i fri luft med var- 
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metiIførsel nedefra under støbningen, så de tunge elementer kunne flyttes allerede 
dagen efter støbningen, men i den efterfølgende vinter opførtes en støbehal af an
selige dimensioner.

Begyndelsen var meget lovende, men det skulle senere vise sig, at forventnin
gerne var skruet for højt op, og efter at have ligget delvis stille en lid skiftede fir
maet ejer og blev overtaget af et beslægtet firma i Fiskbæk og hedder nu »FIBO- 
ment«, produktionen er stadig beslægtede emner.

Selve gården »Dyrehaven« lå der stadig, og firmaet havde ikke særlig brug for 
den, der skete så det, at Linå kommune kom i forbindelse med et firma i Roskilde, 
der var ekspanderet og kommet i pladsnød og som var interesseret i beliggehed 
langs tværlinien A 15. Dette firma havde været i forhandlinger på Herningkanten, 
men valgte nu Linå, hvor det under navnet N. P. Burup og Søn fortrinsvis beskæf
tigede sig med produktion af Staldventilation. Personalet fra fabrikken i Roskilde 
blev inviteret til at bese den nye fabrik i Linå, der var i den anledning festmiddag 
på Linå kro med efterfølgende sejltur på Himmelbjergsøeme.

En støt og rolig produktion udvidet med mere avancerede emner krævede sene
re en udvidelse i 1970eme, men da der efter kommunesammenlægningen viste sig 
at være visse vanskeligheder med at fa de nødvendige tilladelser hertil, valgte man 
at købe grund i industrikvarteret Nord for Silkeborg, hvor man stadig udvider. De 
ovennænvte firmaer blev begge placeret i Landområde eller som det senere kom 
til at hedde landzone, derfor bestemte sognerådet sig til at søge etableret et indu
striområde i Haarup. Der blev nu efter luftfotografering udført en topografisk 
kortlægning af området og forhandlet med de forskellige myndigheder, der ville 
blive berørt af formålet, og man mødte overalt megen forståelse og velvilje uden 
dog at fa projektet færdigbehandlet inden kommunesammenlægningen.

Skønt planerne for industriområdet ikke var helt færdigarbejdet, var der allige
vel så stor sikkerhed for godkendelse, at byggeriet »Neptun« besluttede sig til at 
flytte til Hårup i efteråret 1969 og kort efter blev der kontakt med fa. John Gros- 
bøll, der også flyttede sin virksomhed Jetex kaldet, fra Silkeborg til Hårup.

Oprettelsen af industriområdet gav også anledning til planlægning afen udvi
delse af vejnettet syd om Hårup, planer om nedadgående trafik og stagnerende in
dustribyggeri næppe vil blive gennemført i en overskuelig fremtid. Dette var to 
virkelig store produktionssteder, hvoraf byggeriet »Neptun« senere har udvidet 
ganske betydeligt, medens Grosbøll’s virksomhed har skiftet ejer og er overtaget af 
»Danfoss«. Under det nye ejerskab er også denne virksomhed udvidet betydeligt 
og har sikret sig store arealer for eventuelle fremtidige udvidelser. Hårup fik i den
ne periode tilgang af mange virksomheder, på hjørnet af Borgdalsvej og Århusve
jen etablerede et bolighus »Laust’s Bolighus« med gode store udstillingslokaler, 
desværre døde ejeren, enken forsøgte at føre forretningen videre, men valgte til 
sidst at sælge den, hvorefter den overgik til en Automobilforhandler, Poul Knud
sen, der har forhandlingen af Fiat biler. Nævnes skal også 2 unge mænd - Ole 
Christensen og Finn Nielsen - der fra et beskedent værksted begyndte produktio
nen af maskiner til cementvarefremstilling. Det viste sig ret hurtigt at der kunne 
afsættes en større produktion end det lille værksted og de to kunne klare, hvorefter
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Danfoss, Silkeborg

værkstedet blev udvidet til det dobbelte og flere personer ansat. Der gik kun nogle 
tø år, før også disse lokaler blev for små, og man købte derfor en betydelig større 
nærliggende grund, hvor der efter nogle overvejelser blev opført en væsentlig stør
re fabrik. I mellemtiden var de to fabrikanter enedes om at skilles og Finn Nielsen 
etablerede sig som bygmester, medens Ole Christensen fortsatte som le era vir 
somheden. Produktionen blev efterhånden lagt over på store computer sy 
blandingsanlæg m.m., hvoraf en stor del gik til export. ... r

Fabrikken, Hårup Maskinfabrik A/S, har senere foretaget ere u vi 
den må vel idag betegnes som en af de største i Norden indenfor brancn .
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Hårup Maskinfabrik i dag

Værkstedet, hvor dette begyndte er nu autolakeri og drives af Aksel Petersen.
På den modsatte side af Hårupvejen var der også under beskedne former i en 

nyopført fabrikshal påbegyndt en produktion af Leca-staldventiler, havefliser, 
Leca-isoleringssten m.m., men ejeren af fabrikken A. Winfried døde 1961 og den 
blev ført videre af Aksel Bækhøj, der udvidede og mere end fordoblede produkti
onsarealet. Virksomheden begyndte at levere færdigbeton, en produktion der blev 
aktuel for den stærkt expanderende byggeindustri, og der leveres nu færdigbeton 
over hele Midtjylland.

Flere andre virksomheder fandt vej til Hårup, bl.a. 2 automobilforhandlere, et 
mindre savværk, der senere gik over til salg af bl.a. havemøbler.

Ud over alle disse nye aktiviteter må det ikke glemmes, at der allerede i 50eme 
var kommet en virksomhed til Hårup, nemlig nu afdøde ingeniør Kristian Otte- 
sen s entreprenørvirksomhed, der fortrinsvis beskæftigede sig med større entre
prenørarbejder overalt i landet og efterhånden i højere grad med reparation af en
treprenørmateriel. Efter Kristian Ottesens død overtog sønnen, Jacob Ottesen, le
delsen af virksomheden, men desværre omkom han ved en bilulykke under en fe
rietur i England i påsken 1976 og firmaet ejes idag af entreprenør Poul Hansen 
A/S.

Al denne aktivitet i området nødvendiggjorde et nyt kloakprojekt, idet regnvan
det fra de store tagflader og parkeringspladser såvel som afledningen fra den store 
vandforbruger, Bryggeriet Neptun, krævede en større kapacitet.

Det var nu så heldigt, at der var lidt overkapacitet i Sejs renseanlæg, og selv om 
denne var tiltænkt Sejs-området, fandt man det rigtigt at lade Hårup, som para-
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Bryggeriet Neptun

doksalt nok blev kaldt for noget af det tørreste, der fandtes, næst efter ørkenområ
der, afvande til Sejs. Det var jo en betydelig afstand, men der var ingen problemer 
med fald på ledningen, der bortset fra et ganske kort stykke kunne placeres i ringe 
dybde.

Resenbro
c r tiprkt pres på bestående byg 

Med tidens overvældende byggeaktivitet u gt a s er^ende]se afat Linå kom- 
gegrunde og dermed hurtigt stigende grundpriser,08 besluttede sognerådet at 
mune efterhånden ikke var en udpræget lan °æ ■ jn(je]jgt; at landkommu- 
prøve at råde bod herpå. Det var endnu ikke sær18 håndværkere i Resenbro 
ner etablerede sig i byggemodning, men da et par p udstykning af et
havde købt et mindre areal i nærheden af byen og nte sognerådet det for
antal grunde med efterfølgende byggeri af Par^ absolut attraktivt area
nuftigt at foretage byggemodning på et noget ' 1 entreprenør Anders Vo > _ 
og gik i forhandling med ejeren af »Skærbæ ga ’ nien udpræget $an . 
Arealet var noget kuperet, nogle steder afgrave 8 forhandlinger en teP
og derfor forholdsvis billig at byggemodne, e w en go 
hvt, det var en handel, hvor begge parter syn e , der var opnae
Der blev udarbejdet forskellige udstykningsPå g™nd a‘er. 
hed om hvilken, kunne man gå over til en e set på arealet, m 
beliggenhed ved skovgrænsen, havde frednings 
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ne blev godkendt og eneste betingelse blev, at der skulle tilstræbes en grundstør
relse på 1000 m2. Enkelte blev lidt større andre lidt mindre, men gennemsnittet 
blev godt 1000 m2. Da arealet lå ud til amtsvejen - Randers landevej - måtte også 
amtet spørges, og der blev herfra forlangt opsat ubrudt hegn langs med udstyknin
gen, dette blev udført af amtet. 1 forbindelse med udstykningen havde man fået 
den tanke, at det kunne være rart for de kommende beboere, om de kunne få ad
gang til Gudenåen, og man indkøbte så et areal på ca. 4000 m2 med tilhørende 
adgangsforhold. Amtsvejvæsenet modsatte sig imidlertid, at der på denne måde 
blev trafik over vejen, med deraf følgende fare for færdselsuheld, men godkendte 
efter forhandling etablering af en gangtunnel mod betaling af et nærmere fastsat 
beløb. Alt syntes nu i den skønneste orden, men der blev dog en lille forsinkelse i 
planerne, idet en del af arealet godt nok tilhørte »Skærbækgården« men var mage
skiftet med D.S.B. og dette var endnu ikke ordnet matrikulært. Det gav anledning 
til bange anelser, for man sagde i ramme alvor at en hastesag for D.S.B. var ca. 25 
år. Et udvalg tog nu til København for bl.a. at tale med D.S.B. og der skete da det 
pudsige, at de nødvendige dokumenter fra matrikeldirektoratet netop var modta
get, så udvalget rejste glade hjem og man kunne nu gå igang med licitationen for 
hele arealet, hvilket jo både forenklede og billiggjorde projektet.

Resultatet af licitationen blev, at »De cooperative« i Silkeborg fik arbejdet. 
Imidlertid opstod der nu pludselig en hindring, idet banken meddelte, at kommu
nen ikke kunne låne de nødvendige penge til foretagendet, men ved forhandling 
og velvilje fra banken blev sagen afklaret og pengene bevilget. Vandforsyningen til 
bebyggelsen blev efter tilladelse fra Nationalmuseet etableret i et fredet hedeareal, 
som kommunen tidligere havde købt for 50 øre pr. m2. Der blev lavet 3 boringer, 
som gav rigeligt med vand og senere opført et vandværk med de fornødne filterag
gregater. Salget afgrunde gik udmærket, kr. 10,- pr. m2 byggemodnet, men beta
ling af tilslutningsafgift til vandværk og rensningsanlæg. Grundene blev fortrins
vis solgt til private, men også nogle håndværkere købte og bebyggede disse nogle 
til eget brug, andre til videresalg, og inden der var gået 2 år var der så solgt ca. 100 
grunde. Der skete nu en stagnation i byggelysten, hvorfor kommunen tilbød nogle 
håndværkere, der hidtil kun kunne købe 1 grund, at de nu kunne få skøde på et 
yderligere antal grunde, og på den måde lykkedes det ret hurtigt at fa udsolgt. Der 
var udlagt et mindre areal til erhvervsområde men der viste sig ikke større interes
se for udnyttelsen af dette, idet kun en købmand åbnede en forretning og resten 
blev så udstykket til parcelhusgrunde, der også hurtigt blev afsat. Efterspørgslen 
efter byggegrunde var stadig følelig, og kommunen købte derfor et areal af pels
dyravler Oluf Pedersen. Arealet lå i umiddelbar nærhed og det blev ved dette køb 
muligt at fa en parallelvej til Randers-landevejen ført igennem, den kom senere til 
at hedde Sensommervej. På det nye areal blev der afsat plads til en børnehave, den 
blev opført i vinteren 1969-70 og det blev den sidste byggesag Linå kommune stod 
for.

Bygmester Johs. Jensen, Gjern, ønskede sig et større areal ind mod Langåbanen, 
der dengang stadig var befærdet, den blev nedlagt 1971. Det var hans agt at opføre 
et boligkompleks med 8 lejligheder, og købet af arealet blev til stor nytte for kom-
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munen, idet Johs. Jensen efter aftale med kommunen betalte så stort 
grunden, at kommunen ikke kom i likvide vanskeligheder ved handelen 
pelsdyravler Oluf Pedersen. • . oOskilde-

En energisk entreprenør S. K. Jensen, Voldby av e no at s)å
ring skulle nedlægges og at motorsportens folk sa sig om e
sig ned. Han så på et areal i Skellerup og aftalte ø sogneråd for at få
hvorefter han søgte de forskellige myndigheder deriblandt L tages
lov til at oprette en motorbane. Det var en noget specie en længere
stilling til med hensyntagen til befolkningen, og et v ekomme ønsket. 
debat om spørgsmålet, at stemningen var positiv or a erne gik igang æed

Resultatet blev en
Planering m.v., idet man dog forinden havde jen 15/5-1966 kunne m 
hannes Madsen. Arbejdet med anlægget gik stærkt, og af borgmester Erhard 
så indvie den nye bane »Jyllandsringen« med invæ den t 7 km lange bane.
Jacobsen, Gladsaxe, og et stort internationalt motor• m v s|et ikke varm _

Det viste sig hurtigt, at tilkørselsvejen, parkering tilskuere den første ag 
stlllet på den vældige tilstrømning - der var ca. • ^ne forvoldte, men » 
°8 der kom også en del protester over den uro, men man tog
Sen« var nu en kendsgerning og var kommet or tekniske
ensyn i det omfang, det var muligt. f te pennanente kore _
Samme år oprettede FDM på lejebasis Europa tilgængelige fo ‘

anlæ8 På »Jyllandsringen« og i 1967 blev glatførebanem 
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delige bilister. Senere er kørelærere rykket ind med deres elever og en lang række 
virksomhedersender medarbejdere på køretekniske kurser, nævnes kan Civilfor
svaret, Rigspolitiet, flere olieselskaber og chauffører fra større transportvirksom
heder. Maj 1974 købte FDM »Jyllandsringen« og siden er antallet af kursister ste
get betydeligt, man regner med at antallet af kursister og besøgende er omkring 
150.000 i løbet at et år. Ved siden af »Jyllandsringen« blev der i 1968 indretteten 
Campingplads, der har alle moderne bekvemmeligheder og skønt højt beliggende 
gode læforhold. Også campingpladsen ejes af FDM og besøges årligt af ca. 30.000 
campister.

1 1965 indviedes der ikke langt fra »Jyllandsringen« en meget smukt beliggende 
golfbane. Initiativet til denne blev taget af brygger Nissen »Neptun« og efter ihær
dig søgen fandt man frem til de pågældnede arealer, der ejedes af fru Olga Hou- 
møller. Ved forhandling enedes man om en pris på 170.000 kr., arealet var 150 
tdr. land. Banen var fra starten en 9-hullers bane men blev i 1968 udvidet til en 
18-hullers bane. Den optager 40 tdr. land, er anerkendt som international kamp
bane og regnes for en af de bedste i Europa.

Mens man afviklede Europamesterskabeme i 1973 brændte klubhuset, som var 
opført i 1970, men allerede året efter blev der opført et nyt magen til, så medlems
skaren som idag tæller 750 har et dejligt samlingssted.

Anlægget med klubhus ejes af Silkeborg Golf A/S med Golfklubben som lejer af 
anlægget. Golfklubbens formand er Irs. Poul Christensen, den har en engelsk træ
ner, Graham Townhill, og har allerede fostret spillede på dansk topplan.

Aktiviteter som ovennævnte har selvsagt stor betydning for området, dette har 
bl.a. givet sig udslag i, at ejeren af Resenbro Kro, Sam Eyde, der da den gamle rej
selade nedbrændte i 1979 fik udarbejdet tegning til et nyt gæstehus på samme sted. 
Lokale håndværkere blev sat på byggearbejdet, og i påsken 1981 kunne man ind-

Resenbro Kro
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vie det nye gæstehus, en vinkelbygning på 600 m2 nier| ,, 
hyggelig gårdhave på sydsiden. iea ‘2 dobbeltværelser o8 e

Udviklingen viste sig også på andre områder det ■
»Rødegård« kom i 1966 i pladsnød. Det var begyndt nna^6 alderd°™hjem 
mer Og med ganske få beboere, hvis antal voksede med meget beskedne *°r- 
dervejs var foretaget en del om- og tilbygning var tilsvn e’ °8 Se'V om derun- 
freds med forholdene, så ejeren, P. Liisberg, fik valget ™yndl8hedeme ikke til- 

let af beboere eller udvide bygningsarealet betydeligt "b æ™ f nedbringe an'al- med vanskeligheder, der for ejeren syntes uoverkommelig n Var forbunden 
den situation til Linå Sogneråd og spurgte, hvad man kunnet n" henvendte>' 
sit eget alderdomshjem »Skrænten« og det var besnæret n ' æ °P' Linå havde 
var lokale, men samtlige nabokommuner, herunder også der
re på »Rødegård«, så da sognerådet havde givet tilsagn om en n 8’ beboe' 
støtte, enedes man om al indkalde samtlige ind æ ende / f°m for
at høre om der var interesse for at bevare hjemmel f°r

Mødet, der var besøgt af samtlige indbudte med undtagelse af repræsentanter 
fra fjerntliggende kommuner og borgmester Aage Christensen, Silkeborg, forløb 
ganske fredeligt og alle var positive for tanken om udbygning.

På spørgsmålet om denne interesse kunne give sig et eller andet kontant udslag, 
var reaktionen dog mindre positiv, - det må Linå sogneråd se at klare! Sognerådet 
tilbød nu ejeren at forestå udvidelsen af »Rødegård«, mod at den overgik til at 
være »selvejende institution«. Hensigten hermed var, at hjemmets drift skulle hvi
le i sig selv, ingen skulle tjene eller tabe på driften, der skulle baseres på et forud 
fastlagt budget, der skulle vise »Dagsprisen« på beboernes ophold. En sådan insti
tution kan fa betydelige lån, forudsat at der disponeres over en vis egenkapital, 
gjort bekendt hermed erklærede ejeren sig indforstået og man fik aftalt, hvordan 
det skulle gøres.

Linå Alderdomshjem
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Institutionen skulle overtage det bestående hjem, prisen fandt man frem til ved 
at lade 4 kyndige og uvildige personer vurdere ejendommen og angive dens værdi. 
Af denne sum skulle ejeren så afkortes med et beløb, der svarede til den nødvendi
ge egenkapital. Handelen blev hurtigt afklaret og efter et par besøg i Boligministe
riet lykkedes det at få grønt lys for byggeriet, så man ret hurtigt i øsende regnvejr 
kunne holde grundstensnedlæggelse.

Den første sten blev nedlagt af daværende amtmand Niels Mølmann, den anden 
af institutionens formand Aksel Strårup og den tredie af hjemmets leder Peter 
Liisberg, der sammen med sin hustru - Maria - fortsatte ledelsen af den daglige 
drift. Der blev fra alle tre udtalt de bedste ønsker for »Rødegårds« fremtid, og der 
blev i soklen nedlagt et blyrør med en liste over de håndværksmestre, der har væ
ret medvirkende, ledere, bestyrelse samt diverse mønter 1 -2-5-10-25 øre 1 kr. og 2 
kr. Byggeriet skred rask frem og året efter 1967 kunne det nye hjem tages i brug. 
Der er senere udvidet ekstra med en samlingshal.

Resenbro skole blev bygget i 1950 og begyndte med 50 elever, som hidtil havde 
gået i skole i Skellerup Nygårde. Der var 2 klasselokaler, gymnastiksal og i lofteta
gen et mindre sløjdlokale samt sognebibliotek. Der var 2 lærere med Peter Kristi
an Laursen som førstelærer. Skolen er senere udvidet tre gange - sidst i 1971 - og 
har nu foruden klasselokalerne faglokaler til formning, sløjd, skolekøkken og 
idræt. Den fungerer som 1. sporet 0-7 klasse med ca. 140 elever og 7 lærere.

Eleverne, der kommer fra Resenbro, østlige del af Skærbæk og Skellerup, afslut
ter deres skolegang på Silkeborg seminariums øvelsesskole. Skolens nuværende 
lederer Egon Stride.

Som det er sket mange andre steder, er jernbanen gennem Resenbro nedlagt. 
Det blev den i 1971, den sidste stationsmester var nu afdøde Rasmus Sørensen.

Var der stor aktivitet i den vestlige del af Linå Kommune, kan det samme ikke 
siges om Bjarup og Mollerup i den østlige del af kommunen.

Mollerup
Skellet mellem Låsby og Linå kommuner gik tværs gennem Bjarup mose, hvis 
østlige del ejes af Kalbygård. Senere er »Mosegården« solgt fra, så nu ejes mosen af 
dennes ejer og en del er udstykket i mindre parceller til forskellige ejere. Den vest
lige del af mosen var delt i 4 parceller tilhørende Bjaruplund - Damgården i Mol
lerup - Krogsgården i Mollerup og en mindre ejendom ved mosen ejet af Peter 
Mathiasen. Denne sidste havde allerede i 1877 solgt det meste af sin del i 33 små- 
parceller til forskellige ejere i Sorring. Låsby, Toustrup og Linå. Arealerne blev 
mest brugt til græsning af ungkreaturer, men især på de små parceller blev der skå
ret en del tørv til eget brug. Der var liv og fest om foråret, når de forskellige ejere 
gik igang med at ælte eller skære tørv, og med den store efterspørgsel under 1. ver
denskrig tjente husmænd og arbejdere en god skilling i mosen. Også under 2. ver
denskrig kom der gang i tørveproduktionen, men nu brugte man maskiner, der 
gravede dybere, end man kunne med håndkraft, og da produktionen holdt op i 
1948-49, hvor man igen kunne få udenlandsk brændsel, var der kun nogle dybe
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Thor Langes kors

vandfyldte grave tilbage. Mange af de små parceller er senere tilgroet med birke
træer. De store tørvegrave, hvor der efterhånden er en del gedder, aborrer og ål, og 
den tætte plantevækst uden om gør, at lystfiskere og jægere er meget interesseret i 
områderne.

Da Linå sogn kom under Silkeborg kommune, ville Silkeborg gerne have skat af 
de små parceller, der hidtil havde stået som uden værdi, men det lod sig ikke gøre, 
da flere var solgt uden papirer, så en del er gået tilbage til hovedmatrikelnumme
ret, der ejes af Svend Sørensen, Bjarup.

I 1950 skriver lærer Hum Petersen om Bjarup Kirkeruin, at den er overgroet 
med tjørn og andet buskads, så det nærmest er umuligt at nærme sig ruinen. Dette 
blev der rådet noget bod på, da foreningen Mollerup Bylaug omkring 1960, efter 
tilladelse fra Nationalmuseet, ryddede området for tjørn og buske og anlagde en 
nogenlunde farbar sti til ruinen. Siden 1969 har nationalmuseet tilsyn med anlæ- 
get, og 2 gange om året bliver der nu slået græs og tjørn. Der kommer nu en del be
søgende til Bjarup kirke, det er både turister og lokale beboere.

I Mollerup, der er et udpræget landbrugsområde, var der i 1954 7 gårde og nog
le huse. Alle gårdene blev drevet som traditionelt landbrug, man havde en eller 
flere medhjælpere. Der var ca. 110 malkekøer, 25 heste ligesom alle 7 gårde havde 
en større eller mindre svinebesætning samt lidt høns.

Omkring 1950 kom den første traktor til Mollerup, det var en grå Ferguson le
veret til Mollerup Storgård. Byens øvrige landmænd var naturligvis samlet for at 
tage »dyret« i øjesyn, halvdelen var begejstret for maskinen og håbede selv at fa 
en, medens resten bedyrede, at de ikke under nogen omstændighed ønskede sådan 
et uhyre indenfor deres gårdsled. Men tiden gav et andet resultat og i 1962 drives 
alle gårdene med traktor. Benzinen kostede på den tid 30 øre pr. It. det samme 
som 1 It. mælk. En enkelt bruger dog Maskinstation, og den sidste arbejdshest har 
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forladt Mollerup. Også på anden måde ændres forholdene, idet man bliver stillet 
overfor noget, som ikke før var kendt, nemlig sammenlægning af ejendomme. 
Man havde altid tidligere drevet sit landbrug så længe kræfter og helbred slog til, 
derefter solgte man det hele til en ny ejer og købte hus i landsbyen eller kom må
ske på alderdomshjem.

Nu blev det mere og mere almindeligt, især ved mindre landbrug, at man solgte 
inventar og besætning og bortforpagtede jorden til en nabo, medens man selv blev 
boende i stuehuset. Senere førte det til, at man solgte hele ejendommen til nabo
en, der så lagde jorden til sin egen ejendom og solgte det nu jordløse hus til yngre 
mennesker fra byen, der gerne ville bo på landet. På den måde er mange landbrug 
forsvundet, og spredt ud over sognet ligger idag mange af disse huse, beboet af folk 
der har deres daglige arbejde i byen. Sammenlægningen kom også til Mollerup, i 
1962 køber ejeren af Mollerup Storgård Chr. Nielsen nabogården Damgården. 
Denne gård bestod udelukkende af ældre bygninger, den blev nedrevet ogjorden 
lagt ind under Mollerup Storgård, idet dog den jord, der ligger syd for A 15 bliver 
tillagt »Tombjerggård«.

I 1969 bliver der handlet med Mollerup Østergård, der købes af den tidligere 
ejers svigersøn, Henry Bech, som lægger det meste af jorden til sin egen gård - den 
nuværende Mollerupvej 26 - og sælger bygningerne og et mindre areal, der idag 
drives som hestestutteri. Disse to handeler bliver også baggrund for noget nyt her, 
det kvægløse landbrug. Det bliver for besværligt at have kvæg, når man bor midt i 
landsbyen, man sætter køeme ud og i 1980 er der ikke længere malkekøer i Molle
rup. I landsbyen er på 30 år de 7 gårde blevet til 3. En gård med stor svinebestand, 
to med lidt fedekvæg og svin, 2 bortforpagtet, en nedlagt og en delvis nedlagt.

Indenfor de sidste 30 år er der kun bygget et hus i Mollerup beliggende Molle
rup Bygade 27. Det blev bygget i 1969 til gårdejer M. Just, da han solgte Mollerup 
Østergård, det beboes idag af hans enke Mette Just. I samme tidsrum er der imid
lertid forsvundet 2 huse, det ene lå ved Linåvej lige overfor Hjortgården, det andet 
er det hus, som er afbildet i bogens side 21, beliggende på Mollerup Bygade. Begge 
disse huse ejedes af kommunen og blev nedrevet på grund af vejudvidelse. Også en 
del virksomheder har måttet give op i denne periode, det er smed Rasmus Kri
stensen, Bjarupgårdsvej 15, sadelmager Rasmus Mortensen, Bjarupgårdsvej 5, 
snedker Henry Rasmussen, Linåvej 80 og købmand Karl Andersen, Linåvej 78.

En ny virksomhed er så til gengæld på Linåvej 85, her begyndte Børge Søften 
med smedeværksted, efterhånden som hans svigerfader indstillede arbejdet. 
Værkstedet blev senere udvidet og er idag et moderne Auto- og Landbrugsma
skinværksted drevet af sønnen Villy Søften.

I 1958 blev der vest for Mollerup fundet forekomster af sten og grus, og i 1959 
har vejmaterialefirmaet »Colas« købt ca. 9 ha land dels fra Mollerup Storgård og 
dels fra Damgården og startet en produktion. Der blev bygget værksteder, sten
knuser! og garager og alle former for moderne maskiner blev anvendt, 10 mand fik 
arbejde på virksomheden. Eventyret varede ca. 20 år, da er forekomsterne slut, og 
hele anlægget bliver brudt ned. Man har da gennemharpet 13 ha på pladsen, hvor 
fabrikken lå og fra et næsten lige så stort areal øst for Mollerup og endvidere hen
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tet råmateriale i Linå Vesterskov, hvor der nu er losseplads. Den voldsomme tra 
fik med vejmaterialer gennem den lille landsby er nu en saga, og de gennemgraxe 
de arealer er igen retableret og bruges til land- og skovbrug.

Brugsen i Mollerup var stadig et samlingsmærke for landsbyen, og en ræ e a 
dygtige bestyrelser og uddelere formåede, trods økonomiske vanskeligheder or 
mindre forretninger, at holde virksomheden igang indtil den 17/5-1982, da rug 
sen blev nedlagt. Efter nedlæggelsen stiftede beboerne en ny forening under nav
net »Foreningen Mollerup af 1982« med det formål at købe ejendommen, som så 
blev udlejet til uddeler Henry Søndergård, der straks genåbnede den som ø 
mandsbutik. f

Den første bestyrelse for »Foreningen Mollerup af 1982« er. Henry ec , or 
mand, Grete Bodenhof, Erna Østergård, Aksel Gregersen og Per Gaunholt.

Brugsforeningens formænd siden 1946 var følgende:
Hans Gaunholt
Karlo Duhr
Ernst Hansen
Henry Bech

Uddelere i samme periode har været:
Niels Bach
E. Kruchaw Madsen
Carlo Lykkegård
Åge Nielsen
Henry Søndergård

1946-1957
1957-1965
1965-1971
1971-1982

1923-1958
1958-1960
1960-1971
1971-1973
1974-1982

I brugsens forhandlingsprotokol er det anført, at der i 1923 blev stiftet en foder
stofforening, hvis første bestyrelse bestod af Thorvald Nielsen, Hans Gaunholt og 
P. Knudsen Jacobsen. De første par år havde den lager i Brugsens lokaler, senere 
flyttede den til Viggo Laursens gård og derfra til Jens Andersen. Den nye måde 
landmanden fik foder på medførte, at den lille forening var ude af stand til at fore
tage de nødvendige investeringer i foderbiler og udstyr til afhentning afkom efter 
mejetærskeren, og den 10/2-71 vedtog man at slutte sig sammen med det nye Sil- 
keborgegnens Andel, Ebstrup.

Også på andre områder havde udviklingen indflydelse på tilværelsen i Molle
rup. Allerede i 1902 var der startet en gødningsforening i Århus-området, og den 
8/7-1916 sluttede de forskellige landsdelsforeninger sig sammen og stiftede Dansk 
Andels Gødningsforening. Forbrugere i Mollerup og omegn var blevet enige om 
at oprette en gødningsforening under Dansk Andels Gødningsforening, og man 
havde i den anledning indkaldt til stiftende generalforsamling i brugsen den 
13/3-1916. Foreningen blev stiftet under navnet »Mollerup lokale Gødningsfore
ning under Dansk Andels Gødningsforretning af 1916« og fik som sin første be
styrelse Hans Chr. Jensen, Kirkedal, formand, W. J. Munch, Mollerup Nygård og 
R. L. Rasmussen, Laven.

Uddeler H. R. Hansen skulle modtage bestillingerne og fordele gødningen samt
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Brugsen, Mollerup

opkræve betalingen. Denne fremgangsmåde blev anvendt indtil bilerne begyndte 
at køre gødningen direkte fra Århus til forbrugeren, og det blev herefter forenin
gens formand, der stod for bestillingen og afregningen. Omkring 1960 begyndte 
forbruget at ændre sig på flere områder, og de små foreninger så sig nødsaget til at 
gå sammen i større lokale enheder, hvorfor man den 10/2-1971 vedtog at slutte sig 
sammen med Silkeborgegnens Andel i Ebstrup. Bestyrelsen ved dette tidspunkt 
var N. P. Sørensen, Peder Erik Østergård og Per Gaunholt. Alle foreningens bøger 
og forhandlingsprotokollen er overgivet til Lokalhistorisk Museum i Silkeborg.

En nyere form for beboernes samarbejde skete i 1948, hvor man den 24 marts 
stiftede »Mollerup Fryseri«. Anlægget blev opstillet hos Viggo Laursen, med 
hvem man havde faet en lejekontrakt for 15 år, det kostede komplet - el og vand 
kr. 12.615,-, og indeholdt 22 boxe. Disse blev udlejet i halve og hele boxe til an- 
de“'7rc Mo«=n,p, Flensled. Linå „g Voel.
Østergård £ eSt>re'Se var A' Salomonsen, formand, Verner Pedersen og Kristen 

den 7/4-1963 Fnrh^ar6 ^1VOr’ 'ejemålet var indgået og indstillede driften 
borg. • forhandlingsprotokollen beror på Lokalhistorisk Museum i Silke-

Laven stationsby havde i 1950nen og landbrug og derudovp v'rksomheder, der ernærede sig ved gart-

,P’ C- keisern>So^
P antage. P. c som * av e foruden gartneri og landbrug en stor frugt- 

lidtes havde købt gården i 1921. Han var en meget aktiv
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mand og fulgte nøje udviklingen i området, medlem af flere udv i
medstifter af salgsforeningen »Færgebakken« i Silkebore °8 bestyre'ser 

50erne, hvor man i Linå kommune arbejdede med planer om a r T “dspunkt' 
domshjem, tilbød han kommunen en gratis meget smukt beliggende 
umiddelbart syd for »Solgarden«, til formålet, men tilbudet blev ikk S ‘å 
det var Laven-borgernes indtryk, at alt skulle trækkes til Linå op a1? ,mod,taget’ 
met »Skrænten« blev da også bygget der. ’ 8 erdom$hjem-

P. C. var noget afen poet, han skrev bl.a. en hyldestang til det skønne Laven 
den er trykt i Laven Borgerforenings sangbog og bliver ofte sunget når forenden 
har sammenkomster. Midt i 60eme overtog sønnen - Niels Anton Nielsen - går 
den (og udarbejdede en plan for udstykning til parcelhusgrunde, men kommune' 
sammenlægningen i 1970 satte en stopper for projektet, idet Laven kom i landzo
ne). Landbruget er nu nedlagt ogjorden lejet ud, og sønnesønnen Lars Nielsen be
boer idag »Solgården«.

I ejendommen Himmelbjergvej 64 havde Poul Helvig Andersen i en årrække 
emæret sig ved gartneri, men i 1962 nedlagde han gartneriet og anlagde en cam
pingplads på arealerne. (Den er ikke særlig stor, meget smukt beliggende, men fra 
15/9 1983 nedlægges pladsen).

Gartneriet »Puksø«, der idag er kollektiv beboelse, blev i 1947 udstykket fra 
Laven Nørregård, da den af ejeren Thøger Thøgesen blev solgt til jordlovsudval
get.

Regnar Holm, der ejede gartneriet Rødtop, oprettede i 1952 et mindre Cafeteria 
med en lille veranda, hvorpå der stod en stor »Madam Blå« som reklame for fore
tagendet. Det var en idé, deri 1957 udviklede sig til det, der idag er »Terrassen«. 
Senere oprettede han Campingplads ovenfor Terrassen, det var i 1963, og hans 
søn - Erik -, der havde drevet gartneriet Puksø, flyttede nu sammen med sin kone 
- Lise - hjem til Regnar Holm og var i nogle år fælles om driften, indtil En om 
overtog anlægget, medens Regnar Holm kort tid efter tager oplw pa 
Plejehjem, hvor han, der er født i 1896 idag befinder sig i bedste velgående,

Terrassen blev i 1967 solgt til hotelejer Abildskov - tidligere hoteså 
§et, han udvidede og forandrede såvel restaurationslokaler som 
ah fik et nyt tilsnit. Abildskov virkede i Laven i 10 år, sa so g e
rassen« til den nuværende ejer Ivan Jensen. Ejendommen

på Mollerupvej 8 drev P. Blikfeldt Nielsen gartneri og an de som land- 
nu overtaget af hans søn - Severin - og den drives idag u

brug- 0 Ame Petersen, som
^irnmelbjergvej 36 »Sølyst« blev i 1953 købt af °°u(jvidedes gartneriet, 

e drev landbrug og gartneri på arealerne. E ter an petersen tog arbejde 
ldet store arealer blev brugt til jordbær- og kartoflelav . hvi|ket hun også 
På Grønland, og Dora måtte så klare det på hJemmef |ukk’ere beskæftiget, og 
Fro? med StOr dygtig11^- Hun havde undertiden 8Jede hun såvel driften a 
vi i? en større børneflok, der skulle passes og P eJ ’ oduceret. Hun kunne 
h rks°mheden som slaget af de produkter, der blev P

e- idag er både landbrug og gartneri nedlagt-
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På »Dynæs«, der blev drevet af Magnus Ingeman Hedehøj - Johan Skjoldborgs 
efterfølger - var der i mange år frugtplantage og hønseri. Hedehøj ville gerne sætte 
et minde for Johan Skjoldborg, og han lod derfor »Dynæs« frede i 1944. Han døde 
i året 1954 og ligger efter eget ønske begravet på sydspidsen af Dynæs. Arvingerne 
solgte »Dynæs« til Tylla og Anton Nielsen i 1955, de ryddede frugtplantagen og 
nedlagde hønseriet og drev det derefter i nogle år udelukkende som gartneri med 
hovedvægten på champignon i varmehuse, jordbær og grøntsager. Idag beskæfti
ger de sig med sommerhusudlejning og kultur af juletræer.

En del af det byggeri, der var igang i Laven, var forårsaget af at Laven Hovgårds 
daværende ejer - afd. gdr. Chr. Fiirgårde - tilbød at lade stort set hele gården frede, 
herunderet højdepunkt kaldet »Gammelkol«, mod en meget beskeden erstatning 
og mod at arealet kaldet »Ophældet« blev frigivet til bebyggelse, idet han selv øn
skede at bygge her til sit otium, at han så desværre ikke nåede det er en anden sag. 
Fredningen blev gennemført, og kommunen måtte i den forbindelse etablere en 
parkeringsplads, hvorfra der er gående adgang til såvel »Gammelkol« som det 
også fredede »Dynæs«.
»Kjærs Mølle« blev i 1947 købt af gartner I. M. Andersen, dog ikke selve beboel
sesbygningerne, der er særskilt matrikuleret, som på de tilliggende marker og nog
le forpagtede arealer i nærheden drev både landbrug og gartneri. Han opførte de 
første drivhuse, men solgte så til gartner Stadel Pedersen, som udvidede bedriften 
til et stort, moderne handelsgartneri med opvarmede drivhuse, så der kunne pro
duceres hele året. Ændringen medførte en stor produktion af forskellige produk
ter, som hovedsagelig blev leveret til Gartnernes salgsauktion i Århus, men olie
krisen i 70eme satte en stopper for udviklingen, idet den gjorde produktionen 
urentabel. Stadel Pedersen opførte en ny beboelse ved siden af drivhusanlægget og 
flyttede ind her, efter at han den 2/12-1979 havde solgt den gamle »Kjærs Mølle« 
beboelse til Annelise og Per Lauersen. Driften af Stadel Pedersens gartneri er del
vis ophørt og ægteparret har arbejde udenbys.

Ægteparret Laursen har istandsat bolig og udbygninger og indrettet dem til 
salgslokaler for antikviteter.

I året 1951 kommeren Københavner til Laven og indlogerer sig på »Hotel La
ven«, hans navn er Landby. Meget hurtigt havde han charmet sig ind på hotelejer 
Nielsen og deltog efter kort tids forløb i hotellets drift, hvor hans mange nye ideer 
var med til at trække flere gæster til Lavenområdet og især Hotellet. Også husets 
datter Annelise syntes om Landby, og de blev kort efter viet i Linå Kirke. Hotellet 
Fik i kraft af denne svigersøn en vældig opblomstring, så rammerne omkring »Ho
tel Laven« blev for trange, for denne driftige mand, af hvilken grund han købte 
»Kjærs Mølle« og der opførte en syd-nordvendt bygning med hoteldrift for øje. 
Det lod sig imidlertid ikke realisere, han kunne ikke få bevilling, da det viste sig, 
at han var kommet direkte fra Vestre Fængsel til Laven Hotel. Der kunne således 
ikke blive hotelvirksomhed i de nye lokaler med Landby som vært, men han hav
de stadig nye ideer og kontaktede en lille tricotagefabrik i Herning, hvis indehaver 
han fik til at flytte virksomheden ind i de nye bygninger i Laven. Som sagkyndig 
fulgte en medarbejder, Cottonstrikker Terkild Teilman, og hurtigt kom den nye 
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virksomhed i drift med 15-20 medarbejdere. Eventyret varede desværre ikke læn
ge, efter ca. 1/2 år måtte virksomheden indstille driften. Landby havde i mellemti- 
den indviklet sig i nye projekter deriblandt en kæmpeordre af undertøj li amen 
kanske tropper i Tyskland. Han lod forskellige firmaer fremstille vareme efter ta 
ske ordresedler og fik samtidig med ordreafgivelsen udbetalt et beløb af de p gæ 
dende firmaer. Det hele var svindel, der var ikke afgivet nogen ordre fra amen a 
neme, firmaerne brændte inde med alle vareme, og de store mængder un ertøj 
blev udbudt til salg over det ganske land. Landby måtte igen i fængsel.

Samme år købte Viggo Skole fabriksbygningen og indrettede her fabrik for ny
lonstrømper, som han fremstillede på maskiner indført fra bl.a. Holland, a n 
ken fik navnet »Nylontex«. Viggo Skole kom fra København, hvor han has e væ 
ret driftsleder for en lignende fabrik. Det blev en solid virksomhed, som måtte ud
vide flere gange, på sit højeste beskæftigede den 30-40 medarbejdere. I orarel 
1971 nedbrændte dele af virksomheden, men den blev genopført og i 1972 overta 
gel af Skoles svigersøn, Pierre Mafait. Imidlertid var fabrikation af nylonstrøm 
per ikke mere så rentabel en forretning som tidligere, konkurrencen var evet 
større på grund af import udefra til lavere priser, samtidig med at moden si te 
hos damerne - lange bukser og anden tvangfri påklædning. 1. januar ev 
»Nylontex« solgt til Kirsten Nørhede og Lars Langberg Andersen, der indrettede 
virksomheden til helt andre formål under navnet »Valeur Stoftryk«.

Som det er sket mange andre steder, er del også i Laven gået hårdt ud oxer e 
mindre forretninger. GI. Laven Købmandsforretning, der de sidste 30 r ar være 
drevet af Rita Lemminger, er en af dem. Denne forretning, beliggende i et i 
hyggeligt hus, var leveringsdygtig i næsten alt fra kolonial til manufaktur og isen 
kram, men trafikkens udvikling og den derved lettere adgang til byernes uti s 
centre fjernede det økonomiske grundlag, og forretningen er nu nedlagt.

Af andre virksomheder, der er ophørt, kan nævnes, skrædder Knu sen, er 
først i 50eme flyttede til Silkeborg, karetmager Axelsen, Slangebakken, træs o- 
mand Jens Nielsen, Himmelbjergvej, der også gennem mange år reparere e s o, 
en hælflækning kostede i 40eme 75 øre, og den pris holdt han i mange r, ens 
Nielsen ophørte som 90 årig i 1965 og flyttede ind på »Skrænten« i in , ans 
maskiner blev solgt til Søren Johansen, Himmelbjergvej 130, der havde træs o °g 
skomagerværksted indtil sidst i 70eme, hvor det blev nedlagt. Der var .sme e i 
Laven. Carl Christensen havde virksomhed beliggende Himmelbjergv ej - • gsa 
denne blev nedlagt midt i 50eme, og huset blev solgt til D.S.B. som fun tionær o 
lig, men da stationen i 1970 blev nedlagt, kom huset atter på private æn er. e 
anden smed Henry Nielsen, Slangebakken, havde i ca. 40 år en omfattende virk
somhed, men i 1973 måtte han holde op.

Af to trikotageforretninger, der var i Laven, er den ene nedlagt, den li orte 
ren Strunge Kristensen, den anden var ejet af Eva og Ingeborg Soften c var mo 
og datter - Himmelbjergvej 104. Eva Søften var nr. 2 der modtog Lavenpnsen, 
som i 1977 varindstiftet af Borgerforeningen, hun døde nogle få måneder før hun 
i marts 1983 ville være fyldt 100 år. Ingeborg Søften (har efter moderens død væ- 
ret en del syg, men hun) er stadig indehaver af forretning og systue.
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I 51 år havde tømrer Madsen virksomhed i Laven, han solgte den i januar 1950 
til Tage Klærke Olesen, Himmelbjergvej 63, der drev en omfattende virksomhed, 
indtil han i 1982 nedlagde den. Det skal i denne forbindelse tilføjes, at Laven tele
foncentral, der før 1/6-1965 havde været ledet af Elna Kruse Schødt, fra denne 
dato flyttede til Himmelbjergvej 63, hvorfra den 1. februar 1973 blev flyttet til 
Mollerup for kort tid efter at overgå til automatisering. Laven - Linå er stadig un
der Mollerup Centralområde.

Købmand Georg Frandsen havde sin forretning på Himmelbjergvej 71 fra midt 
i 30eme til 15/4-1969, hvor han solgte den til førtidspensioneret politiassistent 
Nibro, der en kort tid førte forretningen videre som is- og pølsebar. Han videre- 
solgte den 1/9-1974 ejendommen til Svein og Gudrun Kjarval, der kom fra Island, 
og de indrettede lokalerne meget smagfuldt til såvel atelier som forretning for fa
miliens produktion af keramik, som også datteren Kolbrun tog del i. Senere kom 
også datteren Tove og svigersønnen Robbin Løkken ind i virksomheden. I forbin
delse hermed kan det være på sin plads at fortælle, at Lavenprisen, som uddeles 
hver tredie år, er en keramisk platte, som fremstilles af denne virksomhed.

løvrigt har Laven et andet og ældre keramisk værksted på Himmelbjergvej 128, 
hvor indehaveren, Per Winther, selv laver produkterne, lamper, kander, krus, fyr
fade m.m., medens Gunhild Winther passer salget i forretningen, hvor der særlig 
i turisttiden og mod jul er meget at bestille.

I Himmelbjergvej 138 etablerede Leon Poulsen sig i 1974. Et skilt ved ejendom
men meddeler, at her fremstilles og sælges kurvemøbler. Firmaet har en stor pro
duktion af disse varer, der aftages af kunder langt omkring.

En anden større virksomhed har til huse i nr. 142. Det er »JOHNS KAGER« 
der fremstiller Marengs og Vafler. Virksomheden begyndte, hvor Per Winther har 
keramikværksted - et tidligere slagtehus -, men lokalerne blev for trange, og Assi 
og John Hansen købte derfor en grund, udstykket fra Kjærs mølle, og byggede i 
1963 den nuværende beboelse og fabrik. Fabrikkens produkter sælges både på 
hjemmemarkedet og til export (mest til export). Assi døde i 1977 i en ung alder, 
og John Hansen døde på en længe fortjent ferie til det sydlige udland i sommeren 
1982 - 58 år gammel. Nu er det datteren Lissi der leder virksomheden, (som giver 
beskæftigelse til mange mennesker, og alle håber, hun må have held med sit arbej
de).

Bagerforretningen i Laven lå oprindeligt i nr. 63, men blev senere flyttet til 
Himmelbjergvej 73. Midt i 30eme overtager Emma Tvede virksomheden efter 
sine forældre, og på samme tid har hun en bagerikarl ved navn Anker Sørensen fra 
Sorring, der bliver gift med hendes datter Inga Tvede. Disse tre driver virksomhe
den i fællesskab til Emma dør i 1954. Tre år senere i 1957 sælger Inga og Anker 
Sørensen bageriet til bagermester Homstrup, som i 1958 sælger det videre til de 
nuværende ejere Harriet og Villy Henriksen. Ved målbevidst arbejde og flid bliver 
pladsen dem for trang, og de køber i 1972 naboejendommen, så de nu ejer både nr. 
73 og nr. 75. Efter en gennemgribende forandring åbnes forretningen nu i nr. 75 
med et udvidet varesortiment omfattende bl.a. kolonial, kødvarer, spiritus, brød 
og kager kort sagt et helt lille »Supermarked«. For en fuldstændighed får man også
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håndkøbsudsalg fra Svaneapoteket i Silkeborg, del var tidligere anbragt hos b 
ber Åge Rasmussen. .. Irtr_ar

Laven Brugsforening, der i mere end 40 år blev ledet af del dygtige u c 
Anna og Thorkild Iversen, kom også i vanskeligheder, forretningen ev 0 
fremmest holdt i den stand, som F.D.B.s konsulenter og siddende besty re se e 
des om, og så gjaldt det iøvrigl om at holde på medlemmerne ved at rem 
stort et overskud som muligt. Der blev flere gange givet løfte om modernisennge 
uden at noget skete, og efter en periode med skiftende bestyrere, et e\ c 
på hinanden følgende generalforsamlinger vinteren 1976-77 bestemt al ne gg 
forretningen og lade et likvidalionsudvalg på tre område beboere sæ ge \ir s 
heden. Solgt til Kanna Pedersen, Funder, havde den i 3 år. Idag er en a m.

Omkring 1935 startede møller Sørensen, der kom Ira Tørring, en 
kom og foderstoffer samt gødning og brændsel i en nedlagt købman sg r , 
melbjergvej 108. Under krigen startede møller Sørensen mølle yggen, ii e 
Linå Vesterskov købte store Douglas-stammer på 3-4 m3, som han i mø en g 
med en »bredbider« og egen håndkraft forarbejdede til møllevingen .
gik mølleriet til sønnen, Adolph Sørensen, der i 1948 solgte en ti r.
Forretningen blev nu udvidet til også at handle med fyringsolie, cemen , rø , 
og andre bygningsartikler. .

Chr. Knudsen drev nu forretningen, som beskæftigede 4-5 man , i - a ’ 
han i januar 1959 overdrog den til sønnen og svigerdatteren irle og 
Knudsen, der i 1974 afviklede handelen med kom, foderstoffer og gødning, 
dag alene driver forretningen med det resterende varesortiment. . .

En af de betydeligste virksomheder i Laven var Anebjerg Teg vær , so™ 
af Olga og Olav Gran. I sæsonen beskæftigede man her omkring 30 ^and ved de 
mange operationer, denne produktion krævede. I de seneste ar a si

Anebjerg Teglværk
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Gran ofte syg og sengeliggende, så det blev fru Gran, der sammen med virksomhe
dens formand ledede driften. 1. juni 1964 nogle år efter Grans død, solgte fru 
Grand teglværket til salgsdirektør Nymark, der kom fra Århus forenede teglvær
ker. Han drev de første år virksomheden med det derværende materiel, men fore
tog derefter en gennemgribende forandring af produktionsgangen, idet der var en 
rivende afsætning af produkterne på grund af den på den tid store byggeaktivitet.

Værkets produkter blev solgt under navnet »Kirama«, og afsætningen holdt sig 
i nogle år, men afmatningen i byggebranchen satte ind og teglværket måtte indstil
le produktionen i 1980.

I 1966 solgte Otto Sørensen, Askehøjvej 18, hvor han havde et hønseri, til Ly
dia og Hartvig Agger Andersen, der indrettede ejendommen til campingplads, 
Askehøj Camping. I starten var der en kompagnon med i foretagendet, men han 
blev senere købt ud. Pladsens fremtidige drift blev betinget af, at den fik en spilde
vandsledning sluttet til det renseanlæg, der var placeret nær Kjærs Mølle-bækken. 
Pladsen er senere udstyret med alle de faciliteter et krævende publikum kunne 
ønske sig, og pladsen er idag meget besøgt.

På Lavensiden ned mod Julsø er der mod vest områder som hører under Dy
næs, de efterfølges af et større areal tilhørende Poul Helvig Andersen, hvorefter 
der kommer en del søgrunde af forskellig størrelse, tildels med sommerboliger og 
enkelte helårsbeboelser. Disse arealer grænser op til den tidligere ladeplads, som 
D.S.B. eksproprierede allerede ved banens anlægning. Dette område, som gennem 
årtier ikke har været benyttet til sit oprindelige formål af D.S.B. har naturligvis 
været et fristed for borgerne i Laven. Der har igennem mange år været anløbsbro 
for Hjejle-bådene på dette sted, hvor der stadig forefindes det oprindelige bolværk, 
der er udført i svære jemprofiler. Fra bolværket og langs søkanten til Møllebæk
ken har der været fortøjningsplads for både, der tilhørte beboerne i Laven. Man 
betalte i årlig leje kr. 30,- til D.S.B. Flere havde øje for muligheden af at udnytte 
de skønne omgivelser i større udstrækning, deriblandt Preben Jensen og Regnar 
Holm, som fik udarbejdet tegninger til et større marina-projekt, der ville dække 
en stor del af Bomholtvig. Projektet stødte på mange vanskeligheder, D.S.B., fred
ningsmyndigheder, vandløbsregulativer m.m., og man kom ingen vegne. Borger
foreningen tog ud sagen i egen hånd, og samtidig med at man ansøgte D.S.B. om 
tilladelse, blev der opført en bådebro + fortøjninger til omkring 35 både. Borger
foreningen etablerede også en uddeling af flag og flagstænger til samtlige beboere, 
der måtte ønske det, og rejste en 18 m høj flagstang ved den nyetablerede marina, 
der i daglig tale kaldtes søpladsen. Nu viste det sig imidlertid, at Borgerforeningen 
var gået for vidt, ingeniør Lutgen fra D.S.B. ville ikke diskutere anlæg af både
plads, og han krævede på D.S.B.s vegne den nye bådebro, fortøjninger og flagstang 
fjernet. Det gik dog heldigvis ikke så galt, med hjælp fra teknisk udvalg i Silkeborg 
kommune kom der en forståelse i stand, kommunen blev accepteret som lejer af 
søpladsen og fremlejede så pladsen til borgerforeningen. I 1975 overtog kommu
nen al vedligeholdelse af lokaliteten, medens borgerforeningen skulle have opsy
net med bådenes placering og opkræve pladslejen, idet borgerforeningen skulle 
have 20% af indtægten i honorar for dette arbejde.
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Søpladsen, Laven

På et andet område kom borgerforeningen igen i aktion, det var i forbindelse 
med amtets store vejarbejde gennem Laven by, som omfattede en retablering af el. 
telefon, vandledning og kloakering med tilhørende renseanlæg. Gadebelysningen 
gennem Laven blev opsat efter de normer amtet dikterede og uden extra udgift for 
byens borgere, men GI. Laven kom ikke med i projektet, fordi man ikke tidligere 
havde haft belysning i området. Nu forsøgte borgerforeningen ad forskellige veje 
at medvirke til etablering af denne gadebelysning, som var stærkt tiltrængt på den 
meget befærdede vej gennem GI. Laven, men selv ved kommunens mellemkomst 
krævede amtet, at belysningen blev betalt af beboerne og med den normering, der 
var brugt i Laven. Kravet var økonomisk uoverkommeligt for beboerne, idet pri
sen ville andrage ca. 80.000 kr., og borgerforeningen henvendte sig igen til Silke
borg kommune, ved hvis hjælp der blev etableret 4 stk. gadebelysning betalt af 
kommunen.

Spejderbevægelsen i Laven blev støttet af stærke kræfter, men man manglede et 
fast lokale til møder og andre aktiviteter og drøftede muligheden for at få eget hus. 
Man lavede nu forskellige arrangementer, basarer, indsamling af penge og diverse 
materialer og i vinteren 1967-68 havde man mellem 12 og 13.000 kr. til formålet, 
ligesom man havde fået stillet en grund til rådighed. Initiativet til projektet var ta
get af Niels Nybo, Laven og Verner Pedersen, Skrænten, Linå. Man påbegyndte 
byggeriet i 1967, det varede i 2 år med indvielse grundlovsdag 1969. Opførelsen 
skete primært ved frivillig arbejdskraft, der blev registreret til 1583 timer, men det 
rigtige tal skulle nok være 2.000. Fra mange sider blev der ydet hjælp til byggeriet, 
flere gav træ, som vederlagsfrit blev skåret til på Linå Savværk, Anebjcrg teglværk 
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leverede mursten til en meget favorabel pris, og lokale pengeinstitutter samt tips
fonden gav bidrag til en sådan størrelse, at et Kredilforeningslån på ca. 90.000 kr. 
kunne dække resterende udgifter.

»Julsøgården« som blev byggeriets navn, er idag en selvejende institution, 
den udlejes til mange forskellige formål og ledes af et udvalg med formand og kas
serer i spidsen.

Gennem årene har Laven haft mange borgere, som aktivt gik ind for fællesska
bet, især skal nævnes Søren A. Sørensen, der i 1930 byggede sit husmandssted 
mellem Laven og Mollerup. Søren A. som han hed i daglig tale havde organisato
riske evner og evne til at finde det centrale i en sag. Disse egenskaber gjorde det 
naturligt, at han blev formand for den af digteren Johan Skjoldborg stiftede hus
mandsforening og senere for Himmelbjerg-kredsens husmandsforening. Han hav
de flere tillidsposter, og han satte en ære i at røgte dem på bedste måde. Søren A. 
havde gennemlevet de trange kår som blev 30emes husmænd til del, og han glem
te dem aldrig. Efter 2. verdenskrig fik han den ide at oplage en film om fællesska
bet, en husmandsfilm. Ideen blev realiseret i 1950 ud fra mottoet »Man må kende 
fortiden forat forslå nutiden«, og resultatet blev den kulturhistoriske film »Vi løf
ter i flok«. Den blev optaget i Linå - Laven - Mollerup området og under stadig 
følgeskab af ham. Filmen er deponeret ved Silkeborg lokalarkiv.

Søren A. Sørensen har modtaget Lavenprisen, han var den første, der fik den.
Det vil ikke være rigtigt at omtale Laven, uden at komme til at nævne et par 

personer kendt for henholdsvis forfatterskab og malerkunst. Den mest kendte var 
Nis Petersen, som efter en meget omtumlet tilværelse ved venners hjælp (fru over
læge Billmann, Heming) blev installeret i Laven i ejendommen, Himmelbjergvej 
60. Hans forfatterskab var meget omfattende, romaner, noveller, digte og prosa på 
flere sprog, med en lyrik, der spænder fra det lyse og muntre til det mørkt pateti
ske. Han kom til Laven i maj 1938 sammen med sin hustru Annelise, der også var 
journalist. Nok havde parret tag over hovedet, men livsfornødenhedeme derud
over var i nogen grad overladt til tilfældighederne, dels på grund af Nis Petersens 
meget dårlige økonomiske sans, og dels på grund af krigen, der hindrede honora
rerne fra udlandet i at nå frem. Ægteparret måtte da nøjes med de utilstrækkelige 
honorarer for journalistiske præstationer og betalingen forbrugen af hans forskel
lige værker, og dækkede yderligere udgifter ved lån og køb på »klods«. De største 
daglige fornødenheder var spiritusen, som for Nis Petersen blev et nødvendigt 
middel til at dulme det urolige sind - og Annelise fulgte ham i tykt og tyndt. I et 
landsbysamfund som Laven vakte personer med så speciel en levevis selvsagt op
sigt, men man accepterede dem som medborgere og morede sig over Nis Petersens 
lynhurtige og skarpe replikker, ligesom man beundrede hans evne til at gøre øje
blikket til en feststund, når man i påkommende tilfælde opsøgte ham med et per
sonligt problem.

Nis Petersen har til medborgeme skrevet en del breve med et noget usædvanligt 
indhold, brevene ligger i depot på lokalhistorisk arkiv i Silkeborg. 9. marts 1943 
døde Nis Petersen, 46 årgammel, dødsårsagen varen leversygdom, da rustvognen 
passerede hans hus i Laven sang det store følge:
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»Sølvsnoren brister dog engang«, hans urne er gravsat på Vestre Kirkeg r i 
København. På den modsatte side at vejen, hvor Nis Petersen boede, er der rejst et 
minde for ham, der er udfærdiget af broderen, maleren og billedhuggeren GARN

En anden Lavenborger var maleren Åge Lundgren, som boede Slangebakken 
19. Han var en fremragende portræt og landskabsmaler, og der findes i mange 
hjem i Laven og spredt langt omkring portrætter med hans lille beskedne signatur. 
Mange borgere bestilte Lundgren til at male et familiemedlem, portrætterne var 
altid vellignende, hans honorar for arbejdet var ganske ringe, kun nogle få kroner. 
Åge Lundgren var meget produktiv, malede ude i naturen, når vejret var godt og 
hjemme, når vejret var dårligt. Han kunne sjældent afse sine billeder, og ved ans 
død var det lille hus på Slangebakken stuvende fyldt med billeder. På »Skrænten« 
i Linå hænger der i hjemmets spisestue et portræt af skrædder Nielsen, Laven, sig 
neret Åge Lundgren.

Laven er ikke længere stationsby, stationen blev nedlagt den 26/5- , en
sidste stationsmester var Villy Andersen.

Linå
I tiden fra krigens slutning 1945 til 1980 er der i Linå bygget kommunalt pleje
hjem, bankfilial, præstebolig og ca. 60 parcelhuse.

Plejehjemmet fik navnet »Skrænten«, et naturligt navn i betragtning af belig
genheden, når man begynder at »skrante«. Hjemmet blev indviet den 1. marts 
1955. Og denne dag fejrer beboerne hvert år »Skræntens« fødselsdag.

I plejehjemmets nederste etage var der indrettet lokaler til kommunekontor, og 
de blev taget i brug allerede 1. januar samme år. Kontoret havde hidtil haft bopæl, 
først i Linå Kirkestræde 6 hos afdøde maler Pedersen, der var den første kæmner i 
Linå kommune, dernæst i nederste etage i Linå Bygade 13, og derfra flyttede det 
altså til »Skrænten«, hvor det havde til huse til kommunesammenlægningen i 
1970, da administrationen blev henlagt til Silkeborg rådhus.

De tidligere kontorlokaler blev nu inddraget under »Skrænten«, så plejehjem
met dermed har plads til 28 beboere.

Lokalerne i Linå Bygade 13 blev lejet af Andelsbanken, der i 1959 oprettede en 
filial i Linå. Andelsbanken lod senere bygge sin egen bygning, der blev indviet 1. 
december 1980. En ny præstebolig blev bygget på Linå Skolebakke i 1972, og den 
gamle præstegård ved hovedvejen blev solgt.

Det var navnlig i årene 1965-1975, der blev bygget mange parcelhuse, og især 
på de byggemodnede områder Linåbakken, Linåtoften og Linå Skolebakke.

De første gadelygter blev ophængt i Linå i året 1948. De er senere fornyet og 
moderniseret, ligesom antallet selvfølgelig er øget. Et omfattende kloakeringsar
bejde blev udført i Linå i 1980-8 1. Planen var at lede spildevandet til Søholt rens
ningsanlæg. I 1982 blev der opstillet brandhaner, der blev tilsluttet Linå vand
værk. Hanerne skulle erstatte vandet fra den gamle branddam.
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Vi begynder her med lærerens beretning om skolen i 1945: Under 2. verdenskrig 
havde vi i Linå indkvartering af tyske soldater. Det gjaldt nogle måneder i 1943 og 
44 i forsamlingshuset og præstegårdens konfirmandstue samt i kælderen hos Niels 
Nielsen, Linå Bygade 17, og i slutningen af 1944 blev vi underrettet om, at »de 
grønne« også ville beslaglægge skolen. Vi fik travlt med at finde ud af, hvor en 
eventuel skolegang så skulle foregå. Da fik vi hjælp fra Linå Nygård, der dengang 
ejedes af Kathrine og Anders Møller. Vi måtte låne deres forgang og de to aftægts
stuer. I juleferien blev skoleborde og en vægtavle flyttet derned, og vi begyndte 
undervisningen efter nytår 1945. Skolen havde dengang 76 elever, fordelt i tre 
klasser, og da der naturligvis kun var plads til en klasse ad gangen, blev timepla
nen indskrænket til kun at omfatte dansk og regning. Døren mellem de to stuer 
blev løftet af, så læreren derfra kunne overskue hele klasseværelset. Der var ikke 
meget med husrum, men til gengæld var der hjerterum. Kathrine fyrede i kakke
lovnen, så vi havde det varmt og hyggeligt, og Anders Møller deltog næsten hver 
dag i vor morgensang.

Soldaterne rykkede først ind i skolen den 16. januar, og de tog skolestuerne og 
de to loftsværelser i brug. Vagten vandrede bevæbnet frem og tilbage i skolegår
den; men vi kunne ugenert gå ud og ind af vor tjenestebolig, enten vi skulle i skole 
i Nygården eller på WC i udhuset.

Den 12. april hørtes det sidste tunge støvletramp i skolen; men lokalerne blev 
først givet fri til os den I. maj. Der måtte imidlertid en større reparation og rengø
ring til, så vi kunne først flytte tilbage igen den 6. juni.

Trods de små forhold i aftægtsstueme i Linå Nygård havde vi haft det hyggeligt, 
og den mest mindeværdige stund havde vi ude i Kathrines velholdte have den 5. 
maj kl. 8. Vi stod samlet om flagstangen. Kirkeklokken ringede. Anders Møller 
hejste flaget, mens vi sang »Den signede dag med fryd vi ser«. De forbipasserende 
ude på vejen gjorde holdt, så det blev en fælles morgenandagt på begge sider af 
hækken. Det varen uforglemmelig højtidsstund.

Nu er der gået ca. 40 år siden omtalte indkvartering. Skolebygningen fra 1905 
og 1908 står endnu. Der har flere gange været talt om ny skole. Nærmest kom 
man i 1938. Skoleloven af 1937 krævede centralskoler og modernisering af lands- 
byskoleme. Der blev købt jord vest for skolen til udvidelse, og arkitekt Knud Sø
rensen, Silkeborg, tegnedeen tilbygning med gymnastiksal, sløjdlokale, skolekøk
ken og en ekstra skolestue. Ved ombygningen af Linå forsamlingshus 1943 fjerne
de man ribberne i den gamle sal, der hidtil havde været anvendt til gymnastik, og 
væggene i den nye sal blev i stedet forsynet med lampetter, for nu blev der jo snart 
bygget ny skole med gymnastiksal. Krigen satte imidlertid en stopper for det på
tænkte skolebyggeri, og forsamlingshusets sal fortsatte som skolens gymnastiklo
kale til 1980, da man henlagde gymnastikundervisningen til Sejs skole.

Der er stadig ikke bygget ny skole, selv om vi nu skriver 1982; men der er da 
sket visse forbedringer med den gamle bygning. Den rummede jo to skolestuer og 
to tjenesteboliger. 1949 blev det defekte tag af cementtagsten udskiftet med tegl. 
De slidte gulvbrædder i skolestuer og skolegange blev belagt med asfalt. Tjeneste
boligerne blev forsynet med badeværelser og toiletter med TRÆK og SLIP, så be-
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boerne blev fri for at løbe hen på »dassen« i udhuset, ligesom de kunne afhænde 
natpotten. Der kunne dengang som en af krigens følger ikke gives tilladelse til in
stallation af centralvarme i ældre ejendomme, så man måtte vedblive at fyre i kak
kelovnene, til der i 1959 endelig blev indlagt centralvarme med oliefyr

1966 ønskede lærerinden ikke at benytte tjenesteboligen, sa den blev taget 
brug til bibliotek og specialundervisning.

1971 anskaffede førstelæreren egen bolig, og hans tjeneste«« benyttedes 

børnehaveklassen, der startede samme år. ordnedes
1974 skulle der være en klasse og dermed et klasseværels

ved at flytte et par skillevægge i tjenesteboligerne. da Resenbro
Linå skoledistrikt omfattede indtil 1951 Lina y og k|ev Hårup indlem

skole blev bygget som afløsning for Skellerup Nygårde skole, blev

met i Linå skoledistrikt. ? åreangdannede l.klas-
Fra 1936 til 1956 var Linå skole 3-klasset, d.v s 1' og ~.Qle med flere årgange 

se, 3. og 4. årg. 2. klasse og 5., 6. og 7. årg. var 3. asse’ . grund af det store 
> hver klasse betegnes som bekendt som ikke-argang begyndte skolebussen 
børnetal blev 1. årgang i 1957 sendt til Mollerup. «,des fælles 1.klasse
at rulle, og den har kørt siden. Linå og Mollerup av . iasset skole. Desmå ev

Fra 1960 blev Mollerup og Linå sammenlagt til en . øg? skoleårblev 
undervist i Mollerup og de store i Linå. Drengene °g P ®kolekøkken. Denne o 
kørt til Sejs skole til undervisning i henholdsvis s øj
n>ng varede ved til og med 1968. Mollerup skole blev ne

Da flyttedes de tre ældste årgange til Sejs s o e.
Linå skole var herefter 3-klasset med 4 årgange. nu tB silkebo g

i 1970 kom kommunesammenlægningen, og fortsatte ttes
mune. I 1971 oprettedes en børnehaveklasse °g deit, og d
me« 1-4. årgange fordelt i 3 klasser. 1 1974 blev den a S 



en lærerinde og en lærer mere, og sådan fortsætter den stadig. I de senere år bliver 
de ældste klasser kørt til Silkeborg Seminariums Øvelsskole (SSØ) i stedet for til 
Sejs.

Af det foranstående fremgår det, at Linå skole har ført en noget urolig tilværelse 
og stadig i den gamle skolebygning. I årenes løb har der flere gange været stridt for 
at bevare skoledistriktet med en ny skole. Et lokalråd af initiativrige beboere ar
bejder ivrigt for det. Foreløbig er det i 1981 lykkedes at få rejst en pavillon i skole
gården til supplering af lokalerne i 2. kl. i skolen af 1905.

Men nu er det igen galt med økonomien.----- !
Førstelærere ved Linå skole.

Niels Anton Glargaard f.22.09.07 1935-1974
Torkild Johannes Møller f.12.11.24 1974-
I 1971 begyndte man med en børnehaveklasse, d.v.s. forbørnene i 6-års alderen, 
altså årgangen før den skolepligtige alder. Lærerinderne for en sådan klasse har en 
særlig uddannelse.

1. april 1947 blev Alfred Salomonsen, f. 14.8.1902, kaldet til lærer ved Mollerup 
skole, der dengang stadig var to-klasset, d.v.s. 1. klasse bestod af 1., 2. og 3. årgang 
og 2. klasse af 4., 5., 6. og 7. årgang. Salomonsen var altså alene om undervisnin
gen, og stillingen blev betegnet som enelærer.

I 1953 blev Mollerup skole som den sidste af de fem i Linå sogn udvidet til 
3-klasset. Salomonsen blev førstelærer, og skolekøkkenlærerinde Esther Christen
sen, f. 18.4.1904, blev antaget som lærerinde.

Byggeri kunne ikke realiseres. Som undervisningslokaler lejede man aftægtsstu- 
eme i Carlo Dyhrs - nu Henning Dyhrs - gård, Mollerup Bygade 12. Den blev be
nævnt som Mollerup forskole, og her residerede Esther Christensen med de yngste 
årgange, til Mollerup skole blev nedlagt.

Fra 1957 var der fælles-skab med Linå skole. - Se omtalen af denne.
Lærer Salomonsen døde den 2.6.1968 og ligger begravet på Voel Kirkegård.
Lærerinde Inger M. Bonnevie, f. 10.2.1944, blev ansat som virkar og flyttede 

med familie ind i førstelærerens lejlighed, som de senere har købt. Ved slutningen 
af skoleåret 1968 blev Mollerup skole nedlagt. Inger Bonnevie overtog en klasse 
ved Laven skole. (Se denne).

Esther Christensen blev forflyttet til Sejs skole. Hun døde den 10.9.1974 og blev 
begravet på Tulstrup kirkegård.

I Laven blev en ny skole indviet i 1952. Den var naturligvis forsynet med sløjdsal, 
gymnastik, de nødvendige skolestuer samt en idrætsplads. Indtil 1959 var den 
3-klasset, og derefter blev den udvidet til 4-klasset.

Førstelærere ved Laven skole:
P. G. Andersen
Sv. E. Hansen
Torkild Møller
E. B. Hansen

f. 13.02.06 
f.08.09.21 
f. 12.11.24 
f. 14.04.22

1947-1953
1953-1955
1955-1962
1962-1968
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Ved afslutningen af skoleåret 1968 blev Laven skole nedlagt, og der blev etableret 
buskørsel med børnene til Sejs. Lærerpersonalet fra Laven flyttede med og be
gyndte deres virke ved Sejs skole fra begyndelsen af skoleåret 1969.

På grund af det store børnetal i Sejs måtte et par klasser blive i Laven, og det 
blev overladt til Inger Bonnevie, Mollerup, at undervise dem. Allerede efter ét års 
forløb var der plads til alle i Sejs, og fru Bonnevie blev ansat som lærerinde ved 
Sejs skole. Skolen er idag indrettet til børnehave, normeret til 24 børn. Den ledes 
af Jette Jensen og betjener idag 12 børn, der er ansat 3 pædagoger og 2 medhjælpe
re, nogle af dem på deltid.

Stiftende generalforsamling om oprettelsen af et andelsfryseri i Linå afholdtes d. 
4. oktober 1950. Der var mødt 23 interesserede, repræsenterede 20 husstande. Ef
ter vedtagelse af love valgtes en bestyrelse på 3 medlemmer. Valgt blev Johan 
Mikkelsen, Daniel Danielsen og Jakob Petersen.

Skrædder Chr. Bach overlod uden forbehold en grund i hjørnet af sin have til at 
bygge på. Det vedtoges, at medlemmerne skulle betale et indskud på 60 kr. pr. 1/1 
box og 30 kr. pr. 1/2 box. Boxlejen fastsattes til 9,50 kr. månedlig for 1/1 box og 5 
kr. for 1/2. Der blev optaget et lån i Silkeborg Bank på 20.000 kr. at afdrage over 
20 år, til 1% over højeste indlånsrente.

Fryseriet blev startet den 31. januar 1951 og afløste dermed saltkarret og en 
kogningsglassene i mange hjem.

I foråret 1953 blev der foretaget en udvidelse, som kostede 4670 kr. Medlems
tallet var da oppe på 40, hvoraf kun de 8 havde hele boxe, resten klarede sig med 
halve. - Der blev tegnet en tyveriforsikring.

(I 1960 vedtoges det, at fryseboxene skulle afrimes hvert år). Det blev overladt 
daværende formand, Josef Jørgensen, at passe fryseriet og opkræve kontingent or 
en løn af 2 kr. pr. medlem. Fryseriets generalforsamlinger i 1970-eme ortæ er 
om stigende strømpris og boxleje, og flere og flere hjem anskaffede egen ryser og 
udmeldte sig af andelsfryseriet.

På generalforsamlingen den 21. oktober 1980 vedtoges det at nedlægge an e s 
fryseriet pr. 1. november 1980. Bygningen averteredes til salg i Gem Herre s o 
keblad. Tilbud skulle være bestyrelsen i hænde inden 15. november, og bygningen 
blev solgt. - Linå andelsfryseri havde nået sit endeligt i en alder af 30 år.

1 1913 blev der bygget et nyt mejeri øst for Linå ved landevejen. Nu i 1983 lunge 
rede det ikke mere, men ligger som et bevis på, at de fleste ejendomme i Lin sogn 
i dagdriver kvægløst landbrug. . . .

Hans Rasmussen, der blev ansat som mejeribestyrer ved Linå mejeri1 1949 op
lyser, at der dengang var mellem 200 og 210 leverandører til mejeriet. vi in 
gen i 1950-erne og 60-erne bevirkede imidlertid, at mange landmænd solgte be
sætningerne, så leverandørantallet til Linå mejeri dalede med 90-100.

I 1970 besluttede bestyrelsen så at afhænde Linå mejen til mejeriselskabet 
»Danmark«. Mejeriet, som blev nedlagt, anvendes nu i 1983 til ostelager, og me 
jeribestyreren og det øvrige personale søgte anden arbejdsplads.

305



Antallet af landbrugsejendomme med malkekvæg dalede fortsat, og kun 31 le
verandører fra det tidligere Linå andelsmejeri leverede i 1982 mælk, og naturlig
vis til andre mejerier: 14 til Sinding, 8 til Alderslyst, 7 til Lading og 2 til Låsby 
Korsvej. Mælkemængden formindskedes dog ikke i tilsvarende grad, fordi der var 
betydelig flere køer på ejendommene.

I 1980 tog en gruppe forældre i Linå initiativet til at danne en lokalafdeling af for
eningen af landsbysamfund, og i januar 1981 inviterede gruppen beboerne i La
ven, Linå, Mollerup og Hårup til borgermøde i Linå lille skole i en ny skikkelse.

Ved borgermødet talte en repræsentant for landsforeningen »Landsbyerne i 
Danmark«, Johan Rørbye, Jelling, om foreningens mål, arbejde og resultater. 
Han omtalte dannelsen af et lokalråd til at varetage landsbysamfundets opgaver. 
De 130 mødedeltagere gav tilslutning til oprettelsen af et sådant lokalråd, og initi
ativgruppen blev udpeget til at danne et foreløbigt lokalråd. Man blev enige om, 
at et blivende lokalråd skulle vælges den dag, der var fastsat til kommunerådsvalg, 
nemlig tirsdag den 17. november 1981.

Ved et opstillingsmøde den 31. oktober blev der dannet en liste med 15 kandi
dater, repræsenterende Laven, Linå, Mollerup og Hårup. Ved mødet sagde for
manden, Kirksten Simonsen, bl.a.: »I 1970 kom kommunesammenlægningen, og 
siden har vi haft en fornemmelse af, at Linå Vesterskov, Hårup Sande og Nord
skoven har dannet et grønt uigennemtrængeligt tæppe, som bystyret ikke har kun
net se igennem. Men vi eksisterer stadig, og det vil vi gerne blive ved med. Derfor 
har vi dannet et lokalråd, så vi til stadighed kan minde byrådet om, at Silkeborg 
også når øst for skovene.«

Ved valget den 17. november 1981 var stemmeprocenten 50, og Lokalrådet 
kom til at bestå af tre fra Laven: Lone Andersen, Kurt Kirkegaard og H. G. Peder
sen, to fra Linå: Kirsten Simonsen og Henning Jønsson og to fra Mollerup: Grethe 
Grotkjær og John Sørensen. Rådet konstituerede sig med Kirsten Simonsen som 
formand.

Lokalrådet har fundet frem til forskellige opgaver og arbejder energisk for at 
løse dem, f.eks. at fremskaffe en ny og øget udgave af denne bog.

På initiativ af kvinder bosat her i området, blev Linå husholdningsforening stiftet 
omkring 1930.

Dens opgave var at lære husmodre om rigtig ernæring og oplære de unge piger i 
husligt arbejde. I vinterhalvåret samledes de unge piger til undervisning i madlav
ning, og der blev afholdt kurser i tilskæring og syning for både piger og husmodre.

Foreningen har haft studiekredse og håndarbejdskurser. I det hele taget, har den 
taget opgaver op, som har tilknytning til et hjem.

Omkring 1940 anskaffede foreningen således et apparatur til fremstilling af æb
lemost. Det foregik på den måde, at man samledes på en gård, og de kvinder der 
ønskedeat få deres nedfaldsæbler anvendt, kom med dem, og i fællesskab fik man 
lavet en sund drik på stedet.

Dette arbejde er dog forlængst overtaget af mosterierne.
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I Laven skole samledes hver vinter, med stor tilslutning, kvinder til g> mnasti 
Hver sommer er der en udflugt, ligesom der til jul er et julemøde.

Foreningen har i dag 73 medlemmer.

Linå og omegns borgerforening blev stiftet den 25. januar 1937. I henhold til lo 
vens p. 2 er foreningens formål at samle byens og omegnens beboere til møder og 
sammenkomster af både oplysende og underholdende art, samt at varetage inte 
resser, der sigter til disse beboeres vel. Der blev afholdt stiftelsesfest den 10. febru 
ar, en fest, der traditionen tro er afholdt hvert år siden med undtagelse af de år un 
der krigen, da salen i forsamlingshuset var beslaglagt af tyske soldater.

I 1937 købte foreningen et klaver, der skulle have plads i forsamlingshuset. Og 
det er der blevet spillet på til dans og fester, til møder, sammenkomster og un er 
holdning. Allermest behov for det var i årene 1940-45, hvor salen i vinterhalvåret 
fyldtes mange gange af beboerne, der havde lyst til at komme sammen for at y tte 
og synge. Det var Al-sangens tid. Borgerforeningen købte i 1940 50 Kongesang ø 
ger til en samlet sum af 10,90 kr., og de blev slidt op, så allerede i 1942 købte man 
fra Skyttes Forlag, Ry, 85 indbundne »Den danske Sangbog« a 1,15 kr., og va 
Jensen sammentømrede en fin trækuffert til dem. I 1946 blev klaveret grun igt e 
terset, og der blev købt en lampe til at hænge ind i det forat holde det tørt. Det \ar 
jo i kakkelovnens tid.

Her er foreningens program fra en af krigens vintre, hvor man sam e es i sto 
tal både til alvor og fest. Man trængte til at komme sammen i den på mere end en 
måde mørke tid, og der var ingen fjernsyn derhjemme. Det var i 1942-43.
Onsdag d. 25. nov.: Oplæsnings- og sangaften ved lærer Trodsen, Silkeborg. 
Torsdag d. 17. dec.: Lotterispil.
Lørdag d. 19. dec.: Film - »Storbyens Blændværk«.
Tirsdag d. 29. dec.: Juletræ.
Onsdag d. 13. jan.: Foredrag af Johs. Terkelsen, Ry højskole om »Danmarks en
hed«.
Lørdag d. 30. jan.: Foredrag af forstander Jens Marinus Jensen.
Onsdag d. 10. feb.: Stiftelsesfest. Koncert af Johs. Jensens 10 mands orkester, fæ - 
les kaffebord og bal.
Lørdag d. 27. feb.: Oplæsning ved lærer Skov, Duelund.
Onsdag d. 10. marts: Foredrag af pastor Bjømbak, Randers.
Onsdag d. 14. april: Foredrag af overlæge Østergaard Christensen, Silkeborg om 
»Nordens enhedstanke i dag«.

De forskellige møder blev afholdt i samarbejde med Husmandsforeningen og 
Gymnastikforeningen, og var forsamlingshuset optaget af tyske soldater, enytte 
de man et klasseværelse i skolen. Denne form for foreningskomsammen an t s e 
et par år ud over krigstiden og havde som oftest et nationalt præg. Min ea ten or 
Kaj Munk 29. jan. 1944 med foredrag og oplæsning af provst Bienker Festaften 
på Kristian den Tiendes 75 års fødselsdag d. 26. sept. 1945 med tale af forstander 
Terkelsen, Ry, dansk, musik, korsang og fællessang samt fælles kaffebord, som 
måtte serveres for to hold, fordi der var mødt ca. 300 deltagere.
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I årene efter krigen svandt interessen for at komme sammen og synge og høre 
foredrag, og bogerfbreningens arrangementer har kun omfattet de selskabelige: 
Stiftelsesfest juletræ, fastelavnsfest, høstfest, dilettant og lotterispil.

11941 henstillede Borgerforeningen i samarbejde med Gymnastikforeningen til 
Linå sogneråd om at få anlagt en sportsplads. - Herom er skrevet andetsteds. I 
1943 blev der skænket et fortæppe til forsamlingshusets scene. Det vedtoges at 
skænke forsamlingshuset en talerstol i anledning af dets 50 års jubilæum den 6. fe
bruar 1946. Det vedtoges endvidere at yde et tilskud på 10 kr. pr. lampested til 
den i 1946 påtænkte gadebelysning. I 1948 bevilgedes 350 kr. til et lysbilledeap
parat, som skolen og forsamlingshuset er fælles om.

Følgende har været formænd for Linå og Omegns Borgerforening:
1937-1938: Christian Bach.
1939-1940: Frederik Rasmussen.
1940-1948: Niels Glargaard.
1948-1950: Jakob Petersen.

1954-1964: Ove Sørensen.
1964-1979: Jens Jakob Sørensen.
1979-1980: Kresten Andersen.
1980-1981: Jens Jakob Sørensen.

1950-1951: Hans Rasmussen. 1981- : Ester Danielsen.

I »Silkeborg Avis« kunne der den 21. november 1903 læses: Med det formål at 
drive »ny dansk« gymnastik er der dannet en gymnastikforening i Linå. Den nye 
gymnastik-forening tæller foreløbig kun 11 medlemmer, men det tør jo håbes, at 
endnu flere af de unge vil fa øjet op for gymnastikkens gavnlige indflydelse og 
slutte sig til foreningen. Thi »i et sundt legeme bor en sund sjæl«.

Også i »Silkeborg Avis«, men fra 1910, findes et billede af et mandshold på 16 
unge gymnaster med daværende anden-lærer Hans Illum Petersen, Linå, som le
der. Illum Petersen beskæftigede sig altså med andet end at samle »Blade af Linå 
sogns historie«.

En fane fra 1915 siger også noget om foreningens alder, og blandt foreningens 
ældste pokaler er der nogle fra før 1920, og det samme gælder enkelte plader på 
den gamle fane.

Historien fortæller, at krigen 1848-50 skabte en stemning, der i 1861 lagde 
grundstenen til De danske Skytteforeninger. I 1871 optog man også gymnastik. 
Efterhånden blev der flere gymnaster end skytter, og i 1919 ændrede man derfor 
organisationens navn til De danske Skytte- og Gymnastikforeninger.

I 1929 vedtog man en deling af skytter og gymnaster, så gymnasterne fik deres 
egen landsorganisation: De danske Gymnastikforeninger, som i 1964 sluttedes 
sammen med De danske Ungdomsforeninger, så det nye navn blev De danske 
Ungdoms- og Gymnastikforeninger. Landsorganisationen har altid været delt i 
kredse eller amtsforeninger, og Linå Gymnastikforening er medlem af den amts
forening, som tidligere hed GI. Skanderborg amts Gymnastikforening, men som 
siden 1954 har heddet Silkeborgegnens Gymnastikforening = SEG.

Det er amtsforeningens opgave at støtte den enkelte forening ved at tilrettelæg
ge foreningsledermøder, delingsførermøder, kursus af forskellig art, opvisninger 
og turneringer i boldspil og anden idræt.

Som det fremgår af navnet har gymnastikken fra foreningens start været den 
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herskende idræt. De fleste år har lederne været delingsførere, uddannet på Niels 
Bukhs gymnastikhøjskole i Ollerup, gymnastikhøjskolen i Snoghøj eller en anden 
højskole med delingsføreruddannelse. Undertiden vardet en lærer eller lærerinde 
ved den stedlige skole, der påtog sig ledelsen.

Lærer Niels Glargaard havde således dette hverv fra 1935 til hen i 1950-erne og 
blev i 1958 udnævnt til æresmedlem af foreningen. Lærerinden Gudrun Søgaard 
ledede pigegymnastikken fra 1947 til 1959. Linå Gymnastikforening hari mange 
år deltaget i amtsforeningens forårsopvisning i Silkeborg med et eller to hold, men 
nogen gymnastiksal i Linå er det aldrig blevet til.

Omkring 1930 vandt håndboldspillet indpas i Linå Gymnastikforening som 
sommeridræt. Det krævede ikke så stort areal som fodbold. Man lejede blot et 
stykke græsmark, der ikke engang var helt jævn. Foreningen betalte selv lejen. 
Hvem skulle ellers gøre det? Træneren var gratis. Hvorfor skulle han have løn? 
Det var jo leg, og ikke arbejde. Da Linå i 1945 fik en sportsplads, gav de bedre be
tingelser større tilslutning. Håndbolden har været hvert års idræt i Linå Gymna
stikforening, og spilleme klarer sig pænt i den lokale turnering, ja. undertiden 
også på landsplan. I 1968 blev herreholdet således Danmarksmester i serie 1, den 
næstbedste række i DdGUs turnering. De mange hallcr. der er bygget i 
1960-70eme har bevirket, at håndboldspillet også er blevet vinteridræt, selvfølge
lig både for kvinder og mænd.

Fodbolden havde naturligvis også sine dyrkere, og i 1950-erne deltog flere i fri 
idræt: Løb, spring og kast for al erhverve idrætsmærkel. Indendørs har man for
uden gymnastik spillet badminton. Folkedans har helt siden 1920-eme jævnligt 
været på foreningens program, og del samme gælder di lettant. Foreningen har na
turligvis også været de unges balforening.

Linå Gymnastikforening har samlet ungdommen fra Hårup. Linå og Mollerup, 
og indtil 1960 var de fleste af disse unge beskæftiget som tjcnslekarle og tjenestepi
ger på gårdene. Maskinerne og det kvægløsc landbrug har imidlertid gjort disse 
unge overflødige, og de har måttet finde arbejde andetsteds. Denne affolkning af 
unge har naturligvis også sat sit præg på foreningsarbejdet, og den 27. oktober 
1972 kunne man i »Midtjyllands Avis« læse: På grund af for ringe tilslutning har 
bestyrelsen for Linå Gymnastikforening besluttet indtil videre al indstille arbej
det. (Der er åbenbart slet ingen interesse for liden). Muligvis bliver vi nødt til at 
opløse foreningen, siger formanden.

— Et skab med to rækker pokaler i den lille sal i forsamlingshuset samt et par 
gamle faner er et minde om. at foreningen har eksisteret. Den yngste af fanerne er 
fra 1931. På dugen er broderet: »Linå Gymnastikforening. Anno 1931«. På en af 
de 20 faneplader på stangen slår: »Fanen skænket af gymnaster og folkedansere 
27.10.1931.« Disse er nu overdraget til L.L.LF. De ovrige plader er erhvervet ved 
håndbold i tiden 1931-1944.

Linå Gymnastikforening endte sine dage - vist i 1973. Men heldigvis kom der 
hurtigt en efterfølger.
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I den lokale avis kunne man i 1974 læse: En kreds af unge mennesker i Laven og 
Linå har lagel initialiv lil dannelse afen boldklub.

Den 10. december 1974 stiftedes den under navnet »Laven I ndrætsforening«. 
Formanden H. G. Pedersen, Laven, påtog sig al tilrettelægge arbejdet og sørge for 
tilmelding til J.B.U. saml retle henvendelse lil kommunen om tilskud m.v.

På en ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 1975 i spejderhuset »Juul- 
sogård« vedtoges det at ændre foreningens navn til »Laven-Linå Idrætsforening«. 
Foreningen fik stor tilslutning allerede del første år. Der startedes med fodbold, 
men håndbolden kom snart med. Foreningen fik af kommunen tilladelse lil at be
nytte idrætspladserne i Laven og Linå samt gymnastiksalen og formningslokaler
ne i Laven gi. skole. Da der ikke er ordentlige omklædningsforhold i Linå opstille
de Silkeborg kommune en skurvogn som surrogatløsning og uskøn pryd, både for 
plads og kommune.

Foreningen har arbejdet energisk og solidt og har aktive medlemmer både 
blandt børn, unge og old boys. 1 1977 var der således ca. 130 medlemmer fordelt 
på fodbold, håndbold og badminton. Konditure har også været et fast led i moti
onsidrætten, og her har foreningen de bedste muligheder i Danmark med en herlig 
natur og et afvekslende terræn lige uden for døren. Man har også arrangeret sam
menkomster, enten i gymnastiksalen i Laven, i Julsøgården eller i Linå forsam
lingshus. Det sidste sled har der flere gange været dilettant med egen instruktør og 
optrædende.

I 1981 modtog Laven-Linå Idrætsforening en fane fra Danmarkssamfundet, og 
den blev indviet ved en lille højtidelighed den 7. nov. 1981.

Ved generalforsamlingen i 1980 afløste Verner Pedersen, Linå, den hidtidige 
formandsom i 1982 blev afløst af Poul Erik Pedersen, Laven Mark. Bordtennis er 
nu også blevet optaget som idrætsgren, og foreningen har fået tildelt tid i den nye 
hal i Sejs.

Afskrift af forhandlingsprotokol: På generalforsamlingen i Linå skole mandagen 
den 24. februar 1895 vedtoges at bygge el forsamlingshus ved Sandbakken ved 
Linå by. Forsamlingshuset skal indrettes med lidt lejlighed til beboelse, en lille og 
en stor forsamlingssal samt stald til 5 a 6 par heste.

Forsamlingshuset skal være 30 alen lang, 14 alen dyb og muren 4 alen til rejse
højde, og indrettes således: En stor forsamlingssal, 1 7 alen lang, en mindre dito, en 
stue til rejsetøj (garderobe), et kjøkken og en stue til beboelse. Huset opføres af 
brændte sten med fyr-overtømmer og tækkes med tagpap. Gavlene mures helt op i 
spidsen med mursten. Der indmures 10 fag dobbelte vinduer, nemlig 5 fag i hver 
side. Murer- og tømrerarbejdet blev overdraget Jørgen Petersen af Linå for en sum 
af 486 kr. Vinduer og døre blev overdraget snedker Jens Bentsen af Laven for en 
sum af 264 kr. Jens Bentsen skal selv lægge materialer til, hvorimod de øvrige ma
terialer til huset bliver leveret på pladsen. Huset skal være færdig til at tage i brug 
inden 15. september 1895.

Forsamlingshuset blev indviet søndagen den 20. oktober 1895 og taget i brug 
med det samme. Ved denne fest blev der uddelt trykte sange med overskrifter: Ved 

310



indvielsen af Linå Forsamlingshus den 2ode oktober 1895. — og den første sang 
var Hostrups: Høje Nord, Friheds Hjem!

I Forsamlingshusets love fra 1895 står i indledningen: Forsamlingshuset skal bru
ges til afholdelse af foredrag og selskabelige sammenkomster for gamle og unge.
P. 1 Aktionær i forsamlingshuset i Linå kan enhver blive. Aktiernes størrelse er 

5 kr. Enhver har ret til at tage flere aktier; men hver aktionær har kun én 
stemme ved generalforsamlingen.

P. I 1 Der må ved ingen som helst lejlighed nydes spiritus i forsamlingshuset, og 
berusede personer tilstilles ikke adgang dertil! Denne paragraf kan ikke for
andres.

P. 15 Salen står frit for alle aktionærerne til at afholde hvilke som helst moder: re
ligiøse, politiske eller hvad som helst, når intet uordentligt eller ulovligt fin
der sted, men bestyrelsen har rådighed til at bestemme, hvad leje der skal 
ydes af salen.

Bestyrelsesmøde holdtes i forsamlingshuset torsdagen den 7. november 1895. Det 
vedtoges at begynde med gymnastikøvelserne snarest mulig og at foranstalte de 
mest nødvendige gymnastikapparater tilvejebragt.

Stalden skal bygges af grantommer og brædder og indrettes til 6 par heste, og 3 
alen til brænde. Opførelsen af stalden overdroges til tømrer J. Bentsen af Laven 
for 55 kr. og skal være færdig snarest mulig.

Her følger i henhold til protokollen uddrag fra generalforsamlinger og bestyrelses
møder:
19.04.1897: Steenolie m.m. købes i Brugsforeningen.
29.08.1897: Høstfest afholdes 4. sept. Adgang: 40 øre for en herre og 25 øre for en 

dame.
Jens Grauballe skal betale 4 kr. som vederlag for dansk i forsam
lingshuset i anledning af hans sølvbryllup.

02.12.1900: Hårup Gymnastikforening må benytte huset én aften om ugen. Ung
domsforeningen må benytte huset til foredrag og oplæsning imod for 
samme at erlægge 2 kr. pr. aften. Borde og bænke kan fremtidig udle
jes for henholdsvis 10 og 5 øre pr. stk.

06.12.1900: Dilettanterne her i sognet må benytte huset mod at erlægge 10 kr. 
Eventuel overskud tilfalder huset. Dilettanterne må selv opstille og 
nedtage teatret.
Forsamlingshusets inventar brandforsikres.

25.05.1902: Forespørgsel fra Foredragsforeningen om, at der ved møderne, som 
foreningen lader afholde om vinteren, må blive fyret i kakkelovnen 
forinden mødernes begyndelse. - Tiliodes for et vederlag af 50 øre 
pr. aften. Forespørgsel fra Linå sogneråd om, at huset må benyttes til 
gymnastik for Linå skoles børn. Bevilgedes mod et vederlag af 25 kr. 
årligt.
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26.11.1902: Forespørgsel fra flere beboere, om den lille sal kan udlejes til en 
eventuel pogeskole. - Vedtoges.

1 1.06.1903: Skrivelse fra Århus teater om at leje huset til underholdning en aften 
i juli. - Ved et børnebal den 20. juni leverer Emil Andersen, Linå, og 
Rasmus Sørensen, Skjellerup, musikken. Entre 15 øre pr. barn. Det 
vedtoges til efteråret at lade plante 500 gran og fyr på skråningen bag 
huset.

28. 1 1.2903: Følgende skrivelse med 20 personlige underskrifter står under denne 
dato i protokollen:
Undertegnede lodsejere i Linå overdrager herved vor anpart i det 
vest for Linå forsamlingshus beliggende fællesjord til aktieselskabet 
»Linå Forsamlingshus«, dog forbeholder vi os ret til at tage grus i 
bakken. Aktieselskabet påtager sig samtidig at lade det overdragne 
beplante.

10.06.1917: Generalforsamling angående nedlæggelse eller salg af Linå forsam
lingshus og muligvis køb af Linå kro. Efter at sagen var drøftet fore
toges afstemning. Resultat: Flertal forat forsøge at købe kroen forca. 
25.000 kr.
Da kroejer Jørgensen ikke ville sælge den under 30.000 kr., enedes 
man om at henlægge sagen.

18.10.1920: Det vedtoges at holde en fest i anledning af husets 25-års jubilæum. 
Lejen af lokalerne forhøjes, og hvis nogen vil have fyret i kakkelov
nen, betales dette ekstra.

28.11.1922: Det vedtoges at installerede elektrisk lys.
20.03.1935: P.4 forandres til at være sålydende: Formanden, der tillige skal være 

kasserer, vælges af aktionærerne på den årlige generalforsamling for 
et år ad gangen.

28.02.1942: Bestyrelsens forslag angående forsamlingshusets overgang fra aktie
selskab til andelsselskab efter de fremlagte vedtægter vedtoges af ge
neralforsamlingen. - Endelig vedtaget på ny generalforsamling d. 14. 
marts 1942. Samtidig godkendte man arkitekt Knud Sørensens for
slag til ombygning af forsamlingshuset.

27.06.1942: Det vedtoges at lade byggearbejdet udbyde i offentlig licitation med 
undtagelse af jordarbejdet, det udføres ved frivillig hjælp af beboer
ne.

14.07.1942: Afholdt licitation. På grund af krigens cementrestriktioner var der 
ingen murertilbud fremkommet. Man besluttede at indsende ansøg
ning til byggenævnet om cementtildeling. 16. sept. meddeltes det, at 
en sådan ikke kunne bevilges foreløbig.

03.08.1942-12.12.1942 er forsamlingshuset beslaglagt af det tyske militær.
17.05.1943: Cementtildeling og murertilbud forelå. Byggeriet sattes derefter i 

gang. Der blev bygget en ny sal med scene og materialerum. I kælde
ren indrettedes toiletter, og der foretoges ændringer i den gamle byg
ning. Byggeriet kostede 34.973 kr. I Silkeborg Sparekasse blev opta
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get et lån på 23.000 kr., og man havde modtaget et tilskud på 5.000 
kr.

02.1 1. ]943: Da Linå skoles børn fortsat skulle bruge forsamlingshuset til gymna
stik, indsendte man andragende til Linå sogneråd om bevilling af nye 
ribber.
Andragendet kunne ikke bevilges på grund af den påtænkte nye Linå 
skole med gymnastiksal.

20.1 1.1943: Det vedtoges at købe 100 stole.
04.12.1943: Indvielse af de nye lokaler. Der var ca. 400 deltagere.
17.05.1945: Forsamlingshuset er nu rømmet af det tyske militær, der for anden 

gang har været indkvarteret godt et halvt år. Bestyrelsen besigtigede 
lokalerne og vedtog de nødvendige istandsættelser. Man ville deref
ter søge erstatning gennem Skanderborg amt til dækning af reparati
onsudgifterne.

18.12.1948: Generalforsamlingen vedtog med 8 stemmer mod 5, at der ikke må 
serveres spiritus ved fester i forsamlinghuset.

09.01.1952: En ekstraordinær generalforsamling godkender, at kommunen køber 
jorden helt ind til parkeringspladsen for en pris af 50 øre pr. m2 og 
afholder alle omkostninger ved overdragelsen, samt forpligter sig til 
at anlægge og vedligeholde et pænt anlæg samt ikke at bygge andet 
på arealet, end hvad der er nødvendigt til det påtænkte alderdoms
hjem.

20.01.1961: Generalforsamlingen godkendte med 9 stemmer mod 2 bestyrelsens 
forslag om en tilbygning til værtens lejlighed.

28.11.1961: Det vedtoges at søge spiritusbevilling til forsamlingshuset.
08.09.1966: Det besluttedes at anskaffe oliefyr og installere centralvarme.
10.06.1975: På en ekstraordinær generalforsamling blev del oplyst, at Kreditfore

ningen havde tilbudt forsamlingshuset et lån på 206.000 kr. og - 
kurstab ville det give 170.655 kr. Håndværkerudgifteme ved det på
tænkte byggeri er ifølge tilbud sat til ca. 155.000 kr. Ved skriftlig af
stemning blev det med 13 stemmer mod 4 vedtaget at gå i gang med 
byggeriet.

25.02.1980: Det meddeltes, al en ansøgning til Silkeborg kommunes økonomiud
valg resulterede i en bevilling på et rente- og afdragsfrit lån over 10 
år på 30.000 kr. samt et tilskud på 30% af isoleringsudgifterne.

Som det ses har der været gjort en indsats for al modernisere det gamle forsamling
hus, og det er ikke blot sket gennem lån.

På generalforsamlingen den 24.1 1.1980 fortalte formanden, at en indsamling 
dette år havde givet 21.275 kr. samt et tilsagn om ca. 5-6.000 kr. om året i de næ
ste 4 år. Lad os håbe, det fortsat må virke efter formålet.

I år - 1983 - fylder det jo 88.
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LINÅ KIRKE
Restaurering af'prædi kestolen

I 1936 blev prædikestolen i Linå kirke restaureret. Det viste sig, al egetræet i den 
300 årgamle prædikestol var medtaget afælde, og lydhimlen havde det på samme 
måde.

Inden restaureringsarbejdet påbegyndtes, var kirkemaler Poul Jensen fra Natio
nalmuseet ovre at se på kirken. Han udarbejdede en tegning og kalkulerede arbej
det til 800 kr.

Tømrer Madsen fra Laven tog så fat på det møjsommelige arbejde at skille præ
dikestol og lydhimmel i alle bestanddele, reparere de enkelte dele og derefter sætte 
det hele sammen igen. Der blev indsat frisk træ, hvor det var nødvendigt, og der 
blev anvendt liere hundrede messingskruer, fordi disse ikke smuldrer bort som de 
jernskruer, man tidligere havde anvendt. Tømrer Madsens arbejde tog lang tid; 
men det er også gjort så solidt, at der ikke er behov for reparationer de næste 300 
år.

Da tømreren var færdig, tog kirkemaler Georg Christiansen fra Åbyhøj fat på 
malerarbejdet efter kirkemaler Poul Jensens tegning, der ikke helt ligner den 
oprindelige udsmykning.

Det eneste, der er bevaret, som det tidligere så ud, er prædikestolens fire neder- 
ste felter med skriftsteder fra evangelisterne.

På lydhimlen har man efter pastor Bienkers forslag sat følgende indskrift: »Som 
græs er menneskets dage; men Herrens miskundhed varer fra evighed til evighed.«

I prædikestolens øverste felter står: »På Gud alene jeg haver sat min lid, hans 
ord det rene er hjælp i rette tid«. Fra en samle af samme aldersom prædikestolen.

1 prædikestolens midstersle felter er malet de fire evangelisters symboler: Men
nesket, Løven, Oksen og Ørnen, og i de nederste felter er anført et ord af den evan
gelist, hvis symbol står ovenover. 1 felterne står fra venstre: 
»Omvender Eder; thi Himmeriges Rige er nær.« (Matth. 3,2).
»I ere ikke de, som tale, men den Helligånd.« (Markus 13,11).
»Salige ere de, som hører Ordet og bevare det.« (Lukas 11,28).
»Se det Guds Lam, der bærer Alverdens Synd.« (Johs. 1,29).

De lo våben, der sidder på opgangspanelet ved prædikestolen er Belowérnes og 
Holckernes våbenmærker. De to'slægter har i sin tid siddet i kirkens herskabssto
le.

Udvidelse af Linå kirkegård 1955-59
Omkring 1950 viste der sig behov for en udvidelse af kirkegården. Til formålet 
blev der af Linå Nygård købt el areal beliggende op mod den gamle kirkegård. Ar
bejdet med udvidelsen blev forestået af gartner og entreprenør Knudsen, Ry og 
varede ca. 5 år. Den gamle kirkegårdsmur mod Vangvedvejen blev flyttet og for
længst, så den nu går langs med både den gamle og den nye kirkegård. Det skrå
nende areal gjorde det naturligt at anlægge den nye kirkegård i terrasser, samlet 
om en hovedgang fra den gamle kirkegård ned mod lågen i nordøst.
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Den nye kirkegård blev indviet i 1959.
Hovedgangen ei senere asfalteret, og vest for den er a i 

plads. Fællesplænen kalder man den. n agt en Plæne til grav-

Ny parkeringsplads
1 sommeren 1983 blev etableret en ny parkeringsplads vest for Virk 
frakørsel via Skellerupvej. Hovedindgangen til kirke og kirkeeård hr "7t'1’ °8 
en 4 m bred trappe med 36 trin. lver fremover

Ved kirkegårdens sydvesthjørne er der blevet anlagt en opkøringsrampe og ind 
kørsel til kirkebil, rustvogn m.m. p og ind'

I forbindelse med udgravningen blev der gjort flere interessante arkæologiske 
fund.

Restaurering af kirken 1965
I 1965 blev der foretaget en omfattende restaurering af Linå kirke. Efter at have 
indhentet råd og vejledning fra Nationalmuseet, kirkeministerium, stiftsøvrighed 
og provstiudvalg samt tegning og overslag fra arkitektfirmaet Skov og Kristensen, 
Århus, kunne menighedsrådet træffe aftale med lokale håndværkere om arbejdet, 
og man gik i gang mandag den 4. januar 1965.

Det blev et omfattende arbejde både ude og inde. Der blev bygget nyt kapel med 
toiletter og oliefyr, hvorfra varmen ledes gennem kanaler til radiatorer både i vå
benhus og kirkerum. På kirkegården blev der rejst el-lygter.

Udvendigt blev murene repareret og fuget. Det røde tegltag på tårn og skib for
nyedes. Et forslag om i stedet for at lægge blytag kunne af økonomiske grunde ikke 
virkeliggøres; men blytaget på kor og apsis blev lagt om af blytækker Hermansen, 
Hjørring.

I kirkerummet blev væggene renset og kalket. Der blev lagt nyt gu v a gu 
håndstrøgne teglsten, anbragt på et undergulv af 10 cm lecafliser pa san og p

Det gamle loft med de malede felter blev taget ned. så ,ælk^.e,^dersjden af 
Oven på disse er lagt et nyt loft, isoleret med 5 cm minera u a 
pulpituret er beklædt med malede brædder. kirkebænke aflyst eg

De gamle stolestader blev fjernet og erstattet afen ny s ags anskaf.
med rummelige sæder, polstret med brunt møbelsto •
fet et ekstra antal stole i samme stil og materiale. forsynet med knæle-

Alterskranken blev fornyet i stil med stolene og næ
Puder af samme stofsom stolebetrækket. ° alterbordet dækket med

Ved den første gudstjeneste efter kirkens genåbning kvinder i sognet. En ny 
en dug, der i dagens anledning var broderet og s æn gnderbrødæs en
brødæske og vinkande af sølv var også givet som gav » er det sande vintræ
er indgraveret »Jeg er livets brød« og under vin an 
°g»Linå kirke anno 1965«. . , cnndagden 29. august 196 -

Kirken blev genindviet ved en festgudstjenes e
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Sognepræster
ALFRED GEORG BLEN KER, født 11. februar 1893 i Odense, gift l.juni 1920 i 
Odense med Inger Louise Madsen Kildeby, født 17. december 1890 i København.

Cand.teol. 1919, sognepræst i Hvam-Hvilsom 1920, sognepræst i Linå-Voel 
1923-1963, provst i Hjelmslev-Gjern herred 1945-1963 og lærer på Th. Langs se
minarium 1927-1962.

Ridder af Dannebrog 1950.
Fru Bienker døde 1977 og provst Bienker den 5. april 1981, og begge er begra

vet på Linå kirkegård.

GUNNAR POULSEN, født 27. januar 1911 i Søllested, gift 22. september 1935 i 
Silkeborg med Gerda Aagaard, født 1. marts 1908 i Resen.

Cand.teol. 1935, sømandspræst i Gent 1937, sognepræst i Tandslet 1941, resi
derende kapellan ved Skt. Johannes kirke i Årthus 1948 og sognepræst i Linå- 
Voel 1963-1978.

Gunnar Poulsen døde 17. januar 1981 og er begravet på Linå kirkegård.

ELITH MØLLER OLESEN, født 6. februar 1922 i Hvilsom, gift 24. juni 1949 i 
Bramminge med Anne Lise Jensen, født 24. aug. 1924 i Hejnsvig.

Cand.teol. 1947, korpssekretær for K.F.U.M.-spejderne i Danmark 1947, sog
nepræst i Vejlby-Homå 1951, andenpræst på Diakonissestiftelsen 1959, sogne
præst i Brønshøj 1969, residerende kappelan ved Skt. Hans kirke i Odense 1974 
og sognepræst i Linå-Voel 1978.

Hjælpepræster
TAGE BALLE CHRISTENSEN, født 10. september 1918 i Lemvig, gift 16. janu
ar 1944 i Århus med Asta Johansen.

Cand.teol. 1944. Hjælpepræst i Linå-Voel 1944, og herfra blev han i 1949 kal
det til sognepræst i Galtrup-ØsterJølby. Død 30. juni 1978.

JOHANNES GRAVER, født 11. juli 1917 i Hornstrup, gift 9. novbr. 1945 i 
Glæsborg med Clare Juel.

Cand.teol. 1943, hjælpepræst i Linå-Voel 1950 og blev 1951 udnævnt til sogne
præst i Tolstrup-Stenum.

ARNE NEERGAARD JESSEN, født 23. februar 1918 i Silkeborg, gift 15. aug. 
1944 i Hellerup med Carla Koch.

Cand.teol. 1951, hjælpepræst i Linå-Voel 1951, men 1958 kaldet til sognepræst 
i Vesterø.

OLAV FOG, født 4. april 1931 i Nigeria, gift 4. oktober 1958 i Risskov med Gud
run Apel.

Cand.teol. 1957. Hjælpepræst i Linå-Voel 1958, hvorfra han i 1962 blev kaldet 
til sognepræst i Blåhøj-Filskov.
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HANSHEDEGAARDGRAVERSEN,fød[2 juli .Iæge Johanne Heilskov. JUh 1946,glft 6. feb

Cand.teol. 1976, residerende kapellan i Linå Vir 1979. å'V0elfra I-okt. 1976 .,
i. aug.

METTE SCHOU VÆRGE, født 16. sept 1954 .ning Værge. ’8 •-Januar 1980 med Hen.

Cand.teol. 1979, residerende kapellan i Linå oe VnP|1 og Voel marts 1980.

Svejbæk
1 blade af Linå sogns historie skriver forfatteren, at deri Svejbæk findes håndvær
kere og handlende af alle slags. Det er ikke tilfældet idag, der var tidligere bager, 
smed, slagter, gartner og 3 købmænd, alle disse er nedlagt på nær en købmand 
Niels Løhde Jensen, Juelsøvej 232, der sammen med sin kone betjener Svejbæk- 
borgeme på bedste måde, men har bestemt at holde 28/10 1983.

En anden virksomhed i Svejbæk er A/S Niels Larsen. Den 1/10-1946 overtog 
direktør Helge Christensen virksomheden, som han i flere år ledede fra Køben
havn, indtil han i 1954 flyttede til Svejbæk, hvor han bosatte sig i en ejendom idag 
Borgdalsvej 11. Firmaet producerede inventar til gymnastiksale og skolemøbler, 
senere oplog han produktion af ståhr ..bler til skoler, kantiner og kontorer, med 
den tilpasning som nye krav og materialer gjorde nødvendig, og idag er det stadig 
disse produkter, som indgår i en moderne og rationel produktion. Snedkerværk
stedet nedbrændte 25/11 -55, men virksomheden blev snart genrejst og udviklede 
sig så stærkt, at man i 1961 byggede et ny håndsnedkeri og i 1967 udvidede med 
en ny lagerhal, medens man i 1976 byggede endnu en lagerhal og en helt ny kon-

torfløj. m 1500 m2 under tag, idag er
Det gamle produktionsareal fra 1954 u gjoi , , p:rmaet har 50-55 ansatte og

der 6000 m2, tal der siger noget om firmaets tiivse . eringafgymnastiksa- 
5-6 montører arbejder altid rundt omkring i an men man har dog også
le og sportshaller. De fleste produkter afsættes rer ' ■ færoerne og endda sa
export og har således monteret sportshaller pa '' er |-iriTiaet leveran øra 
langt væk som i Bagdad. Foruden sin egen pro
hjælperekvisitter til så at sige alle sportsgrene. f aet ledes nu af ire

Den 13/5-33 døde direktør Helge Chnstensen, og
OlkeaZ fra fa. Nle.s Larsen, ligger

Trævarefabrik Aps. der ledes af fabrikant meget dygtigtel<n' Vtionen. 1 be- 
en Produktion af tøjbøjler. Bent Tholstrup er anven(jes i Pr0 V produceret i 
se>v tegnet og fremstillet flere af de mas m idag bl'ver J QJ0 bøj|er. 
Syndeisen lavede man bøjlerne af eet s y tjuer årlig ca _' xiekroen. ved 
•animeret træ, og virksomhedens 5 ansatte r gammel t'd ‘‘- ørget for

Svejbæk har mange turister om sommerempå 
snævringens udløb i Julsø, og Hotel »L 317



forplejning af disse. Ålokroen, der ligger på et areal, der i gamle dage kaldtes Sna- 
gårde. oprindelsen til dette navn er ukendt, blev udstykket fra gården »Ludvigs
lyst«, den kaldes også »Onkel Peters Hus«.

Jens P. Henriksen, der overtog stedet i 1969 afhændede den 1/4-1982 Ålekroen 
til Jens Jensen. Der har fra gammel tid været færgefart fra Ålekroen til Svejbæk 
Færgegård, som ligger på sydsiden af åløbct, »Færgen« var en almindelig robåd, 
og efter at trafikken en tid har ligget stille, er den nu igen igang og udgår fra en 
campingplads beliggende umiddelbart vest for Færgegården, der idag ejes af Hvid
ovre kommune og anvendes til lejrskole.

Hotel »Ludvigslyst« ejes idag af Silkeborg kommune, som har forpagtet stedet 
ud lil Rita Latawies.

På boligområdet er der skel en væsentlig udvikling i Svejbæk. I foråret 1972 
byggemodnedes der 34 grunde, som var udstykket fra arealer tilhørende gdr. Pe
der Jensen, og noget senere udstykkede gdr. Niels Jensen en del grunde nord for 
jernbanen. Enkelte af disse sidste grunde er endnu ikke bebygget, men alt i alt er 
der bygget ca. 60 parcelhuse i 70erne på disse arealer. Foruden disse huse har en
treprenør G. C. Lysdal. Langdalsgård, udstykket grunde på sine arealer nord for 
jernbanen i to omgange, hvilket har bevirket, al Svejbæk indenfor de sidste 10 år 
har fordoblet sit boligantal.

Som det er sket mange andre steder er også Svejbæk station nedlagt som selv
stændig betjent jernbanestation, det skete 26/5-1968. men alle logene holder sta
dig ved stationen, og betjening af kunderne sker så i toget. Den sidste stationsme
ster i Svejbæk var Willy Andersen, der senere er afgået ved døden.

Sejs
1 Sejsområdet var der i 1950 ikke særlig megen beboelse, men områderne her var 
naturmæssigt meget attraktive, og at udviklingen her gik hurtigt kan ses af, at be
folkningstallet der i 1950 var på ca. 400 idag er ca. 2600. Sejs er idag en hel lille 
»By« forstået på den måde, at den har alle de faciliteter byen har. Der er alle slags 
handlende og håndværkere, bank, sparekasse og to kroer.

Den ene kro, »Hedekroen« er det tidligere forsamlingshus, den anden »Hygge - 
stuen« er en tidligere villa ombygget lil formålet.

En lidt særpræget virksomhed er beliggende Julsøvej 62. Den handler med fi
skeriartikler en gros. Ejeren af virksomheden, F. Ravn Pedersen, begyndte i Valby 
i 1954. men flyttede februar 1971 til Sejs, idel han fandt stedet velegnt for betje
ning af kunderne på såvel vest- som østkysten. Produkterne er garn, bøjer og fly
dere. Rågarnet lil de færdige net købes hjem fra Japan og Thailand og forarbejdes i 
Hvide Sande. Foruden levering til danske fiskere, har man exporl til Frankrig, Ir
land, England og Skotland.

Nær den fredede Sejs Hede med de to markante højdepunkter Stoubjerg og 
Sindbjerg har F.D.M. en moderne indrettet campingplads, og i selve Sejs på en 
skråning ned mod Borresø er en anden beliggende.

Bebyggelsen i Sejs var hovedsagelig private parcelhuse, men i juni 1966 blev der
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holdt rejsegilde på en række pensionistboliger, som var bygget al kommunen, er 
var sket del, at sognerådet havde set sig om efter et egnet område til et sa ant yg- 
geri, og var blevet interesseret i el område bag ved Ellegårds Mobclfabn . rea e 
tilhørte Jacob Henriksen, Sejs, og resultatet af forhandlingerne med ham blev, al 
kommunen købte del. Spørgsmålet om bygning af pensionistboliger gav an c 
ning til en god snak med Jacob Henriksen, og han tilbød at skænke del nø ven 
ge areal hertil uden vederlag, hvilket satte yderligere gang i planerne, og i noget 
nær rekordtempo blev lejlighederne færdige og taget i brug. _

Der er et meget aktivt sportsliv i Sejs »Sejs - Svejbæk Idrætsforening« me 3 a 
delinger dækkende forskellige områder indenfor boldspil, gymnastik og tennis. 
Foreningen er oprettet i 1947 og var da af mindre omfang, men cfici ucJb>gningen 
af området, har den fået en meget kraftig opblomstring og har nu over me 
lemmer under ledelse af aulomekaniker Svend Poulsen, Sejs. 1 1978 blev er me 
hjælp fra mange medlemmer bygget et stort moderne klubhus til stor g æ e or 
især foreningens unge medlemmer.

Siden 1886 har der været en skytteforening i Sejs-Svejbæk, som med undtagelse 
af enkelte perioder har været meget aktiv. Efter et længere »stop« blex foreningen 
genoprettet i 1942 med Henry Henriksen som formand og havde derefter en aktiv 
periode til 1966, hvorefter der igen var stilstand indtil 1980. Da blev foreningen 
genoprettet under den meget energiske formand Arne Elstrøm, Sejs, og er ev 
etableret nye og helt moderne skydebaner under Sejs skole, hvor med emmer 
ofte hele familien - kunne komme og under betryggende former lære at omgås 
skydevåben, medlemstallet har nu passeret de 200. Foreningen har gennem ung 
domsskolen i Silkeborg arrangeret kurser for unge mellem 14-18 år, hvor egøres 
bekendt med skydningens grundelementer og de krav til ansvar det sti o™ 
gås skydevåben. Foreningen, Sejs-Svejbæk skytteforening, er underlagt DDSG & 
I, formand idag er Gert Holmbo Christensen, Sejs.

Indtil 1951 var Sejs skole en 3 klasset skole med 2 lærerkræfter, men de store ar
gange fra krigens tid i forbindelse med en begyndende udbyggelse al Sejs vej æ 
området bevirkede, at der målte en udvidelse til på skoleområdet. Der ev s i 
1951 oprettet en 3. lærerembede og på grund af pladsnød blev man derfor nød li 
at leje den lille sal i forsamlingshuset til klasseværelse. Sognerådet var imi erti 
klar over, at det kun var en midlertidig løsning og købte derfor et areal ost or en 
gamle skole af husmand Søren Sørensen, der ejede al jorden fra søen op ti usø 
vej. Han tilbød kommunen hele ejendommen, for som han sagde, »i får nok brug 
for det med tiden«. .

At han fik ret viste den senere udvikling. Der blev nu aftalt en handel, men kun 
om et mindre stykke ned mod Julsøvej. Arkitket Sørensen, Silkeborg i nu som 
opgave at tegne en ny skole, som skulle dække det behov, der blev ræve i g. 
1937 loven. Inden denne tegning var færdig kunne man se, at udviklingen lomr - 
det var løbet stærkere end beregnet og et nyt projekt blev derior ons et. et nye 
projekt blev godkendt og sat igang, omendskønt sognerådet mente, at et a 
for stort, og man startede med at opføre 2 lærerboliger, der stod ær ige i or
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1955. Det øvrige byggeri blev af forskellige årsager forsinket og kom først rigtig 
igang i foråret 1958, men dette viste sig heldigt, idet en vis standsning i byggeriet 
medførte, at der var mange om budet, hvorved byggeriet blev ca. 100.000 kr. billi
gere end antaget.

Arbejdet skred nu hurtigt frem og man kunne den 25/4-1959 indvie 4 nye klas
seværelser, specialundervisningslokale og et mindre lærerværelse samt et stort lo- 
a e ’ ?^u^c.ru>rnme en filial af folkebiblioteket, som afløste den gamle biblio

teksforening. Biblioteket beholdt navnet »Linå Sogns Bibliotek« og det havde en 
i ia på hver af de andre skoler. Herudover var der skolekøkken, sløjdlokale, 

gymnastiksal med tilhørende omklædnings- og baderum, ovenpå disse sidste blev 
er p a s til en lille lejlighed for en lærerinde. Hermed havde man fået den skole, 

som beboere og lærere længe havde ønsket.
Nu skulle der være plads i mange år, der var endda et overskydende klassevæ

re se, som fik betegnelsen ungdomslokale - vist nærmest for tilskudets skyld, men 
a og ve, men havde glemt at tage misteltenen i ed, idet skolen i løbet af ganske få 
r viste sig at være alt for lille. Vi er nu nået hen i de »glade 60ere«, det ene parcel- 
us s ød op efter det andet og samtidig steg bømetallet, dette i forbindelse med 

tan er om at nedlægge Mollerup og Laven skoler og flytte børnene til Sejs skole 
gjor e en større udvidelse nødvendig. Man ville gardere sig, så der var plads nok 
ti mange år frem i tiden, skolen skulle være så stor, at man kunne tilbyde eleverne 
u videt skolegang, idet man hidtil havde været afhængig af nabokommunen, Sil
keborg, der indtil da havde modtaget eleverne efter 7. klasse.

Det viste sig nu, at Søren Sørensen fik ret i sin spådom om køb af hele hans 
ejendom, kommunen måtte nu købe et større sko. areal tilhørende Peder Møller 
Jensen, hvor der skulle anlægges en ny sportsplads, idet den gamle skulle give 
p a s til det nye skolebyggeri. Dette betod af to fløje forbundet ved en Aula med 
h^HCene' 1 A0jene var(^er foruden klasseværelser faglokaler for fysik, orientering, 

ndgerning og et nyt specialundervisnings-lokale. Lærerværelse med et mindre 
køkken og toiletter, store gode bibliotekslokaler og kontorer.

1 kælderen under nordfløjen blev der indrettet formningslokaler samt plads til 
en ungdomsklub, dette lokale blev også benyttet af pensionisterne (Guldalder
klubben).

Nu var skolen lokalemæssigt udrustet til at modtage elever til og med 10. klasse 
i 2 spor. Alt dette stod færdigt i 1969.

Den stadig voksende tilgang af beboere gav endnu en gang anledning til udvi- 
e se og i 1975 var der bygget endnu en afdeling indeholdende 13 normalklasser, 
er skulle bruges som »hjemklasser« for de yngste årgange og børnehaveklasser. I 
æ deren under disse klasser blev der indrettet en skydebane, som i givet fald kan 

bruges som sikringsrum. Gymnastiksalen fra 1959 kunne nu ikke dække behovet, 
og istedet for at bygge endnu en gymnastiksal, blev det bestemt at opføre en 
sportshal. I 1973 stod en hal færdig, den havde dog ikke de internationale mål for 
boldspil, hvilket der blev rådet bod på i 1980, ved en udbygning af hallen.

I 1974 blev de tidligere omtalte ungdomslokaler i kælderen inddraget til en hy
permoderne tandlægeklinik, hvor alle børn fra 3 års alderen og skoletiden ud til
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bydes gratis tandpleje. I forlængelse af tandklinikken blev der indrettet lokaler til 
skolelæge og sundhedsplejerske. Idag kan man sige, at skolen har alle de facilite
ter, som kræves af et moderne skolevæsen.

Den voldsomme udvikling på området belyses vel bedst ved at sammenligne 
elevtallet, der i 195 1 var 80 og idag er ca. 600 - antallet af lærere i 1951 var 3 er 
idag ca. 50.

Skolen har i perioden fra 1951 til dato kun haft to ledere, indtil 1970 ledet af 
førstelærer J. P. Petersen og derefter af skoleinspektør KnudSchødt.

Sejs Skole

Imens sognerådsperioden 1966-70 gik med de forskellige daglige gøremål, be
gyndte noget udefra kommende at optage sindene. Det var Folketingets forslag og 
henstilling til kommunerne om at gå i forhandlinger om sammenslutninger, idet 
det blev hævdet, at kommunerne var for små til at løse nutidige problemer, en på
stand som vel kunne være rimelig i nogle tilfælde, der var jo kommuner med 
mindre end 1000 indbyggere. Debatten om kommunesammenlægning opererede i 
begyndelsen med indbyggertal på 4000-6000, så i Linå bekymrede man sig ikke 
meget om problemet, men stilede imod at være en selvstændig kommune, der var 
ansat kommuneingeniør, etableret hjemmesygepleje, sundhedspleje og husmo
derafløsning, og der var i sognerådet enighed om, at man godt kunne tage ansvaret 
for kommunens fortsatte beståen. Imidlertid var debatten om sammenlægning 
gået videre, og man mente nu, at beboerantallet i en kommune skulle være langt 
højere end de tidligere anførte 4000-6000, i særdeleshed når en købstad var inde i 
billedet. Det stod efterhånden klart, at noget måtte gøres, Linå kommune havde 
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købt et areal til skolebyggeri i Linå by, og arkitektfirmaet Knud Sørensen og Ole
sen var igang med at tegne skole.

Den blev faktisk færdigprojekteret, men Amtsskolekonsulenten ville ikke give 
byggetilladelse, han hævdede at vi skulle »snakke med Silkeborg«, hvilket sogne
rådet ikke havde noget imod - dog ikke desangående, idet vi var langt inde i for
handlinger og drøftelser om sammenlægning af Linå med ca. 4500 indbyggere. 
Låsby kommune med ca. 1400 og Dallerup kommune med ca. 1300 indbyggere 
samt forslag om at den kommende kommune med ca. 7000-8000 indbyggere 
skulle hedde Bjarup Kommune. Sognerådet følte sig ganske tryg ved situationen 
og så roligt fremtiden i møde, også fordi der en tid forinden havde været et fælles
møde på Amtsgården i Skanderborg, hvor amtmanden rent ud sagde til Silkeborgs 
borgmester Aage Christensen »hvad vil I egentlig med dem«. Men amtmanden 
som formand var der nedsat et udvalg som konkluderede at på grund af beliggen
hed og andre forhold måtte der tages kraftig afstand fra indlemmelse i Silkeborg af 
dele af såvel Linå som Them. Efter megen skriveri, mange møder deriblandt også 
samtale med Indenrigsministeren kom Reformkommissionen til møde i Silke
borg, hvor de forskellige kommuners ledelse fik lejlighed til at ytre sig, men tilsy
neladende for døve øren, idet hele proceduren endte med forslag om indlemmelse 
af Resenbro-Sejs-Svejbæk, hvorefter tiden var inde til at fastholde ønsket om, at 
kommunen ikke skulle deles, og så var sammenlægningen en kendsgerning. Linå 
kommune, der engang havde gået helt ud til Funder og indeholdt bl.a. Silkeborg- 
området med Linå kirke som »Slotskirke« skulle nedlægges fra 1/4-1970.

Skolebyggeriet i Linå blev på grund af sammenlægningen ikke til noget, og sog
nerådet gik igang med planlægning af yderligere 6 pensionistboliger på den grund, 
hvor nu præsteboligen ligger, men mange forskellige omstændigheder gjorde, at 
der ikke var startet noget byggeri før 1/4-1970 og hele sagen blev droppet. Siden 
blev der bygget parcelhuse på hele det påtænkte skoleareal, og præstebolig hvor 
der skulle have været pensionistboliger.
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Sidste del af
O verfredningsnævnets kendelse 

vedr. fredning

af 19. august 1965
af dele af matr. nr. 1 a og I x Laven by.

Sydvestlige hjørne af matr. nr. 7 a. 2 ved markvejen og ve » <■ p hegn,
Linå kommune har tilbudt at påtage sig opsætning og \c ige -qmiel ve

stier og møller samt bænke, udtynding af træbevoksning m.v. mo ‘ 
d=d.g på 13.000 kr. jfr. skr. .318. januar 1965.
ret til uden yderligere erstatning at åbne adgang Joi gat nt c Pieren af matr >.r</„7 Drnrr'r fra pS kor«, markerede s.i mod JXSSS
nr. l-a skal være pligtig lil al afgive en 3 m bred si. langs•"“£ færdsc| p. mark. 
vej til Dynæs. såfremt de vejberettigede protesterer mo g<
vejen til Dynæs. . r.. . _r_ai
Nord for matr. nr. 3 an Laven by. Linå sogn tilbyder ejeren al a s 1 cnpne- 
1240 m2 til parkeringsplads for biler efter nærmere forhånd ing mc i 
råd. medens del nødvendige vejareal fra parkeringspladsen li v^n nr;vat- 
nr. 3 aa, 3 an og 3 am afgives af ejeren uden erstatning. Sognera el sog
vejen oplaget som off. bivej. . r . . ir

Gårdejer Fiirgaard har oplyst, al der fra gammel tid a\cs ær s „qnile 
lodsejere i Laven by til fællesloddcn matr. nr. 24 Laven by. ina sogn 
fælles ladeplads).
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Vedrorende det fredede område:
Dette skal forblive henliggende i sin nuværende tilstand og udnyttes som hidtil 

som landbrugsejendom. Arealerne må ikke yderligere bebygges, og der må ikke på 
disse opstilles boder, skure, master eller anden skæmmende indretninger samt be
boelsesvogne. Der er i forvejen en række master langs med Ravnstedvejen fra et 
punkt øst for Laven Hovgaard lil Dynæs og lil matr.nr. 1 d. Ejendommen må 
ikke beplantes yderligere med træer, der kan virke udsigtsforstyrrende, og æn
dring af terrænformerne må ikke finde sled. Gravning efter sten, sand, ler, ral, grus 
cl. lign, må ikke finde sted og der må heller ikke forelages afgravninger, udjævnin
ger eller opfyldninger. Henkastning af affald må ikke finde sted. Støjende adfærd 
på det fredede område må ikke finde sted. På arealerne må der ikke indrettes par
keringspladser el. campingpladser. Den nuværende ejer må dog som hidtil tillade, 
at enkelte telte midlertidigt opslåes på arealet.

Fremførelse af telefon- og kraftledninger må kun ske med fredningsnævnets til
ladelse.

Der må ikke anlægges nye veje eller stier på arealerne uden nævnets tilladelse.
Evt. skiltning med hensyn lil offentlighedens adgang lil ejendommen foretages 

og bekostes af fredningsnævnet.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amtsrådskreds.
I erstatning herunder for areal lil udlæg af den ca. 3 m brede sti, for færdselsrcl- 

tigheder og for ulemper, tilkendes der ejeren kr. 55.000. og Linå kommune kr. 
13.000 der udredes som nedenfor bestemt.

Da ingen panthaver har givet mode under sagen og da pantesikkerheden ikke 
kan anses forringet ved fredningen, vil erstatningsbeløbet være at udbetale til eje
ren«.

Konklusionen er sålydende:
»Der pålægges ejendommen matr.nr. 1 a og 1 x Laven by, Linå sogn, de for- 

nævte servitutter, der med prioritet forud for pantegæld vil være at tinglyse på 
ejendommen.

Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnel for Skanderborg amtsrådskreds.
I erstatning tilkendes der ejeren gdr. Kristian Fiirgaard, Laven 55.000 kr. og 

Linå sogneråd 13.000 kr., der vil være at forrente med 6% årlig fra den 6. marts 
1965, indtil udbetalingsker.

Erstatningerne udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Skanderborg amtsfond 
og de i Skanderborg amtsrådskreds beliggende købstadkommuner efter folketal i 
henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Denne kendelse kan inden 4 uger fra forkyndelsen påankes til overfrednings
nævnet, Nyropsgade 22 4 Købenavn V.«

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 
§ 19, stk. 3.

Overfredningsnævnet har den 8. maj 1965 foretaget besigtigelse i sagen og har 
herved forhandlet med ejeren, gårdejer Kristian Fiirgård, Laven, samt med repræ
sentanter for Linå sogneråd, Nationalmuseet, fredningsplanudvalget for Vejle og 
Skanderborg amter og fredningsnævnet.
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Under forhandlingen blev der fra sognerådets side givet tilsagn om, at man vil 
drage omsorg for. at det syd for matr.nr. 3an og 3am beliggende vejareal holdes 
åbent for offentligheden.

Fra Nationalmuseets side blev der udtrykt ønske om, at der tillige tillægges mu
seet påtaleret vedrårende den del af det fredede areal, der omfatter fortidsmindet 
»Gammelkol« og en radius af 100 m udenom dette. Dette ønske har Overfred
ningsnævnet ment at burde efterkomme.

løvrigi kan Overfredningsnævnet tiltræde kendelsen.
Et kort. nr. SK. 116. visende det fredede areal, der er på ca. 31 ha, er vedhæftet 

nærværende kendelse.
Thi bestemmes:
Den af fredningsnævnet for Skanderborg amtsrådskreds den 6. marts 1965 af

sagte kendelse vedrørende fredning af dele af matr.nr. la og Ix, Laven by, Linå 
sogn, stadfæstes med den foran anførte ændring.

Den fastsatte erstatning til
gårdejer Kristian Fiirgård. Laven ........................................................... 55.000 kr.
og til Linå sogneråd .................................................................................. 13.000 kr.
forrentes med 6% p.a. fra den 6. marts 1965 til betalingsker.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Skanderborg amtsfond og 
de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den 
senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
J. Fisker
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