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Erindringer om en landsby – Karlby
Forord

Dette hæfte indeholder, med enkelte korrrektioner og
tilføjelser, en række artikler, som jeg i løbet af 2015 har
skrevet til ”Rosenholmeren” – et lokalt seniorblad.
Formålet med artiklerne har været at give et lokalhistorisk tilbageblik på udviklingen i Karlby – en landsby beliggende i den tidligere Rosenholm Kommune.
Og hvorfor så beskæftige sig med fortiden, når så
mange andre problemstillinger som finanskrise og
flygtningekrise synes at være mere presserende emner at tage stilling til. Jeg hørte for nylig lektor Michael Böss holde et foredrag på baggrund af hans
seneste bogudgivelse: ”Det demente samfund”. Han
mener, det kan være vanskeligt at forholde sig til sin
egen nutid og til fremtiden, hvis man ikke har en fortid med aflejring af erindringer og erfaringer at handle på baggrund af. Det gælder både for den enkelte
og for samfundet. Meget af vores identitet skabes via
fællesskaber. Sådanne fællesskaber blev tidligere udlevet i vore landsbyer, såvel inden for produktionen
som i åndslivet (kirke/skole og foreninger mv.). Vi er
på denne måde et produkt af vores fortid, da vi både
er samfundsskabte og samfundsskabende.
Karakteristisk for landsbyer er netop det lokale fællesskab, hvor man kender sine naboer bedre end
folk gør i byer. Sådan er det stadig, men tendensen
var endnu mere udpræget indtil for 50 år siden, da
folk boede og arbejdede i den samme landsby. I de
senere år har den øgede mobilitet, som følge af bilismen, været med til at løsne den lokale forankring.
Det oprindelige erhvervsgrundlag var landbrug og
håndværk, men i dag er flertallet pendlere med job i
byerhverv - dertil nogle pensionister. I dag bor der i
selve Karlby ca. 150, men for bare 60 år siden var der
i Karlby 250 indbyggere - en tilbagegang, der især
skyldes den omstilling, der gennem det 20. århundrede er foregået inden for landbrug og håndværk, og
som nok ikke adskiller sig væsentligt fra andre lignende landsbyer i det østjyske område.

Mit håb med dette hæfte er at vække en fælles erindring med henblik på at kunne sætte dagens begivenheder i relief. Mange - især yngre mennesker, vil
måske mene, at deres liv ikke har haft nogen klar rød
tråd, men mere har været præget af tilfældige oplevelser, og at man lever fra projekt til projekt. Min
pointe er, at man i de enkelte lokalsamfund tidligere
havde en fælles identitetshistorie - dengang verden
ikke var af lave – og hvis den var, havde man alligevel en fælles overordnet historie at trække på. Jeg vil
gøre et forsøg på både at inddrage den store og den
lille historie – med Karlby som eksempel. At jeg ikke
selv er opvokset i Karlby, har både sine fordele og
ulemper. Jeg kan iagttage beretningerne med nogenlunde neutrale øjne, men har mest måttet støtte mig
til sekundære kilder.
I kapitel 1 vil der blive gjort rede for nogle natur- og
kulturmæssige forudsætninger - med et tilbagestrejf
til forhistorisk tid. I næste kapitel vil jeg fortælle om
landsbyens mere end 20 gårde: deres ejer- og driftsforhold, og i efterfølgende kapitler beskrives kirken
og skolen ligesom der fortælles om folkeliv og foreningsliv i området, alt sammen med fokus på 1.
halvdel af det 20. århundrede. I et afsluttende kapitel
vil jeg fortælle om tørvegravning - et produktionsfællesskab, der inddrog det meste af landsbyen og
var udbredt i hele regionen indtil for 50 år siden
Måske kan dette hæfte være med til at nuancere den af
M. Böss påståede historie-løshed. Selv om vi lever i en
tid med globalisering og internet, søger mange samtidig at skabe sig en form for lokal identitet, jfr. den øgede interesse for slægtshistorie, og det nye tiltag med
at beskrive lokale steder i et stort anlagt værk ”Trap
Danmark”, der er på vej i en nyudgivelse.
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KAPITEL 1

Karlbys rødder – fra fortid til forteby
Jeg flyttede i sin tid til Karlby mest fordi der var
et relativt billigt ubeboet husmandssted til salg.
Efter indflytning for nøjagtig 40 år siden, blev jeg
i 1979 valgt ind i bestyrelsen for Karlby Borgerforening sammen med andre nytilflyttede. Jeg er
geograf og historiker af uddannelse, og var derfor begyndt at indsamle oplysninger om Karlby. I
bestyrelsen lagde vi herefter op til en møderække
om landsbyens historie, nuværende situation og
muligheder for overlevelse.
Vi inviterede formanden for Landsforeningen af
landsbysamfund og afholdt møde med byrådspolitikere. Det løb af stablen med den lidt provokerende titel ”Karlbys rødder”. Nogle havde forståelig
nok misforstået titlen lidt, men meningen var god
nok: at give os tilflyttere en fornemmelse af, hvad
det var for et lokalsamfund, vi var blevet en del af.
Vi fik også en introduktion ved lærer Sloth Carlsen,
Hornslet, der talte om landsbyernes historie samt
med bidrag fra Søren Greve, Skørring, om mere lokale forhold.
Herefter havde jeg selv fået så meget blod på tanden, at jeg et års tid senere optrådte med en lysbilledserie, som jeg havde fået fremstillet ved at fotografere husene, som de så ud dengang og samtidig
supplere med gamle fotografier, der blev stillet til
låns og i nogle tilfælde senere overdraget til Egnsarkivet i Hornslet. (Hele lysbilledserien er ligeledes
overdraget til Rosenholm Egnsarkiv). Arrangementet blev gentaget i 1998, og igen i 2004 på initiativ
af kommunens Landdistriktsudvalg. Det er nogle af
disse informationer, jeg hermed gerne vil være med
til at videregive.

består af kalk. Bynavnet er afledt af limsten – også
kaldet Danien-kalk.
Man regner med, at der tidligere var afløbsforbindelse fra Rosenholmområdet mod øst til Kalø Vig,
men den blev spærret pga. oppressede materialer fra det senere såkaldte Ungbaltiske isfremstød
for ca. 18.000 år siden, hvor isen via den Botniske
bugt mellem Sverige og Finland og Østersøen kom
til Djursland fra sydøst. Isen udformede herunder
Kalø Vig og Ebeltoft Vig, og de oppressede materialer resulterede i den Østjyske israndlinje, kaldet
Harders israndlinje. Den slynger sig fra Mols bakker med rand- og endemoræner hen mod Mørke og
øst for Hornslet ved ”Frankrig” (Karruselbakken) videre ned mod Todbjerg og Jelshøj syd for Århus.
Fra denne israndlinje løb smeltevandet, bl.a. fra en
gletsjeåbning ved Skrald skov, ud mod Rosenholm
og dannede en smeltevandsdal med en isopdæmmet sø fra Mørke til Andi og en vandstand, der lå
mere en 20 m over havets overflade. Processerne
dannede det landskab, der i dag udgør Rosenholmdalen med bl.a. Karlby Enge.

Landskabet omkring Karlby

Landskabsmæssigt er der er tale om det, man kalder et morænelandskab med materialeaflejringer
fra forskellige stadier under sidste istid. Ca. 22.000
år før nu kom isen hertil fra nordøst: Norge og Sverige og dannede de lidt bakkeformede moræneaflejringer, man kan observere i hele vort område fra
Lime-Hvilsager ind mod Hadsten bestående af lerholdige jorde. Formentlig er Rosenholmlavningen
et resultat af isens erosion, måske som følge af en
sprække i undergrunden. At isen ikke kunne flytte
alt skyldes den hårde undergrund, der fx ved Lime

Den ungbaltiske is kom fra sydøst – her vist med gletsjeport ved
Skrald (Østerbæk), hvorfra smeltevandet løb ud over smelte
vandssletten mod Rosenholm til den isopdæmmede sø.
Kilde: Sloth Carlsen

Den nuværende overflade ved Djævelskrogen ligger ca. 13 m over havet og er hævet 4-5 meter siden
istiden pga. isens aflastende tryk. Sådanne land3

hævninger ses mest tydeligt i form af marint forland ved Kalø Vigs kyster (kaldet hævet havbund
fra Stenalderen). Andre dalstrøg som Allinge ådal
blev dannet af det mere nordlige smeltevand, der
løb ud i Randers fjord. Tilsvarende smeltevandsaflejringer skabte Tirstrup hedeslette i forbindelse
med smeltevandets løb mod nordvest og senere via
Ryom å til Kattegat. Derfor er jordbunden i disse
områder mere sandet end i Karlby-området.
I perioden efter istidens afslutning for 11.700 år
siden er skoven indvandret, først med pil og birk,
senere med fyr og hassel. Det var i Fastlandstiden,
hvor man i princippet kunne gå tørskoet helt til Irland. Vi finder flintøkser og stenredskaber fra denne tid. Senere er terrænforhold igen ændret som følge af de sidste afsmeltninger i Nordskandinavien,
dvs. i Bondestenalderen, der blev indledt for 6.000
år siden, bl.a. med et varmere klima. Det førte til
egeskove, som vi i dag finder rester af ude i Karlby
Enge (moseeg). Herunder og som følge af senere
landhævninger fik vandet nu sit naturlige afløb til
Randers fjord via Alling å.

Kulturlandskabet med bebyggelser

Efter Stenalderen følger Bronzealderen fra ca. 1700 f.
kr. til ca. 500 f. kr. Naturlandskabet ændres i retning
af et kulturlandskab, dvs. et landskab præget af mennesker, jfr. de mange oldtidshøje i vort område, bl.a.
i Krogsbæk, hvor sognets kirke oprindeligt lå. Vi finder flere andre bronzealderhøje i området, især nord
for nabobyen Skørring. De er nu sløjfet, men den
slyngede vej ned mod Skørring vidner om, at vejen
oprindeligt skulle sno sig omkring højene.
Endnu i Jernalderen, der varer fra ca. 500 f kr. frem til
Vikingetid omkring år 800, var der ikke tale om permanente bebyggelser. Det skyldes, at landsbyer ofte
flyttede plads afhængig af, hvor man kunne få et udbytte. Husene var ikke som i dag med fast fundament,
men formentlig bare bygget som jord- og græstørvsbebyggelser. Man byggede huse på stolper, men de
holdt kun i ca. 50-100 år og skulle udskiftes, så i stedet
for at reparere husene flyttede man til et nyt sted, også
fordi meget skarn havde hobet sig op. Fra omkring år
1000 stopper dette flytteri. Det skyldes, at stats- og kirkemagten styrkes, og at der bliver opkrævet afgifter
til kirken, som blev det naturlige midtpunkt i sognet.
Sogne-begrebet stammer altså fra denne tid. Man har
bygget kirke i Søby og i Skørring, hvor der på dette
tidspunkt har været en landsby, men ikke i Karlby.
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Ligesom mange nabolandsbyer: Skørring og ikke
mindst Skader og Mygind har Karlby ligget i en lille lavning i morænelandskabet. Der har de ligget i
læ for vindens susen, men først og fremmest har der
ikke været så langt til grundvandet, hvorfor det var
let at grave brønde eller tage vand fra vandløb - og så
har der været rigeligt med græs til kreaturer og kalve.
Det er også steder, hvor veje har krydset hinanden i
forbindelse med et vadested over åer som i Skader
og Mygind. I Karlby er vandløbet i dag rørlagt.
Helt gamle landsbyer har ofte navne efter noget i naturen som fx en bæk, der på dette sted måske laver et
lille sving, så området kommer til at ligge i en krog,
dvs. Krogsbæk. Søby er en mellemting og nok knap
så gammel som Krogsbæk, idet det refererer til en sø
i området - en sø der i dag er afdrænet.
På et tidspunkt, formentlig allerede inden Krogsbæk kirke blev bygget, er man flyttet væk fra dette
område og nogle har slået sig ned i Karlby - ingen
ved hvorfor, men befolkningsudviklingen har måske
tvunget folk til at flytte, da pladsforholdene i Krogsbæk var meget trange, og Karlby betyder ”Fri mands
by”. I så fald er det sket omkring år 800-1050, dvs. i
Vikingetiden. Det kan man ræsonnere sig til i forbindelse med, at bebyggelser, der ender på by, stammer
fra den tid, jfr. vikingernes erobringer i England, hvor
navne som Grimsby henviser til disse koloniseringer.
Senere har vi i området fået bebyggelser som Fårup,
der formentlig også er en udflytterby fra Krogsbæk.
At man alligevel grundlægger kirken i Krogsbæk
kan skyldes ønsket om tilknytning til et helligt sted
- gravhøjen. Tilsammen har Fårup og Karlby haft
Krogsbæk som fælles midtpunkt i forbindelse med
kirkegang op gennem Middelalderen og frem til nyere tid.

Krogsbæk kirke fotograferet inden nedrivning i 1901. Våben
huset blev dog først nedbrudt i 1968. I dag resterer kun kirke
portalen og kirkegårdsdiget.

Da det omkring år 1900 blev besluttet at nedlægge
Krogsbæk kirke og flytte den til Karlby var det heller ikke til udelt begejstring for beboerne i Fårup.

Man havde mange diskussioner om placeringen, og
folk i Fårup så helst kirken placeret et sted mellem
Krogsbæk og Karlby. Som et kompromis pegede de
på et sted kaldet Kyllingehøjbakken (Krogsbækbakken) i byens vestlige del. En klog kone havde ellers
givet det råd, at man skulle slippe en højdrægtig
kvie løs, og hvor den lagde sig skulle man placere
kirken, men det blev et tilbud fra gårdejer Jens Stæhr
om en gratis byggegrund i hjørnet af hans mark - i
byens østlige del, der afgjorde sagen.
Der gik en sjov historie om, at Fårup-trolden hver
nat flyttede sten fra kirkebyggeriet ud til Kyllingehøjbakken. Kvadrene fra den gamle kirke blev
nemlig benyttet som fundament for kirken i Karl
by. Da man 25 år senere stod over for en større tiltrængt renovering af kirken blev det bemærket, at
det eneste solide ved kirken var dette fundament.
Bl.a. havde mange af de benyttede mursten været
af dårlig kvalitet.

agre, så på den måde fik man jorden opdelt og opsplittet. Det sikrede, at bønderne fik både god og
dårlig jord. Kun selve toften, der var tilknyttet hver
gård, og hvor bygningerne lå med plads til kålhave (urtehave) samt til humle og bistader mv., havde
hver enkelt gård som sit eget enemærke. Værdien
af denne var afgørende for, hvor meget man skulle
betale i afgift til kronen. Uden for bymarken lå overdrevet til sommergræsning og skoven, der ikke var
indhegnet. Til landsbyen hørte ligeledes et stykke
eng til høslæt og tørvegravning.
I begyndelsen af Middelalderen gik man over til
at benytte hjulplov. Den behandlede jorden mere
grundigt end den tidligere ard. Hjulploven medførte til gengæld lange agre, da den var vanskelig
at vende med. Med etablering af højryggede agre
kunne man til gengæld dræne jorden naturligt, men
fik et utal af smalle jordstrimler, der efter høst skulle indhegnes, i forbindelse med, at kreaturerne blev
sluppet løs. (Man opgav ævred). Derfor indførte
man en form for dyrkningsfællesskab, hvor bønder
i fællesskab traf beslutning om, hvornår de enkelte
vange skulle pløjes, sås og høstes.
Fra omkring år 1000 til 1300 blev befolkningstallet
fordoblet. Herefter faldt det igen, måske pga. udpining og mere kold og fugtigt klima samt Den sorte
død i 1340’erne.

Karlby kirke umiddelbart før renovering i 1925, med de op
rindelige støbejernsvinduer. Heraf er flere bevaret i hønse
huse og andre udhuse, bl.a. hos forfatteren til dette hæfte.

Dyrkningsfællesskabet

Tidligere har man haft forskellige former for landsbyfællesskaber af økonomisk art. En sidste rest var
Bysmedjen, der fungerede helt frem til engang i
1950’erne – et fællesskab, som jeg vil komme mere
ind på i en kapitel 3, men også dyrkning af jorden
var i høj grad en fælles sag.
Bymarken, dvs. det dyrkbare areal omkring landsbyen, var inddelt i et antal vange: 3-5 afhængig af
jordens bonitet. Med tre vange, som her i området,
dyrkedes vintersæd (rug) og vårsæd (byg, havre),
mens en tredje lå brak. Hver vang havde et antal
åse, hvor den enkelte bonde havde en eller flere små

Hjulploven med muldfjæl revolutionerede landbruget i middel
alderen. En fulddreven hjulplov krævede et forspand på seks
okser eller fire heste.

De højryggede agre skyldtes hjulploven og var med til at dræne
jorden. Kilde: Porsmose og Bjørn
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Der lå én større gård i området nemlig Svinholt.
”Svin” har ikke noget med svin at gøre, men refererer formentlig til en svidning af skovvækst – jfr.
holt af det tyske ord for skov: Holz. Vi kender ikke
så meget til dens historie, men den har ligget mellem Karlby og Skørring, hvor man stadig kan finde
gamle munkesten. Gården blev endelig nedbrudt i
1567 - samtidig med at Rosenholm blev bygget, formentlig med sten fra Svinholt og fra Kalø borgruin.
Oprindeligt ejedes jorden af bønderne selv, men i
løbet af Middelalderen overgik ejendomsretten til
adelen, så bønderne blev forpagtere og betalte afgift, ofte i form af arbejde (hoveri) - således også her
i Karlby, hvor alle gårde var fæstegårde under Rosenholm. Man betalte landgilde til rosenkrantzerne
samtidig med, at man udførte hoveriarbejde på
godset. Det var naturligvis en hæmsko for udviklingen helt frem til slutningen af 1700-tallet, hvor
man i 1788 fik afskaffet stavnsbåndet - året før den
mere blodige franske revolution. Udskiftningen af
de mange jordparceller kom i stand umiddelbart
herefter, men der skulle gå endnu ca. 75 år, inden
de mere end 20 gårde var frikøbt. De blev liggende
inde i landsbyen, thi man følte det som en ulykke at
skulle flytte ud.

danne forekommer i Østjylland, især hvor der har
været tale om en moræneflade med ensartet jord til
alle sider. Andre landsbytyper er ”slynget vejby” eller som i Skørrings tilfælde en ”randbebyggelse”,
på overgangen mellem eng og ager.

Vej til Karlby

Ifølge kortet på hæftets bagside har Karlby indfaldsveje fra alle fire verdenshjørner. En vejsten øst
for landsbyen skyldes Vejforordningen af 1793. Den
bestemte, at hvor flere veje mødes skulle der opsættes en sådan vejviser-sten. Da man i 1930’erne fik
nye metalskilte mistede de dog deres betydning;
stenene blev flyttet, ophugget eller nedgravet.
En lokal frivillig projektgruppe tog i 2008 initiativ
til, at man nu har genopstillet mange vejsten - nær
de oprindelige rødder.

Vejsten på Slotsvej (Hovvej)
Andre sort/hvid fotos: Rosenholm Egnsarkiv

Fra hyrdehuset på den fælles byjord (forten) drev byhyrden
hver dag kvæget ud på græs i omegnen – på fælleden eller
”Tuemosen”, som man kalder stedet neden for Rosenholm skov.
Oprindeligt var huset næsten dobbelt så langt. Det er i dag
ombygget og ligger på Nørreled bag den tidligere Karlby Brugs.
Foto: PAM 1979.

Man fik jorden samlet, mest simpelt ved en såkaldt
stjerneudskiftning som i Karlby, hvor gårdene har
ligget samlet tilbage i landsbyen, som de hele tiden
har gjort, medens deres jordtilliggender stråler ud
derfra, som når man skærer en lagkage. Det blev
især praktiseret, hvor gårdene har ligget i ring omkring en central plads, gadekær eller forte. Derfor er
der i Karlby tale om en såkaldt ”fortelandsby”. Så6
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KAPITEL 2

Folk og huse i Karlby-området
I forrige kapitel fortalte jeg generelt om natur- og
kulturlandskabet i Karlby-området. I det følgende vil jeg gøre rede for de enkelte gårde: deres beliggenhed, ombygninger og lidt spredte oplysninger om ejerskab, men jeg skal ærligt indrømme, at
jeg i dag ikke kender så mange, som da jeg første
gang holdt mit foredrag om lokalsamfundet. Derfor er oplysningerne heller ikke altid ført a jour,
men matriklerne er stort set de samme.
Mange gårde er blevet nedlagt, sammenlagt eller
overgået til rent boligformål, så efterhånden er der
kun tale om et - måske to heltidslandbrug, især ”Vestergården” med en ren svinebesætning. For bare 50
år siden havde næsten alle gårde også et kreaturhold, og Karlby var kendt som byen med de røde
køer. I dag er der i selve Karlby ikke en eneste ko.

Det minorerede matrikelkort af 1844 viser stjerneudskiftningen
for Karlby bys jorde, jvf. også bagsiden af dette hæfte.

Udvikling i bebyggelse

De fleste landbrugsejendomme var på ca. 50 tdr. land
og havde siden hoveriets tid ressourcemæssigt været
af næsten samme størrelse, målt i tdr. hartkorn. Det
gjorde administration af afgifter lettere for godsejeren (kaldet landsbyegalisering). Karakteristisk for
den gode jord i Østjylland var de firelængede gårde
med et stuehus, der bestod af egebindingsværk på
hen ved 12 fag, svarende til 33 alen i længden (ca. 20
meter). I dag er de med undtagelse af en enkelt, der
er renoveret, erstattet af nyere byggeri.
Oprindeligt har der iflg. skattetakseringer i
1680’erne været tale om 21 gårde tilknyttet Karlbys
jorde. Dertil kom 7 huse. Det store antal gårde afspejler de gode bonitetsforhold. I 1770 brænder
halvdelen af byen og i 1784 igen 6 gårde. De var alle
med stråtag. I matriklen af 1844 er der stadig tale
om 21 gårde, heraf var et par flyttet ud af byen. De
lå rundt omkring ”Trekanten” – den fælles byjord
- også kaldet forten med plads til kvæg, brønd og
byting mv. Den var oprindeligt friholdt for bebyggelse, men er senere blevet udbygget med skole,
brugs og arbejderboliger.
Helt frem til nyere tid er der i høj grad tale om
slægtsgårde, bl.a. ejet af ”fugle-familierne”: Høgh,
Stæhr og Ravn. Et familienavn, der også går igen,
er Rasmussen, vistnok tre helt forskellige slægter men i dag er ”fuglene” fløjet.

Udsnit af det minorerede kort, der viser gårdenes placering om
kring ”Trekanten”, kaldet forten. Her lå skolen, der fik tildelt
matrikel nr.1. Matriklerne er vist i rækkefølge, uret rundt

Kort om gårdene i Karlby

Matrikel 2a, ”Høghsbo”, længst mod vest i byen var
en anneksgård til Mygind præstegård – og skulle
derfor betale en mindre afgift til præstegården. Her
holdt familien Høgh til, og mange af de følgende
oplysninger stammer fra familiens slægtsbog, hvorfra dele er publiceret i årsskrift for Randers amts
historiske Samfund. Forfatteren Søren Høgh er min
vigtigste skriftlige kilde til beretninger om Karlby.
Søren er født i 1891, døde i 1975 og blev ridder af
Dannebrog. Han drev gården i 45 år og var i en
årrække formand for Kalø Vig Landboforening og
Skørring andelsmejeri. Han følte en vis forpligtigelse til at nedfælde sine tanker og iagttagelser om det
lokalsamfund, han levede i, men ville helst berette
om tingene fra omkring århundredeskiftet. Tingene
skulle for ham have tid til at bundfældes, inden de
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gode historier kunne skrives. Han var også kendt
for at have ordet i sin magt - så meget, at han på en
tur til Norge med foreningen Norden blev antaget
for at være højskoleforstander.
I 1907 blev der fra gården ca. 1 km vest for byen
udstykket endnu en ejendom: matr. 2c ”Enghavegaard” på i alt 25 tdr. land til Anders Høgh, en bror
til Søren Høgh. Efterfølgende kom den ud af familiens eje i forbindelse med, at Anders i 1923 overtog
sin farfars fødegård, matr.8. I dag er den nedlagt
som landbrugsejendom.

Stuehus til anneksgården for Mygind Præstegård matr. nr. 2
inden nybygning i 1930.

Matr. 3 og 4 var oprindeligt tvillinggårde, dvs. med en
fælles længe, bl.a. pga. de snævre pladsforhold i forbindelse med stjerneudskiftningen. Matr. 3 ejedes af
Søren Udsen og senere af dennes søn Jens Carl Udsen.
Matr. 4 blev i 1905 købt af Søren Pedersen. Han
ejede i forvejen ”Virkelyst” og byggede en mindre
gård i den nordre ende af marken, ”Nordvang”
med 18 tdr. land, hvor hans søn Jens Ravn Pedersen også har drevet landbrug. Andre 15 tdr. land tilfaldt en gård i Skørring, medens resten, 15 tdr. land,
blev solgt til Johs. Pedersen fra Hornslet og senere
overdraget til dennes svigersøn Søren Grosen. Han
havde i flere år også drevet ”Sommerlyst”, men
fra midten af 1960’erne blev den sammenlagt med
matr. 3. I dag drives ejendommen af planteavlskonsulent Jørgen Udsen, et barnebarn af Søren Udsen.
Matr. 6 ejedes tidligere af Jens Peder Jørgensen, og
er bygget efter samme tegning som Søren Høghs
gård. Stuehuset kan i grundrids føres tilbage til den
gamle form. Gården var før JPJ ejet af Søren Kjærsgård, der havde en svoger, som var slagter, og drev
forretning der i nogle år, indtil han lige før år 1900
flyttede ned i Gyden og der åbnede en slagterforretning. Fra omkring 1978 blev ejendommen overtaget
af Knud Grosen, søn af Søren Grosen. I dag er den
sammenlagt med ”Vestergården”.
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Stuehuset til Nørreled nr. 5 (matr.6) med karakteristisk bin
dingsværk, som den så ud inden renovering omkring 1980. I
dens storstue blev der inden byggeri af ny skole omkring 1900
afholdt pogeskole for de yngste årgange. Dengang fandtes der
endnu storstuer på gårdene, hvor man samledes om aftenen og
afholdt ”liegstow”. Det var inden byggeri af forsamlingshus
omkring år 1901. Foto: PAM 1979.

Matr. 5: ”Karlbygård” hed frem til 2. verdenskrig
”Virkelyst”. Navneforandringen skete under Magnus Rasmussen. Magnus var født på ”Sortemosegaard” og havde giftet sig til gården i 1912. Han har
haft flere formandsposter, og i Karlby Brugsforening
blev det til mere end 40 år, men han var ude i en
fire års periode i 1940’erne. Nogle arbejdere havde
– måske lidt for sjovt - gået og leget med tanken om
at vippe ham af pinden og satte i 1945 en lagkage på
højkant herom. Da det så kom til valg af formand,
og der var lagt op til ”same procedure as last year”,
blev navnet Johs. Rasmussen ført frem. Man kunne
høre en knappenål falde på gulvet, indtil endnu et
forslag blev bragt frem. Så derfor måtte der kampvalg til, før Johs. Rasmussen blev valgt. Magnus
trak sig ved den lejlighed ud af bestyrelsesarbejdet,
men i 1949 var der bud efter ham igen, indtil han i
1963 blev syg og døde kort tid efter. Brugsen skænkede ham et gravmæle på Karlby kirkegård.
Stuehuset er fra 1880’erne og udhusene er bygget i
begyndelsen af 1930’erne. Erik Ravn, en søn af Jens
Ravn, ejede fra 1985 til 2001 slægtsgården Karlbygård, men i dag er den nedlagt og jorden er solgt fra
til P. Fisker.
Matr. 7: Her boende en Per Svensker. Han havde
kun én hest, og mens andre bønder brugte to heste for at spænde for en svensk harve, så kunne Per
Svensker med én hest trække ikke bare én, men to
svensk harver. Det var før 1890. Herefter blev ejendommen flyttet ud og lagt ind under ”Ridsegården”, ligesom noget af jorden tilfaldt matr. 6. Stuehuset står der endnu. Det er ”Hytten”, hvor Svend
Martinussen boede indtil 2008.

Matr. 8: Arne Høgh overtog gården efter faderen
Anders Høgh. Der var nogen tyreopdræt på denne
gård og Arne var indtil det sidste en inkarneret kreaturhandler. I dag bor journalisten Søren Jensen der
med sin familie.
Matr. 9: ”Nørregården” siges at være det mest forblæste sted i byen. Den ejes af Bendix Nielsen og
tidligere af dennes far N. Poulsen Nielsen. Den blev
efter en brand i 1844 flyttet ud fra det sted, hvor
slagteren i Gyden boede indtil 1950. Gården er sammenlagt med jorden fra matr. 10 og ”Sommerlyst”,
men er i dag forpagtet ud til ”Ridsegården”.
På noget af jorden, hvor vejen går ind til Nørregården, lå der tidligere et fattighus, hvor mindrebemidlede med familie boede og til dels blev forsørget
af kommunen. Det blev brudt ned i 1944.

Nørregården, en udflyttergård fra bymidten, er en typisk fire
længet gård – her vist med det oprindelige stuehus inden byg
ning af nyt i 1966.

Matr. 10: Stuehuset til denne ejendom blev bygget
af Martinus Boesen, da han i 1917 giftede sig med
enken til uddeleren Vilhelm Pedersen. Dernæst ejede Martin Olesen gården, og senere Ingrid og Niels
Sager. Gården ejes i dag af Vibeke og Jimmy, og jorden er lagt ind under Nørregården.
En udskiftning fra ejendommen i 1905 resulterede i
nu afdøde Sigvard Sørensen ejendom, hvorunder den
også fik tildelt degnejorden ved Hovvejen (Slotsvej).

gårdskifte i Karlby. Gården er i dag nedlagt og jorden tillagt Vestergården.
Matr.13: ”Karlby Overgård” – tidligere kaldet ”Esthersminde” - tilhører Anders Rasmussen og før
ham - faderen Søren Rasmussen, som havde giftet
sig til gården. Han blev gift med Esther Rasmussen,
en datter af Johannes Rasmussen, så Esther behøvede ikke skifte efternavn. Gården har været slægtsgård siden 1688 – og måske endnu tidligere. Den
blev frikøbt i 1826. Det nuværende stuehus er fra
1896. Kostalden er fra 1892 og er siden renoveret.
Laden er fra 1934. Gården var i mellemkrigstiden
center for Karlby kvægavlerforening, men drives i
dag med ren planteavl.

”Karlby Overgård”, inden udbygning med aftægtsbolig i ha
ven, dvs. ca. 1950. Langs Slotsvej i baggrunden ses forsam
lingshuset. På den anden side af vejen, helt i billedets venstre
hjørne ses snedker Jensens hus (Tidligere i 1920’erne boede der
i dette hus en høker - i dag ejes det af Gert Nielsen). Derefter
følger tre sammenbyggede huse.

Matr. 14 var i hen ved 100 år sammenlagt med matr.
13. Laden lå, hvor forsamlingshuset i dag ligger, og
de tre lejligheder foran forsamlingshuset udgjorde
stuehuset til matr. 14. I 1909 blev Søndergård, Køllen nr. 6, udstykket fra matr. 14 til et familiemedlem,
og ejes nu af barnebarnet Knud Kjeldsen Rasmussen, der fortsat selv driver ejendommen.

Matr. 11: ”Karlby Østergård” - eller ”Stæhrsminde” ejedes af Asger Stæhr og tidligere af dennes far
Niels Jensen Stæhr, der var sognefoged. Stuehuset
er opført 1892, og kostalden er fra 1906. Jorden er nu
tillagt ”Vestergården”.
Matr. 12: ”Damgården” ejedes af sognefogeden Sigvard Rasmussen og dernæst af en tilflytter, Gunnar
Thomsen, hvilket var nyt og usædvanligt i fbm.

De tre lejligheder bag forsamlingshuset er det tidligere stue
hus til matr. 14. Det yderste bindingsværkshus ejedes af Per
Pedersen, men brændte i 1995 og er ikke genopbygget. Helt i
baggrunden ses huset, hvor Alex boede. Foto PAM, 1979

9

Matr. 15: ”Magaard”, Per Malling Rasmusens fødegård, er en gammel slægtsgård, og har siden 1890
været samdrevet og sammenlagt med matr. 16.
Matr. 15 lå, hvor den senere skole blev bygget omkring år 1900. Efter at skolen blev nedlagt i 1962,
blev huset erhvervet af Christian og Emma Rasmussen, forældre til Per Malling. Per og Gerda har
netop igen renoveret huset til bolig i deres otium.
Det nuværende stuehus til Magaard er fra 1896
og ligger på resterne af den nedbrændte ejendom
(matr. 16.). Udhuslængerne er ombygget af flere
omgange i 1918 og 1950.
Ejendommen blev i 2014 solgt til ejeren af ”Glavinds
minde”.
Matr. 17 ejedes frem til 1967 af Signe Damsgård og
tidligere af hendes svigerfar Karl Sørensen. Under
den tidligere venstre borgmester Niels Høgh blev
matr. 17 og 18 nu sammenlagt under navn af ”Vestergården”. Den drives i dag af svigersønnen Jan
Laursen i samdrift/eje med mange af byens og omegnens tidligere selvstændige gårde. I alt har gården 220 ha under plov.
Matr. 18 udgjorde den tidligere ”Karlby Vestergaard” og var en af de mindre gårde i Karlby. Der
har været forskellige ejere til ejendommen bl.a. Peter Nielsen, der i 1905 tog navneforandring til Peter
Vestergaard efter gården. Han var i øvrigt bedstefar
til Bent Vestergaard, den tidligere redaktør af ”Rosenholmeren”. ”Pe(ter)” Vestergaard var en farverig
person med stort rødt skæg. Han var jæger og riffelskytte og modstander af de forhadte gendarmer
i tiden før århundredskiftet. Han var formand for
skytteforeningen, men var blevet idømt en bøde i
forbindelse med et skyttearrangement i Skørring forsamlingshus. Den ville han ikke betale, så derfor blev
han af gendarmer ført til afsoning i Randers. Da han
vendte hjem, blev han modtaget som en høvding og
med faneoptog fra Syvveje ført i procession til Karlby. På vejen passerede de sognefogeden i Skørring,
og der sænkede man fanen – noget der blev betragtet
som en fornærmelse over for embedsværket. Sognefogeden var en estrup’er - højrepartiet.
Selv samme Pe Vestergaard sov altid med geværet
ved sit hovedgærde, og da han en nat vågnede op
og troede, der var indbrud, fortælles det, at han affyrede haglbøssen mod den formodede indbrudstyv. Til alt held var der ikke tale om et levende menneske, men derimod hans egen diplomatfrakke, der
således led en del overlast.
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Gården ejedes efterfølgende af Jens Høgh - faderen
til den senere borgmester Niels Høgh, der sammenlagde gården med matr. 17. Stuehuset blev efter
en brand omkring 1985 erstattet med et nyere rødstenshus.

Stuehuset fra nedlagte Karlby Vestergård (matr. 18) - her med
karakteristisk bindingsværk umiddelbart før det nedbrændte
omkr. 1985. (PAM)

Matr. 19 hørte oprindeligt under matr. 17, men blev
i 1908 udskilt til Karl Sørensens bror Valdemar Sørensen og udflyttet til Krogsbæk som ”Overmarksgård”. Den var i nogle år ejet af svigersønnen Jens
Damgård og senere igen af dennes søn, inden jorden blev lagt ind under matr. 2c. Det oprindelige
stuehus (inden udflytningen) i Karlby ejes af Per
Pedersen, Hvilsager.
Matr. 20: ”Bjerregården” er udflyttet fra Karlby til
Bjerrene midt på marken og i 1914 til nuværende
adresse på Krogsbækvej. Den har været ejet af nu
afdøde Kaj Krogsbæk Jensen, men er i dag forpagtet ud til Vestergården. En tidligere længe, fra før
udflytningen, eksisterede frem til 1995 og var nok
på det tidspunkt det ældste hus i Karlby. Her boede
Alex Jensen, ”Lollikeren”. Hans forældre fra Lolland havde boet i fattighuset.
Matr.21: ”Krogsbæk kirkegård” ved ødekirkegården var på 38 tdr. land og lægger i dag jord til
”Krogsbæk flyveplads” ved Per Olsen og sønnen
Rasmus. Det er lidt usikkert, om gården er udflyttet
fra Karlby.
Matr. 22: ”Ridsegården” har været et skovfogedsted
og består af jord fra matr. 7 og fra ”Andigården”,
dertil yderligere en række parceller fra ejendomme
i Karlby, der i dag drives i samdrift/eje. Gården
huser i øvrigt den eneste malkebesætning i Karlbyområdet.

Matr. 23: ”Glavindsminde” er af noget overmarksjord (matr. 17) fra Karlby grundlagt af Rasmus
Rasmussen, en tidligere lærer i Karlby. Han havde
giftet sig med en datter af lærer Glavind, ligeledes
Karlby, og opkaldte gården efter svigerfaderen.
Han var meget landbrugskyndig, men flytter i 1882
til Karlby, hvor han overtager Magaard. Familiens
efterkommere viderefører Glavindsminde frem til
midten af 1950’erne, hvorefter den kommer i Anker
Laursens eje. I dag ejes den af barnebarnet Anders
Laursen. Anders har for nylig købt Magaard, så på
denne måde er ringen sluttet. Tidligere er også matr.
2a og 2c samt Overmarksgård og Fårup Overgaard,
kaldet ”Smørhullet”, syd for gården lagt ind under
Glavindsminde.

sen bor. Sigvard flyttede omkring 1960 til Karlby.
Han blev nøjagtig 101 år gammel, idet han døde på
sin fødselsdag. Han var en ivrig jæger, vist nok tilsat lidt krybskytteri, og som han selv udtalte: ”Mine
to brødre fik de største gårde, men jeg er alligevel
den, der har klaret mig bedst”.

Andre lokaliteter i tilknytning til
Karlby

Af områder, der er underlagt Karlby bys jorde, skal
nævnes lokaliteter som Heden, Våsen, Smedegrave,
Saksmose, Brouen, Rugtorvet, Djævleskrog, Måjen,
Køllen og Brunsmose.
Heden mellem Sofie Amalieskoven og Rosenholmskoven var tidligere en græsningsskov. Det ophørte
den med at være i tiden omkring og efter 1805, hvor
skovene generelt blev indhegnet med stengærder,
for at holde svin og kreaturer ude. Men denne skov
blev helt ryddet, formentlig med hedebevoksning
til følge. Gården, hvor Gorm Mørck boede, skal tidligere have været en skovriderbolig. Det er også i
dette område historien om ”Pigen og den røde sodavand” tager sit udgangspunkt. Ellys fødehjem
midt på marken blev efter en brand i 1927 flyttet
op til Sortemosevej. (”Rosenholmeren”, nov. 2014).
En anden nabo var Malthe Christensen. Han var
altid god for en lun bemærkning. Engang spurgte
jeg til, hvordan høsten var gået. Hertil svarede han,
at kornet var gået i mow! Nåh! hvordan det? ”Joh,
grisene og hønsene har spist det alt sammen.”
Våsen refererer til farbare engveje i Karlby Enge
med bl.a. Smedegrave. Brouen (bro over vandløbet fra Rosenholmskoven) ligger på overgangen til
Rugtorvet.
Rugtorvet er ikke et sted, hvor der solgtes rug på
torvedage, men refererer til et sted ryddet for skov
og senere benyttet som overdrev. For enden af vejen
ligger 3-4 ejendomme. Her drev Sigvard Sørensen –
en 3. broder til Karl og Valdemar Sørensen (matr. 17
og 19), i mange år den ejendom, hvor Eigil Ander-

Sigvard Sørensen ved Brugsen i Karlby 1992, da begge fyldte
100 år.

Djævelskrogen er den del af mosen, der grænser ind
til Fælleden. Der vrimlede det tidligere med snoge
og hugorme samt fluer og bremser, heraf navnet.
Det var også her engelske flyvere under krigen nedkastede våben til modstandsgrupper i Hornslet.
Fælleden udgør ca. 50 tdr. land, og blev omkring
1850 beplantet med gran; det ligger på lavt bund
ud mod mosen, og blev tidligere kaldt Tuemosen.
Det udgjorde gårdenes græsningsret, men efter
deres frikøb tilfaldt området Rosenholm; hovdiget
står endnu inde i skoven. Fælledvej fører i dag fra
Slotsvej ned til området.
For øvrigt hed Slotsvej frem til kommunesammenlægningen i 1970 Hovvej – den vej, bønderne benyttede, når de ”gik til hov” på Rosenholm.
Måjen ligger i vestsiden af mosen ind mod Karlby
(øst for Nørregården) og er et lavt klægjordsområde, hvor byens spildevand tidligere havde afløb,
jfr. navnet. I dag pumpes spildevandet til Marbæk
Rensningsanlæg ved Skørring.
Køllen refererer til et landsbyfællesskab i udkanten af Karlby, Her (ved indkørslen til Søndergård)
afkølede/tørrede bønderne tidligere den spirede
maltbyg i forbindelse med ølbrygning (Kølhuset).
Længere ude ad Køllen nær Brunsmose lå et teglværk og endnu resterer en række arbejderboliger
samt mindre husmandssteder, udstykket fra den
nærliggende ”Borupgård”.
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”Bøgely” - et typisk husmandsbrug, som det tog sig ud i 1973. Foto: P. Astrup Madsen

Min egen ejendom ”Bøgely” i udkanten af Rosenholm skov blev i 1906 udstykket fra Vestergårdens
overdrevsmarker. De første ejere var Laurs og Maren Christensen. De opfostrede i alt 9 børn, hvoraf
en søn og datter, der begge var ugift, drev ejendommen videre, indtil jeg tog over i 1973. Efter 40 års
egendrift er jorden i dag bortforpagtet – til Vestergården.
Lad mig afslutte min fortælling med en lille anekdote om den tidligere ejer af Bøgely, træskomand og
husmand Karl Christensen. Posten var kommet for
at aflevere breve, og Karl var den første på ruten.
Der var brev til en cand. mag., som var på besøg
hos Chr. Rasmussen i Karlby. Posten, der ikke var så
god til det med navne og derfor afleverede breve i
henhold til folks titler, spurgte Karl: ”Kender du en
cand. mager?” - ” en kandmager”, sagde Karl. ”Det
kan da kun være karetmageren. Vi har ikke andre
her i byen, der laver kander”.
I efterfølgende kapitler vil jeg fortælle lidt mere om
folkelivet i Karlby i tiden omkring år 1900 og fremefter.

12

Kilder:
Erling Porsmose, 2008 Danske landsbyer, Gyldendal.
Søren Høgh, 1962. Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900.
Randers amts historiske samfund, s. 56-70.
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KAPITEL 3

Folkeliv i Karlby
I forrige kapitler har jeg givet en generel
skildring af landskabet omkring Karlby
og udvikling i bebyggelsen. I dette og
efterfølgende kapitel er det hensigten at
give fortællingen lidt mere kød og blod i
form af beretninger om de organisationer og
enkeltpersoner, der gennem tiden har præget
udviklingen i Karlby-området. Jeg vil her især
fokusere på økonomiske sammenslutninger
som Brugsen og Bysmedjen, men vil indlede
med en kort omtale af kirken og skolen.

Kilder

Den bedste måde at søge oplysninger om lokalsamfundet på er at kontakte de ældre - dem der har boet
her i en menneskealder og har familie, der kan berette om fortiden. Det gjorde jeg ved at snakke med
dem og i nogle tilfælde få optaget samtaler på bånd.
Dem jeg besøgte i 1979/81 er alle borte. Det drejer
sig om Anders Peter Christiansen, Niels Poulsen
Nielsen og Jens Nørgaard, mfl. Senere har jeg besøgt
Jens Ravn, Søren Rasmussen, Frode (Sjællænder)
Jensen, Frederik Rasmussen og Søren ”Jens-måler”
Christensen og suppleret med endnu flere input fra
nulevende beboere. Tak for hjælpen! Andre kilder
har været Søren Høghs optegnelser om livet i Karlby.
Dertil kommer, at jeg har haft adgang til gamle protokoller, men det er naturligvis ikke alt, der skrives
til referat. Byskriver og regnskabsfører var i mange
år Johannes Nielsen, den lokale maler.
Da mere personlige indslag i form af anekdoter
mv. helst skal ligge noget tilbage i tiden for ikke at
krænke nogen, vil der mest blive refereret til situationer noget før årtusindskiftet. Jeg har forsøgt at
være så neutral som muligt, men fejl og mangler
kan desværre ikke udelukkes, hverken i dette eller
i øvrige kapitler.

Jens Ravn

Niels Poulsen
Nielsen 

Frederik Rasmussen
Foto: PAM

Klokkestablen ved Krogsbæk Ødekirkegård. Klokken blev benyt
tet i fbm. Danmarks befrielsesdag i 1945, og siden ved kiming
og friluftsgudstjenester. Ved friluftsgudstjenesten i år blev kir
kegården genindviet som Krogsbæk Skovkirkegård

Kirken

Rosenholm ejede kirken i Krogsbæk, og slottet opbevarer endnu to af de gamle kirkestole, der blev brugt
af baronen. Den nuværende alterkalk med Erik Rosenkrantz og hans 3 hustruers våbenskjold er fra
1660’erne. Kirken blev som tidligere nævnt flyttet
fra Krogsbæk til Karlby i 1901, og kvadrefundamentet stammer ligeledes fra kirken i Krogsbæk. Det
gælder også selve kirkeklokken, omend det var forbundet med visse forviklinger. Der var nemlig i 1902
blevet støbt en ny klokke til Karlby kirke, men da
den var mindre, og med en svagere lyd end klokken
i Krogsbæk - oprindeligt skænket af rosenkrantzerne i 1768 – blev de to klokker ombyttet. Det skete i
1923, trods modstand fra Fårup-folkene. Kort tid efter revnede klokken i Mygind og her måtte man nu
tage til takke med den klokke, der oprindeligt blev
leveret til Karlby, mens den revnede klokke kom til
Krogsbæk. For nogle få år siden fik Mygind dog den
gamle klokke tilbage - nu til opbevaring i våbenhuset, da Mærsk-rederiet donerede en brugt skibsklokke til afløsning af den revnede i klokkestablen.
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Kirkeflytningen var sket på initiativ af førstelæreren N.O. Nielsen. Han havde lagt de første 1000 kr.
i kassen, gårdmændene tegnede sig hver for 500 kr.
og husmændene for et endnu mindre beløb. Dermed kom Rosenholm ud af ejerskabet. Det skete alt
sammen under Køster, der var præst fra 1880 til år
1900. Han kunne prædike ”som død og helvede”, så
folk alle sammen græd. Han blev til stor inspiration for den gryende grundtvigianisme, men det var
under pastor Haugsted fra 1900-1914, at kirken d. 6.
juli 1902 blev indviet i Karlby.
Haugsted var meget veltalende, men fik ikke den
kontakt med menigheden, som Køster havde haft.
Det var under ham, at valgmenigheden dannedes
i Skørring fra 1910-43. Pastor Trærup var ved roret
fra 1931-44. Han sagde, at det var lettere at samle
folk til kristelige møder i forsamlingshuset end i
kirken. Både under ham og den forrige præst blev
der hver 3. mandag arrangeret såkaldte præstemøder i forsamlingshuset.
Pastor Jens Jensen fulgte fra 1944 til 1964, hvor Peter Knudsen overtog. Pastor Knudsen var ikke så
tilfreds med, at ungdomsforeningen arrangerede
møder i kirken, men foreningen mente, at kirken
var menighedens og ikke præstens. Knudsen har
løbende i Kirkebladet, og samlet i to publikationer,
beskrevet de enkelte sognekirkers historie i det seks

sogns store pastorat: Mygind Krogsbæk Skørring
Søby Skader Halling – en remse, der kunne være
noget af en spiritusprøve, når pastor Knudsen var
i telefonisk kontakt med Kirkeministeriet. De seks
sogne omtales i dag som ”Ådalen”.

Karlby skole

I Karlby har der været afholdt skoleundervisning på
fortepladsen (matr. nr. 1 på ”Trekanten”) så længe
vi har oplysninger herom, dvs. siden skoleloven af
1814, hvor man indførte undervisningspligt i Danmark, og hvor skolen formentlig er blevet oprettet
med hjælp fra rosenkrantzerne. Et foto fra tiden
omkring 1910 (se side 23) viser, at der på det tidspunkt var tale om stråtækte længer. Fra omkring år
1900 har der også fundet undervisning sted på den
anden side af vejen. Det skete, ligesom med kirken,
på initiativ af lærer N.O. Nielsen. Han kom til byen
i 1886 og var en foregangsmand mht. kultur og foreningsliv. Han virkede frem til sin død i 1919 og fik
et varigt gravmæle på Karlby kirkegård.
Omkring 1928 nedrev man de oprindelige skolebygninger på matr.1 og opfører mere tidssvarende
bygninger – herefter kaldet ”Den nye skole” med
bolig for 1. læreren. 2. læreren boede i ”Den gamle
skole” – der for så vidt er den ”nyeste”. Alternativt
kunne man benævne den som ”Den lille skole”.

Skolebillede fra Karlby fra omkring 1944. Øverst t.h. lærerne Tage Pedersen og Christoffersen. I 2. øverste række ses bl.a. Søren
Jensen, Jens Carl Udsen og Erik Ravn - i nederste række Per Malling Rasmussen.
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ring i 1887. Beliggenheden her var ideel pga. let adgang til vand og gode afløbsforhold til åen, så hvor
der under rosenkrantzerne havde været tale om en
form for tvunget fællesskab, fik man med andelsbevægelsen et nødvendigt (økonomisk) fællesskab baseret
på snævre økonomiske interesser.

”Den gamle/lille skole” blev bygget omkring år 1900. Til højre
ses indgangen til husets eneste klasseværelse. 2. læreren boede
til venstre. I 1962 blev huset købt af familien Rasmussen (matr.
15) – og de ejer stadig huset.

På den anden side af vejen, over for Den gamle skole, havde man ”Galgepladsen” – ikke et sted, hvor
man hængte folk, men til brug for børnenes udendørs gymnastik og som legeplads. Her byggede
man senere i 1950’erne Brugsen.
De to skoler fungerede frem til 1962, hvorefter undervisningen blev overført til Ådalsskolen. Kun i
Lime, Hvilsager og Søby var der fortsat tale om forskole for eleverne frem til slutningen af 1960’erne.

Økonomiske og sociale relationer

Karlby har i de sidste 250 år stort set gennemlevet
tre perioder. Den første periode var under stavnsbåndet, hvor man som fæstebonde under Rosenholm og med markernes dyrkningsfælleskab havde
en form for tvunget (arbejds) fællesskab. Man betalte
landgilde til rosenkrantzerne samtidig med, at man
udførte hoveriarbejde på godset.
Næste periode indledes omkring år 1800, hvor udskiftningen, administreret i samarbejde med godskontoret, begynder. De 21 gårde var fortsat placeret
rundt omkring ”Trekanten”, der fra gammel tid har
været byjord, som man ejede i fællesskab. Her lå
også hyrdehuset i resterne af det lille hus bag brugsen. Herfra drev byhyrden hver dag kvæget ud på
græs i omegnen - Fælleden eller Tuemosen, som
man også kalder det neden for Rosenholm skov.
Ved gårdenes frikøb efter ca. 1830 blev denne græsningsret dog frataget byen, og området beplantet
med gran.
Med den store konkurrence fra Amerika i form af
billigt korn, der let kunne fragtes til Europa pga.
den tiltagende dampskibstransport, var midten af
forrige århundrede en ret barsk tid for landbruget.
Derfor måtte man finde på noget nyt. Det blev indledningen til andelsbevægelsen, og her i området
gik bønderne sammen om at opføre et mejeri i Skør-

Nogle år senere, i 1892, fandt man ligeledes sammen i en forbrugsforening - denne gang i Karlby,
hvor der også boede flere mennesker end i Skørring. Brugsen i Karlby oplevede at fylde 100 år, og
var et sidste levn af en fælles økonomisk aktivitet.
Det blev i de senere år forsøgt at holde liv i brugsen
ved at opfordre folk til at handle lokalt, men man
har ikke længere været økonomisk forpligtet, heller
ikke for gælden. Kun har man som bofast i området
nok følt en form for frivilligt (socialt) fællesskab. Brugsen var jo også stedet, hvor man kunne udveksle
synspunkter - komme hinanden ved.
I vores digitale tidsalder har mange deres relationer
til folk uden for landsbyen bl.a. pga. deres arbejde.
For bare 40-50 år siden levede folk af landbruget
med en række tilhørende service- og håndværkserhverv. Landsbyen bestod af gårdmænd, selvstændige håndværkere såsom bager, slagter, snedker,
smed, maler, karetmager, hjulmand, skomager,
skrædder, træskomand, kurvefletter, urmager samt
arbejdsfolk, der overvejende arbejdede hos bønderne - om sommeren i engen og om vinteren i skoven,
enten ved at være skovarbejder for godset eller selv
forsyne sig med brænde mest stød (trærødder), der
blev gravet op og bearbejdet til brænde. Arbejdet
var meget lidt mekaniseret, og man producerede
selv mange af de lidt primitive hjælpemidler som
roefrøsåmaskine, vognhjul, seletøj mv. Man var afhængige af hinanden på godt og ondt i en såkaldt
vertikalt opbygget samfundsstruktur, dvs. med få
relationer ud af byen. Dette i modsætning til i dag,
hvor man har en mere horisontalt opbygget samfundsstruktur. Byen opnåede sit befolkningsmaksimum i 1930’erne. Da var der på gårdene i alt ansat
ca. 30 tjenestekarle og omkring 20 tjenestepiger.
I dag har kun Vestergården et tjenestehold, og af
egentlige håndværksvirksomheder resterer kun
smedjen, Karlby Auto samt en tømrer- og snedkerforretning.
Karlby var i midten af forrige århundrede den
største by i området, men beslutningen om at
gøre Hornslet til stationsby i 1877 på strækningen
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Århus-Ryomgaard blev afgørende for den senere
udvikling. Planerne om en jernbane i Karlby-området var dog ikke helt opgivet, og i 1906 blev der stillet forslag om en el-bane fra Randers via Voldum,
Karlby-Skørring og Hornslet til Ebeltoft, men sagen
blev henlagt, da man manglede aktiekapital til opførelse af de nødvendige kraftstationer, der skulle
levere strøm, angiveligt med tørv som vigtigste
brændstofkilde.
Med industrialiseringen efter 2. verdenskrig og
privatbilismens gennembrud blev landsbyen mere
udadvendt. Det betød en vis affolkning af unge,
og børnetallet faldt pga. faldende fødselshyppighed. Der blev flere ældre, og i takt med industrialiseringen blev også flere håndværkere overflødige.
Landsbyen blev i stedet befolket med folk fra de
større byer - i første omgang nok af landsbyromantikere, men senere fik man en mere generel tilflytning, især pga. de billigere huspriser på landet.

Oversigt over organisationer og
sammenslutninger i Karlby

Den tid, der nok må karakteriseres som Karlbys
storhedstid, udfoldede sig især i 1. halvdel af det
20. århundrede. Det var dengang, der var 17 - 18
foreninger, hvori navnet Karlby indgik. I dag er der
stort set kun Karlby Vandværk tilbage, jfr. skemaet
side 17, der giver et kronologisk indblik i byens foreningsliv frem til omkring 1980. Skemaet er underinddelt i økonomiske, faglige, politiske, religiøse og
kulturelle foreninger.

Brugsen

Brugsen i Karlby har været aktiv i mere end 100 år. Den
åbnede i 1892 i en privat købmandsforretning på Nørreled, på vejen ind til Arne Høghs ejendom. Her lå den
indtil 1901, hvor man købte en ejendom på Køllen nr. 1.

Madam Petersen og købmand/ udsælger G. Petersen foran
brugsen på Nørreled – og den senere uddeler sønnen skomager
Vilhelm Petersen med hustruen Kirstine. Ca. 1895
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Brugsuddeleren var fra begyndelsen kun udsælger,
da det var formand og kasserer for brugsen, der i fællesskab indkøbte varerne. Det fik de tilsammen 1 %
for i kommission, ligesom de fik dækket rejseomkostningerne. Turen gik oftest til Århus for at forhandle
med grossister og fra 1901 ved FDB. På det tidspunkt
kom også uddelertitlen i brug, men til gengæld skulle uddeleren nu kautionere for varerne, så han ikke
pådrog foreningen et underskud. Han blev aflønnet
med 5-7 % af omsætningen + fri husleje, og med søndag som fridag. Al handel foregik med kontrabøger,
hvor indkøb blev afregnet månedligt. En tilsvarende
ordning fandt sted med salg af brændsel og andre
varer til landbruget (landmandsbogen). Salg af foder
fandt sted fra et selvstændigt udsalg midt i byen, men
blev nedlagt med Fælleslagerets oprettelse i Skørring
i 1964. Her etablerede man også gødningssalg, noget
der tidligere foregik via Gødningsforeningen.
I 1956 flyttede brugsen fra Køllen over på den anden
side af gaden i mere tidssvarende omgivelser. Grunden var blevet ledig i forbindelse med, at den private
smedje var lukket, hvorfor denne bygning kunne
rives ned. Man fik installeret frysedisk og efterhånden begynder man også at arbejde med tanken om
selvbetjening, men generalforsamlingen fastholder
år efter år princippet med kontrabog. Det selv om
bestyrelsen på et tidspunkt havde sat sit mandat
ind på at få det indført. ”Vi blev piftet ud med fuld
musik”, var Otto Fogeds bemærkning i 1967. Først i
1973 får man kontanthandel og selvbetjening. Selv
om omsætningen op gennem 1970’erne og 80’erne
havde været stigende, var overskuddet begyndt at
falde – så meget at man ikke længere kunne udbetale dividende og lønne en uddeler - og slet ikke en
medhjælper. I 1997/98 kommer det til en likvidation, der betød stop for dagligvarehandel i Karlby.

Dette er ikke et motiv fra Karby på Mors, men brugsen i Karlby
umiddelbart før dens lukning i 1997, PAM

Foreninger og andre sammenslutninger i Karlby
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Uddeleren Jens Brøndum

Den uddeler, der har været ansat i flest år, er Jens
Brøndum. Hele 35 år blev det til, inden han i 1983
valgte at stoppe, så han vil være husket af mange
– også fra hans tid som pensionist i Hornslet, hvor
man i mange år derefter stadig kunne se ham iført
sin karakteristiske lyseblå kittel.
Brøndum blev ansat som kommis under Agnes Jensen, men da hun pludselig døde blev Brøndum indstillet til posten. Det første han bad om var at få et
kasseapparat til afløsning af den løse pengeskuffe
under disken. Ellers var han en beskeden mand, der
altid holdt sin sti ren. Han holdt også skansen mht.
sin ungkarletilværelse, men havde i hurtig rækkefølge et par husbestyrerinder, inden Erna kom til
i 1952. Bortset fra tre eftermiddage om året holdt
han ikke ferie. Det var kun når han skulle til tandlæge, eller der skulle købes julestads ind hos FDB i
Århus, han forlod forretningen. Hvis det var en af
disse dage var det, at folk spurgte om Brøndum var
blevet syg, for det havde han heller aldrig været.
Uanset årstiden åbnede han som den eneste på egnen kl. 7 om morgenen og trak på den måde kunder
til fra både Hornslet og Lime.
Ved sin fratræden ønskede han ingen festivitas,
men da man fejrede hans 25 års jubilæum i 1973
kunne han ikke undslå sig et guldur som tak for tro
tjeneste. Hvad, der måske gjorde størst indtryk på
ham, var, da Signe Toft på bestyrelsens vegne ved
overrækkelsen af en buket blomster gav ham et
stort kys på halsen. Sjældent har man set Brøndum
så rød i hovedet.

Formanden Søren Rasmussen t.v. ved uddeler Brøndums 25
års jubilæum i Karlby forsamlingshus 1973

Bysmedjen

Bysmedjen kan dateres til begyndelsen af 1800 tallet. (1801 iflg. en døroverligger (eller pandebræt
over essen), der stadig opbevares hos Karlby-sme18

den). Den ejedes af 15-16 gårde – bymændene, der
ansatte smeden. Smeden Hans Pedersen havde ifølge den ældst bevarede kontrakt fra 1899 fuld rådighed over smedehuset og den tilhørende jordlod på
ca. 6 tdr. land samt en kornløn, der fordelt på de enkelte gårde udgjorde ca. 12 tdr. korn (rug og byg af
gode sunde varer). Bymændene skulle have udført
deres smedearbejde mod at betale for kul og jern,
eller selv medbringe jernet. Tidligere skulle bønderne også stille med en medhjælper fra gården til at
trække blæsebælgen, men det blev nu ændret til, at
de hvert forår og efterår skulle gøre en halv dags
arbejde med heste og redskaber for smeden, hvorfor smeden nu selv måtte ansætte en svend. Disse
vilkår aftaltes på de årlige smedjegilder i marts
måned, kaldet græsjævning – et lidt misvisende
udtryk, der oprindeligt gik på, at det var et møde,
hvor man aftalte græsningsretten til Fælleden, men
det var jo ikke aktuelt mere, efter at denne var afgivet til Rosenholm omkring 1870. Tidligere var disse
smedegilder ret så fugtige, og der blev serveret klipfisk, men til sidst var der kun tale om en kop kaffe
og et spil kort hos oldermanden, et hverv der gik på
skift. Oldermanden førte regnskab over udgifter og
indtægter.
I 1919 fik man en ny bysmed R. P. Mikkelsen og en
mere enkel kontrakt, hvor han måtte betale en årlig leje, der de første år var 100 kr. årligt, men i de
senere år hævet til 600 kr. Så kunne smeden tage
almindelig betaling for sit arbejde, og selv aflønne
en svend. Fra 1912 var smedelodden blevet lejet ud
til N.J. Stæhr for en årlig leje af 210 kr. og i 1927 solgt
til denne landmand for 7000 kr. Man afholdt stadig
den årlige græsjævning, hvor man delte indtægten
fra huslejen og lejen af Lergraven, der var udlagt i
10 kolonihaver, og som for 10 kr. årligt var udlejet
til husejere i byen. Siden gik lejen af Lergraven til
gadebelysning og allersenest fra ca. 1980 tilfalder
lejen vandværket.
I 1940 fik man bysmeden Søren Larsen, der drev
forretningen frem til sin død i 1957. Han havde i
1954 købt smedjen for 20.000 kr., og heldigvis for
ham havde en anden privat smed i byen netop drejet nøglen om. Det årlige oldermandsmøde blev
dog stadig holdt i hævd, men i 1957 blev boet gjort
op af den sidste oldermand Søren Grosen og fordelt
på bymændene efter et ret indviklet system. Efter et
par forskellige ejere, blev forretningen i 1967 overtaget af to unge mænd, hvor den ene var Stephan

Vestergaard, der senere selv drev den videre som
Karlby Smedene, med en moderne sanitetsafdeling
og produktion af trapper/gelændre mv., men fra
2014 er denne aktivitet delvist lukket, så den i dag
mest fungerer som lager for Syddjurs VVS.

Karlby smedjen. Værkstedsbygningen til venstre er bygget om
kring 1965.
Foto PAM 1979

Lergraven

En endnu ældre aktivitet er som nævnt byens lergrav for enden af Lergravvej. Fra dette areal på ca.
én tdr. land hentede man tidligere materialer til
lergulve og lerklining af byens huse. Oprindeligt
var denne lod ejet af Rosenholm, men blev ved gårdenes frikøb givet til byen som fælles byjord. I dag
administreres den af Vandværket, der har forpagtet
jorden ud til Vestergården.

Faglige foreninger

Karlby Kvægavlerforening var startet i 1915 og
fejrede 25 års jubilæum i Karlby forsamlingshus
lige før besættelsen i 1940 under stor dækning af
Billed Bladet. Foreningen var baseret på så kendte
kvæg-stammer som Karlby Eske, Karlby Nakke og
Karlby Højager. Det var dengang en tyrekalv kunne sælges for 12.000 kr. kontant og 15.000 på vilkår,
så bl.a. derfor tøvede man med at gå over til inseminering. Foreningen lå indeklemt mellem Århus,
Randers og Hadsten og måtte derfor nedlægges, da
man i 1942 startede Kalø Vig Kvægavlsforening. I
denne fusion indgik i øvrigt også Krogsbæk Kvægavlerforening – den lidt mindre ”fine” forening.

Landarbejderforbundet

Også arbejderne havde deres forening. Jens Nørgaard havde i 1928 været med til at starte Karlby
Landarbejderforbund, da han ikke ønskede at modtage fattighjælp fra kommunen, med tab af stemmeret i tilfælde af arbejdsløshed. Han havde tidligere
været medlem i Hornslet. Det ville være bedre med
en lokal afdeling mente han; så var der heller ikke
så langt til kontrolstedet, men da der krævedes 10
medlemmer for at oprette en sådan, og der i Karlby
kun var 8-9 ufaglærte måtte man også have slagteren med. Der var fortsat kontrolsted i Karlby frem

“De Røde Opdrættere” ca. 1936. Fra venstre: Rasmus Rasmussen (Sortemosegaard). Nr. 3: Niels Poulsen Pedersen (Skørring). Nr.
5: Anders Rasmussen. Siddende på bordet er: drengen – den senere borgmester Niels Høgh og Søren Anders Mikkelsen. De tre sidste
er: Formanden Magnus Rasmussen, Anders Høgh og Søren Høgh – yderst til højre.
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til kommunesammenlægningen i 1970, hvor man
blev samlet i Hornslet under SID.

Jens og Anne Marie Nørgaard opnåede at fejre krondiamant
bryllup i 1981. Jens er i øvrigt døbt Nielsen, men den dag han
startede i skolen, var det sammen med otte andre, der også hed
Jens, så derfor blev han efterfølgende tillagt navnet Nørgaard,
da hans bedstefar havde tjent i Nørregården. Han var murer
ligesom sin far, og de var indtil slutningen af 1930’erne begge
skaffere/værter ved forsamlingshuset.

Landsby-tosserier

Jeg har jo kendt Jens Nørgaard personligt. Andre typer, der har levet tidligere, har jeg kun hørt og læst
om, fx Pe(ter) Vestergård, som jeg omtalte i forrige
kapitel. Sjovt nok har der i Karlby i tidens løb levet
indtil flere originaler med fornavnet Peter eller Per.
Jeg kan da godt være lidt betænkelig ved, om jeg
engang selv skulle blive én i rækken - En markant person var Peter Ravn. Ifølge hans
gravsten, der stadig findes ved Karlby Kirke, levede han frem til 1939. Han var en rigtig vikingetype
med et jerngråt fuldskæg og en enestående fortælleevne. Han var byens slagter og altmuligmand, og
kunne både klinke gamle fade og trække tænder
ud på folk. Det foregik i det lille værksted med bindingsværk, der stadig er intakt på Slotsvej nr. 57.
Når grisen var slagtet og skrabet tørrede Peter Ravn
skægget af i karkluden og sagde: ”No æ dæ den unde-mænd noe pæn ma (mad)”. Ifølge en lokal landmand kærestede Peter lidt med Bodil Marie, men
det var nok efter, at han var blevet alene, idet han
overlevede sin kone med 13 år. Bodil Marie boede
i én af de 3 lejligheder bag forsamlingshuset, og fik
syv børn, med vist lige så mange forskellige mænd.
Der, hvor Brugsen senere blev opført, havde Peter
Smejen sit værksted. Engang ved et sølvbryllup havde der været noget galt med sovsen, og mange havde
fået en svær diarré. Dagen efter blev han spurgt, hvordan det gik – ”uha, hvis det her varer ve ret længe, så
kommer a fan’me te å ha en nøj bøsning i met røvhol”.
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Pe Sommer, boede i Johs. Koldings hus ved bysmedjen. Han var træskomand og forarbejdede store
bøgekævler til træsko. Han klarede også folks hårklipning. Engang kom sognefogeden for at blive
klippet og bemærkede, at skilningen skulle være i
venstre side, men Pe Sommer sagde: ”Nu blyver do
klippet, så ka do sæt skilningen lige hvo do vel”.
Ovenstående anekdoter om folk i Karlby er genfortalt efter Søren Høghs artikel. Jeg vil nok kunne
henvise til endnu flere, også fra min egen tid, men
lade det være op til fremtidige fortællere at formidle sådanne ”gode” historier.
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KAPITEL 4

Kulturlivet omkring Karlby
Forsamlingshus
I forrige kapitel er nævnt nogle økonomiske
organisationer såsom smedjen og brugsen, og af
kulturelle institutioner kirken og skolen. Dette
kapitel vil fokusere på oplysninger om Karlby
Forsamlingshus, hvor der har været arrangeret
familiesammenkomster og arrangementer, der i
nogen grad bygger videre på højskolebevægelsens idegrundlag fra 1800-tallet såsom gymnastik
og foredrag, dvs. verdslige arrangementer.
En protokol over udlejninger af forsamlingshuset
ført af værtsparret Ingrid og Agner Andersen fra
1939 til op i 50’erne opbevares i dag ved Rosenholm
Egnsarkiv. Den giver et detaljeret indblik i et tidligere
aktivt folkeliv. I dag spiller forsamlingshuset kun en
underordnet rolle - og er privatejet.

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset i Karlby har en meget central beliggenhed, men da det blev bygget i år 1901 havde
nok ingen gjort sig forestillinger om, hvad det senere skulle give af problemer med bl.a. parkerings- og
oversigtsforhold ved huset. Grunden var stillet til
rådighed for en pris af 200 kr. af gårdejer Jens Rasmussen i forbindelse med udflytning af den samdrevne ejendom, matr. nr. 14 til Køllen nr. 6.
Karlby Forsamlingshus hører til gruppen af foreningshuse. De blev opført i perioden fra 1890 frem til
omkring år 1900 og lidt senere. Tidligere forsamlingshuse var bygget enten som en udløber af højskolebevægelsen eller som politiske huse i forbindelse med
den kraftige modstand mod Estrups provisoriepolitik
i 1880’erne. Før år 1901 havde man som forsamlingslokale benyttet gårdenes storstuer. Således blev der i
Jens Peders Jørgensens gård afholdt ”liegstow”, hvor
man samledes til fælles arrangementer.
Tiden omkring århundredskiftet var en virkelig
storhedstid for Karlby. Udover byggeri af forsamlingshuset formåede man i 1901 også at flytte den
daværende brugs på Nørreled til Køllen - i eftertiden kaldet ”Den gamle brugs”, og allerede året efter
rejste man penge til en ny kirke. Men det begyndte
med Karlby Forsamlingshus - i øvrigt samtidig med
opførelse af den lille skole (Emmas hus, hvor Per

Malling og Gerda bor i dag).
Én af initiativtagerne til forsamlingshuset har været
skolens første-lærer N. O. Nielsen, der kom til byen
i 1886. Han havde i 1892 stillet kapital til rådighed
for etablering af brugsen, og finansierede nu også
byggeri af forsamlingshuset med et gældsbrev på
3000 kr. til en årlig rente på 4,5 %. Gældsbeviset bærer de 63 interessenters underskrift, hvor de hæfter
solidarisk. Det første arrangement har været stiftende generalforsamling, der d. 8. november 1900
blev afholdt i skolen. Af mødereferatet fremgår det
ligeledes, at man ansatte en vært.
Formålet med huset var iflg. foreningens vedtægter, at det skulle benyttes til møder, gymnastik og
selskabelige sammenkomster. Ved baller og lignende måtte der ikke udskænkes alkohol, og det særlige ved denne bestemmelse var, at den ikke kunne
ophæves. Reelt blev den først ophævet, da man i
1967 opløste interessentselskabet og overdrog ejerforholdet til den nyoprettede Borgerforening. Forsamlingshuset blev for øvrigt først officielt indviet i
1903. Da der ikke måtte nydes alkohol i den forbindelse blev der hos hjulmanden samme aften afholdt
en alternativ fest med rigelige mængder af våde varer, så meget at hjulmanden dagen efter blev fundet
hængende i hyldetræet – desværre død som følge af
dumdristig klatring.

Karlby Forsamlingshus anno 2015, nu med oprindelige danne
brogsvinduer i gavlen.

Forsamlingshuset var oprindeligt bygget 6 alen
kortere end i dag, og køkkenet var upraktisk placeret i det ene hjørne. Der var ingen trempel som
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i dag. Den fik huset ved en ombygning i 1927, og
fik dermed det udseende, som vi kender i dag, men
indvendigt er der i tidens løb sket flere moderniseringer. Vand blev indlagt i 1908, og huset fik som
det første i byen træk-og-slip. Elektricitet blev indlagt i 1917. Ved en større modernisering i 1967 blev
kakkelovnen udskiftet med centralvarme, og man
fik ved denne lejlighed også etableret to toiletter i
stueetagen. Tidligere havde man kun haft dametoiletter på 1. sal.
Det var også i slutningen af 1960’erne, at man udstyrede huset med en række sjove tegninger, der viste forskellige borger- og håndværkertyper udført
af Rasmus Poulsen, Hinnerup. En del af disse blev
fjernet ved en ombygning i 1980, men det gik heldigvis ikke ud over den pragtfulde endevæg, der
illustrerer landsbyen set fra øst (Se forsiden). Til
gengæld blev væggene illustreret med nye motiver
fra by og omegn. Ved ombygningen i 1980 fik huset
nye vinduer, ligesom køkken-, og toiletforholdene
blev udvidet, lidt på bekostning af den lille sal. Som
ved tidligere lejligheder har renovering af huset altid været udført med frivillig arbejdskraft og ved
lokale indsamlinger. Desuden har kommunen ved
flere lejligheder støttet byggeri og arrangementer.

auktion. Man forsøgte forskellige rekonstruktioner, men sagen endte med, at huset blev solgt til en
privatmand, Per Pedersen, der selv er født og opvokset i Karlby. Hans mor Sine arbejdede i mange
år som fast kogekone i forsamlingshuset. Sammen
med Sørine stod de i mange år for madlavning til
festarrangementer. Det var dengang, huset stort set
blev benyttet hver aften til enten private fester eller
foreningsarrangementer. Af protokollen har man
endog et eksempel på, at en privatperson forudbestiller huset i otte år for at være sikker på, at det er
ledigt på guldbryllupsdagen.

Værtsparret Ingrid og Agner Nielsen med serveringspersona
le. I forgrunden køkkenpersonalet med bl.a. kogekonen Sørine
Ravn (datter af Peter Ravn) og Sine Pedersen, flankeret af søn
nen Per.

Huset er i dag stadig privatejet, af Ole og Dorthe
Frederiksen på den anden side af vejen, og kan benyttes til særligt aftalte arrangementer, ligesom der
midt på sommeren er blevet tradition for at afholde
en årlig sammenkomst med fællespisning og hyggeligt samvær. Hvert år udpeges et uformelt festudvalg, så man har noget at glæde sig til næste år.

Rasmus Poulsen, Hinnerup har udført tegninger til Karlby
Forsamlingshus, både i 1960’erne og 1980’erne, men ikke alle
er bevaret - heller ikke dette sjove motiv med præsten omgivet af
bønder, håndværkere og andre borgere. Foto PAM 1980.

Fra omkring år 1970 overtog Borgerforeningen
mange af de kulturelle aktiviteter, der tidligere blev
varetaget af ungdomsforeningen såsom foredrag,
høstfest, Sct. Hansfest og juletræsfest for børnene.
Op gennem 1970’erne og 80’erne har man også haft
gang i dilettant, legestue og badminton. Karlby Borgerforening drev forsamlingshuset frem til 1995. På
det tidspunkt var huset havnet i en håbløs gæld på
over 90.000 kr., hvorunder det var truet af tvangs22

Selvom det ikke længere er Borgerforeningen, der ejer og driver
Karlby Forsamlingshus, afholdes der stadig aktiviteter i hu
set, bl.a. private fester samt sommerfest og loppemarked. PAM
2014.

Skytte-, gymnastik- og
ungdomsforening

Den ældste forening, vi har kendskab til, er Skytteforeningen. I et festskrift for Randers Amt Skytteforening i anledning af et 50 års jubilæum i 1917
nævnes, at Mygind Krogsbæk Skørring har haft en
skyttekreds og var repræsenteret med skytter så
tidligt som i 1867 - altså umiddelbart efter nederlaget ved Dybbøl i 1864. Senere er der formentlig sket
lokale opsplitninger af denne kreds. I hvert fald
har vi en fane med inskriptionen Krogsbæk Skyttekreds, der formentlig er dannet omkring 1880. Da
havde man opgivet enhver form for revanche over
preusserne, men til gengæld var der nu røre på den
indenrigspolitiske front, nemlig i modstanden mod
Estrups provisoriepolitik i 1880’erne og de forhadte
gendarmer.
Den første skytteplade er fra 1889, hvor det var blevet almindeligt med konkurrenceskydninger. Vi
har ingen protokoller fra før 1905, men af den kombinerede regnskabsbog med gymnasterne fremgår
det, at navnet er ændret til Karlby Skyttekreds.
Foreningen havde på det tidspunkt 28 medlemmer.
Skydningen foregik hver søn- og helligdag kl. 16
(efter kirketid), og blev indledt i slutningen af april
måned. Det foregik på toften bag Sagers gård, og
drengene var markører. Riflerne blev opbevaret hos
maler Nielsen, men blev afleveret til politiet i Hornslet, da krigen brød ud i 1940. På det tidspunkt var
skydeaktiviteterne dog stort set ophørt.
Før år 1900 foregik foreningens fester i Skørring
Forsamlingshus, men efter byggeri af forsamlingshus i Karlby, blev aktiviteterne samlet under Karlby
Skytte- og Gymnastikforening. De første gymnastiske øvelser havde da også mere form af eksercits
end den gymnastikform, der senere i 1930’erne især
var inspireret af Niels Bukhs Ollerup-gymnastik.

Man var aktiv i både skytte- og gymnastikafdeling,
men i 1906 blev det vedtaget strengt at adskille regnskab for gymnastik og skydning. Gymnasterne havde ymtet sig over, at skytterne ikke skulle have fordel
af gymnasternes penge, og omvendt var skytterne
ikke til sinds at skulle betale for gymnasternes gymnastikredskaber samt for leje af forsamlingshuset.
Kvindegymnastikken kom først til i 1915 - året, hvor
kvinder fik valgret. De unge piger ville gerne lave
gymnastik, da det gav en friaften. Skolen benyttede også forsamlingshuset som øvesal og til opvisning - i begyndelsen dog kun for drenge, da pigerne i stedet skulle dygtiggøre sig med håndgerning.
Til gengæld var der i regi af gymnastikforeningen
gymnastik for både drenge og piger, i hvert fald fra
omkring 1920.
Karlby Skytte- og Gymnastikforening tegnede sammen med Karlby Boldklub (KB) i mange år idrætslivet
i Karlby. De to foreninger blev senere i begyndelsen
af 1930’erne slået sammen med foreninger i Skørring
til Karlby-Skørring Idrætsforening (KSIF). Træning
fandt i begyndelsen sted både i Skørring og Karlby
Forsamlingshus, men fra 1940’erne alene i Karlby og
med opvisning om foråret. Parallelt hermed deltog
også skolebørnene fra både Karlby og Skørring i den
frivillige gymnastik. Det foregik i de tidlige aftentimer
- og opvisning sammen med de voksne.

Så har kvindegymnastikken holdt sit indtog. Mændene er un
der ledelse af Magnus Rasmussen

Gymnastikholdet ved skolen i Karlby (”Den store skole” inden
nybygning i 1928). Billedet er, formentlig fra omkring 1912.

Det, der holdt økonomien oppe, var de månedlige
baller. I 1930’erne var det næsten uden undtagelse
med Elgårds orkester, og lige så konstant var det i
40’erne og 50’erne Tor Becker fra Århus, der spillede
- senere Knud Lange fra Randers. Under besættelsen var feststemningen naturligvis mere begrænset,
og i forbindelse med undtagelsestilstanden i august
1943 måtte man ikke længere arrangere sammenkomster om aftenen med fest. Gymnastikken kun23

Mandlige og kvindelige gymnaster i Karlby forsamlingshus i 1950’erne. Ved fanen ses Niels Høgh. Mon du kan udpege Erik Ravn,
Jens Carl Udsen, Ulla Nielsen og Ella Søgård m.fl.?

ne dog fortsætte, men selve opvisningen måtte henlægges til om eftermiddagen.
I begyndelsen af århundredet stod forsamlingshuset
selv for bl.a. høstfest og juletræsfest samt dilettant.
Til afvikling af sådanne arrangementer blev der
hvert år nedsat en balkomite. I 1911 oprettede man
ungdomsforeningen i samarbejde med Skørring.
Karlby-Skørring Ungdomsforening afholdt om vinteren fem årlige foredrag og et efterårsmøde med
gudstjeneste. Derudover var der grundlovsmøde
samt juletræsfest skiftevis i Karlby og Skørring. Til
gengæld var der altid dilettant i Skørring - lidt til

Dilettanter i Karlby fra omkring 1910. I forreste række i midten
ses Agnes Høgh Rasmussen ved siden af maler Nielsen. Yderst
til højre Peter Ravn?
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irritation for karlby-borgerne. Ungdomsforeningen ophører i midten af 1960’erne. ”Folk er blevet
forvænte med 6 dagesløb i fjernsynet” lyder det i
ungdomsforeningens protokol engang i slutningen
af 50’erne. I stedet genoplivede man i 1956 den hedengangne Krogsbæk Skyttekreds - nu under navn
af Karlby Skørring Skytteforening, hvor der fastelavnslørdag hvert år frem til 1996 blev afviklet riffelskydning i Karlby Forsamlingshus med efterfølgende fest.

Andre kulturelle foreninger

Af andre kulturelle/ religiøse foreninger kan nævnes Afholdsforeningen. Den blev oprettet så tidligt
som i slutningen af 1880’erne. Foruden sit egentlige
formål: at holde medlemmerne fra at nyde spiritus,
arrangerede den i lighed med ungdomsforeningen
også selskabelige sammenkomster, men foreningen
sygnede hen i løbet af 1920’erne, hvor problemet i
nogen grad løste sig selv pga. de forhøjede afgifter
på alkoholiske drikke.
Engang omkring 1940 skulle man til et stort årsmøde
i København og have fanen med. Man mente, at formanden godt kunne medbringe denne, da det ville
blive for dyrt at sende to medlemmer af sted, men
det ville fanebæreren Christen Jensen i ”Lergravhuset” ikke uden videre gå med til. Formanden sagde,
at fanen var hos ham, hvortil Christen replicerede,

”ja men a hår den undenriv’me skawtet”. Foreningen blev endeligt nedlagt af Jens Høgh i 1942. Man
havde en fane, men stang og flag var som nævnt blevet adskilt. Guldbroderierne blev pillet af, og derefter brugt som privat flag.
Nogle af de ældre vil også huske de såkaldte præstemøder i forsamlingshuset fra 1913 frem til omkring
1950. De formede sig nogenlunde som ungdomsforeningens møder, men med den forskel, at det alene
var den lokale præst, der holdt et kirkeligt og folkeligt foredrag efterfulgt af kaffebord og andagt.

Boldspil og idrætsplads

Ovenfor er nævnt Karlby Boldklub (KB), der var
en realitet så tidligt som i 1911. Boldspillet foregik
på landmændenes marker, bl.a. på Holger Nielsens
mark ude ved Rosenholm-skoven. Senere gled fodboldspillet i baggrunden, og man gik i 1934 sammen med Skørring - nu mere med fokus på håndboldspil, men også for dette spil var det et problem
at finde et egnet areal med grøntsvær.
I 1941 betalte man Jens Høgh 100 kr. for leje af et
areal, hvoraf kommunen dog betalte halvdelen mod
at skolebørnene også måtte benytte området. I 1944
fandt man efter megen diskussion med lokale landmænd frem til et areal hos Jens Ravn, Nordvang, for
en årlig leje af 200 kr.

Pga. vanskeligheder med at finde et mere permanent opholdsted indsendte man en ansøgning til
kommunen med ønsket om at indrette en idrætsplads med følgende ordlyd: ”Undertegnede bestyrelse for Karlby Skørring Idrætsforening anmoder
herved Kommunalbestyrelsen for Mygind Krogsbæk Skørring Kommune om anlæggelse af en
Idrætsplads til fælles brug for skolebørnene og den
opvoksende ungdom i Karlby og Skørring samt for
Idrætsforeningens aktive medlemmer”.
Men der skete intet i sagen, og i 1947 bad man igen
sognerådet om at ”tænke dybt i sagen og gå til
handling - jo før jo bedre”. Sognerådet har sikkert
haft lige så store problemer med at finde et passende areal, for der skete intet, før foreningen i 1949
meddeler sognerådet, at man har mistet tålmodigheden og selv har købt et areal tilhørende Alfred
Madsen i Skørring. Nu håber man til gengæld på
økonomisk tilskud fra sognerådet.
I midten af 1950’erne indsamlede man gammelt
jern til opførelse af klubhus. Det blev til i alt 4690
kg, hvilket gav et beløb på 406 kr. Klubhuset blev
bygget og virkede frem til slutningen af 70’erne,
hvor man bygger et nyt hus i Lime. Forinden var
Karlby Skørring Idrætsforening i 1970 blevet lagt
sammen med Lime Idrætsforening til Lime Skørring Idrætsforening - senere omdøbt til Ådalens

Karlby fodbold- og håndboldhold 1931/32 – nederst drengeholdet med bl.a. Arne Høgh, Anders Kjeldsen, Håkon Andersen og Søren
Rasmussen.
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Idrætsforening (IFÅ) i forbindelse med opførelse af
Ådalshallen i 1985. Det blev således Skørring der
udviklede sig som områdets institutionsby med
idrætsplads, hal og skole – og her med en god og
central beliggenhed for hele regionen.

Private fester i forsamlingshuset

Der har i tidens løb været rigtig mange private arrangementer i forsamlingshuset. Den største var
nok Else Stæhrs bryllup i 1954. Ved fx sølvbryllup
var det dem, der sidst havde afholdt en fest, man
henvendte sig hos, hvis man ønskede at deltage i
næste fest. Det var så op til dem at sørge for, at der
blev samlet penge ind til gaver mv. Denne ordning
eksisterede frem til Søren Grosens sølvbryllup i
1950. Senere gik man over til en liste i brugsen, hvor
gavebidraget var 5-10 kr.
Der har tidligere i Karlby eksisteret en form for
social adskillelse mellem gårdmænd og arbejdere
– mellem de store og de små. Ved fælles møder i
foreningsregi sad bønderne i den ene side af forsamlingshuset, ud mod vejen, og arbejderne i den
modsatte side. Hvor arbejdere typisk inviterede
på kaffe stod gårdmandens menu på varm mad.
De kunne jo selv medbringe den slagtede gris, og i
modsætning til foreningsarrangementer måtte man
også nyde alkohol – noget der dog først blev almindeligt i tiden efter 2. verdenskrig.

Vægmaleri fra Karlby Forsamlingshus, udført af Rasmus Poulsen.

Foto PAM 1976.

Afslutning

Jeg har i det foregående ikke taget stilling til, hvorvidt Karlby med årene er blevet et bedre eller dårligere sted at leve. Fakta er dog, at befolkningstallet i
selve Karlby er gået tilbage fra ca. 250 i 1930’erne til
nu omkring 150 indbyggere. Fra at være et sted med
mange selvstændige gårde og håndværksvirksomheder er der i dag i højere grad tale om en ”soveby”,
hvor folk må pendle til arbejde og gøre indkøb i de
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større byer. Men Karlby kan stadig tilbyde nærvær
og overskuelighed.
Man kan skrive historie med forskelligt udgangspunkt. Den store historie er den, der drejer sig om
ændringer på nationalt og internationalt niveau
– om konger og krige, eller om hvor, hvornår og
hvorfor industrialiseringen i de vestlige samfund
indtraf.
En anden måde at skrive historie på er at fortælle,
hvorledes samfundsændringer påvirker det enkelte individ, fx som både Anders Fog og Stig Tøfting
har gjort det. dvs. den lille historie, også kaldet livshistorier. Studiet af lokalsamfund kan indplaceres
mellem den overordnede historie og den lille historie-fortælling om det enkelte individ.
I disse år blomstrer interessen for slægtshistorie, og
med brug af internet er det i dag muligt at bedrive
denne aktivitet fra sin egen dagligstue og finde personoplysninger fra tidligere folketællinger og fra
kirkebøger. Efter en periode på 50 – 75 år kan man
få adgang til sådanne oplysninger på Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk. Andre tilgange er www.arkivonline samt www.slaegtogdata.dk.
Det er alt sammen kilder, der sammen med personlige samtaler med familie og bekendte kan danne
basis for at skrive og fortælle sin egen livshistorie.
Måske har dette hæfte givet nogle lyst til selv at finde materiale frem om deres lokalsamfund. Det kan
være i form af gamle regnskabsbøger og protokoller, som i mange tilfælde opbevares ved lokale arkiver, fx ved Egnsarkivet i Hornslet. Det er også her
man bør aflevere breve, billeder og andet skriftligt
materiale, som man ikke længere selv er interesseret i at opbevare eller give videre til sine efterkommere. Sådanne arkivalier kan nemlig på et senere
tidspunkt være til gavn for andre interesserede –
noget, jeg selv har nydt godt af.
Hermed en stor tak til Rosenholm Egnsarkiv i forbindelse med udarbejdelsen af dette hæfte!

Kilder:
Søren Høgh, 1962. Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900.
Randers amts historiske samfund, s. 56-70.
Peter Astrup Madsen, 1992. Karlby Brugsforening 1892-1992
– Jubilæumsskrift.
Peter Astrup Madsen, 2000. Karlby Forsamlingshus fylder 100
år - Folkeliv gennem et århundrede, Lokalavisen Djursland og
Kalø Vig, 1. nov.

KAPITEL 5

Tørvegravning
Jeg har i nogen tid haft lyst til at beskrive livsformen tørvegravning, der indtil for 60 år siden var
rimeligt udbredt i Danmark - ikke mindst her i
Østjylland – en livsform som mange ældre i dag
kan huske fra deres barndom og ungdom. For
yngre mennesker og skoleelever er det hele naturligvis historie, men netop derfor kan det være
interessant at få uddybet et emne, der mere end
noget andet også illustrerer samspillet mellem natur og samfund. De anvendte arbejdsprocesser og
fagudtryk kan skifte fra egn til egn. Jeg er derfor
lidt spændt på, om det beskrevne også genkendes
i andre dele af landet.
Selv er jeg opvokset i Vestjylland og kan derfra erindre, hvorledes der i 1950’erne blev gravet tørv (klyner) i en nærliggende mose, og hvorledes de blev
kørt hjem og læsset op på loftet (o æ hjald) over
udhuset til senere brug i komfuret. Under gennemgangen henvises til en række tørveredskaber, som
mange måske genkender. De er alle fra min egen
lille samling af landbrugsredskaber. For dem, der
gerne vil vide mere om tørveproduktion, kan jeg
anbefale et besøg ved et lokalt egnsmuseum eller
Stenvad Mosebrugscenter på Djursland, jfr også de
anførte kilder til min artikel

Generelt om tørvedannelse og
tørveproduktion

Tørv er iflg. Gyldendals leksikon en aflejring, der
dannes i moser og består af døde plantedele, der
kun delvist er nedbrudt pga. manglende ilttilgang.
Tørv har derfor bevaret noget af plantedelenes
struktur. Der skelnes mellem højmosetørv, hvor 2-5
% af tørstoffet er aske, og lavmosetørv eller kærtørv,
der har et væsentligt højere askeindhold, bl.a. pga.
mere sand. Her på egnen kaldte man højmosetørv
for ”rævekød”. Lavmoser (også kaldet tilgroningsmoser) er de mest almindelige i Østjylland og dannes som regel på kalkholdig undergrund. Udgangsmaterialet er siv og plantemateriale fra søen samt
blade fra det omliggende land, der bundfældes i
søen. Andre steder, evt. oven på lavmoser eller i lidt
mere højtliggende områder kan der dannes tørv ud
fra tørvemosser (spagnum), der holder på regnvandet eller ved hårrørsvirkning og tryk trækker vand
op nedefra, men som især holdes fugtigt pga. regn-

vand. Der er ofte tale om et næringsfattigt/surt miljø og som vigtige eksempler kan nævnes Store og
Lille Vildmose i Nordjylland.
Tørv er et vigtigt brændsel i store dele af verden,
især i ulandene, men et land som fx Irland anvender
stadig tørv i vid udstrækning. Før 1. Verdenskrig og
i mellemkrigsårene var den årlige tørveproduktion
i Danmark på under 0,5 mio. tons, men under de to
verdenskrige var mulighederne for at importere kul
og koks stærkt begrænset, og tørv blev derfor atter
et vigtigt brændsel. Produktionen var størst i 1943
med 6,1 mio. tons. Da var ca. 50.000 mænd og kvinder beskæftiget ved tørve- og brunkulsproduktion.
Det gjorde man i mangel af bedre. Træ var også en
begrænset ressource, da godt løvtræ under 2. Verdenskrig bl.a. blev brugt til generatorbrændsel. I de
egne af landet, hvor der var få skove, især i Jyllands
mere sandede områder, og hvor træ var vanskeligt
at fremskaffe, måtte man ty til andre former for
brændsel. Derfor fandt man på at udnytte mosernes
tørv. Under normale forhold blev der i industrien
og i byer mest benyttet kul og koks, men under sidste krig dækkede tørveproduktion hen ved 1/3 af
hele landets energiforbrug. Tørv er første fase ved
omdannelsen til brunkul og stenkul under stadig
højere tryk og temperatur.
Tørvegravning til brændselsformål ophørte i Danmark i midten af 1950’erne; i dag anvendes tørv
udelukkende i form af spagnum, mest som jordforbedringsmiddel og i gartnerierhvervet.

Tørvegravning og arbejdets
organisering

Til mange gårde var der tilknyttet tørveparceller.
Generelt ejede hver gård i landsbyen to tørveskifter på 1-2 skæpper land (1 skæppe land svarer til
en alm. parcelhusgrund). Der var normalt tale om
en god og en mindre god tørvelod. Dertil kom et
engskifte på ca. 5 tdr. land. Ofte var en af tørveskifterne solgt eller lejet ud til en arbejder i landsbyen.
Arbejdet i moserne kom i mange år efter landsbyfælleskabets ophør til at minde lidt om traditioner
fra dengang. Tørvemoserne var lige som landsbymarken delt op i lodder, og hver lodsejer kunne således anlægge sit eget tørveskær. Både mænd, kvin27

der og børn deltog i arbejdet, men i modsætning til
så meget andet arbejde blev det lidt opfattet som en
form for rekreation, hvor den medbragte frokost og
drikkevarer indtog en ret afgørende plads for dagens forløb.
Arbejdet var meget sæsonbestemt, og fandt sted i
en periode efter forårsarbejdet, men inden høbjergning. For almindelige landarbejdere, der levede af
hårdt arbejde i mosen om sommeren og træfældning i skoven om vinteren, var tørvegravning dog
alt andet end rekreative udfoldelser.

(4 redskaber)

kaldet en ”mortrækker”. Her løftede man hele profilen op i et træk for derefter at skære blokken ud i
mindre tørvestykker – et ret anstrengende arbejde
at udføre en hel dag. Man regnede med, at en mand
på denne måde kunne skære 2- 4.000 tørv pr dag.
Dertil kom det øvrige arbejde med at fordele tørvene på tørrepladsen, herunder at rejse dem op på
højkant så de bedre kunne tørre på alle sider. Derefter skulle de stables i bikubeformede stakke: ”røjler” eller ”skruer”, så fugten kom ned på nogle få
procent, men helt tørre blev de aldrig. Til gengæld
blev vægten reduceret betydeligt. Man anlagde
hvert år et nyt tørveskær eller gravede videre i fht.
det sted, man forlod sidste år. Derved blev moserne meget arrede. Overjorden smed man som regel
ud i graven, hvilket da også var ret så miljøvenligt,
men det ændrer jo ikke ved, at der over kort tid blev
fjernet materialer, som det normalt, dvs. uden dræning, tager århundreder at genskabe. I dag synker
engjorden helt naturlig sammen pga. den afbrænding, der under ilt-rige (aerobe) vilkår sker med en
drænet eng (morjord).

Fire tørveredskaber nævnt fra venstre:
1. Speddejern til friskæring af tørvebænkens bagside
2. Rækniv til lodret tværdeling af tørvebænken
3. Tørvekniv til afskæring af æltetørv på tørrepladsen.
4. Tørvespade, også kaldet skudtørvsspade, til vandret deling
af tørvebænken

Skæretørv

Frem til 2. Verdenskrig var der i princippet tale om
to forskellige former for tørv: skæretørv og æltetørv.
Den ældste form for tørvegravning er skæretørv,
hvor man med en specialbygget spade, et såkaldt
speddejern, stikker ned i jorden, for derefter at fjerne tørven fra brinkformen ved at skære de lodrette
afsnit over med en vandret tørvespade (skudtørvsspade) og efterfølgende læsse tørvene op på landjorden og køre dem bort med trillebør eller tørvemassen blev læsset over på et ”tørvebrædt”, der i
dimension målte ca. 1 x 3 meter, og forspændt en
hest slæbte materialerne hen til liggepladsen, hvor
kvinder og børn med håndkraft lagde tørvene til
tørring.
Såfremt man ikke kunne stå i graven, pga. vand,
måtte man hive tørvmassen op på land. Det kunne ske med en såkaldt maskinspade, i Vestjylland
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Maskinspade.

Æltetørv og tørvepresning

Efter år 1800 fremstilledes æltetørv ved at tilsætte
vand. Tørvemassen blev kastet op på land og æltet
som en dej evt. vha. af heste eller okser, der vadede
rundt i materialet efter tilsætning af vand. Senere
blev tørven med en tørvekniv skåret ud til den størrelse, tørv skulle have og tørret.
En mere industrialiseret produktion finder sted
vha. af såkaldte æltemaskiner. Her føres materialet
op i maskiner drevet med gasgenerator eller anden form for drivkraft, fx en petroleumsmotor el-

ler traktor. I begyndelsen blev materialet kastet op
i æltemaskinen med håndkraft, jfr. billedet af Jens
Stæhr, der arbejdede i Bendstrup mose. Det æltede
materiale blev herefter kørt ud på marken og skåret
ud i murstensstore tørv for at tørre, eller hældt op
i nogle forme udformet som en matrix af træ (tørveramme), jfr billedet af Hans Christiansen.
Senere i forbindelse med stordrift og mere udpræget salg af tørv til byerne blev arbejdet lettet med
forskellige typer af transportbånd, der til sidst fører
tørvemassen op i ”dyndkarret”, hvorfra det læsses
over i ”dyndvognen” og kørt ud til den plads, hvor
dyndet skulle udlægges i et 5-7 cm tykt lag direkte på jorden og skæres ud til tørv. Det kunne ske
maskinelt med en såkaldt ”klipper”. Denne proces
kunne føre til en produktion på 8-10.000 tørv pr
mand pr dag.

Stenvad, til en produktion i lidt mere storskalaform.
Johs. F. la Cour havde i 1905 oprettet Pindstrup Mosebrug og rådede i tiden omkring 2. Verdenskrig
over enorme mosearealer i hele Østjylland – alt
sammen med henblik på tørveproduktion.
De opgravede materialer blev først æltet, i reglen
ved tøræltning. Via nogle skrueblade, noget lig
sneglen i en kødhakkemaskine, blev det æltede materiale presset igennem et for-mundstykke, ud i en
endeløs kantet streng. Efter afskæring af strengen
til tørvestørrelser blev de lagt ud i rækker. Derefter skulle de tørres ved at blive stillet på højkant
(lidt på skrå og lænet op ad hinanden) for derefter
at blive ranglet og stablet. At rangle tørv vil sige at
tørvene, i en firkant med ca. 1000 i hver, blev stablet
oven på hinanden i ”murstens-forbandt”. Det var et
arbejde som både mænd og kvinder udførte med de
bare næver, ligesom også børnene hjalp til.

Jens Poulsen Pedersen, kaldet ”Jens Stæhr” graver tørvemate
rialet direkte op i æltemaskinen, der trækkes af en petroleums
motor. Vandet pumpes op i æltemaskinen via en slange.
Fra æltemaskinen (tøræltning) presses tørvemassen ud i en
lang streng, der overskæres til enkelttørv. Til højre ses to stabler
brædder a ca. 1x1 m klar til at blive skubbet ind på transport
båndet som underlag for tørvene. Billedet viser et Pedershåb
presseværk, vist nok den type, der blev benyttet i Stenvad.

En lokal arbejdsberetning
(
Den æltede tørvemasse fyldes direkte fra trillebøren over på en
tørveramme og glattes med en skovl. Tørverammen flyttes der
efter frem og fyldes på ny. Derved kom tørvene til at ligge i bede
– her ved arbejdsmand Hans Christiansen.

Pressetørv

En hel tredje form for tørv er pressetørv, som især er
blevet fremstillet i tiden efter 1. Verdenskrig. I denne proces blev tørvemassen presset uden at tilsætte vand. Under og efter 2. Verdenskrig førte denne
form for tørvegravning, bl.a. ved la Cours moser i

Landmand August Sørensen, Karlby gravede tørv
med maskinkraft. Han havde sammen med sønnen
Marinus investeret i en æltemaskine, der blev drevet
af en traktor. Fra tørvegraven førtes materialet med
et transportbånd op i æltemaskinen, idet der blev tilført vand fra den selv samme grav, hvor tørven blev
gravet op. Det æltede materiale blev kørt ud på marken og læsset over i ”klipperen” trukket af en hest.
Den tværgående afskæring af strimlerne, så man fik
dannet tørv, foregik manuelt med et redskab bestående af fem spidse tinder – altså knap så avanceret
som hos la Cour i Mørke Mose, hvor hestene på et
tidspunkt endog blev erstattet med en traktor.
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Midt i billedet ses August Sørensen ved pumpen til æltemaskinen. Selve materialet føres op af graven via et transportbånd. Fra
æltemaskinen, der drives vha. en traktor, læsses det æltede materiale op i ”dyndkarret”. Til højre i billedet ses hesten forspændt
”dyndvognen”, ca. 1950.

”Klipperen” kan minde om en slæde, der trækkes af en hest, og
som under fremkørslen hele tiden fyldes op med æltedynd. Un
derneden skærer nogle metalskinner dyndet op på langs. Den
tværgående afskæring udføres manuelt med en stor rive – vist
i forgrunden. På ”klipperen” ses Normann Laursen (Nolle),
præstegårdsforpagter i Mørke. Han udjævner dyndet under
fremkørslen.
Billedet er fra 1950’erne og stammer fra Mørke Kær

Smuld-rivning (fræsetørv)

I forbindelse med stor efterspørgsel efter tørv under
og efter 2. Verdenskrig opfandt man metoder til en
mere intensiveret produktion. Det skete i forbindelse med smuld-riving. Man anvendte forskellige metoder til af forarbejde de øverste lag af tørvejorden.
Man kunne fx dybdepløje engene i indtil 1 meters
dybde med plove, der var forspændt 1-2 traktorer.
En Smed i Thorsager havde konstrueret en plov, der
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kunne dybdepløje i indtil en meter. Ved denne pløjning blev grønt-sværen lagt ned i bunden af plovfuren. Det skete som regel om efteråret, hvorefter
man om foråret med en harve eller en traktorfræser løsnede de øverste millimeter af tørvejorden for
derefter at rive smulden sammen med en ”slæbe”,
der lig en omvendt sneplov var åben i spidsen bagud. Det efterlod en rille af smuld, der skulle ligge og
tørre, inden materialet med en transportør eller ved
håndkraft blev læsset på vogne eller tipvogne, der
kørte materialerne til foreløbige lagerpladser eller
direkte til ”smuldfabrikken”. Disse var ofte ejet af
lokale landmænd eller andre driftige tørvefabrikanter som fx af la Cour i Pindstrup.
På smuldfabrikken blev tørvesmuldet, vha. store
maskiner med svinghjul og drevet af petroleumsmotorer, udsat for stort tryk og herunder presset ud til
formbrændsel. Det kom ud i lange runde stænger, der
brækkede over forskellige steder, så stykkerne blev
uens lange eller korte, også kaldet ”elefantklatter’.
En videreudvikling af formbrændsel var briketfabri
kation, hvor tørvemassen blev udsat for et tryk på
op mod 1500 atm. Det fik tjæren i tørven til at smelte
og danne en glasur på overfladen af briketterne, der
var helt ens i størrelse, modsat formbrændsel. Denne form for produktion fandt bl.a. sted på la Cours
store fabriksenheder i Pindstrup – en produktion

der kunne foregå hele året. Materialerne blev fra
forskellige mosearealer i hele Østjylland sendt med
lastbiler til Pindstrup.

og omkring disse huse har Toni Kristensen tidligere
berettet i ”Rosenholmeren” nov. 2012.

Andre lokale arbejdsberetninger

Toni Kristensen, der i dag bor i Skørring, husker
hvorledes der i hendes barndom i 1950’erne blev
fremstillet æltetørv i Mørke Mose (også kaldet Rosenholm Mose). Det var lidt den samme arbejdsproces som ved fremstilling af pressetørv.
I det tidlige forår skulle tørvegraven først pumpes tør for vand og afgrænses for ny indsivning af
vand. Selve tørvematerialet blev med en kran og en
kæmpeskovl fyldt på tipvogne, der på skinner kørte massen til ælteværket, og derfra videre til de tre
liggepladser, henholdsvis syd for Gl. Mørkevej og
på markerne nord for vejen. Trækkraft var de tre såkaldte ”sprittere”, der var specialfremstillede lokomobiler. Efter at være læsset ud på jorden blev massen skåret ud i tørvestykker vha. ”klipperen”, en
kæmpemæssig tromle, som to heste var forspændt,
og hvor dyndet blev skåret op, både på langs og på
tværs. Senere, efter en tørreperiode, blev tørvene
ranglet og stakket. At rangle tørv kunne for arbejdere i Mørke Mose dengang give 55 øre pr 1000 stk.
Et dagsarbejde blev vurderet til 20.000 stk., hvilket
kunne give en dagløn på omkring 11 kr. Stakning af
tørv gav en lidt højere aflønning.
I højsæsonen var hen ved 50 kvinder beskæftiget
med dette arbejde, medens en halv snes mænd stod
for opgravning og andet maskinelt arbejde. Dertil
kom børnene, der hjalp til med at rangle og stakke
tørvene. De tynde tørv blev ”kylet”, dvs. blot samlet i stakke med en greb. I løbet af sommeren blev
det til hele tre produktioner på hver 13 mio. tørv.
Efter at tørvene var færdigtørret blev de enten solgt
direkte fra pladsen eller samlet i større stakke ved
Gl. Mørkevej med henblik på senere salg. Lastbilerne skulle dog først omkring brovægten ved Møllegården nær Rosenholm.
Nogle af arbejderne boede på Møllegården, andre
som Toni boede med sin familie i et af de fire såkaldte ”dukkehuse”. De var opført under krigen ved
Gl. Mørkevej, og bestod af lette materialer, der kun
egnede sig til beboelse om sommeren, men efter installation af kakkelovne blev husene, i modstrid med
byggetilladelsen, også benyttet til helårsbeboelse.
Selv om produktionen af tørv var ophørt i 1959, blev
de først revet ned omkring 1970. Om levevilkårene i

Dukkehusene ved Gl. Mørkevej, opført i 1943 af Johs. F. la
Cour, Pindstrup Mosebrug

Fra andre dele af Mørke Mose og engarealerne deromkring, bl.a. Vidkjær Mose ved Hornslet samt Termestrup og Bendstrup Enge, blev der revet smuld.
Denne form for tørvegravning udviklede sig her i
området til en egentlig industri, bl.a. ved ”Smuldfabrikken” i Bendstrup i forbindelse med fremstilling
af formbrændsel. Bygningen lå neden for skoven i
engens udkant, og resterne ses endnu i form af et
maskinhus. Fabrikken var opført af Johs. F. la Cour,
Pindstrup, og råvarerne var tørvesmuld, som man
pløjede op fra mosearealerne efter at græstørven
var fjernet. Materialerne kom især fra Bendstrup
Mose, men Eigil Andersen, tidligere gårdejer fra
Rugtorvet i Karlby, husker også, at man rev smuld i
Karlby Enge og via en bro over åen transporterede
det op til ”Smuldfabrikken”.
Karlby havde også en smuldfabrik – en ejendom
ved vejkrydset Teglvangsvej/Slotsvej, hvortil der
blev kørt tørvemasse. Det måtte højest indeholde 12
% aske, hovedsageligt sand.
Fabrikken fremstillede formbrændsel (elefantklatter) og var dannet som et interessentselskab, ejet af
tre lokale landmænd: Jens Ravn, Chr. M. Rasmussen og Arne Høgh. Smuldtørven skulle tørre til om
foråret. Man havde en filosofi om, at dette formbrændsel skulle indeholde 20 % vand, 30 % materiale - og 50 % fortjeneste. Det var vist heller ikke alle
læs smuld, der blev registreret officielt. Den største
kunde var Kulkompagniet i Århus.
Den daglige leder, Frode Jensen, boede til leje på fabrikken. Det var også ham, der passede maskinerne
og udførte det praktiske arbejde, undertiden med
arbejde i døgndrift. Det gav en del svineri, også i
privaten, og der kunne således ligge op til to cm
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