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Trrek af Livet og Forholdene i
Skanderborg for ca. 100 Aar siden.

Af Chr. Hoilskov.

Den historiske Interesse, som knytter sig til Skan-

derborg, koncentrerer sig ganske naturligt om det reld-

gamle og beromte Slot, som blev netlbrutlt i 1768; ja, man

kan gerne, sige, at Byens Ilistorie kun er et Anhang til
Slottets, og da dette forsvinder, synker den lille By ned til
at blive en stille og uddod Ravnekrog, som lrivets stedse

rindende Strsm synes at gaa udenom. Narvrctende lille
Afhandling skal derfor kun vate et Forsog paa at frem-
mane nogle Billeder af Livet og Forholclene i Skander-

borg, nrermest i Tidsrummet 1800-1820, samt af Byens

Lrrlseende paa den Tid og dens mest fremtrreden<le Bor-
gere og deres Slagt.

Det er velbekendt, hvilken uhyre Forandring, del er

foregaaet metl vore Kobstader i Lsbet af det svundne Aar-

hund.rede. Selv vore storste Provinsbyer var for 100 Aar
siden meget dode og smaastadsagtige; kun paa de store

Markedsdage var rler virkeligt, Folkeliv og Rore. Men dog

var de med deres 4-5000 Indbyggere og deres teglhrengte'

for de Tider ofte ret anselige Huse, Storstreder i Forhold til
tle mange smaa, menige Kobstader, der sjaldent, var
meget mete end store Irandsbyer af Udseende.
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En god Type paa en saadan Smaastad og regte, ufor-
falsket Ravnekrog var Skand.erborg. En rejsende Eng-
lrnder kald.er da ogsaa i 1808 Byen >en Landsby, der kal-
der sig Ksbstad<. Men hsrte den end til de mindste i
Samfundet, saa ejede den forud. for de fleste af dens jrevn-
byrdige en sjreldent fortryllende Beliggenhed, som vel
maa have begejstret de forholdsvis faa rejsende, som
vovede sig udenfor Alfarvej ad tunge, sandede Yeje til
den grestfri og idylliske Mind.ernes Bv, hvor Yerd.ens
Iiarm kun hsrtes som et fjernt Ekko, og hvor Skovens
Susen og Bolgernes Skvulpen mod Soens Bredder syntes
at fortrelle om det Liv, d.er stadigt bortkaster de gamlc
Former, naar de ikke lrengere syarer til Tidens Tarv og
Trang.

I
Naar vi nu vil forsoge at <lanne os et Billede af Byen,

som den saa ud i Begyndelsen af det 19. Aarhundred.e,
maa vi forst gore os klart, at den indtog et, langt mindre
Areal end nu, idet den i Irrengden strakte sig fra sin nu-
varende sondre Ende til det Sted, hvor Yestergade stoder
til Hovedgaden, og hvor den Gang den gamle Yej fra
Ilorsens fsrte ind i Byen. Efterhaanden forleengedes saa
denne mod Nord, saa at den i 1830'erne strakte sig om-
trent'til Adelgade Nr. 76. Af egenUige Gader var der 2,
nemlig Store-Gatlen eller Adelgaden, hvilket sidste Navn
efterhaand.en fortranger det forste, og Irilte-Gaden. Disse
to Gader stod den Gang som nu i Forbindelse med hin-
anden ved to smalle Gyder, >Stradet til Lille-Gacten<
(nuvrerende Skolegade) og det Strade, som nu kaldes
I:ovisenlund. Endelig fandtes der to smaa Stumper
Gyder udgaaende mod Nord og Ost fra Lille-Gades nord-
lige Ende. Oprindelig var der endnu en Gade, den gamkr
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Yestergade, der paa Kortet i Pontoppidans >Danske
Atlas< samt paa et endnu aldre Bykort (fra 1677) i Karl
Elansens Beskrivelse over Skand.erborg, ses at have bojet
i nord.vestlig Retning fra det Sted, hvor Torvet nu er,
og derpaa drejet om og gaaet mod Ost tilbage til Adel-
gade, omtrent der, hvor Crome og Goldschmiclts Udsalg
nu er. Efter en stor Ildebrand i 7746, hvorved 17 Gaarde
brand.te, blev den gamle Yestergade ikke genopbyggetr
nten lukket med Husel og paa det Sted, hvor den mod
Syd stadte til Adelgarle (ved Apotheket), blev Ilusene
rykkede lidt tilbage, hvorverl Torvet fremkom.

Byen, der i 1778 havde 98 Gaarde og Eluse, var i 1804
naaet op til 112 og i 1839 til 116. De var nresten alle af
Rindingsvark i 1 Etage. Gaarde med 2 Etager var (i Tids-
rummet 1800-1820) vistnok kun Amtsgaarden, en Gaard
nedenfor denne og ,>Anthonigaarden<, som blev nedrevet
1858 for at give Plads for den nuvmrende Komnruneskole.
I)en var en ret anselig Kobmand.sgaard, hvis sverste Etage
raged.e ud over den nederste medudskaarne Bjrelkehoveder.
Storsteparten af Byens Huse og Gaarde var til op i Tre-
diverne straatakte*) og i det hele meget landlige af Ud-
seende. Om d.eres ovrige Indretning har vi nogle Oplys-
ninger fra Begyndelsen af Aarhundredet. I 1801 bekendt-
gor Madame Kierstine Boggild, salig Friis'es, at hun
agter at salge sin iboende Gaard, beliggende mellem den
clavrerendeAmtsstuegaard og Fru Levetzausx) Gaard. Den
bestod med Portrum af 15 tr'ag Vrerelser til Gaden nied 2

Tagkviste og Kalder, desud.en 9 Fag Stald og Lad.e samt

*) Teglsten var dengang meget dyre, rla de maatte hentes helt
nede fra Flensborg.
*x) Enke efter den i l79l afdsde Kammerjunker GeertDitlrik
L.; deres Son, Student og Hofjunker Hans Fr. L., dsde i Skan-
derborg l8ll.
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Traskur tilBraendsel. Gaarden havde en rummeligGaards-
plads med Pumpe og en lille Have. Foran Stuehuset ud
til Gaden strakte sig, ganske paa Landsbyvis, to smaa
Haver med Stakit om. I 1803 holdtes der Auktion olrer
Kammerherreinde Riilows*) Gaard. Den bestod af 24

l'ag til Gaden med Kvist og 2 Sidelrenger til Gaa,rdsiden,
hver paa 17 Fag, dertil 28 Fag Baghuse. Gaarden lda
>paa det behageligste Sted i Byen<, hvilket sikkert vil
sige centralt, og havde en stor l{ave med mange Frugt-
trmer'; >Situationen er rneget skion og i et af Baghusene
til Haugen er ind.rettet en berlvem Stue, desuden gives
et Lysthuus med Yarelse og Kielder under. Ved Haugen
ligger en stor, indhegnet I,,od eller Toft, som gaar til Soen;

og hvori er 2 gode Fiskedamme, en litlen Trre-Plantage
og en Urtehauge(. Den ovenfor orntalte Fru Leyet,zaus
Gaard er muligvis identisk rned den forhenvarende
Generalind.e Samnitzes Gaard, som >Danske Atlas< i
1768 kalder ny opbygt og anselig.

Af gamle Gaarde er der nu ikke mange tilbage, i al
Fald ikke paa Adelgade. En af de mest fremtra.dende er
den gamle Kobmandsgaard, Nr. 41 paa Hjornet af
Yestergade. Den er bygget i 3 Afdelinger, hyoraf d.en sst,-

ligste, der ses paa Karl Hansens Kort fra 1833, er den
rldste. Men der synes at lr&re en Fejl ved Kortet, efter-
som Gaardens X'ortsattelse ned langs Yestergade, der
rlog maa vare nldre end 1833, ikke er afsat derpaa.
I)erimod er d.et rigtigt nok, at der var en ubebygget
Plads Syd for Ejendommen. Eler har formod.entlig vreret
Indkorsel til den forlrengst nedrevne >kongelige Stald-
gaard< eller >Rytterctaldeu, hvor d.e kongelige Vogne
plejede at stalde ind, naar d.e gastede Byen. I Gardet

*) Enke efter Amtmancl B,, cler dsale 1803.
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om Kobrnanrt Gyldings Elave ses endnu Murrester af
Stalden.

Paa tlet ssndre Hjorne af Adelgade og Lovisenlund
ligger endnu et gammelt (delvis ombygget) Bygnings-
kompleks. der oprindelig var tsarakker og Stalde for
Rytteriet. De blev i sin Tid opforte af Sten og Tommer
fra il'vilurn Kloster og Sjelleskovgaard (nu Wedelslund),

som Frederik d. IY lod nedbryde, da han 1721 oprettede
R--vtterdistrikterne. Fsr den Tid laa her ifolge >Danske

Atlas< Kongens Rustvognshus og Jmgergaard. Barak-
kerne bestod i 1804 af 42 Fag med Tegltag og var ind-
rettede til Bolig for 10 Familier. Til Ejendommen, der

paa den Tid tilhorte Christiane Them, horte en stor
Gaardsplads og d.en endnu eksisterende stbre Have, der
gaar lige ned til Ssen. I Trediverne begyndte Betegnel-

.sen >Barakkerne< at fortranges af Navnet Irovisenlund,
idet Stedet vistnok blev opkalclt efter Ksbmand }lathias
.Iahnsens IIustru, Irovise, der dode 1833.

, Foruden clen gamie Skanderup Skole, som siden skal

orntales, var der ved Aarhundreclets Begynd.else bygget
onkelte Ejendomme udenfor den davrerende Norre-
port. Den ejendommeligste af disse er den nuvmrende

Grestgivergaard >Jylland((, som den Gang havde stort
Avlsbrug. Den lave Beliggenhed, som dette og enkelte

andre Steder paa samme Side af Gaden nu hat, skyldes

Gadens Omregulering, da Landevejen blev fort gennelli

Byen.
Som bekendt blev Slottet solgt i 1767. Den 2. April

Aaret efter begyndte Ned.rivningen. Materialet anvendtes

til Opforelse eller Udbetlring af adBkillige Bygningeli
Byen og Egnen. I flere gamle Iluse paa Lillegade, f. Eks.

i Fattighuset og i Nr. 2, 4, 28, 30 og 34 ses adskillige
Ilunkesten i Murene, aldeles utvivlsomt tagne fra Slottet.
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Der skal ogsaa v&re Trrevark sammesteds fra flere Steder
i Byen; dette galder saaledes nogle meget gamle og
lnassiye Dore, som nu er anbragte i Ilojskolehjemmet.

Adelgaden var fra gammel TicI af brolagt. L. 1\t.

\Yedel kalder den i Aaret 1806 i sin >Indenlandske
Rejse< >meget lang og bred, men ujrevn formedelst den

Ejernot af Lillegatle og Skolegatle.

aldgamle Brolagning<. Naar det Forholtl paa den Titl
var noget bemrerkelsesvardigt, maa den have vreret
meget slem. Sandsynligvis har Svin og llons rodet
omkring og bidraget d.eres til at uddybe d.e vrerste Huller.
Saaledes henlaa Gaden vistnok i alt vaseniligt til 1828,
da 2019/* [ tr'avne af Byens Gader blev udbudt til
Licitation til Brolagning. Iowigt fik Hovedgaden et
hyggeligt Prag ved de. mange gamle Lind.etrreer, som
var plantede langs den, men hvoraf nu kun nogle enkelte
er tilbage (samt en meget gammel Hestekastanie uclfor
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Kaf6 l-rillebreIt). De andre Gader var vel nreppe brolagt i
1806, thi Wedel nrerrner, at >der er nogle Strader, som
kun have den bare Sand uden Broe<. Irillegade er den,.
der bedst har bevaret sit gamle Prmg; den staar i det store
og hele, som den var i vore Oldeforaeldres Tid; kun er.

Straatagene afloste af Tegltag og Yinduer og Facader
hist og her lidt moderniserede, rnedens ganske faa nyere
Huse har indtaget de gamles Plads. En Gaard i den nord-
lige DeI af Gaden bmrer Aarstallet 1?79 over Portenl en
and.en Ejendom langere nede i Gaden er fra 1738. Lille-
gade skal for Resten ifolge Traditionen have varet Byens
reldste Forretningsstrog; blandt andet vides en af Byens
Ksbmand.sforretninger (rimeligvis i Gaard.en fua l77g) at
varb flyttet fra Lillegade i 1830 til den samme Aar op-
forte grundmurede 2-Etagers Bygning, Adelgade Nr. 26
(gl. Nr. 52).

Byens offentlige Bygninger var hverken mange eller
anselige. Slolskirlten, som forovrigt laa paa Skanderup
Sogns Grund, behsver ikke her nrcrmere Omtale.

Prustegaard,en, i d.en sydlige Ende af Adelgade, er
opfort L740 aI Provst Christian Hogh, der i 1762 testa-
rnenterede den til Embedsbolig for sine Eftermrend. Det
er en Bindingsvrerksbygning, der allerede i sidstnrevnte
Aar var tegltrekt. Nu er Facaden ud imod Gaden om-
bygget af Grundmur; og midt paa den er anbragt en gam-
rnel Egetrrestavle med folgende Indskrift:

O milde Gud lad dem, som her skal boe og bygge
Gaae lychelig i Anslag frem og vrer selv deris Skygge,
Oc naar de iche meere skal boe udi Iluus paa Jorden,
Da tag dem til din Himmel-Sal, blandt de TJdvaldis Orden.

Tavlen er flyttet fra den gamle Inrlgangsdor utl til
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Gaardsiden, og oyenover den er i vore Dage Byens Yaa-
ben i Faryer anbragt.

I Begyndelsen af Aarhundredet havde Byen 2 Bkoler,
en for 2r1en og en for lste Klasse, hvilke begge endnu
eksisterer, men beboes af private Folk. Den fsrstnrevnte
er en af de grundmurede Skoler, som Frederik d. IY op-

. 
Don gamle Skanrlerup Skole og Ladehuset lra 1816.

rettede paa Rytterdistrikterne i L721. Den ligger paa

det nordlige Hjorne af Adel- og Yestergade, men beteg-
nedes ved Aar 1800 som liggende udenfor Byen. Den var
oprindelig Skole for det vidtstrakte Skanderup Skole-
distrikt, og kaldtes endnu i 1800 >Schandrup Skole<. Den
nedlagdes i 1805, stod da tom til 1808 og benyttedes
derefter af Fattigvasenet ind.til 1814. IIen 1816 ksbtes
den til Byens Brug og indretted.es desuden til Bolig for
Kateketen, der tillige var Fsrstelarer. Samme Aar op-
fsrtes den maleriske lille Skolelade af Bindingsvaerk,
som nu benyttes til Smedie. Den har altsaa intet at gore
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ruod den opdndelige tr'rederik d. IYs Skole, hvilket mari
almindeligvis tror. Over Skolens Dsr sad en Stenplacle
nted den fra de andre Rytterskoler bekentlte fntlskr;ft:
,>Ilalvtredsindstyve Aar, Gud! har du mig opholdet osr-.<
Placleu blev i 1858 flyttet over og anbragt paa <len nve
Rorgerskole.

Skolen for 1. Klasse var oprindelig det nuvuende
Fa,ttighus, Lillegade 24, en lille tarvelig Bindingsvrerks-
bvgning, men flyttedes i 1819 ned paa Adelgade, hvor
der opfortes en ny Skolebvgning, som endnu eksisterer
(Nr. 13); kun er den ombygget mecl Grundnrur til Gaden.

Byens Fattighus blev oprettet 1814 i den garnle
Degnebolig, der laa hvor siden Skolen for 1. Klasse bler.
bygget.*) I 1819 blev den saa magelagt med Skolen paa
l,illegade.

Amlsgaarilen, den stilfulde og fornernme 2-Etages ts.vg.-

ning paa Adelgade, blev opfort 1809 af Byfoged Bagger
til Privatbolig, men kobtes i 1824 til Dmbedsbolig
fol Arntmanden. I)a tsagger i 1815 gor Forsog paa at
sa:lge Gaarden, beskriver han rlen som 1) en 2-Etager.s
gnrndrnuret Forbygning paa hoj Fod rned >gebrukkent<
Tlg og Kobberrender, indeholdende 8 Kaldervarelser
og 14 andre \rmelser med Gibsloft, nogle betnrkne,
atirlre malede og dekorerede, de ovrige kalkede, 2,1 en

2-lltagers Sidebygning, nyt Bindingsvrrk med 2 Yarelser,
2 \'ognrerniser m. m., 3) et 2-Iitagers Baghus, hvori Lade,
Karlekammer og Staldrum for 6 I{este, en Del Ifrekrea-
turer ogFaar samtYognremise nl.m. - alt sat paa hugrre
Stcn og teglhangt. Desude;r rumrnelig Ilave og 6 Jord-
Iotlder. Forbygningen havde store engelske. Ruder og
de 2 overste Sale havde pommerske Planker til Gulr,.

*) For Degneboligon laa her Kongens Smedehus.
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Fortovet var forsynet med hugne Sten langs Renden; og
foran Bygningen stod den Gang som nu marmorerede
Stenpiller med Jernlanker.

Det gamle Amtssugehus, senere Byens Sygehus, er
en grundmuret, 1-Etages Bygning ved den ssndre Ende
af Lillegade. Forhen var det et lille Binri.ingsvarkshus,
hvortil horte nogen Jord. I 1802 var tlet saa skrobeligt,
at det maatte repareres, men blev allerede Aaret efter
stillet til Auktion; og sarrrtidig bortliciteredes Opforelsen
af det ny grundrnurede Sygehus. Det benyttes nu kun
til Bolig for den kornmunale Sygeplejerske.

Endnu maa ourtales Byens B Porte: Norre-, vester-
og Sonderport. De var opforte af Egebindingsvaerk .og
vistnok takkede med Tegl. Den fsrste har oprindelig
ligget udfor Vestergade, men blev efterhaanden vetl Ryens
Irdvidelse flyttet lrengere mod Nord, saa at den i Tredi-
verne stod omtrent ved Nr. Z6 og ved portens endelige
Nedlreggelse ca. 1850 udfor Dampbranderiet. yester-
port stod ved Elorsensveien (senere Vestergade) omtrent
udfor Teknisli Skole. Sonderport, som ikke var nogen
virkelig Port, rnen kun en Yippebom, var anbragt paa
tlen sydlige Side af Dagmarbroen eller Frederiksbroen,
som dens egentlige Navn nok skal vare.

II
Skanderborgs Indbyggerantal var i 1801 488, men var

i 1816 kun vokset til 500. I 1833 var Tallet 755. Bor-
gerne ernerede sig hovedsagenlig af Agerbrug, Brande-
vinsbranderi og en temmelig staguerende Handel.

Ryens Jorder, der ksbtes ved den kongelige Auktion
i1767? angives i 1816 til 438 Tdr. Ld. Ager og F'ng (22
Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. og 1 Alb. Ilartk.) De udskiftedes af
Frellesskabet i 7792. Til de allerfleste Ejendomme i Ryen
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hsrte der Jord (der vat i l7g2 91 Lodsejere). Avlsbruget
spillede derfor en betydelig Bolle for Rorgerne, ikke alene
for Kobmrendene, men ogsaa for adskillige Haandvar-
kere. Saaledes ser vi, at, Sadelmager F. Tremme, d.er i
1804 flyttede til Aarhus, foruden Stuehus solgte Lade,
Stald, Kohus og Yognremise. Formodentlig havde han
slet ikke kunnet ernrere sig og sin Familie, dersom han
ikke havde haft sit Lantlbrug. De fleste holdt Kreaturer;
i den Gaard, hvor nu Hojskolehjemmet er, var der saa-
ledes en Besretniug paa 14-1b Koer. Det Korn, som
Byens Borgere selv brugte, fik de malet i Skvat Molle,
som i fordums Tid, ifotge >Danske Atlas<, skal have
vreret brugt til at male Mang paa til Kongens Jagilrunde.

Brrendevinsbrrenderiet spillede en stor Rolle for Da-
tidens Skanderborgere. I nresten hver anden Gaard ned.
langs Adelgade var der Branderi, ca. 1? ialt i Byen;
men mange var naturligvis meget smaa. Alligevel for-
staar man i.kke, hvorledes Beboerne har kunnet t5rlle al
den Masse Brrendevin i sig.

Handelen rzar, som for navnt, ikke betytielig. Op-
Iandet var lille og Transporten dyr; yarerne maatte jo
mojsommeligt fores pr. Yogn fra Aarhus og Horsens.
I['edel siger, at Yarerne ikke var dyre, da Ksbmmndene
lod sig noje med liden Fordel, hvorfor ogsaa Omsmtnin-
gen var betyclelig (?) til alle Nabo-Egnene. Han har
sikkert set aLtfor optimistisk paa Forholdene, hvorimod
Karl Hansen sikkert har Ret, laar han skriver, at ya-
rerne var dyrere end i Nabobyerne. Dertil kom naturlig-
vis, at Konsumtionen, der jo lammede aI llandel, var
smrlig generende for de smaa og fattige Byer. I Be-
gyndelsen af Aarhundred.et holdtes d.er aarligt, 4 Mar-
ked.er, hvoraf dog kun Ilestemarked.erne var af nogen
Betydning.
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IIed llaandvark og Ind.ustri var det ogsaa smaat
bevendt; man nojedes med rle nsdtsrftigste Haandrrrcrks-
grene. Siclst i det 18de Aarhund.rede var her en Strompe-
fabrik, som dog sandsynligvis har fulgt Seklet i Graven.
Naar der hos et Par Forfattere fra den fsrste Del af Aar-
hundred.et omtales en Oliemslle i Byen, maa det bero
paa en Forveksling med Forley Vandrnolle i Skanderup
Sogn, hvor der en Tid blev drevet Oliefabrikation. En
egen Art Industri blev sat i Gang sidst i det 18de Aar-
hundred.e af Farver Jens Irinde, nemlig Dyrkning af
Farveplarrter, srerlig Krap, hvorfor han fik I-randhus-
hold.nings Selskabets Pramie. Yed kongelig Resolution
af 1806 bevilgedes der ham en 5-aarig Understottelse
til Udbredelse af Kundskaben om Krapavlen. Han an-
lagde en Krap-Plantage ved Skanderborg og opnaaede
at faa Dyrkningen af Farveplanter indfolt flere Steder
i Aarhus og Randers Arnter.

En saa lille By havtle naturligvis ikke noget stort
Antal Embeds- og Bestillingsmrend. Indtil 1803 vaf den
Sredet for Amlmanden over Skanderborg og Aakaer
Amter. Den sidste ;\mtmand her var Kammerherre Hans
Lovenhjelm Br)low, hvis Enke er omtalt foran. Hans
Dsd indtraf ret pludseligt. Den 4. April 1803 om For-
nrid.d.agen rejste han til Rodstenseje, hvor han skulde
spise til Middag, men blev syg og dode inden Kl. 11 om
Aftenen, 66 Aar gl. Efter hans Ds<l blev Skanderborg
og Aakrr Amter lagt under Aarhus Amt; og Skander-
lrorg Amt blev fsrst atter udskilt, i 1824.

Fra 1798 var Kamrneiraad Andreas }folbech Irund
Amtsfonsaller. Han d.ode i 1820.

B;rens overste verdslige Embedsmand var siden 1760

lSyfogeden, der tillige var Herredsfogetl i Hjelmslev og
(ijern Herreder. Den forste Byfoged var Dr. jur. Frederik
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Carl Muncheberg, der tog sin Afsked 1780, men levede
lige til 1813. Ilans Gaard paa Storegaden solgtes ved
Auktion i 1812 til llarcus Wolder for 9100 Rdl. Efter
ham fulgte Ulrich Christian Tolstrup til 1800. I{an var
gift med Christen Leegaards. Enke og derved Stedfader
til hendes Ssn af forste -iDgteskab, Kammerrraad Poul
Christensen Leegaard (t 1813), der i 1794 byggede den
hojtliggende, for sin vidunderligt dejlige lictsigt bekendte
Gaarrl, 'Ireegaardslyst, en halv Mils Vej vest for Byen.
Tolstrup deide i Skanderborg 1820. En Datter af ham
var gift med den forrige Amtsforvalter, Kancelliraad
P. A. I{olm, en anden Datter med Jacob Ingerslev Ros-
borg til Hald; Sonnen Christian blev gift med Madarne
Frissenborg til Ssdal ved Yiborg. Efter Tolstrup var
lt. Kierulf en Tid konstitueret; det er vistnok sa,mlne
Mand, som rlsde paa Saralyst ved Aarhus i 1834. Fra
L802-20 var Andreas Nicolai Bagger Ryfoged. Han
holdt i 1811 Bryllup i Skanderborg med Jomfru Soet-
mann og dsde den 18. August 1.827.

I Baggers fsrste Dmbedsaar blev Byen berovet sine
Ting- og Arrestlokaler. Disse bestod af nogle Vrerelser
i d.en gamle Sloteport, der blev opfort af Frederik II i
1571 og, som det ses paa nedenstaaende Tegning af Skan-
derborg fra Tid.en omkring 1800, havde Fornj som et
lavt, firkantet Taarn af Grundmur med Pyramidetag.
Skont Bygningen forst blev nedbrudt i 1802, synes det
a,t den allerede Aaret fsr ikke langer blev benyttet til
Arresthus; thi i l\{arts 1801 blev Hestetyven Palle Rask
bragt fra Aarhus Arrest til Skanderborg for at forhores,
og saa der Lejlighed til at undslippe. En saadan Fange-
transport fra og til Aarhus var man bebyrdet med lige
til Raadhuset blev bygget i 1830.

Byens Gejstlighed bestod af Bogneprusten og den resi-
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ilerenile Kapellam (fra 1809 ordineret Kateket, dengang
i Reglen kalded Degn). Sogneprresten for Skanderborg,
Skanderup og Stilling var fra 1784-1818 Christian Fa-
bricius, der er Forfatter til en >Pradiken paa Fredsfesten
1802(. Kammerraad Leegaard fortaller i sine efterladte
Dagbogsoptegnelser, at da Niels Leths Datter paa Skau-
derborg Ladegaard i 1793 blev bortfsrt af sin Kareste,
viede Fabricius Parret, >og deraf havd.e Prresten ingen
Are, men Skam<. Fabricius var fsrste Gang gift mcd

Ane }Iarie Rasmusdatter, som dsde 1804. Dsdsanmel-
delsen i Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs Tidende begyn-
der i Datidens Stil saaledes: '>Sidste 20. Aug. behagede

det Albestyreren ved en stille og roelig I)sd at bort-
kald.e osv.< Anden Gang blev han 19. December 1806 gift
med Fru Elisabeth Nicoline I'evet'zatr, todt de Sehested.

De havde >i mange Aar vreret noye bekiendt sanimen<,

fortaller Kammerraaden. }'ru Irevetzau var, som fsr
omtalt, Enke efter Kammerjunker I-,. og levede til 1837.

Pastor Fabricius dode 1819, og efterfulgtes af Thomas
Andreas Borup, som kun var her 6t Aar, da ogsaa han
dode. Ilans Enke, Antonette f. Thorsager, omkom ved at
gaa und.er med et Skib, der skulde fsre hende og hendes

Datter fra Grenaa til Ksbenhavn. Datteren skulde til
Hovedstad.en for at holde Bryllup med en Praest, som

skulde rejse til Grsnland. Efter Borup fulgte Jens Teil-
mann, der var her til 1840.

Af Kapellanerne skal kun navnes tr'rederik CarI
Gram Bendtsen, der var her fra 1798 til 1809, hvorefter
han blev Sogneprast i Ry. Han har udgivet en Pradiken-
samling, >Om vigtige og nyttige Sandheder. Kbh. 1800".
Nuuar und.tages Farver Lind.e, der skrev en Afhanclling
om Krapdyrkningen i Landhusholdnings-Selskabets Skrif
ter, er Bendtsen og Pastor Fabricius vistnok Skander-
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borgs eueste litterrere Personer, indtil Karl Hansen i 1833

skreY sin Bog om Byen.
Fra .1810 blev Kapellaniet forandret til et Kateket-

Embede. Kateketerne var tillige Fsrstelrerere og havde

som saadanne Bolig i den gamle Skole paa Iljornet af
\restergade. Den forste af disse var Hans Irunclorff
tra 1810-161 men fsrst hans Dftermand Peter Iraur-
berg (1816-30) holtlt Skole. Han var en Son af Kon-
sqmtionsforvalter i Skanderborg, La:utitz L.; 1830 blev

han Prrest i Nykobing paa Nlors og dode som Provst 1856.

Ilans Efterfolger.var Forfatteren Karl Hansen.

Af Skoleholilerne ved Byens gamle Skole var der i det
her behandlede Tidsrum Studiosus Peder Schoubye

fra 1?99; han dsde den 29. August 1801 og efterfulgtes
af Fynboen Hans Lundorff, rler tillige var Kordegn.
Hr, ,u, her kun en kort Tid, da han rejste til Ksben-
havn for at tage teologisk Attestats, hvorefter han i 1810

blev ordineret Kateket. I l\fellemtiden bestyredes Em-

bedet af J. Paarsgaard. Fra 1810 til 19 var Christen Pal-

lesen Degn og Skoleholder.
Fra 1?84 til 1820 var Elans Tonder Gyrsting Distri,kts'

kirurgus i Skanderborg. IIan var fsd.t i Helsingor 1746,

gift med Inger Magdalene Antlersen, og dsde her i Skan-

derborg den 6. IIaj 1820. To Sonner af ham blev

begge Lager, den ene i Kobenhavn, den anden i Ha-

derslev.
Mellem 1813 og 19 flyttette Dgrluge Peder Pedersen

Lemming fra Aarhus til Skanderborg, men allerede 1820

forlod han Byen og bosatte sig i Firgaarde i Dover
Sogn.

I 1806 fik I{. N. Ris Bevilling til a't anlregge og drive et

-4potek i Skanderborg; men da han ikke benyttede Bevil'
lingen, fik Assessor ltharmacite David Seidelin Privilegiet
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d. 21. Novbr. 1809, hvorefter Apoteket blev oprettet,.
Det var ikke alenelragemidler, d.er solgtes herl man kunde
ogsaa faa ksbenhavnsk Porcellan, Karafler, Glas, Kaffe,
Sukker, >Gewiirtze< og meget mere. Seid.elin, der var af
en gammel Skanderborg-Familie, hvoraf 2 Medlemmer
havde varet Praster her, havde Apoteket lige til 1852;
han rejste da til Ksbenhavn, hvor han dsde 5 Aar efter.
IIan var gift med Cecilie Sidelmann.

f Aaret 1800 blev Skanderborg gjort til Hovedpost-
kontor for Pakkepostenl for den Tid var Byen Bipost-
kontor under Florsens. Yi har i vore Dage svart ved
rigtig at satte os ind i hvor mange Omstrendigheder, der
i hine Tider var forbunden med ut faa Post, og hvorlange
den kunde vare under Yejs. Og Skand.erborg horte ikke
til de i d.en Ilenseende begunstigede Byer. Al den Sksn-
hed, som Naturen saa rundhaandet havde spredt ud om-
kring den: Soer, Skove og hoje Bakker, alt det blev IIin-
dringer for Samkvemmet med Omverdenen. Den store
Irandevej fra Horsens til Aarhus gik udenom Skander-
borg, nemlig orrer Gedved, forbi Ousted Kirke og Taaning
til Fuldbro Molle og derfra gennem Yrold og noid om
Skanderup Kirke. hvorfra den fulgte den nuvarendc
Chauss6 til Aarhus. Den stod i Forbindelse med Skan-
derborg ved d.aarlige Biveje, hvoraf den ene gik nord om
Svaneso og ind ad Yestergad.e; d.en anclen gik langs Nord.-
enden af Storeso, ned fortri det endnu eksisterende gamle
Hus >Slukefter< og derpaa stejlt opad, til den traf Lande-
vejen i Narheden af Mallinggaard. For nu at undgaa den
store Omvej over Fuldbro Molle blev Posten fra Skan-
derborg 2 Gange om Ugen (Mandag og Torsdag) roet over
fra Sydspidsen af l)yrehaven til den ligeoverfor liggende
Odde, Temnas, hvor to Husmand fra Baastrup, dels
gaaende, d.els ridende, befordrcde den videre til ftor-

4x
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sens. I{ver Tirsdag og Fredag kom de tilbage med Posten

sydfra. Da Byen fik Hoverlpostkontor, fulgte den korende

kongelige Postvogn Yejen over Fuldbro og Yrold. Forst
i Slutningen af Trediverne blerr den nuvarende Lande-
vej over Nybro og gennem Dyrehaven anlagt.

Det aeldste Posthu,s var den nu mod.erniserede Ejen-
dom, Adelgade Nr. 2. Bygningen rrar oprindelig Bindings-
vark med Straatag; men da Forordningen om' at Kob-
stadbygningerne skuld.e have Tegltag. udkom, fik de 2

Fag i den nordlige Dnde Tegl, medens Eesten lrenge havde

Straa. Huset laa nemlig lige paa Bygrmnsen, saa at kuu
de 2 Fag tilhorte Byen, hvorimod R,esten laa i Skanderup
Sogn. Gamle Folk fortaller, at naar Postkuskene under-

tiden kom i Klammeri med Post,mesteren eller hans FuId-
mmgtig, hrevnede de sig ved at smide Srekkene af Yognen

udfor Nordenden af Huset i Stedet for a,t kore helt ned

foran Doren, idet de paasto<i, at de ikke var forpligtede
til at ksre over Bvens Grrense med Posten. I gamle

Dage var Postgaardene tillige Gaestgivergaarde' ganske

af samme Grund, soln nu alle Ksbstad-Banegaarde har
Restauration. I Beglen var Post- og Gastgivergaarden
en og samme Bygning; her i Skanderborg laa Gustgiaeriet

clog et kort Stykke fra Postkontoret. Det var den i Som

meren 1907 nedrevne saakaldte ,Eldrups Gaard.< paa lljor-
net af Irovisenlund, ligeoverfor de fordums Barakker.
Denne lange, Iave, aldgamle Bindingsvarksbygning, der

var af megen malerisk Yirkning, blev til langt op i Aar-
hund.redet brugt som Klublokale og ved alle stsrre fest-
lige Sammenkomster. Synderlig komfortabel har den

nappe vreret. Professor Chr. Molbech, som i 1813 be-

sogte Skanderborg, udtaler sigikke viderevelvilligt om donl

han kalder den en >daarlig Giastgivergaard.< og et >maa-

deligt llerberge<. Natten tilbragte han i et afsides Kam -
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!lrer', )hvorhen tnan har ledet nrig over to Gaarde, giennem
to Porte, forbi Stalde og l{onsehuus(}, saa langt bort, at
tlet vist nlaa rrrere i den anden Ende af Ryen. Denne
Intiretning i et \rartshuus falder lidt besynderlig - rnen
i Skanderborg maa man vel vrere glad ved, at kunne have
det saaledes. Jeg har ogsaa ganske rolig overgivet mig
til dcn Skiebne, der i dette Lonkammer kan vente nrig;
og kun betinget mig, da jeg forlod mine Yerrner, at en af
tlem i llorgen tidlig vil hente rnig, siden jeg reent mistviv-
ler orn at krrnne finde den vildsornme Yei tilbage. (>llng-
rlomsvandringer i mit Fodeland. II. Kbh. 1815().

Da Posthuset senere blev flyttet op i Gaarden Syd
1'ot nuvarende Ilotel >Skandinavien<, blev dette Ryens
ol'l'ir.ielle Post-Grst giveri.

I 1791 dode Hans Baadstrup, Kobmancl og Herber-
gerc,r for den agende Post (Pakkeposten). Han har for-
rnodentlig beboet >Illdrups Gaard< og haft Yutshus der.
llans Enke blev i 1792 gift med Skornagermester Rasmus
Jt,spersens Son, Rager Soren Jespersen, der saaledes fik
(irestgiveriet og i September 1799 blev denfsrstevirkelige
Postmester her. Han bekladte dog ikke dertte Irlnbecle
ret la.nge; thi allerede i 1803 sogte han sin Afsked og
kobte samme Aar }lallinggaartl, hvor han dsde 1829.
Soren Jespersens talrige Dfterkornniere florerede stalkt
i Skanderborg i Aarhundredets frerste IIalvdel, rnen er
rru fuldstandig forstundne fra Bven. I{an var tre
(iange gift; anden (iang rned ]Iarie Kierstine Nor-
sliov, der dode 1811 efter 14 Aars ^Ogteskab, ,i hvilken
'litl hun lirembragte rnig 9 I3orn, hvoraf 2de modtager
hende hisset<. skriver han i Dodsanmeldelsen i Aarhus
Stiftstidende. IIans tredie Hustru var Sophie Magdaletre
Schrnidt, en Datter af Provst Jens S. i Yrer. IIun solgte
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Ilnllinggaard efter llandens Dorl og kobte Msballegaard

i Kattrup Sogn.

Jespersens Efterurand sour l)ostmester og Grcstgiver

vrrr Christian Schandorff fra 1803-12. Han var af elr

garnmel Skanderborgslagt, hvis Navn er en l'ortyskning
af Skanderup. l)tu nreste Postmester Jens Nielsen

Boserup (1812-19) har nreppe lzengere haft Grestgiverietl

thi i Tregders >Haandbog for Reisende< (1824) out-

tales 2 Gastgivergaarde: Enken Schzludorffs og BiIIard-
holder Marcussens. Iladarne Schandorff solgte Gaarden

til en Fastrup, der senere (vistnok midt i Aarhundredet)
atter solgte tlen til Eldrup, efter hvcm Gaarden almindelig
benrevnes. Paa sarnure Tidspunkt ejedes den nye Post-

gaarcl, nu >Skandinavien<, af Prokurator J' C. Calundan,

tler var gift med Karen Engerslttv og dode i 1856. Hotel
>Foniks< opstod vistnok i Trediverne.

Byens Konsumt'ionsfortsalter var i tsegyndelsen af
Aarhundredet Christian Ludvig Uch*), der 1817 efter-

fulgtes af Frederik Carl Emil lIolck. I 1816 belob

Konsumtionen sig til ca. 1200 tl,dl. Smugleriet gik selv-

folgelig i Svang her sottt alle andre Steder.
Foruden den nys omtalte Calundan har jeg iklie

fundet atdre Prokuratorer entl Frederik Ludvig Tol-
stlup (f 1826), en Ssn a{ Byfogeden og gift rnetl en Datter
af den i 1801 afdsde Arntsfuldmagtig llans Lauritzett.
I)og synes det, som at Dr. Iluncheberg efter sin Embeds-

nedlaggelse har ernaret sig sorn Prokurator. En kort
Tid var her endvidere en ullg Sagforer Christopher
Bogh, som i 1815 dode hos sin Broder Msller B. i Yester-

lnolle.
I 1804 flyttede Branddirektoren for Aarhus Amt,

") Hans Enke dsde 1827.
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Kaptajn Krey, fra Aarhus til Skanderborg, hvor han
bosatte sig paa Storegaden gI. Nr. 48.

Byens Kabme,nil angives i 1778 til 8, hvilket Tal
voksede til en Snes Stykker midt i naste Aarhundrede.
Flere tilhorte den Jespersenske Familie. Den fsrste af
disse var Hans Jespersen, Post,mesterens reldste Son,

som var gift med Helene Brrestrup og dode 1846. IIan
hal,de den gamle Kobmandsga,ard paa Hjornet af Yester-
gade. Af hans ikke mindre end 15 Born, hvoraf dog 9
dode i en ung Alder, arvede Ssnnen Ssren Faderens
Forretning. Hans Jespersens Soster Inger var gift med

Oliemsller Knud Soegaard i tr'orlev Molle, en anden Soster,

llette, med Broderen, Forligelseskommisser Eskild
Soegaard, der havde Kobrriandsforretning i det nuvarende
Hojskolehjem. En Datter af dem blev gift med Kan-
celliraad, Prokurator Bagger, en Son af Byfogeden. En
Broder til Hans Jespersen, Johannes, havde Forretning
i Anthonigaarden og en anden Broder, Baltzer, drev
Ilandel i det nuvrerende Nr. 48 paa Adelgade. End.videre
val d.er bl. a. den tidligere nrevnte Ksbmand Mathias
Jahnsen i Lovisenlund, E. Moller, Vintapper ogForligelses-
kommissar Jorgen Bang, der boede i den nuvarende
Grestgivergaard >Jylland<, Frideriche Irovise llolm, vist-
nok Enke efter den 1795 afdode Ksbmand Hans Holm
og C. F. G. Calundan, der var gift med Doktor Gyrstings
Datter.

Af Haanilaurkere var her naturligvis en Del flere.
Af dem kan nrevnes Skomager Peder Elansen, der var
gift merl Postmester Jespersens Ssster og Bager Rasmus
Terp, gift med en anden Ssster af sammel Bager Christian
Brrestrup, en Broder til Ksbmand. Hans Jespersens
Konel Skradder Biis, hvis Enke blev gift med Skrredder-
mester Irund; Hattemager Christopher Pedersen, der i

55
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December 1804 druknede i Shanderborg So, hvorefter
Enken giftede sig med hans Broder, Christian, der ogsaa

var Hattemagerl Saddelmagerne Brandt og den for
omtalte Frantz Iremme, hvis Fatler, der ogsaa var Saddel-

mager, var indvandret fra Tyskland; endvid.ere Skradder-
mester Jens Rogind og Garver Rasmus Elanseu, der

begge var gift med Dotre af Frantz Iremme, Gortler
Jorgeu Meier o. fl. Endelig bsr ikke forbigaas Mslle-
bygger Jorgen Christian Moller og Drejer Peder Thomsen,

der i Forening opfandt et den Gang meget beundret
Trykvark, som skulde erstatte Pumpen og ved 3 Slag

kunde frembringe over 15 Potter Yand. Indretningen
kund.e ogsaa benyttes som Brandsprojte.

III
I et saa lille Borgersamfund som det skand.erborgske,

forefaldt der naturligvis ikke meget, som kunde srette

Sindene i Bevagelse. Borgerne, som L. M. \\'edel kalder
>javne, gode og hospitale Folk, som ikke meget kjende
til Luxus<, fsrte sikkert en fredelig og ensfolmig Til-
varelsel og det har sagtens givet Stof til Samtale i lange
Tider, da der i Aaret 1800 skete et natligt Indbrud i
Madame Holms Kramhod. Folks indendors Forlystelser
bestod vasentlig i Baller paa Postgaarden og Jule- og

Geburtsdagsgilder. Ellers var Markederne det eneste,

der satte liilt Liv i Byen. Da'rar der for en Gangs

Skyld lidt Penge at tjene og noget nyt at se. Naar Bsn-
derne drog hjem fra Marked og end.nu trangte til en

Iljartestyrkning paa tr'alderebet, plejede de paa Hjcm-
vejen at kigge indenfor i det ga,mle Hus >Slukefter< ved
Soens Nordspids, hvor der den (iang var Smugkro.

For dem, der satte Pris paa Naturens Skonhed, var
der for ovrigt Adspredelser nok ved Udflugter i Skovene
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eller Sejlads paa Soerr, som jo rigtignok nu og da kravede
sine Ofre. Dyrehaven, hvortil man kom ad to smalle
Trrebroer, den ene fra Byen til Slotshaven, den anden

fra denne til Skoven, var Borgernes kreresteUdflugtssted.
Dens Sksnhed. har endog begejstret en ubekendt Skander-
borger til at slaa Harpen til dens Pris. Verset, der er

afskrevet i det titlligere navnte Leegaardske }lanuskript,
var ophangt paa et af Trreerne i Skoven og lod (med

Ka,mmerraadens Retskrivning) saaledes:

>Naar andres Skove er nu slet op llugne og lagt ode

Da seer i mig Rret kek og Nett udi fuldkommen grode

og Pryder Eders lille Bye og Eder ofte Fryder
og giver Eder l,ae og Iryd, naar i mig vil besoge.

ieg gyder (!) til Jer Fugle Sang som Ecler kan oplive
naar i gaar i den Traurig gangr ieg mer nu ej vil sige,

men om ieg Skrev min flnder Skov var En sreng(?) for
hver Pige
turde. blive

vil Frugtbar
'vorde<.

Det synes, at de gamle Skanderborgere ikke har vrcret

uden lyrisk Sans. Ude paa -Bbelo havde de lavet sig et
helt lille Mausoleum over mer eller mindre bersmte
Itrend og Kvinder, hvilket irriterede Professor l\folbech
under hans Besog i 1813. Det mest fremtrmdende var et
meget snurrigt >Mindesurrrke< for Christian den 4d.e,

der ogsaa omtales af andre Forfattere som >et usselt
l\{onument for hiin store Konge<. Det bestod af et lille
firkantet Traskeb, der >omtrent< krrnne rumme et Menne-

ske, med en forgyldt Kugle ovenpaa. Skabet var indrettet

som udi Fyh(rig?) Arme sov hun Rsd vel
og i Yrrede svare mig, ieg intet andet giorde
end hvad som der er Skoven liig om det
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til Styrtebad og forsynet med danske og latinske Ind-
skrifter. Det hed deri om Kongen, at >hans Minde kan

aklrig doe, Saalange d.er er en Draabe Yand i Skander-

borg Soe<. Molbech kalder Monurnentet flovt og vandet -
navnlig )vandet( er ikkc, nogen u'rittig Retegnelse, naar

man erindrer Monumentets Benyttelse. Rundt om paa

Trreerne var ophangt Tavler med rimede Indskrifter.
Desvrerre afskrev Professoren hun et af Yersene, der

lsd saaledes:

>Fornojelse er som moradsig }larker farlig,
Dem man betrrede maa med let og hurtig Fod:

Thi standser man sin Gang, og ikke er forvarlig,
Er Gladen ganske kort - desuden blir man vod<.

Men, skriver Molbech i sin Dagbog, >det synderligste
er d.og en Nlindeststte >helliget Ilendes Hojhed Princesse

Charlotte Frederikes Minde den 11te August 1811(.

Denne bestaar af en lang, spids Stotte, udskaaret af et
Brat, belagt med stodt GIas, Muslingeskaller og flere
lignende Sager; paa Spidsen staar et Glas, som ru var
ssnderslaaet, og paa Foden en rimet Inskription' ligesaa

curieus, som alt det rivrige, hvori fortmlles: at Retfrrdig-
heds Gudinde maa man ikke ssge paa Jordenl men naar
man haver Ajet' og seer sig om, da befindes, at >blandt

Stiernerne hun fmlder yderst Dom<.<

I 1802 var Kronprinseu (senere Frederik d. 6te) paa

Rejse i Jylland, hvor han bli a. besogte Ilorsens og Aarhus.
Den 7. September 1788 hayde han vuet i Skanderborg
paa Gennemrejse sammen med Prins Carl af llessen-
Cassel og Son og havde da logere.b hos Byfoged Tolstrup.
Ellers havde Byen ikke set nogen kongelig Person siden

Christiau d. 6te 1740 med Dronningen og Kronprinsen

!.

i
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havde boet paa Slottet under en Rejse til Viborg.*) l\Ian
gik nu i lykketig Forventning, om af Kronprins Frederik
paa sin Rejse fra Ilorsens til Aarhus d. 27de Juli vilde
gmste Byen; og der blev gjort store Forberedelser til at
modtage ham: Brandvasenet havde ordnet sig for at
vise en Prsve paa sin Fardighed, og Ovrigheden havde
samlet Borgerskabet, der mecl flyvende Fane og klingende
Spil trak op og stillede sig med dragne Kaarder ligeoverfor
Postgaarden, hvor man ventede, at den hoje Gast vilde
>aftrade<. Men ak! Postmester Jespersens beskedne

Gastgivergaard blev ikke bearet med kongeligt, Besog

den Gang; thi Kronprinsen havde lagt Rejsen om ad

Hads llerred og Norsminde, og det blev Odder Kro, der
fik den .1sre at servere for ham. >Yote smaa Tilberedelser
rrare omsonst<, skriver en af Byens Borgere i Aarhus
Stiftstidende, >og vi nsiedes nu med at forsamle os mod
Aftenen i den her saa rige Naturs Skiotl, i Dyrehaugen,
hvor vi i Brodersamfund nsde Guds gode Gaver, og und.er

Trompeters Iryd og Kanonernes Torden, ved en tarvelig
Anretning, erindrede Kongehusets Velgaaende. samt
forlystede os siden i Byen med Musik og Dands indtil
1\{orgen, da Selskabet oplostes under de varmesteOnsker
for Kongehuset, og det Forsat stedse af forsvare Plads
blandt gode og agtvardige Undersaatter<.

I April 1808 havde Skanderborg og Omegn Ind-
kvartering af spanske, franske og hollandske Tropper.

*) Det hetlcler i Almindelighocl, at tlet sitlste Kongebosog paa
Slottet var Christian d. YIs iI. 19. Maj 1733. Men i do oftere
nrvnte Dagbogsoptognelser, hvis fsrsto'Del (1718-53) er
skrovne af Knud Nielsen Leogaard, Borgor i. Skanclorborg, for-
tdler d.enne, at Kongen, Dronningen og Kronprinson den 24.
Maj f 740 kom til Skanderborg og den 27. rejste til Viborg over
Allinggaard. Den 30. kom han tilbage og rejste igen tlen 31.
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Storsteparten var d.og ganske sikkert Spaniere. Iler laa
Infanteriregimentet Guadalajara og i al Fald Dele af
Kavalleriregimenterne El Infante, El Rey, Algarve og

Almanza. Skanderup Skole, som paa det Tidspunkt
stod ubenyttet, blev af de fremmede Tropper brugt sour

Slagtehus.
Af andre Begivenheder, der var lidt udenfor det hver-

dagsagtige, kan navnes, at en 'Ijeuestedreng, som i Yin-
teren 1811 havde stukket Ild paa Skanderup Molle i
Gjern Ilerred, blev >rettet< og stejlet. Ilvorvidt dette
opbyggelige Skuespil er foregaaet i Narheden af Byen,
ved jeg ikke; derimod blev en Mandsperson i 1794 hals-
hugget og lagt paa Hjul og Stejle paa Forlev Mark.

Samme Aar 1811 gjorde en lllv Egnen usikkerl r,ed

Skovslund rev den en Kvie ihjel og paa Illerup l\fark
bed den et Fsl bag i Laaret.

I 1815 var det ikke vilcle I)yr, men en Tyvebande,
der huserede i Skanderborg- og Aarhusegnen. I Skander-
borg stjal de fra Amtsforvalter Lunds Kone og Datter
et Guldur, nogle Kred.er, Ringe, Monter og andre Guld-
sager.

Men ellers var det sjddent, at den lille Bys Idyl for-
styrredes. Den var en af disse Afkroge, hvor den ensorlDle
\randringsmands Skridt giver Genlyd i Gaden, en Smaa-
stad, som vel kunde dromme our.Fremgang men ikke om
Storhed, men som altid vil bevare en egen Poesi som en

vedbendkranset Graysten over Tider og Slagter, som
havde >Andre Tanker, anden Icl<.

Idet jeg slutter disse Smaatrmk af Livet i det gamle
Skanderborg) maa jeg frembare min hjarteligste Tak til
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flere af Byens Beboere for mange interessante mundtlige
Oplysninger, og sarlig vil' jeg takke Hr. I-,andpolitibetjent
R,. Elansen, som med stor Velvilje har laant mig det I-,ee-

gaardske Manuskript til Afbenyttelse.
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