Gammel BS,ggeskik i Aarhusegnens
Bonderbl,gninger.
Ved H. Zexcpxsnnr;.

\J aal det i det efterfolgende er blevet muligt at give
I\ saa gode og f5'ldige Oplysninger onr Byggeskikken
i Aarhusegnens gamlc Bonderbygninger, skykles dette
fbr en stor I)el det udm:erhede lndsamlingsarbejde,
som Nlaler Soren I(nudsen i GIud har lbretaget,
og som err blevet erhvervet dels af Historisk Samfund
lbr Aarhus Stift, dels af Nationalmuseets 3die A1'-

deling: Dansk Folkemuseum. Imidlertid hviler denne

lille Afhandling ikkc paa S. Knudsens Arbejde

alene,

men_ ogsaa paa eget Sttrdium af Bonderbygninger
Nord og Syd lbr Aarhus, lbretaget paa Under.sogelsesrcjser lor Darrsk Folkemtrseum.
Det er saaledes i egentligl Forstand Studiet af selve
de gamle Bygninger, der ligger til Grund for efter'folgende Skiklrine af Byggeskikkcn, og selvf'olgelig er
clette det sikreste og paalideligste Grundlag; men oftest
kan man ikke noies med delte alene. Nbsten alle de
gamle Ilygninger er i vor Tid saa andrede, at clet i
mange 'I'ilfrelde vilde vrerc ugorligt at danne sig llegrcb om Byggeskikhen, om ikke det var mulfut at
fremskalle Oplvsnincer om B1'gningernes UdseEnde
99 lndre Indretning i tidligere Tid ved reldre og paalidelige trolks Udsagn herom, og sammenholde disse
tned, hvad Bygningernes 'l'omrrcrvrerk og eventuelle
Arkivsager kan meddele.
Tilfrelde l<an dctte endnu gores, og en stor
- [ mange
Del
at hvad der omtales i det folgende, liviler da
ogsaa paa saadanne gamle Eolkeminder, som ved en
no-iere Undersogelse af selve dc gamle Bygninger
og
uden Anvendelse af Arkivmateriale har - vist 1ig ai
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vrere rigtige. Arkivmaterialet har jeg her maattet undvrere) da det hidtil ikke har vreret mig muligt at foretage nogct Alkivstndium, der r,ar af Betydning for
denne E,gn.
NIed Hensyn til selve Egnen, da maa denne her
nrerrnere fastslaaes som Hasle- og Ning Herreder,
altsaa de to Herreder, der omslutter Aarhtts By, idet
en lledegorelse for Byggeskikken i hele Aarhus Amt
vilde fore for vidt; men det skal dog hlive forsogt at
qive en kort Skildring af, hvorledes denne har formet
sig i Amtet i tidligere Tid.
Undersoger man de gamle Bonderbygningers Byggeskik Landet over, vil man snart opdage, hvor meget
den skifter, og at der er nogct nyt og steregent at
iagttage, hver Gang man tager et n5,t Omraade til
Behandling. Blot paa faa Iiilometers Rejse, ja blot
fra det ene Herred til det andet, kan Skikke og Former blive anderledes, baade med Hensvn til Husenes
Konstruktion og indre Rumfordeling samt Rummenes
Udstyr mcd Bohave og Husgeraad. I deres Helhedsvirkning adskiller de gamle Bonderbygninger i Aarhus Amt sig ihke synderligt fra de ovrige Gaardc og
Huse. som man ser overalt i Ostjvlland: de viser sig
udadtil som solide og velbyggede Bindingsvrerksbygninger, for det meste godt vedligeholdte. En Sammenligning med den f.vnske Gaard viser ikke heller nogen
vrescntlig liorskel, hvad det Ydre angaar. I]indingsvrcrkets Tsmmer fremtrrcder synligt i Bygningernes
Ydenregge, det skjules iklie, som paa Sjrelland eller
i Nord- og Nordvestjyllantl, bag Hvidtekalken. tryrboen og Ostjyden maler Tommeret i deres Bindingsvml<svreoge og kalklarver Vregfla.lerne mellem Tommeret, de saakaldte ,Tavlo. Man faar saaledes en
Fornemmelse al, at Fvnboen og Ostjyden ttnderstreget'

Ircrigdommen i deres Bindingsvrcrk vetl denne
Maling af Tomrneret, hvorved Gaarden faar et mere
stateligt Udseende end den beskedne, men maleriske
sirellandske Gaard, hvor det mere uanseelige og trrefattige Bindingsvrerk skjules ved Overhvidtning af
baade Tommer og 'I'avl.
f)en strerke Anvendelse af rigeligt og svrert'fommer i
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Bindingsvu'kets Vrcgge viser, at dissc Bygninger el
til i en 'l'itl, da Shovene var g-anske anderlcdes
ved Magt end de nu ere, oe ofte har denne Skovrigdrlm givet Anledning til ret stor Odselhed i Anvendelsen af Egetomrneret til Bindingsvrcrkct. At dette
har vreret odckeggcnde fill Sllrvenc er indlysende,
isrer naar man bet:enlier. at de ostivdshe Skove ogsaa
har maattet afgive Ilygningsmaterialc til de jydske
Hedeegnc, hvor"frrcmanglcn allcrede lidligt har gjort
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sig grclder-rde. I(ronen rnaatte derfor skridc ind firr at
ikkc Skovene skuldc blive rent ndelagte, og da (lhristian III i 1554 var kommen ,udi Fot'farit"tg, at mange
Steds udi vort Lantl Non'e.iylland, hvor vore Undersaatter Ilonder opslette nogen Hnse, da en Part opsrctter Yr"ggene i sarnme Hus mctl Bultjrclc og

en Part jordgraver Stolpelne under deres [Iuse, hvil-

Iiet er en uvarlig llvgning og Shovene til

lt-ordtervn,.

udstedte I(ongen et aabent Brev om, at ir-rgen Norrej1'dc efter den Dag maatte ,bruge trjaletommet'
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eller Bulvregge i deres Huse, men aleneste kline
og lukkc dem med Ler og Sten, og skal ingen Stolper, Fodstykker eller andet Tommer jordgraves, men
ilet skal srettes paa Sten, at det deslrenger kan blive
bestandu. I dette Forbud omtales altsaa baade jordgravne Stolper og Bulvregge. At man har brugt_ at
ibrdgrave Bindingivrerksstolperne i Aarhus Amt, derom lbrtaller forskellige Bygningssyn fra den sidste
Halvdel af det 17. Aarhundrede'). Ganske vist stammer

Bulvreg paa en Lade

"e;.I.

voer Herred'

?:"r':;]"r:,'ovgaard'

disse S1'n fra et enkelt Sogn, men der er vist ingetr
Tvivl om, at Synene kan foroges med flere fra andre
Sogne og Herreder.

Om Birlhusene har haft nogen storre Udbredelse i
Amtet, derom savner man Oplysninger indtil videre.
Bulhus er Benzevuelsen for I'rahuse. I Sverige er
Udtrykket ensbet.vdende med et Bjrelkehus, og inden')

Se Erlv. Egeberg: Linaa Sogn
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for vore Landegrrenscr betegner Udtrykket ligeledes
et Hus mcd Trevagge, der dog her ikke bestaar af
Bjrelker, mcn af lodret stillede Stolper med vandret
liggende Planker, ,Btrller., (Bulfjrele) imellem Stolperne som \'reglulikelse. Denne Art Huse l:ar r'reret
tidligt kendte her i Landet, allerede i 1043 svnes de
at have r,rr:ret anventlte i fynsl<c Gaarde, og' trods
ovenn.rvnte Forllud rnod Bulhnse i Norlejvlland, der
blev gentaget i 7577 al' Frederili II overfor Ilonderne
i Koldinghus og Shodborg Len, Iastholdt Bonrlerne i
disse Egne deres nedarvede Bvggeskik, og b1'ggede
Bulhuse endog saa scnt som i 11116. Imidlcltid har
Bonderne ikke overalt holdt saa stierkt paa Bulhnsene,

de har lirrladt denne t3yggeskik og ladet Ilindingsvrerket tr:ede i Stedet. Dette kan maaske v:tre Aarsagen til, at vi i vor 'l'id kun l<ender tre Bulhuse fi'a
Aarhus Amt, et i Alken (Dover Sogn i Hiclmslev

Herred) og et i Orridslev (se Billedet af Bulladen fra
Orridslev fl61rgaard i Voer Herred) samt en nu forsvunden Bullade i Ondrup ved Ulv Kirkes 'Iomt i
Odder Sogn, medens flere saadanne er kendte Ii'a Randers Amt, og en storrc N{zengde kendes fra de svdlige
Amter'.

Selv om man ophorte med at hygge Bulhuse og at
.jordgrave Stolper, saa var dette dog ikke til nogen
srcrlig Lettelse, saa lrenge Bindingsvmksbvgningerne
opfortes aI' saa sr.rert og rigeligt Tomrner, at det kun
var en mindre Brokdel af Vrcggene, der kunde lilines,
og at 'l'rrcfbrbruget i Stedet for at mindskes snarere
forogedes. Hvor megct der saaledes ivredes imod
Mrengdeanvendelsen af Skovtrrc i l3ygningerne, saa
ophorte den ikke, fsrend Skovene yar aftaget saa
strcrht, at llangelen yraa Trre af sig sel'i' forbod at
odsle med dette Nlateriale. Skovenes Storrelse og Udbredelse har altsaa haft en vis Indllydelse ptra Byg-dle
ningernes Tommerrigdom, og rnar) Iinder derfor
anseligste Ilindingsvrcrksbygninger paa Steder', hvor
Skovene har vreret nogenlunde vecl Magt indtil henad
det 18. Aarhundredes Slutning. Netop af Aarhus Amts
Ilonderbygninger vil det ses, hvor rigelig Tilgang man

har haft paa Tra, og at f)imcnsionerlle paa
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Tommeret mindskes, jo ),ngre Bygning.et'11e
ere. Dette grcldcr nu nappe Aarliusegnen alcne, men

saar utvivlsomt igen i alle Ostjyllands Bindingsvzerkshuse.

Foruden de ovenfor omtalte llindingsvrerhs- og Bul-

ore Mands

"1111ff
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Nim Herred'
.
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huse maa det na:vnes, at der endnu findes SulebygAmtets sydligste Hclred (Nim) nemlig paa
Oen Endelavel men de ere tlog strerkt paa Retur.
Sulekonstruktionen er meget uvbrdig og har sikkert
Ahner tilbage i Oldtiden. Denne Konslruktion bestaar
af en Rrekke lodret stillede svarre Stotter eller Ege-

ninger-i
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stolper, som staar midt i Bygningen og folger dennes
Lreirgderetning. Stolperne, dei naar fra Lrngens Gulv
og helt op til Tagrygningen, kaldes ,S u I e ru (den
hJemlige Betegnelse tbr So.ile). Forneden staar Sulerne
og
var tidligere oftest jordgravede
pha Sten
- en
- d=e de enten
ved en natttrgroet eller
foroven danner
kunstig lavet Klsft et Leje for et svrert Stykke Tommer lhngs Tagryggen, som kaldes ,Aas€Il(r hvorefter disse Bygninger ogsaa kaldes Aashuse. Sprerene
hviler paa Aasen fbroven, medens de lbrneden hviler
paa de Ilindingsr,rerks-Ydervregge. Hele Konstruktioneu minder om en 'Ieltbygning, hvis Vregge er af
Trze og Ler og Taget af Straal).
Byggeskikken er imidlertid ikke bestemt alene ved
Bygningernes l(onstruktioner og Enkelthederne ved
disie, hvortil vi senere skal vende tilbage ved den
nrerrner-e Omtale af Ilygningerne i Hasle-. og Ning
Herred. Ogsaa Rumsinddelingen eller Bygningernes
Grnndplaner er af afgorende Betydning for Byggeskikken, og netop Indretningen af Rummene har i
Tidens Lsb undergaaet adskillige F'orvandlinger i
vore gamle Rondergaarde. I Almindelighed har vi
vreret vante til at betragte den firelangede Gaard som
den eneste og virkelig typiske Bondegaard, og det
maa ogsaa indrommes, at netop denne Type er langt
den fremherskende i Nutidens gamle Bondergaarde.
N{en vi har tidligere haft ganske andre og rldr-e
Tvper end disse Gaarde, og heraf har man endnu,
indtil ned mod vor '.lid, hunnet finde de to eldste
Tvper i vore Landsbyer, nemlig den enlrengede Gaard
med IJeboelse, Stald, Lo og Lade samlet i en Lange
under 6t Tag og dcn tol:rngede Parallelgaard med
Beboelsen i 6n Lange og Stald og l-ade i en anden,
lagt parallelt med Behoelseslrengen. Disse Bygningstvpel hal vi haft izevnsitles i'Middelalderen og det er
ikke usandsl'nligt, at der i Nliddelaldcrcn har bestaaet
en vis social Forskel rnellem Bonderne, som har
r) Sulebygninger findes cndvidere paa Fyn. I Jylland har man
desuden haft dem i Vejle Amt (Bjerge Herred), i Landsdelen
Salling og

i

Ringkobing Amt.
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givet sig synlige Udslag i Gaardencs Bvgninger, saaIedes at de mindre Gaartle har v:eret enlarngede,
medens de storre har bestaaet af to eller llere L:engcr, hvoraf Belloelseshuset (Salhusct eller F'ramhuset)
og Laden har vreret dc fremherskende, og den sidstc
har da indeholdt Staldene. Dcn storrc ISondegaard
har formentlig vrcret b1'gget som Parallclgaartl saaIedes, at de to Hovetlhuse har va:rct anllragt overfor
hinanden med cn storre eller mindrc A1'stand imellem. Det er rimcligvis denne (iaard, der hentvdes til
i Jvdske Lor,(12.11), hvor (iaarrlens to Hovedbvgninger
nreynes som Salhns og Lade, Benievnelser, der anvendes endnu i vor 'fid orn tlenne gamle Gaardtl,pe,
som Befolkningen i fhy og Yendsyssel har fastholdt
indtil Slutningcn af lbrrige Aarhundrede, og hvis fuldstrendige Udslettelse vi i vore Dage er Yidne til.
Ud lia }liddelaklelens cr1- og tolrcngede Gaarde
har den nu kcndtc tre- og Iircl:engede Gaard udviklet
sig. Saavidt det vides, findes dcr ikke indenlbr Aarhus Amt noget Eksempel paa en- og toliengcde Gaarde
i Nutiden, og de er vel ogsaa i dct va:sentlige forsvnndne paa et ret tidligt 'Iidspunkt; det har jo vieret
Iet at f'oie en eller llere Lrengcr- til en saadan Gaard,
hvorved den helt har mistet sit L'ldsccndc. At den
enliengede'fype imidlcrtid ikke har v..l:let helt ukendt
i vor l'id ses f. Eks. af Yoldum Priestegaard i Galten
llerred i Randers Amt, hvor der cndnu i 1915 fandtes Beboelse og Udhuse i samme I-ienge').
I Ostjl'lland cr den lirelrengede Gaard vist ikkc
blevet indfort slet saa tidligt som paa Sjrclland, men
den har dug sikkert vieret kendt og ret stierkt rtdbredt i den forste Halvdel af det 17. Aarhundrede.
I)en flerelrengede Gaard har dog til en l3egyndelse
ikke bestaaet af sammenbyggedc Lienger, men de tre
cller fire Lrcnger, som (laardenc har llestaaet all har
oprindeligt vierct adskilte, lagt omkring en ftcllcs
(iaardsplads fbr baade Reboelseshuset og Udhusene,
og i Gaardspladsen har Iloddit-rgcn v&ret anbragt.
I)et er dcnne f."p", der entlnu kan findes i Aarhus')
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cencns eanllc IJsndeleaalrle. og som er for-holdsvis
tr-ods sencr-c'l'idcls On'rdannelser og
Samnrenllvening af' La:ngcrne, og vi skal tlerelter se
noget no.jer'o paa de I').icndommelioheder', sonr dissc
Gaaltlc har- at opvise
L'ntlersoger man Utlsliiltningskortene 1)'n Slutningcn
al' dct 18. og Ilecvndelsen af cL:t 1{). Aarhundrede.
vil nlan srurr-t SC, at Stolstc;larten af Gaardene el
Iircla:ngetlc paa rlcttc 'I'idspunlit, mcn crl stol Del af
disse' (iaaldc er ckre ogsaa trellrngede. De Iileliengcdcr
(iaartle har ikkc allc Steder sammenh\,ggedc I-eenger',
man han tvert imotl se tlc mest lbr-skcllige Gaardtvper Sidc om Side. I en llv som Ycjlbf i }Iaslc
Herrcdr) Iintles f. I.lhs. i Ilvens nordostlige (iaardgr'rppr' lolgcnde Iirclu'rgedc (iaar-dtvper: lire fiitliggenrlc I-:cnger, en fritliggende og tre sammenbl,ggcdc
Lrcnger, to li'itliggr.nde og to sammenbi'ggede Lu:nger',
altsaa et Yinkelhus eller ,Ii r u rn h u s.,. og cndelig to
(iaardc. hvcr- lrcstaaende al' to samntcnlagte Yinkclhuse, der oml'attcl den lirekantede (iaardsplads. Paa
de trela:ngerle (iaarde giver I}1'koltet en Iige saa afvekslenrlc Prove: trc li'itliggende L:rnger-, en fritliggendc oq to i Yinkcl sammcnbvggcde Llrrger og
cndelig trc hclt sanrmenbyggede Lrenger, og tilsl'neladcn<le hnrcr tlc trelir:nge de Gaardr ililic til de
mindstc, i hvert Irald hvarl Ilvgningernes Stnn'else
aneailr-. Iindvidere viser samme l3y'liort Plove paa de
saakaltlte l)oblreltgaarde, der dog ilil<e her, som
andetstcds kan liaklcs Tvillinggaaxle, altsaa to (iaarrlc.
hvis Stuchusllrnger og tlernrcrl palallelt liggende Udhuslitnger er sammenllvggede og i Grunrlplancn lignel
hinan<len. Saadnnnc (iaanlc har dog elisisteret indetrfol det her hehan<llede On-rraade, f. Ijl<s. i Langllallt
i llaalslet Sogn, Ning Herred: i Indretningen ligner
de folovligt allc arrdrc Gaardc. Dobllcltgaardc katr
ogsaa vrere Iorsl<ellige, idet tlcn cnc lian have lire
Lrenger og den anden trc.
Af dissc Gaardliengel el rlet iseer lleboelsesla:neen, der har den stolstc Inter-essse. l)enne Ltengc
syncs a[ have hall ret forskcllige Navne paa denne
Iign. Iit tidligcre alnrinrlcligt udlrretlt Nain, ,I s t e -

let at l<onstatele,

')
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1-adL'n-. svltcs at viere sltorlost forsvrrnrlet i Nutidcn.
Navnct cr-sililielt cn Sanirnentrlrl<ninq af Ivisteratlen,
d. r'. s. dcn llad eller Iiir:lihe af llunr (rlen Lurec),
hvor nran I'istes (oltholder sia). Iitr an(lclt Betcgnclse
t'r' .,S l ls . cn Slnrrrrt,ntra,linine lf' Slrllrrrs, I)t'lt Iilrn
holes cnlielte Stctlcr- s<lnt 13ctcgnelse I'or Stuehuset,
rnen oltcst er tlet tlog l}'r'cgersct, der mcnc's herlncd.
I)ette htngcr- sililiert samutL.rt nrerl helc Udvililingen

i f'jclnele Tider. Oprindclig hal man vt'rl

Salhriset

fbrstaact Opholclsrurnmct nterl egct Arne-Ildsted. I ctr
{jeln Irortitl cr dette Ilum lrlcvet lbrenct tncrl Stegerhuset cller llryggcr-husct til (rn I)1'gning, .ja nraaskc
enclog til 6t Rum, sonr Jtaade var- Oltholdst'unr og
I(oklicn ltaa 6n (iane, og vcd den srnt'r-e ['dvililing
el Stuc lllcvet fojet til Stue, sallcrlcs at det oprindeligc Salhus, cndog nreget tidligt, el' srrnlict ned til
blot at va:r'c Iiokl<en ellcr ct llunt. sum lxradc var
Iiohlien og l}'vggcls, og tlrttc sidstt, har rla genncm
'I'idenre bcholdt dei gamlc Navn.
Endnu en Ileuievnelsc lbl lJelloelseshtrset er Stuehusct. vel noli dern alntindeligst brugtc. men tilligc
tlctr vngste. Ilenu'nclscu har dog vt,ret ltr-ugt I. I.)k1.
ved en Svnslbrrctnir.rg fra 161i5 paa r:1r Ilondegaard i
'l'iset Soer) (Ning Hcli'cd), hvor 'Gaardcns Lrenqcr llenrevnes Stuen, I.a:hus oq I-lden ,. Selvc Inrilctningel) af Stuchuset i rlentrc l.)gn fbrtjener rlen storstc
Opmrcrlisomhed, da tlen er rct cgcnultet og svnes at
viere st:r:rlit besla:gtct merl den, der el kendt fi'a
(iutu'dcne i Ycjlc Anrt og sonl ogsru har- i vis Lighcd
rned IncL'etningcn af de vestl'r'nshe (iirarde. f)erinrod
gol tler siq en stu-kcle Folskel ga:ldende ved S:rmmenligning mcllem Stuehuscnc i Alrhus Amt og i llanders
Jtole,\nttct'.
Iin-\'iaf de rncst tr'ltislie og vistnok rcltlstc (iaarde i
Aat'httsegnL'n el' (iaul<lcrr [inglijrcr' i'frue, l]rahland Soqn. I.)n (irundltlan af dcn finclcs Side 7:J,
oe (len viscr (iaardcn i den Skililielse, sont den for'mentlis har haft i 'l'iden ourkling Lldskiltningcn (ca.
I 7ri:t).

lnrltil 17;9 sr.nes (iaalden at have llcstaaet af ll
f itliqecnrlc I-a:ngcr'. I)en nordligc val Stuelrcngen,
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flstliengen var F:ehus og Stald og Yestlrcngen Lade.
Mellem Sttre- og Udhr,rslrcngernc har tler vueret ct
ret bctl,deligt ,G1b*, og I'ctI scnere Tilbl'gninger til
de gamle i,rcnger- samt Opl'orelsetr af den s1'tlligc
I-rerigc
og det siiraa Hjorne, ,,Skraagto, langs Veje.n
-Vcst for-(iaarden, har deune f aaet siu ultvrerentle
Form. Iiommer vi nu ind i Gaardcn gennem I(orePorten i Svdl:cnQen, ser vi straks den storc, ovale
Moddingsplads i (iaar-den, og ser vi nojet'e ti], cr
dcnnc ittias omrammet af Steu, og den knudretlc

Gaarden Engkirer i True, Brabranrl Sogn Husle IIerred. Sttrelnrngens
ttu'
Gaartrside o!.:1""f

:p'i.'i::,l"l""
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Brokegning er- inddelt i pvntelige Striber. Dette er
'friek -som ogsaa gaar igcn i Oertres Bontlergaarde,
og Striberne er kun anbragt som P1'nt, untlertiden
saaledes, at der lindes en Stribe i Brollegningen ud
lbr hver Stolpe. Moddingen afvandes ved en llende,
som er f'olt gennem Porten i Svdlcngen. Henne ved
Gaardens anilen Iioreport i Yestliengen Iindes llidestenen, som brugtes til at trade op paa, Itaar man
steg til IIest, og ud lbr Sttrchusets midtcrste Dor Iinder
vi Brondetr, ,rc I(jieldo, dcr het' har vteret 6,[) rn
(11 Alen) dvb. Stuehuset hat' tlc Dore mod (]aards-
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(iaarden Engkjrr i Trrre, Brabrand
Hasle Ilerred. Grundplan al -Caar'
(17*l). llaalt og rckonstrueret af.S. hnrrri,lerr i Tiden birkcing Urlskiftningen 'Sogn.
sen, tegnel af IL T.ingenl'erg. l. Bryggers. 2. tsryggerssko-rsten. S. Bagercvn-.
4 Forsiue,5. ,l'igekammer', 6. Alkover. 7. \Izclkcstue, 8. Yderstue, I Aabent
Ildsted, 10. Karnder, 11. Kakkelstue, 12. Spisekammer, 13. Slabsseng' 1-4. O-verstue, I5. \'oqnport,16. Torvelurs.17. Ifod6rloer.18. Kolrus (\ods). 19. Herberg
(Karlekamde11.20. Ilonsehus (tidliFere Hestestald), 21. Iluggeltus, 22. Avn-e-irus tllrlmet1.23 llakkelsehus,24. Hestestal(1. 25 Koreport.-2;. Havregulv.27.
l,ogrrlve. 28. ttyg*ulv. 29. Ruggulv. 3rJ. Ntt nedrevel Hjartre. 31. Ridesten. 32.
Kjrld. a. Borr:ie-,-b. Banke, E. Stole. d. l(istcr. e. Skabe, I qilrggerovne,_ g.
i. Yaskebrnk, tidligere Ligbaare, k. Maltkvrr;rn, l. SlibeSenge,
" h. Stueulir,
sten. m. ,F}rglene" (de udskaarne StolPer, se Sitle 77).
A. ,Isketrrter, Il. Frugttrtt, C. Abild.
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platlsen og dc cl alle, ligcsom Stolpclne, sorttjt:rcrlc.
^\Iultavlcne c'r rotle og fugcde.
Stuela:rrgen ltestaal af ialt 1li Fag, hvolaf tlet vcstliststc og de to ostligc rr st:nel'c I'ilt'niclser. L:rngen
er bvggct af svrcrt llgelrindings\'trli) hvis 1(i-26 cm
((i-10 'l'onr.) bredc Stolper dr unll'agt i ct llgefotlstt'likc ,.L e d c n0,, langs Ilvgningcn. ()r'et'tonrmer.et,
tlet vil sige I3.ircII<t,r og Splcndcl cr af Fvrretsmnrer', cler rlog iklic hr.r' er srtlligt svr:rt. La:ngen hal
nrod Ycst et I] r v g g c t' s lxra i3 Irtq, her'Ir-a l'olcl en
I)or- ud til Haven, oa det cr StLrelirngcns eneste Havedr,_ I Rlvggerset litrdes den ualrne Sliolstcn med ltag
l_ed liggende Eagclovn, og da tlct vtlerstc vestligc
F-ag er sencl-c tilfoiet. har Ilagerrovnshvtlvinoen rnuligvis i sin Titl liggct utlenfbr Yestgavlcn og har da
\'reret dir:kkct med ct Skiul. I llryggcrset lindcs llaltll'rernen, oq en earnmcl Ligbaare Ii'a ca. 1700 cr.her
benvttct sonr Yaslielt:enk. I,'r'u Ilrvggcrset I'orer en
Dor ind til Irolstuclt. og hel'fi'a folet' en 'I'r'ap1te til
I oltet. Under 'l'raplten cr inch'ettet ct AIlul<ke, -lrigeli a m nr e r' ,, med en bagvctl liggendc luliliet Alhoiest:llq. Jil'a Fol'stuen l<ommer man intl i ,\'<lcl.stuen,,
og tlet er' .iust tlettc lltrnr. rler- tidligere har. slrrllr:eget
det ostll'dshc Stuehus fra Aarhuscgnen og svd;xta. -Yderstuen er en Illanding af Opholdssturi og I(okhen.
Det aabnc Iklsterl i StLren ct her soln saa mange
lundre Stcder lbrsvunrlet i den nuvicltntle ellcr i tidligcre' Jljeres 'fid, nlcn el i (ilundpluncn tcgnet ind
elter I')jerens Ar-rgivclse. \'tlcrstucns Ildsted val i
Aat'huscqnens (iaarde anltlagt i sclve tletr aaltrre Sliorstcn oq var paa tlc tre Sidcr- omgivet af Skorstensnruren. men paa rleu fiertle Sidc. ud mod Stuen,
firndtes en Aabning al' Sliorstenens Brctkle, og ovei
Aabningen val nnltlagt et StvkhcTomnrcr', rPandet r ie e t , hr'orpaa Sliorstenens f'jcrde Side hvilede. I
Pandetrleet var del her i I.)ngl<jtr indhuggct Aarstallet 1759, som rimeligvis angivrr Aarstalldt for cn
Ombygning af Lrcngcn. hvorved rlennc lik det Lidseende, som ses ltaa tlen her viste (ilundltlan. Sclve
Stuens l,rdstyr bestaar af en fast Bacnli, iuibragt langs
Stnens Yinduesside mod (iaalden oe sonr foi'tstett6s
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et Stykhe hen langs Skillerummet mellem Stuen og
Folstncn, og her staar endvidere en StoI. Foran
Brenken er anbragt et Bord, hvis ,Skiveo (Plade)
hviler paa to Krvdsben, sammenholdte med en Bordhjrlke, hvortil de er fasthilede. Ifndnu en Stol og en
Kiste udgor Resten af Stuens Bohave, og paa Vrcggene

er anbragt en Del Kobber- og N{essing-Husgeraad.
tsag Yderstnen lindes en Mrelkestue og et Sovekammer, hvori Iindes en Bilreggerovn heri fyrcde
og en Alkove.
Yderman fra Yderstuens Ildstcd
stuen kaldtes for et halvthundrede Aar siden ogsaa
for S o m m er st u e n. Denne llenrevnelse har den sikkert faaet, fordi den yar en ret kolig Opholdsstue,
som Arneilden i den aabne Skorsten neppe formaaede
at opvarme i nogen srerlig Grad. Fra Yderstuen kommer man ud i en mork Forstue, der kun modtager
et sparsomt Lvs gennem en ,Kigrudeu med Knopglas eller ,Klumpen, hvis Udseende minder om en
stor Flaskebund. Vinduet er indmuret og anbragt ved
Siden af L)oren til den tilstodende,Kakkelstueu,
for at man der han iagttage, hvem der kommer til
Huse. Kakkel- eller Mellemstuen kaldtes ogsaa tidligere for Yinterstuen. Stuen har lbrmentlig faaet
sit Navn af, at den tidligere har vreret opvarmet af
en Kakkelovn, maashe sammensat af Kakkelpotter
(Potteovn), en Art Bilrcggerovn, som har varet ganske
almindelig anvendt i Jylland, mange Steder endnu i
lbrrige Aarhundrede. Senere aflostes Potteovnen af
.Iern-tsikeggerovnen. Kakl<elstuens Bileggerovn var en
bedre Yarmekilde end Yderstuens aabne Ildsted, og
Iiakkelstuen var derfor, naar den opvarmedes, en
Iunere Stue, og da tillige Sengene fandtes her i reldre
Tid, og man saaledes shulde klrede sig af og paa i
dette Rum, valgtes den til Opholdssted om Vinteren.
Kakhelstuen i Engkjrer er nok blevet rcndret i fidens
Lob, den ene Alkove vender nu ind til et srerligt

Sovekammer, og den anden er blevet indrettet til
Spisekammer. I Stuen findes desuden en,Skabsseng(, et ejendommeligt Mobel, hvis sverste Del er
indrettet som 2 \'regskabe med en Skuffe under.
Sl<abets lave og udsvejfede Sokkel kan trrckkes ud
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som en Skuffe og benyttes som Skammel for Skabets
nederste Parti, der tilsynelatlende er tre Skuffer, men
i Virkeligheden er en Lem, som ved Hrengsler, an_bragte over Sokkelen, kan d1eje9 (lregges)^vandret -ned
og -benvttes som Sengebund, hvorpaa Seng-en kan
redes. I Stuen fiudes nu et ovalt Bord, men Bord og
Brenke har tidligere vreret som i Yderstuen. Endvidere
findes i Stuen et prregtigt Rokokko-Stueuhr, et ,Slag-

Gaarden En

gkjtr i'rruei.lTi.ffitrj3#n.
Tegnet

al

Hasl

e llerred.

S. I{nur/sen.

verko med en stolt Fregat paa Uhrskiven, Skilderier
(fra Napoleonstiden) og Spejle.
Fra Kakkelstuen kommer vi ind i rOverstuen(.
Her findes, som andetsteds i I-andets Bondergaarde,
en Samling Skabe (hvoriblandt et stort Skab, _ der'
baerer Aarslallet 7787) og Kister samt en Seng, der i
tidligere Tider var Grcstesengen og ogsa-a ka-ldtes
Fre-dsellg. F-ra Overstuen forer en Dor ud til Gaarden, dette er vel ikke almindeligt, men finde! doghist og her i Egnens gamle Gaarde (se Billedet- _af
Stuehulet). Oversluen vhr et Rum, som man ikke
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kom i til daglig; kun ved Fester og Begravelser benvttetles denn"e Stue. Man sorgede gerne for, at den
var tillukket saa meget som muligt udefra, ja mange
haft Jrernstanger for
Steder i l-andet har'man endog
-ikke
var saa sart,- da
ii.rdr"tr", hvad der forsvrigt
en Rigd-om
gemte
ofte
i
Stuen
Kisterne oq Skabene
ai Li""ea iig Scngekladel samt Gan[kknder, ja undertiden F'olkeiies rrz-rlige Penge og Solvsage-r- Doren til
clet Frie fra Oversttien vati derTor en larlig Ting, og

den maa her, som andre Steder, vrcl'e, blev-et anbragt
for ved Begravelseshojtider at l<unne fore Ki*en.paa
Nflaade ud ai' Huset. Overstuen paa Engkjrer
"ase.rae
ikke varet storre end to-Fag'
oprindclig
har
Udlitrsrumrierre fi'emqaar af Grundplanen og ^her'
skal kun knyttes en koitere Omtale lil dem' I Oslsikkert ikke noge] gammelt
i*"g"" er Vbgnporten
Itufi, og den "eg'entlige gamle Large. er vistnok den'
der indefiolder'ITrvelius,-Frehus eller N ods (Sammentrrekning af Nodhus), H erperg (t(arlekamme-r, som
altsaa htr, efter gammel Skik, eianbragt i trmiddellral
Nrrhed af Staldlne) og F'oderlo - disse to Rum har'
iormodentlig tidligeie'udgjort 6t Rum samt HsnseHestestald'
hus.
-Ou 'a.t' soni' vistn6k opriiileligt har vmret
- vcd Skillerummet riellem det nrtvirt'ende
H"n..hut og H trggehus sylles at Yrre.. ctt g.ammel
maa man formode,- at Lrngen en Uang r el(lre
Gavl,'har
ophort her, og Huggehus^et. samI Avnehuset'
Tid
HreImel, er da sikker-t sen-ere tilfojet' .maaske^sa,m'
tidio med Opforelscn af Svdl:nngen. Arrbragt i Skilleruriimet melle- Honsehirset, Herberg og Iiodet'Icr
findes to rielvis udskaarne og delvis drejede Stolper
fra Tiden omkring l\Iidten a-f det 17. Aarhundrede'
stammer"de fra et Bislag eller er Bnrdstyk]lulisvis
'af
et Kirkeinventar. Dc gaar til daglig unrleL
ker
Navnet ,E n gl t: n e(, og det er-ret ufatteligt. at .d.issc
oamle oo ur#plisL udsnJvkkede Stolpcr er ltavnel het"
i Xra."[ ri(osTaffient el anbragt 4 smar bitte Vinduer'.
2l><21 crri lSxS Tommer), et-i hvert-Fag, h.elt.oPpe
under Tagsi<regget. Dette bemarkes blot,,fbrdi det el
et gammcTt Ti.ik; Staldene var oftest helt morke, og
{ik"sjreldent mere Lys end hvad der kunde komme
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aabentstaaende Stalddore, som gerne val-

i 2 Halvdsre.

Sydlir.,rgen et' indrcttet til Hakkelsehus og

en

Hestestald med kun et Par smaa Vinduer inLd til Gaar-

den, entlvidere en Indkorselsport oc Lrengen fortsattes i ,Skraaeto med ct Havreguly bg e1 Lo. Selv
(lm dcnne I-renge er yngre end- deu gamle Krerne i
rle ovlige L:enger', saa tlder dens svreie Stolper, der
cr 18-26 cm (7 indtil 10 Tommer) paa, at -I-rengen
sotlt kan r'rere opf'ort i 1759, samtidigt mctl at Siirelrengen blev ombl'gget. Derimorl er Sklaaet .r'istnok
g,ngtlg. yngre, men svnes dog at r,rcre b)'gget inclen
Udskiftningskortet blev maalt-i 1783.
Ves_tlengen indeholder l)1'ggulr', Lo og Iluggulv
samt I(oreport ud -til Yejen, d6f l'orer til Gje-ding.--Den
gamle I(rerne af den_ne Bl,gning hestaar hf Rilg- og
Logulve.t samt de to Fag afR5'ggulvet. Her syne.( aeil
oprindelige Gavl at have r'reret, men er seneie blevet
hen ovcr Shillerumnret mellem Bl,ggulvet og
{lyttet
I-oen i Sliraaet. Lrcngens reldste Del er- itvivlsomf
gamrneJ. og_dens Egestolpel' r'arierer da ogsarr
T:g"t.
i Bredde fra 18-J0.5 cm 17-l5il,-Udlmngelne
Tom.). I.lndnu irarr
llemrerkes.- at der omlring paa
er anbragt mindre.,, halvrunde IGisle, de saaklklte ,Aggeueg(. De hviler ovenpaa llemmen (det overste 'IUinmer.stykke i Bindingsvrerksr'reegen) og er anbragte
fbr^herigennem__at tage Ho og anden A-igrode ind p'aa
Loftenre over lS.irlkeine.
Gaardens Tol't er., paa alle Sider onrgivet med
g.aqle Stenga-der, og langs Ostlrengen
loher cn lille
Bak,.der udmunde-r i et liile I(rcr, -Eugkieret,'ligger
som
har givet- Gaalden Navn. Nortl lbl Stueizengen
Ea-vejr, der ikke er synderlig stor og indeiioldei"en
Del trrugttrmer, U_r'tcr'-og Blo-mster. (iamle Aske- og
Poppeltraer har tidlieere -dannet den maleriske Ramme
om _{enne gamle og l<aralitcristiske ostjl'dske Gaard.
.I Omdannelse
Fngkj;ers- Stuehus er der utvivlsomf foretaget en
vis
af llnmmene langs Stuehr.rsets i{aveside, som ikke_ er helt i Over.eussfemmelse med gammel ncdarvet Skik, og vi vil derfor se paa et Stti6hus
fra en sydligere Egn, nemlig (iosmer i-Hads Herred,
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saaledes som (let €ndnu i 1887 blev fundet af Professor R. N{e.iborg. Huset bestaar i Hoverlsagen af de
samme Rum som i Engkjrcrs Stuehus, men er her
mere reelt inddelt, uden senere Tiders Smaadeling af
Rummene og disse er vendt modsat, saaledes at
Bryggerset (F-ramnlerset) her vender i Ost og Overstueri i \rest. Gennem Husets eneste Dnr motl Gaardsiden (i Engkjrcr var der tre) treder man ind i F'or'stuen med-et bagved liggende Spisekammer. Begge
disse Rum, der skiller Bryggers og Ydersttte, gaar
igen i Engkjrcrs
Forstue samt Pigekammer og Alkoven
til tlette. - I Brvggerset ligger Skorsten og Bagerovn
ved Ytlenreggen og ikke ved Gavlen, men dette kan
/o /o.,

'

ll'u

s

ffo

I

t,

--+]-l|!|i+ru,.+t

- *.r,.' t"t irt lt \, | \'f i#,.
"*a"
Gaard i Gosmer. Hads Herred. Grundplan af et
Stuehus, opmaxlt al Professor JR..vlciDorg i 1887.
1. Brl'ggers-,2. Btl'ggersskorsten, 3. l]agerovn, 4.
Forstue. 5. I{ammCr, 6. Ytl erstue (Sommerstue),
7. Aabent Ildsted. 8. ,Krlrler". 9' Kakkelstue
(Vinterstue), 10. Alkover, 11. Oversttle. a. Borde,
b. Brenke, c. Ililieggerovn."d. IItdskab. e. Bryg-

opsaa lindes i (iaardene nrermere Aarhus. Ilndviderc
fifides her, ligesom i F)ngkjrer, Husets eneste Qdg-an-gsdor til Haven. Yderstuen er derimod noget anderledes,

Professor }lejborg beskriver denne saaledes: ,f)et
f'orste, der ti-ldrager sig Opmarksomheden, er -den
detrne _er aaben til to
store Kamin (Sk6'rstenetrl;
Sidel og er 'stottet af en 'rigt profiIeret rund eller
firekantel Sojle. Sliorstens-Skodet, rArnestedet( er
lavt. i Reglen er det liun '/, AIen <tver Gulvet. I dets
inderste Krog brrender Baalet, og over-_dett-q hrenger
Gryden eller-I(edelen i Lrenke og Krog. Paa Skorstenshammeren (Pandetr.eet) findes olte Jesu Navn, Mantlens og l(vindens Navne, Aarstal og Bibelsprog^. Foroven ei Skorstenen smvkl<et af en bred Trre-Gesims
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og paa denne er der anbragt Tintallerkener og lVlessinglysestager m. rn. \red Siden af Skolstenen staar som
oftest en af de almindelige lave, halvrunde, trebenede
Lrenestole.
I Stuens modsatte Hjorne, mellem Indgangsdoren
og Vinduesvreggen, staar Karbrenken; denne er 2
Alen (1,25 m) bred og naar lra Gulvet til Loftet. Paa
dens nederste Hylde staar Husets 'frresko, d.er er forsynede med l\Ietal Kramme og omhyggeligt skurede.

lAlkovepanel

f

ra .Iens

i:I:1.:?ir"ffii,i

Ilrabrarrd. I{asle I Ierretl.

Paa den naste Hvlde ligger et Par blanli:e Nlessingkedler. Den tredj"e Hykiii tjener som i3ordplade dg
har derfor intet fast Inventarium. Den raverste Del
af Karbanken er indrettet til Tinrak. l!{aar Ilden
blusser paa Arnen, straaler alt det blanke tr{etalr).
t) Karbanken er ikke tegnet

ind paa denne Grunclplan. Den er

nu et sjeldent Styhke, rnen har vreret almindelig anvendt i
tidl. Tid, se f. Eks. Edv. Egeberg: Linaa Sogn i gamle Dage,
Aarbogen 1916, Sidc 123, hvor der i llasmus Nielsens Ilo fra
1740 anfsres; ,1 gl. Kand.(e) Bench med Skab undero. Den
staar i ,rlend- yderste StLre,,, hvori ogsaa I{arler:res og Figcrnes Seng findes.
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[.'nder' \'indr.rr:rne cl' tlet' eI) nagellast l]:r:nk, foran
tlenne staar Rorrlet, og fot' Euden af dette, lige over
ftlr Iiarl;:enhen, staar tletr I3itnk, hvot' Husl-rontlen
,
har sit Sirde. I)cnne Rtnlis lindestvlike,
"Over B lr: tr k eRorclcudek nt'gtcnu, rlaal' nrcsterl til Loftet.
ba:nken cr der anbragt F'ade af brogct Stento.i. Sliabet
(f'Iadsl<abct) staar slrnrt i Sommersttten, slrart i
Yinterstuenu.
- er NIadsk:,tbet anbragt i \rinterstuen
I dctte Stuchus
og tilligc cr der her to Alliovescnge. I)isse Senge sylrcs
trnrlertitlen at vlrrc Himmelsengc, mer) cr dog rct tidligt blcvet fast inrlbl'ggcde i Stuertrc. Ilt af de priegtigste liksempler paa en saadan Strtc med Alkove,l

\./t I^

I' TI

pj:

Jens Ilskilrlsens (iaard

i l]rabrand. IIgsle

Herred.

(irundplan af Stuehusets lildligere IndretniDg.

liekonstrueret at S. (nttrl.scn, tegnet nf H. Zongen-

bery1. l. Ilryggers, 2. Ilryggersskorsten, :1. Ilagerovn, 4. Saltkammer, 5. Spisekarrtnrer. 6 Stue, 7.
Y(lerstue. 8. Aabent Ildsterl. 9. liorstue, l0 DagIigstue (oprinrlelig Kakkelstue). 11. SoYerum
uri.ri .\lkoier. 12. liammer, 13 Overstue a. Ilord,
b. Urrnk. c Slol, d. Yin,lovn. e. Ilimmelscng, I.
Dragkiste, g. Skatol, h. Skab, i. I-oftsstigc.

panel findcs i .lens Iiskildsens Gaartl i Ilrabrand R)',
Hasle IIerrcd. Panelct, der Iblmodentlig et' I'ra den
sidste Flalvdel af tlet 18. Aarhunclt-ede, findes i Stuen
cr paa trc F-ag. NIed
(den gamle
-[rc I(akkelstue), dcr her
srnukt r.rdlbrmcde I)orpat'tier, oltrgivne af
iine
svare, profilerede Indlhtninger og tle blf indlattede,
gronligc RLrder i Dorene, vidner dette for-trinlige
Styt<t<t: Snetlkerarbe.jdc om en fint trdviklet Skonhedssairs hos sin Skaber (t.' Ilillcdet). llummene bag
Dorene lrar vrrct indrcttet hvet' mcd sin Seng og en
lille Plads fbran til Af- ogPaahlledning, ctTriek, der ikke
er helt almindeligt, da denne gerne fbregik i seh'e Stuen.
6
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Stuehusets Gnrndplan er af cn lidt anden'f5'pe cnrl
de tidligere viste. Dd eiendon-rmclige_ c'r her tlen itttlskudte F'orstue med bagved liggende Iiammcr mellem
Stuen (I(akkelstuen) og Ovcistucn'). I'lndviderc er
Bagerovnens,\nbringel.se og Br'1'gge_rsetl'fvcdeling
nolet usiedvanlig; men Dcling af selvc Bryggerset i
miridre Ilum fiildes tlog af og til i andre af Ilgnens
Gaarde. Derimod genfirider vi her F orstrren mellem
Yderstuen (her benrevnt liokken) og Iiakkelstuen (her
Stuen). Dennc Forstue, som maaske er blevet indl'ort
i de osti5'dsl<e Gaarde omkring trIidten al' det 18. Aarhundred6, er ganske almindelig for den i Nutidcn
kendte gamle Indrctning af (iaardene_i Hasle og Ning
Herredei, og det ejendonrmelige ved den er _ dette,
at \rreggen mbdsat Indgangsdoren niesteu altid tlannes
af dcn ene SkorstensYieg.
Den Ilyggeskik, som istr har v:erct tvpisk for Aarhnsegncn bg som nlaa anses for at bave vieret ganske
almiiidelig lia omkring I'Iidten af det 18. Aarhun$!-qd",
har man-ned mod vor Tid kunnet spore i adskillige
af Aarhus Omcgns gamle Ilondergaarde 9g et fortrinligt Iiksempel i ilenne Hcuseendc _e_r -Iiaa_lb1'c_gaar--den (Karlbl'gaarden) i Yejlby, Hasle Herred.
1ti50
Gaardcn har ved-ei Onrbl'gning
-og i'fiden ornkring
Cr dervetl ll.lcvet kendefaaet sin nur,ierende llorm
ligt forandret. A1'Udskiftningikortet, del l,lev maalt i
1ti16, ses det, at den paa dette I'idsptttrl<1, havde lirc
fritliggende Lienger, hvoraf dcn ele, S1'dlal.ngen, Iig,esom--i Nutiden cr sammenbl'gget med ct Ilusmantlssted Yest for Gaarden. I)enne ltcstaar utt af et Stuehus mod Nord, dcr er st:erkt ombvgget, cn I-:ttle
hnge mod \rest, som il<kc cr svudet-lig rcntlrct, og
en \'inkellrcnge mod Ost og Syd med cl" skraat afskaaret H.jorne, hvor omliring der smvger sitl en
Ilarkvej, som ttdgaar fra I31'ens Hovedgade_og I'orrr
ud moci et Par Udiiyttergaaltle Vcst lbr Ilven. I (iaardsForstuens Anbringclse paa dettc Stetl gcnfintles i Ilgnene
' Nord
og Yest Ibr Aarhus Amt, og i tlisst' Iigne' fir.rdcs ingen
antlen Il'orstue. Det Kamurer, rler i disse Egnc ligger bagletl
Forstuen, tr:etler i llcllernstuens Sted, soln sjltltlent har haft

1)

Forbindclse med Or'erstuen.
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pladsen ligger N{oddingen, og hertil forer Aflobsrender

fra Eryggerset og Kostalden samt fra en Ilng Vest
for Gaarden. Grundplanen viser, hvorledes (iaarden
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Kaallryegaarden i Vejlbv. Hasle Herred. Gruntlplan af Gaarden fra Tiden
omkring '1850. Ilekorrst rueret, maalt og tegnet iI IL Zdnlcnl,rrg. l. tsryggers, 2 Brl,ggersskorsten, 3. Bagerovn, 4. Nlrtkekammer. 5. Kammeri 6
(Kokken), 7. Aabent Ildsted, E. Forstue, 9. Kakkelstue, 10 AlYderstue
.l1.
koyer,
16.

Overstue, 12. Gadeport,

13.

Tarvelrus, 14. Byggulv, 15 Trerskelo.

Havregulv, t7. Hakkelsehus, 18. Hesteslald. lU. Nods rKostald).

20. Bag-

port. 21. Ruggulv. '22. Lo,23. \'ognport, 24. Kjeltl, 25. [ndkorsel. 26. GadF.
plads. a. tiord, t). Brenke. c. Himinelseng, d. \'agskab, e. Bilreggerovne.
f. Slueuhr. g. Bryggerkedel. lr. Vask. i. Loftsstige.

saa ud i Tiden omkring 1850, efter at den var blevet
overtaget af Chr. Abild Jensen, og denne havde foretaget .lEndringerne af Syd- og Ostl:Engen. Disses op6.

H. Zanllcnberyl:

ut

lindelige Indrctning lian, i hvcrt trald indtil virlere,
ilike Iastslaacs.
I)cn hcr gengivlle Indr-ctnine al' Gaartlcn et' meddelt al den tidligerc ljicr' ,lens Stectrsell, som for ett
stor I)cl har givet (iaardcn sit nutidige Udsccnclet).
Stuehusct, rler er' 12 Irag langt, har i det vrscntlige
<len samnre Indrctning, som vi har set i cle tidligelc
(irundplaner. Ilummenc er li'a \Iest til (4st: 3 I'-ag
Br1'ggers mcd Ilagcrovn og Slior-sten, 2 Irag Iiokhen
(den tidligcrc Ydcrstue eller Somrnerstuc) og 1 F*g
Folstuc mcd bagvcd liggende Shrx'sten og bag liohkenct og dettes Skorsten et Iiammcl paa :J Fag langs

lbr

I(arlcrrcs og l)iger(liakkelstuc) paa 2 F-ag og er)delig en Ovcrstue paa 4 l'-ag.
I)aa Paudetr:r:et i Ilrvggersskor-stenen fandtcs Aarstallet 1771, som hcr nran fbrmodes at al)giye I-:engens
.\klcr. \Ii J-remrtrket' entlvirlerc, ut Ilrl,ggersct lialdcs
Sals, og at Ilagerovnen hel har funtlct si tr Platls vctl
Ilrrsets \ordva-'g og
hvad del ilil<e er almitrdeligt
at der il<kc fintles -en Dor li'a I}'1'ggcrsr:t til IIavett.
I)enne llavedor', clcr hcr i I(aalllvcgaaltlett er llyttet
hen i Ovcrstr.rcns Yden'a:g, )ian naturlievili v&I'e blevet
Iukkct, rla det lille lllelhel<amnret' Jrlcr' :indrcttct vetl
Siden af Ilagerovnen. I'lnclvidere bc't.nrct'kct- vi de ll
I)ole url til (iaarden (sonr i F)ngki:er). hvolaf dcn
mitlterste forel ind til Irorstuen: nrcn her er ingert

Nortlsiden (tlcn tidligere PIads

nes Alkor.csenge). I)ernir:st folger en Dagligr;tue

Irorbindelse mellem Folstrre og I(ol<ken, hvorfbl
Bryggersdorcn og Br5'ggersct maa tjene til Indgang
og som I.orstne lbr Iiokhrnct. I)ct cr rl:nne (irundplan. med eller udcrn Lldeladelse af I)oren ind til

') Gairrdcns Ejerr.rkke og Beboere er i al I(ortlred saalcdcs: I
trIiddelalderen tilhortc den Pra:bendc l{asle i Aarhus f)omkirkc, sidcn Soro Aka<lemi fra ca. 1650, llcntemester Mogens
Friis, ca. 1665, senere Stamhuset Constantinsborg. I 1787 bcboedes Gaarden af Jcns Petlersen Iiaalbye (2ll .{ar) og dennes
Fader Pcder .Iensen lskal vistnok vrcre I)etler Nielscn). I 1801
boedc Lojtnant Rasmus Petersen her, og han syntcs at eje

i 1U03, hvorefter rlen er lllevet udstl'kket (venligst nredtlelt al Hcnrik Larsen). Sencre Eierc er Rasrnus Abild Jensen Christen Abild Jensen (ca. 1tt50) - Jcns Steenscn og

dcn

.Ir.lrgen Ka:rc.
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Overstuen fra Gaardsiden, som man maa fastslaa som
den typishe for Hasle og Ning Herreders Stttehttse,
som maaske nok er forsvundet i de fleste af de nuvrerende gamle Httse, men som dog sikket vil kunne
spores ved ntermere I'lfterforshning.

Lrdhusrummene

- Ostlrcngen beskal her kun finde en liortere Omtale.
gynder med en Gadeport mod Bl,gaden og imellem
(iadeporten og Stuelrengen er et Gzrb,. som er luliket
-et
med
Plankevrerk ind mod Naboejendonrmen. Efter
(iadeporten folger et Torvehus, dernrest qI Byggulv og en Trerskelo og i ,Skraaetu et HavreguIv. I Sydleengen findes et Hakkelsehtts, en
Stald til 3 Heste og et Nods til 8 Koer. I Vestl:engen lindes fra Syd-til Nord: Bagport (med Udl<orsel til Toften), RtrgguIv, Lo og Vognport, der
dog sikkert tidligere ogsaa ltar va:ret Ladc. Vi sel
hei altsaa, at Guii'ene (eller Ladcrne) er adskilte med
en Lo, undertiden har man endog haft en Tatrskelo
til hver Sredart, hvad der maaske kunde vzere nodvendigt af Hensvn til Kastningen og Rensningen af
I(ornet. I Loeme findes Traluger i Ydervreggene mod
Omverdenen og i Staldene de sadvanlige smaa, k-vadratiske og sparsomt l5'sgivende Yinduer, der dog her
er diagona-ltstillede, altiaa to af Yinduets motlstaaende
lodret over hinanden. Ilndvidere maa
Hjorner ligger
-iie to
Porte, Gadeporten for Indkorsel til
bemrerkes
Gaarden og Bagporten for Udkorsel paa Gaardens
.lord. Syd firr YeStlrengen lindes Kieltlen (Bronden),
tler hei tidligere har"vreret indrettct metl )Plankevark. (Brondkarm af Stolper og tsrredder) og Vippe.
Brondvippen har varet kendt Landet over o{J}ehover
neppe her nogen nrermere Forklaring. Nord for Stuelzengen ligger Haven, og denne omrammes af prregtige,
gamle Asketrreer, som endog er blevet plantede Vest
fbr Gaardens

Vestlrenge.

En anden Gaard i samme By, hvoraf Nationalmuseet har ladet foretage en Opmaaling, ses paa
(irundplanen af Carl Kjeldsens Gaard'). I sine HovedKirke, som horte under
') Gaarden tilhorte for 1660 Voldurn
Claushohn. Ved Mageskifte 2417 1667 kom den til Sogneprreste-

tt(i

H. Zangenberg.

trrek er Indretningen den samme som i Kaalbyegaarden, men der er dog et Par Afvigelser, som ikke kan
Iades uomtalte. Stuehuset liggei her med Gavlen i
Syd og Nord og er altsaa ikke, som i de andre oven,Cod"
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Iiarl Kjeldsens Caard,i Vejlbl'. IIasle Herred. Grundplan opmaalt til Nationalmuseet i 1909 af S. ,1. Claudi-llansen- l. Brygg-ers,2.Bryggersskor.
sten, 3. Pager_ovn, 4. Yderstue (hokken), 5. Spiseklirmer. 6. i(6hmer, Z.
Aabent lldsled, 8. Forstue, L Kakkelstue (Dagligstue), 10. Alkover, 11. Overstue, 12. Loer. ,3. Vognport. 14. Slue. 15. Lade. 10. Redskaber, 17. UDgkreatur. 18. Port, t9. I,oderrum, 20. Hestestald,2l, Kostald, 22 Nvere A'itregtshus. 23. Nyere Stald og Vognport a. Bbrrl. b. Brnke. c. Stueulrr,
d. Bilaggerovn. e. Ilrlggerkeclel.

embedet ved Aarhus Domkirke. Festere var derefter Niels
Jensen i 1756 og Peder Nielsen i 1787, indtil 1795, da hans
Son .Iens Pedersen fik Skode paa Gaarden. Omkring 1820
har Gaarden veret ejet af Mogens Eriksen (meddelt af Hen-

rik

Larsen).
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for omtalte Gaartle, anbragt solret, d. v. s. med Gavlene
i Ost og \rest, hvad der ir almindelig Skik overalt i

Landet.
I Sydlrenqen er der indrettet cn Aftrgtsbolig, hvori
vi gentindel nogle af Stuehusrummelle: Overstue.
Kaliirelstue og el- Rum med Skorsten og el Alkove.
Ilummet har'en vis Lighed med Resterne af en Yderstue, og den Tanke opstaar - da ^ganske naturligt, at
Svdlrenden kan vrere en a'ldre Sttrela:nge, sonr ved
tlbforelSe af Ostlrnsen er sttnket ned tii" at blive Aftmotsbolis os Udhu"srum. Herfor havcs intet Ilevis,
op"hvis i[ette"er riqtiqt, er i hvert Fald denne ,'trndring
da rlei paa Pandetrree-t-i Dgggto-:l:1t 91sfet tidligt,
stenen i "Ostlrngen ttaar, 17 NIS IKD.IPNS IIIID 6{.
Lrengen er sikk6rt blevet bygget i 1764 af Niels Jensen,
hvis \avn NIS lindes paa Phndetrreet. Tillige findes
her Hustruens II(D, Sonnens JPNS, J. Peder Nielsen
(Faderens Afloser som Feester), og dennes Hustrus
iUtO'r Navnetrrek. I Kokkenskoistenens Pandetra
(altsaa Yderstuen) er fastgjort en prolileret Liste til
bn l'allerkenrrekk'e oq derunder staar indsnittet: >< 18
>< IPS >< EltD -r< [4 x. Jens Pederseu, IPS, var
Son af ovenanforte Peder Nielsen og 1'ar-de-n-fsrste
Bonde, som fik Skode paa Gaarden, i 1795. ! !.1StiSsl.uen (altsaa Kakkelstrr'en) fandtes endntr i 1909 en
Del Rester af den gamle lndretning' Dorene var om-

rammede med roiroko-profilerede lndfatninger- og
mellem Indgangsdoren bg- Vinduesvreggen - stod et
Slaqvrerk (St"ueuhr). Over Bilaggerovnens Plads var
tler"Knrgtb til en Hylde. som niaede fra Dsr til Dor'
Alkovern"e var fjernede, derimod fandtes endnu mellem Doren til dverstuen og \rinduesvreggen det gamle
Bordendepanel med Profilggsims foroven til Taller-

kener og foran Panelet

Bordendeb-renken. Langg
Vinduesvbggen fandtes ligeled-es Panel. -Som I.'ys ind
til Forstudn" har der ved Siden af Indgangsdsren i
Ydervreggen vreret en Irlaskebundsrude.
Inddeling er i Tidens Lob
Udlreillernes oprindelige
Rum, men frembyder
mi-ndre
en
Del
blevet a6tt i
ingen srerlig Interesse. Staldlangen med sine diago,ra"lt rtille,li Yi.,d.,e. (se liaalbyegaarden) er anbragt

88

H. Zangenberg:

Iangs Gaden og heri findes Gaardens eneste Port. De
ostligste F-ag er utvivlsornt yngre end den ovlige
Del af Lzcngen. Laderne og Loerne {indes i Vestlrengen og mellem denne og Naboejendommen, et
Husmandshus, er der en Slippe. Der findes Haver'
baade til Ost- og Sydlrcngen.
Vi har i det ovcnfbr staaende undersogt Gaardenes
Grundplaner og dcrall fundct, at Indretniugen af Stuehusene i sine Gmndtrrek er den samme. Rummene
bestaar af et Bryggers (Sals eller F'rammers), en Yder'stue (Sommerstue), en l(akkelstue (\Iinterstue) og en
Overstue. I den svdlige Del af Amtet kan der altsaa
vrcre inclskudt en Fo.It.,e mecl bagved liggende Kammer mellem Br1'ggerset og Ydelstuen. Denne Indretning svnes at forsvinde i den nordlige Del af Amtet.
kun fastholdes her en Forstue mellem Yderstuen og
Kakkelstuen, og i Amterne Nord og Yest lbr Aarhus
Amt synker Yderstuen ned til at blive udelukkcnde
Kokken. Yderstue og Kakkelstue slaaes sammen til
6t Opholdsrum, Dagligstrren, oe Forstuen flyttes her
hen og adskiller Daglig- og Overstuen. Undertiden er
Forstuen saa bred (2 Fag), at Iiammeret bagved bliver'
beboeligt, en saaliaklet Ilellemstue, del dog ikke
har nogen Forbindelse med Overstuen. l)er findes
ganske vist enkelte Undtagelser fra ovennrevnte f.tlles
Stuehusplan for Aarhusegnen, men Pladsen tillader
ikke her at komme n&rmere ind paa disse eller paa
Boels- og Husmandsstedet. Hcr skal kun antydes, at
Husmandsstedet ollest er enl.rnget og Roelsstedet
vinkelbygget. Indretningen af et saadant Boclssted han
vmre f. trks. i Hovedlrcngen: 2 Fag I3ryggers (Sals)
med et bagved liggende Kanrmer, 1 F-ag l(okken merl
Skorsten og bagved liggende Bagerovn og Forstuc,
hvorfra der er Indgang til en 2 Fags Dagligstue rned
fast indbyggede Alkovesenge og endelig en Overstue
paa 3 Fag samt en Hestestald til 2 Heste og en Lo
i Lrengens yderste Ende. Hertil stoder en Vinkelltenge
med l(ostald til 4 Koer og et Par Svinestierr).

8

i en kommende Aarbog at faa Lejlighed
udl'orligere Gennerngang af disse Bygninger.

r) .Ieg haaber

til

en
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'Iil Slut vil r.i se noget nrelmerc l)aa selve Bvgningcrnes Ydre og dcres I(onstruktion. Bvgningernes
I3indingsvierh cr', som tidligere nil)\'nt, l'et svlcrt, selv
i vngre l}1'gningcr. Fagene, rl. r'. s. Af.standen fra
Stolpe til Stolpe, kakltes i llidten af det 17. Aar-

hnnrlretle dels,Spender-u ('f) og dcls,Stol<laf,,.
Stolpcrnc yilr altsaa i :eldre 'l'id .jordgravne, senere
Illcv de stillcde paa Sten eller', hvatl der nu er al-

Kaallryegaartlen i \rejlby. I{asle Herrerl. Stueltngens Flaveside. H. T,angurberr1. Iot. []em:r'rk (le gcnnemstukne l]jrlkelroveder og Dokkene: 2 i Under-

ylrggen og I i Overvrggen. I'ornetlen Fodtommer. Endvirlere Brredrle-

gavl rrred Yindskerle lungs Taghr.lrlningen.

rnindeligst, i et Fodstyl<ke: ,Letlen, ,Iordledelt(1
som hviler paa ,Svldeno, en Rtekke Kampesten
undcr Fc,dtrrrct. Stolpernc er fol'o\,eIl samlct i ,llemrnen( (rNluerrimmen(), det overstc vatrdrette Tom-

merstvhke i Rindingsvicrksvrcggen, og mellcm Ifcmmen
og l,edcn findes cndnrt en vandret Rrckke af '['ommerstykker, ,Losholtcrneo, mellem Stolperne og er
indtappede i disse, hvori de fastholdes ved en Nagle
gennem Stolpe og I-osholttappcn. Losholtcrnc deler
Y.rggenc i en Over- og flntlen,rcg. og de lodrette og

90

II. Znngettbt:t'q
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rnur(lre 'Iomtncrstvkhcr i Fagcne i ()ver- og Undervieggene l<aldes,D<lkkero, i icldre Tider ,Stivere..
Som- oftest lindes 2 Dokker i Undervitggen og en i
Overvrggen (sc Billedet af (iaarden fra Ye.llby),_-og- dc
el ikke'-iirtldent ligesaa sviere som Stolp_erne. Undertirlen l<air IJ.jornestolperne \'rcre strlttede af skraatstilledc l'ommerstykhcr', de saahaldte ,Skraalta ando,
som forneden er tappet i Fodstl'kket. Bj:r:lkernc er
gerne tildzrnnede nied et H o v e d, en lang Tap, -dcr[aar gennem Stolperne og rager ca. 16 cm (6')_ rtdenibr disse, hvori der paa Stolpens udvendige Side er
dler,et 1 i 2 Nagler cller Kiler, som hindrer Stolpe-og
I3jrclke i at glide fra hinanden. Bjrclkcrne kunde dog
ogsaa r'rerc anbragt ovel)paa Remmen og forbundet
med dennc ved en sarlig l(onstruktior, r(:ernningn.
I)ette er et vngre l'rak,-'men {iudes dog paa Stuehuse
Ira Midten 'af- det 1[3. Aarhundrede, f. Eks. i Carl
Kjeldsens Gaard i Yejlby. Naal Bjrelkerne er lagt
oien paa Ilemmen, cr ,Spereneo i Tagct gertre forncdcn- indtappet i Bjrelkerne; er disse derimod nnbragt med gennemstukne Bjalkehoveder i Stolperne,
cr Stolpetappcn foroven fbrlrcnget op over Ilemmen,
ca. ir cm (2"), og herover ridcr tla Sp:erene, hvori
dcr forneden er udskaat'ct en Ilende, der passer om
'l'appen. Sprerene er indbvrdes forllundne med et
vairdret ,Hanebaandn og krydser hinanden fbroven, hr,orved de dannet' et Leje lbr en R5'gningsl:egte, ,'lopI[{]gtenu, som er gennemgaaende fra
Gavl til Gar,l. Sfrcrene al.stives ved en skraatliggende
Lrgte, ,Svcrlregtcn.., langs Llndersiden :rf Sprcrene
og
som gerne naat- hen ovcr iJ :\ 4 Sprer-lag.
--strtrairegterne
var i :eldre Tidcr som llcg.el saa
korte, at de kun naaede over ct Fag og sad oltc--saa
tiet, :tt tlet' kun var ct Par Tommers At.stand mellenr
Lrcgterne. ,,Ovsllortlctu, d. v. s. Mellemrttmmet mellem- Remmen og 'lagets Underside, er cnten udmuret
med raa, ubrrenilte tersten eller lukket med et vandret Brrcdt, ,S u gfj al l e no, eller, uavnlig i teltlre Tider,
nred er.r Histletriirig om Pindc, borct i Ilcmmcn. 'Iaget
er almindcligt af Stt'aa, med }lontorv paa Husr5'gningen eller lldnningen. (iavlenc er gerne lodrette og
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langs 'Iaget er anbr:rgt et [)ar Fjrele, ,Vindskederneo,
rler I'olger 'l'agh:cldningen. [id for og nogle faa (]entinleter over hver L:egte el der gcrne horet et [Iul, og

heri stak man i reldrc'fid,'l'iekkevenderneo,

lange Hasselk.eppe, som fbr hvert nyt Rind lagdes
hen over Tagct i hinandens Forliengelse fra Gavl til
(iavl og som tjente til at lastholde Halmen til Lregterne, idet mar] svctle omkring I-regter og Tmkke-

I{aalb1'egaarden 'i Yejllrr'. Hasle IIerred. (iaatdspladsen red gstlcngen.
IL Zqhqinbrrq.. Iot. Ilentrrk: llsddingen i Gaarden, et Trrek, der er al-

rnindeligl for danske Bondergaarde.

vender', hvorved rlissc l<lemtes mod hinanden og fastholdt det mellemliggende Halmlag. Til Syningen anvendtes ,Sim eru (snoede Halmbaand) eller ,Pilev o j e r(( (Pilevidjcr), og den sidst oplagte llrekke Trekkevender blev stadigt d:ekket af de nast efter paasyedc
,Bindu (Halmlag). I)enne Takning har v:cret almindelig i Aahusefnen) men kendes ogsaa fra andre
Steder i Landet, f. I'lks. Borholm.
l'ar.le n e i Bindingsr'rerksvaggene, Nlellemrummellc
mellcm Rindingsvrerkstommeret) er klinede mcd Ler

I[. Zatrllttrtbcrtl :
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u(lcn l)aa liislletning. lrvis lorllcttc Stvlilie r Iiultlcs
Stavero og de vandt'ettc ,\'entlet'r, . Unrlertidctr
mangler rlisse sidstc? oe Stavernt: kiur <la vltle omvil<lede metl Halmbaand. I srnele 'l'itlcr cl Tavlcnt.
isrcr i Stuehrrsene, lllcvct udlvltltr r)rcd ro(le britndtc
'feglsten. I trldr-c 'l'itl blcv Stolpcnrc og I)ore sanrt
Lemme gcn]c sorttjieredc' og 'l'avlcne blev tla liallifarvetlc, Ibr det mestc' Lnrlc, mcn nran lian doo ogsaa
findc ln'itle cller grrlhalliede 'l'avl. I Iiaalbvegrulr(ler)
.,

i \re.illlv var- saalcrles 'I'avlene i

L'dhuslecugcn rorllialOftc
liunde tlel vtrc anllragt en hvicl Iiugeranrl malet paa
de rode ellcr grrle'l'avl l:.rngs tlct sorttliererle Tonrmer'.
og anth-e Steder l<unde 'favlene r':rle lirgcnralccle sonr
]Iurvtrl<. [)ennc Irugcmaling har dc ganrle IJonder
utvivlso m t ltrant af llcnicssan ce tirlc ns I'u ger-n aledc H cr rt' enarde, rnen tlen almindelige Hvidtnina- og Ilodnralino
er Oldtirlslevn. Vinducrne \.ar eerrle blvindfirttcdc,
og io tldrc \rinducrnc cr, des llerc Rurler' fintles rler'
i Rnmmerne. I)e vngste Yintltrcr havde oftcst l<r.rn (i
Ilutler i hver lfaminc, oe disse Ramrlcr var i Ileglen
iklic til at lul<ke op; I'orst i 1tt30 fil< Prrcsternc Paallre
onr at sorgc for-, at tler i hvert 'lilfn:lde Iandtes en
Rnrnmc i hver Stue, som l<untle lulikcs o1t, da man
Ii'ygtede I(oleraens I(omrne. Scnere allostes de blr'iniifattcde Yinducr af Yintluer med Trir.'sprodser. dc
sa:rkaldte :engelshcn Yincluer.
Gulverlc var
oflest Lergulve og Lolternc al Rrlrder'. llen nran har
rlog sllarct paa disse sidste og unclcrtitlcn rrnclvrcret
Loltet i Ilrl'ggersct, ligcsom nlan over Staldenr. har
lagt Loft af ,,$lpnger( eller ]lafter'. I I')gncnc omkt'itrq
Skancler'borg (lty'c) havde man cndnu fbr et halvthun-

liede,

n.rcdens Stuchustavlcne

\'al' gull<allicde.

rlrede Aar siden Gulvc af Iigeklotlser i Kakkel- og
Ovrrrstuen. I Ilryggerset er (iulvcnc entfirrr i vor 'lirl
lrrolagte.

l'lndnu rnra omtales (i.avlcne. I)issc el Ibr det meste
opsat af lJla:dder', n]crl i tidligere 'l'ider har dog
,d ukkedeo Gavlc il<ke vieret Lrliendtc. som det ses
af onrstitaencle Billede al' en saadan Gavl i Frrlden
i Reder Sogn. Ning Herred. ,, I) rr I< l< e r n e,, blev snoede
al',IlrtehalmT som man snoel Ilalrnbaand og rlereftr:r'

Gammel Bgggeskik

i

Aarhusegnens

llondubggninger.

911

linyttet i Knude. De blev lagt lagvis mcllcm Gavlens
Stavcr i Ilindingsvirrket, og mellem hvert 3. eller 4.
Lag blev dcr om Stavcrnc vundet en I(iep, som lllev
banhct ned oyer I)ulikernc lor at holdc dem fast.
Disse gnmle Gavle er nu forla:ngst fbrsvr.rndne ligesom saa rnangc andre Trrek til llelysning nf gammel

Duk ket Gavr

t*.I").1l;1;;,1);1.;:,:?1"'

Nin

g Ilerred

Ilygge- og lloligskik, og med hvert Aar forsvinder'
stedse flere og llere af vorc gamlc Bonderbygninger,
som maaske kunde bidrage til l,dcrligcre Oplysning
om Byggeskikken i vort Land. Maatte det derfor lykkes, indcn de gan-rle l3ygninger helt er forsvundne at
indhente saa tilstrrkkelige Oplysninger gcnnem disse
Bygninger, at vor gamle Bygningskultur i det vrsentlige maatte verre reddet fia trorglemmelse.

