
Arkitekten Poul Christenserl

H ummeluh r.
Af ,\ucusr Ir. Sclnrro,r..

plantlf dc IIa'nrl, der hal nreddelt Oplysninger orrr
L) rravnlig S a h ro If erreds I(ulturhist6rie, 'irrcfl'er'

man ofte paa Navnet P. (1. Hummeluhr, som horte
til Folkemindesamleren E,vald Tang I(risterlsen s

bedste I'led<lelere fra Egnen mcllem Aarhus og Hammcl.
I)oul (lhristcnsen Flummeluhr blev fodt derr

20. Juli 1tt:i7 i Hummelure i Lading Sogn, Sabro
Flerred, hvor hans Fader Chr. Jensen var F-irsteltonrle
uuder Frijsenborg, indtil han i 1852 kobte (iaardcn
til Selve.iendom. (iaarden, der stadig er i Familiens
F)ie, har igennem lange Tider vreret beboet af I). (1.

llummeluhrs l,'orf'redre. ]'Ian linder endnu der et
Eksemplar af floverioverenskomsteu mellem Frestc-
bonden Jens I(ristensen (Hummeluhrs Bedslefader', og
(irelskabet Frijsenborg.

Som ungt Menueske havde P. (1. Ilummeluhr ing-en
L1'st til Bondegerning, men 1'tlede stor- Intercssc fcrr
'Iegning og boglige SJ'sler. FIan kom derfor til Iioben-
havr.r, hvor han paa Akademict blev uddannct til
,\rkitekt. Han bosatte sig i Ilovedstarlen, hvor han
bl. a. drev (irundspekulationer', uden dog at tjene
Guld derved. Af 'l'emperament var han meget ustadig
Hans barnlose .,Tlgteskab med en Skuespillerinde bler'
oplost. P. (lhr. Hurnmeluhr yar en dygtig Billedska:-
rer. I hans Fodeh.jem, der nu ejes af (i,aardeier Johs.
Jensen igift med .Jens Christensen Ilummeluhrs
Datterr, findes mange kunstfardigt urlskaarne Mobler
og (ienstande efter l'ranr, ltl. a. en pragtfuld IJtrffet,
hvis Forside hidrorer fra et gammelt NIobel fra Hin-
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nerup Brogaardl). En srerdeles smuk Lojbrenk,. et

Stueuhr og" indrammede Tegninger finder-man lige-

ledes efter"Arkitekt Hummellhr i Fredrenehjemmet i
Hummelure. tit stort Maleri af ham lindes i Stor-

stuen, ligesom man ogsaa gemmer en Bog fra ha.ns

Skoletid,*hvori han hai indchifret Regnestykker efter

Crarners Regnebog, som han har udreg,net. 
-

Som Arkiickt i-Kobenhavn vedblev l'}. Chr. [lum-
meluhr at have Interesse for sin Barndomsegns Flisttl-

rie, isrer Niels Ebbesen, og omkring ved 1890 kom
han i Forbindelse med Evald Tang Kristensen,
der har forstaaet at faa Hummeluhr til at skrive op

til sig, hvad han vidste om det gamle Rondeliv i
Sabro- Herred. Det blev slet ikke saa lidt, Hummel-
uhr fik skrevet. Hans Optegnelser lindes nu i Dansk

Folkemindesamling paa De[ kgl. Bibliotgk, i E._ I'ang

Kristensens Samliig'1D. tr. S.- 1929/1: Originale Op-

tegnelser 712 Hanste-d-Horl1'k1. Atdeling Ain-deholder
ga"mle Viser, ialt o. 15 af nyere-Art 11t) Folioblader.
il indeholder Skildringer af Landbruget hos

Frestebsnder i Skjoldelev paa F-rijsenbo_rg-li9q. .i d.^1

forste Halvdel af-19. Arhundrede ,11 Folioblade, 22

Sider-). C bestaar af 9 Folioblade: Hoveriet paa
Friisenborg Gods. D,2 Folioblade; IU*S tlt
Lariabrugel hos Frestebonder i Skjoldelev. E,

16 Folioblade: Livet inden Dsre.
Disse forskellige velskreYne Optegnelser har E. -tang

Kristensen udnyttet ltaa bedste Maade, dels rundt om

i sine Boger, dels i riogle Afhandlinger i Poul llier-
s e s Aarbos for dansk Kulturhistorie.
" I Aarbog"for dansk Kulturhistorie 1895, S. 132-155
Iindes sailedes Afhandlingen: Trrek af Hoveri-
livet paa F-rijsenborg-Gods i Slutningen af
forrisb os Flesvndelsen af dette Aarhun-
drcdJ. Eft"i'IIedilelelser af P. C. Hummeluhr. l)enne
fortrinlige Afhandling indeholder en af de bedste

Skildrirrler, vi besidr-ier, om det gamle Hoveri, ism

1) I I'lvald Tang I(ristenscns Danske Sagn IY, Nr. 53{ uredtleler
I'. (1. Humnieluhr et Sagn knlttet til Hinnerup Brogaarrl, bl'
a. orrt en satlistisk Grevc fra Frijsenborg' Fresteren paa Ilinne-
rull Brogaarrl var P. (1. H.s Faders Farbrotlcr.
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imo<l tlets Slutning. Ikke rnindst faar man et Intltr5'h
af IIor-bondernes 

-indbyrdes 
Sammenhold og derres

Lyst til at skulke fra Arbejdet og til at drille de over-
ordnede. f)et er ikke saa msrke Skildringer, vi trarffer
hos Hummeluhr som f. Eks. hos Historikeren Seve-
rin Kjrer', hvis s1'dsjrcllandske Hoverioplvsninger er
fra noget reltlre Tid og ogsaa derfor af tristere l(arak-
ter. Det var en god (ierning, Hummeluhr gjorde, da
han paa Grundlag af en udmrerket Overlevering gay
en Fremstilling af Hoveriet paa Danmarks stsrste
Gods. Han viser i sin Fremstilling, at danske Hovl;on-
der ikke havde det, saa trist sorn f. Flks. livegne llon-
der i sydlige og ostligc Lande i Europa.

Aarbog for dansk I(ulturhistorie 1891i indeholder
Side 77-115 Ia. T. Iiristensens [-dgave af P. C. Hum-
meluhrs Optegnelser: Bondeliv i Sabro Herred
for 50 Aar siden. Her findes en detailrig Fremstil-
ling af Bondegaardens lluse og disses Indrctning;
endvidere Redegorelse for I(arlfolkenes I(ladedragt,
I(vi ndernes lJekked ni n g, I(vindea rbej de, [I usfl id, Ka rle-
arbe.jde, Stodderkonge, Natr'regter, Ilissekrremmere,
Pottemagere, I(rcltringcr', I(edelforere, kloge liolk,
Prrest-Ras, Spogeri m. m. IIan maa her navnlig frem-
hreve Oplvsningerne om Bvgningsskikken og Arbe.ids-
forholdene. IJummeluhr har hatt det lette Blik fbr,
hvad det var, der var af Betydning at vide for den
kommende f-id vedrorende det gan-rle Almuelir'.

l'lndnu en Afhandling fik E. Tang Iiristensen li'ern
i Poul tsjerges Aarbog, idet han i Aarbog for 1900
Side 57-85 paa Grundlag af Flunrmeluhrs Optegnel-
ser i: Fra Sabro Helred i forste Halvdel af
dette Aarhundrede giver lu'ende Skildringer af
Lanclllruget paa hans lrodegaard i Hunrmelure r,ed
Skloldeler.. Man lreser her onr Besretningen og tlens
Pasning, llarkarbejde, Hvrdelir', I(linegiltle, Ilosear-
be.ide, Hoslet, Skaargilde, Husnrandslir', Nloddingen,
Ilavebrug, Bysmed, Husbygning og In<larbejde, ISag-
ning, Olbrygning, I(artegildc, Skagegilde, Yrevegilde,
Trendegilde, Biavl m. m. Ogsaa denne Sliildring 1,der

- som man vil se af de anforte Stikord over Indholdet

- 
gorle og ret indgaaende Oplvsninger om Bonde-
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livet i den slionne lign ved Skioldelev. Hummeluhrs
Optegnelser har l,derligere Yardi ved deres ret agt-
r'rcrrlige Alder, idct de i det store og hele gaar tilbage
iil den l'irl, da man cnclnu ikke helt havde afviklet
]Iarkfallesskab, Hoveriforpligtelser og de gamle Drifts-
metoder, del da havtle Aarhundreders Hrer'tl. Hum-
meluhrs F-remstilling af Rondelivet i Sallro Herred
er et smukt Supplement til H. [r. F-eilbergs \'rerk:
>Dansk Bondeliv sorn det i IIands llinde f'ortes,
navnlig i Yestjylland< r.I-II 1889, 1U99) og i Virkelig-
heden den berlste F-olkelivsskildring, der forefindes
fra Aarhusegnen. I)et vilde have v:cret bedt'e, om
Tang I(ristensen havde faaet Hummclultrs Optegnel-
ser ud sarnlede i en Bog. I)e vilde da bedre har.e
havdet deres Plads i Folkebevidstheden end nu, hvor
de er stl'kkede ud i et Tidsskrift og i E. 'l'. Kr'.s

Iloger; thi i disse linder man ogsaa Optegnelser af
Hummeluhr udnl'ttede. I >[)anske Sagn< finder man,
Ibruden det allerede i Note 1 orntalte Sagn, en kort
Jlcddelelse om et Genf:erd, der gaar, hvor der er sat
uretlrerdigt Skel (Danske Sagn \', Nr. 14(i1.r. Det er
irnidlertid, som det er at vente, i 'fang l(ristenscns
>Jlsk Almueliv<, man skal Iinrle Flummeluhrs lleste
Optegnelser. I .Tvsli Almueliv III, Nr. 4U4 er et Stykke
om T.jenestefolks l,ouninger. Ilincl Y, Nr. 200 beretter
orn I-rerer Scholer i Hammel og den kendte l,rege
Brcclenfekl i samme Ilr'. YI, Nr. 210 har en kort
Notits om en indbildsk \Iand. Nr. 12tt giver larerige
Oplvsninger onr en (iudsbespotter i Skioldelev. I J1'sk

Alrnuelivs Iilla:gsbind lreser man i Ilind I, Nr. 70

or-n Udskiftningen i Skioldelev, medens 81-82 skildrer
)Iarkalbejtle,'fon'cmosearbe.jde, Plo.ining. Bind II,
\r. 1.3 behandler Irloveri og I(ortspil, rnedens Nr. 1li5
giver en Skildling af dcn strerlie Ronde Kristen So i
Yol<lbr'. Iindelig lindes i V, Nr. ll7 en god Optegnelse
onr Skjoldelevbontlernes Slagsmaal ved l-islrlrcrg l3ro
metl llondcrne fra 'l'odlr.jaerg. De blev paa en Han-
<lclsrejse fra Aarhus indvil<ledc i et storartet Slags-
maal, hvori Yognkreppe var Hovcdvamltenet. - Lln
Del af Stofl'et i Optegnelserne er naturligvis identisk
nred noset af Indholdet i Poul Iljerges Aarbog.
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I'lndviderc har Fl. Tang Kristensen modtaget
tidligere nrer'nt - nogle Folkeviseopskrifter fia Hunr-
nreluhr. Iln Del af disse Yiser, fra nverc 'I'radition,

var rlog saa slemme, at Fl. 'I'. I(r. ilikc ret vcl viltle
lacle dem trlkke! llt Indtrvk af Hummeluhrs Ilidlag
til I(rrndskall vedrorende lii' og raa Almrtepoesi faar:

nran vecl at lase Viserne Nr. li2 c, .11 a, Jl lJ a, J7,

4lt Il, 5tt, (i2 A x, 95 A c, f illtg II i Il. Tang liristen-
sens I)anske Skiremteviser efter Nutidssang
(1903r, af hvilke Hummeluhr ogsaa hat' leveret Yari-
anter.

I 1[t91 i Noveurber var Evald 1'ang Iiristensen paa

lndsanrlingsreisc i Sabro Ilerretl og var da ogsaa i
Lailing, hvor han llesogtc en ]Iattd, som Hummel-
uhr srrlig havde anbefalet ham. N:e.ste Aar havde I'1.

T. Iir. allerede flcre (iange hort fra H., der boede i
Lille Istedgade i Iiobenhavn. l{anden i l-ading, der
skulde h.ienrsoges, var Ilngvandingsnrester ,l e n s Pe t c r
S m e d. Folkemindesamlerens tidbl'ttc i Lading svarc<le

dog ikke til Fon'entningerner,. I Juni 1tl{)2 r-ar Il. 'l'.
Iiristensen i Kobenhavn. FIan var da to Gange i Ilesog
hos l). Chr. Hummeluhr i Lille Istedgade. Herom for-
treller Iil. l'. l(r.: >Han var scrdeles lbrekommentle
imod mig og vidste snzrrt ikke, hvad godt han vilde
gol'e mig. IIan var en qammel Llngkarl2l og havdc
blot en l)ige til at holde FIus for sig. Hans Yndlings-
emne var Niels I'lbbesen, og ham havde han skrer-et
en hel Dcl op om, som han l.tste o1t for nrig, og det
var virkelig interessant. .Ieg opfor-drede ham sta:rkt
til at lade tlet tr1'kke, og det skal nok omsider vzere

sket, men .jeg har aldrig set rlet og ved ikke, om clet

har staaet i et eller andet 'l'idskrift. Nu husker jeg
ikke noget videre deraf, men mincles blot, at Navnet
Niels Ilbbesen vilde han g.lore identisk med Niels
Sebbescn<;ri.

llumnreluhrs Arbe.ide onr Niels l'lbbesen er ganslic
rigtigt urlkommet. I 1u97 udgav han en lille I3og: Iir
Niels Iibbesen ft'ir Norrings-lliis falden

') I'-r'al 'l'ang I(ristcnscn: ]linrlcr og Olrlt'r'clser lll (1{)2o), -1013.

') Ilvilket sonr vi veti ikke er hclt rigtigt.
') I'.. 't'. Iir.: IIin<ler og Oplevelser lll, {35-3(i.
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cller fangen i Kalnl)en mod Ilolstenerne? I
tlcnne 13og, cler er I)aa 16 store og ta:ttn'kte Sitler,
Irar P. (1. Hummcluhr leveret et Uddrag af en klitisk
['ntlersogclsc af tle [ristoriskc Iiilder ttm det for Datr-
mallishistoricn interessatrte IimIre, sonr Niels I'lhbe-
scns Historie trocls alt er'. I"ot-ttdeu at r'.tre velkentlt
i ['-olbvcgnen, .[r\'or Niels l]bbescn illg. en ikhe helt
sikker'I'radition slial havc l-roet, og ltvor mau i Skov-
kanten ser Niels I'lbbesens prtegtige I')g, har Huttrmel-
uhr sikkert kendt Hovedparten af detr Litteratttr om
Ilmnet, der var for Haandetr i ltaus 'l'i!, altsaa ir-rden

11i97. Han behanrller de forshellige lrt'emstillinger onr
Niels Ebbesen ret kritisk og hal i det hele et fornuf-
tigt S1'n paa historiske Problenrer. Yel bringer Httm-
meluhrs I).jece intet srerligt opsigtsr'relilien<le i F-orsker-
nes l)olemili om den gamleNationalhelt, nlen den
rummer en Del Iinkelthetler heutet tra slct ikke saa

faa forskelligc Iloger og I(ildeskrifter, og saa har den
Beretning om lidgralningen af den gamle I)lads for
Gaartlen \orringris i F-olb-v SoQn, Itvorftrr Ilummel-
rrhrs Afhandling stadig kan lreses med et vist tldbvtte
selv af historisli kvndige l"olk.

Det var paa ho.je 'l'irl, Arbejdet om Niels I'lbbesen
blev ofl'cntligg.jort; thi Aalet el'ter dets Flemkomst
dode HumnrelLthl plutlselig. den 20. November 1U98

af Apoplcksil). Ilan blev begravct paa l-ading I(irke-
gaard. Det er kont at ta:nlie paa, at clen hiems!1r'r1s-
interesserecle Ilondeson fra Flummelure Iili sit Ilvile-
sted paa sin H.iemsogns l(irliegaard.

[). (]hr. Hummeluhr har I'det en saa stnuk Indsats
i Arbe.iclet paa at meddele (")plr-suinger om sin llarn-
donrseqns Historie, at hatr noli fortlener at blive
elintlret i den historiske Aarltog for det Stift, hvorflra
hnn stammecle. \aar det ntt er lvkketles at fretn-
liommc mc<l cn lille Slirltlring af Hummellthr og hat)s
historiske Yirksomhecl, rttaa det ikhe latles urtrer'nt,
at Hummeluhls Ilfterfblgel i Sabro Hcrretl sottr F'olke-
mindesamler, (iaartle.jer l)ovl lt. Povlsetr, Tinning

t) I Ilerlingske 'Iitlentlcs l)odslistc af !1r'rr 1ti{)ll staar: lArliitekt
I)oul (lhlistenscn, kaltlt't Ilrttltncltthrt.
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Vesterholm (Folby Sogn), beredvillig har sendt mig
personalhistoriske Oplysninger, Data m. v. vedrsrende
Hummeluhr - han modtage min Tak herfor
hvorfor det har veret muligt ogsaa at meddele kor-
rekte Enkeltheder af ren biografisk Art om en Mand,.
hvis Levned ellers har veret ganske ukendt.


