- Tidligere asyl, fattighjem, undervisningslokale, husvilde
bolig og ligkapel - nu kirkegårdskontor

Det gamle Hospital i Auning
Da forslaget for et par år siden dukkede frem om at frede og istandsætte det gamle
»Auning Hospital«, - bedre kendt af den nuværende generation som det gamle
ligkapel, - tog mange sig til hovedet og tænkte: umuligt, spild af midler, altid
skæmmende, i vejen for trafikken og alle mulige andre negative argumenter. Nu er
istandsættelsen af bygningsværket en realitet, og de fleste af de mange
modstandere heraf har samtidig ændret opfattelse og udtaler deres forbavselse og
glæde over, hvor smukt og stateligt det egentlig tager sig ud, og hvor rigtigt det var
at bevare et af de ældste sagnomspundne og mest alsidigt benyttede
bygningsværker i Auning sogn.
Det gamle hospital, matr.nr. 34 Auning by og sogn, blev ved kgl. anordning i 1964
fredet i klasse B og blev således næst efter kirken det eneste fredede bygningsværk
i Auning sogn. Den gamle bygning har indenfor det sidste års tid fået en
restaurering, der var en kirke værdig, — i hvert fald er der ofret store summer på
det lille arkitektonisk harmoniske hus på hjørnet af Kirkegade og Kirkevej.

Det gamle hospital fotograferet under restaureringen.

Det gamle Hospital fotograferet under restaureringen.
Nationalmuseets særlige bygningstilsyn listede og lokkede for Sønderhald
kommune, således at kommunen indvilgede i at garantere vedligeholdelsen af
bygningen i fremtiden, hvis Nationalmuseet ellers stort set betalte restaureringen,
der var anslået til at ville koste ca. 150.000 kr.
Det syntes at være mange penge at ofre på et gammelt hus, som ligger »i vejen« for
trafikken, men skal man være ærlig, - og det skal man jo - så er det prisen værd.
Det er trods alt ikke enhver småby, der har tilsvarende bygningsværk, som oser af
historie. Der vil i øvrigt ikke i fremtiden være så megen tale om de trafikale
problemer pa stedet, idet projekterede vejændringer netop i dette kvarter af byen
vil bedre oversigtsforholdene betydeligt.
Hvad det historiske angår så var Landbrugsmuseets folk på Gl. Estrup vågne og
bevidste, da restaureringen skulle i gang. Man stillede gamle byggematerialer til
rådighed, bl.a. gammelt, men godt tømmer fra den såkaldte agerumslade på
avlsgården, - ud fra devisen: Det hele er jo i forvejen kommet fra Gl. Estrup, og når
der nu fandtes gamle byggematerialer, og det er tider for genbrug, hvorfor så ikke
bruge det på istandsættelsen af gammel kultur.
Hospitalet stammer måske fra middelalderen og var oprindelig en kirkelade til
opbevaring af tiendekornet, men det var den første Jørgen Skeel til Gl. Estrup, som
indrettede Auning hospital - som et datidens alderdomshjem eller asyl for udtjente
folk fra det store gods. »Ni fattige lemmer«, - sådan hedder det i de gamle papirer,

Fantasi over de gamles månedlige tur til Gl. Estrup
at bygningen skulle være bolig for. Ja, det sociale lå skam også gamle dages
højintelligente adelspersoner på sinde, ofte meget mere end man måske tror.
Men ni gamle fik altså husly i bygningen, som blev fuldendt af den anden Jørgen
Scheel, nemlig den berømte overstaldmester og gehejmeråd, som døde i 1787. Den
første Jørgen Skeel døde i 1631, han var lensmand til Kalø og rigsmarsk. Han
mistede sin første hustru, Kirsten Lunge, og giftede sig derefter med den stenrige
Jytte Brok til Gl. Estrup. Han bragte bl.a. Sostrup med ind i ægteskabet og hun GI.
Estrup m. v., så det var jo en net lille herlighed, de to højadelige sammenbragte.
Sognets ældste beboere beretter levende om, hvad deres forældre fortalte fra tiden
omkring midten af forrige århundrede, hvor »fattiglemmerne« havde til huse i
hospitalet. En gang månedlig lod greven til Gl. Estrup alumnerne afhente i char-abang og køre til slottet, hvor disse blev beværtet med en gang varm mad til
styrkelse for liv og helbred resten af måneden. Til overflod fik hver enkelt desuden
udleveret en hel rigsdaler, som frit kunne anvendes efter eget ønske til mad og
øvrige fornødenheder måneden ud - og endda uden at skulle aflægge regnskab for
forbruget heraf. Ja, det var den tids folkepension. En rigsdaler var omkring 1850 et
helt pænt beløb - til sammenligning tjente en daglejer på egen kost ca. 130
rigsdaler om året. At det efter tidens forhold var en stor og ønskværdigt slags
fattighjælp bevises deraf, at det næsten var et kapløb blandt de udslidte fæstere om
at få anvist beboelse her.
Da restaureringen af hospitalet stod på, opdagede man ved at studerer
sokkelpartiet nærmere, at der på et eller andet tidspunkt er sket en ombygning,
men det kan ikke tidsfæstes. Den første del af hospitalet er
altså fra før 1631, måske længe før, og den sidste del er efter
alt at dømme tilføjet inden 1786, da overstaldmesteren døde.
På gavlen af bygningen står et par jerninitialer »KLIS«, og det
er lidt af en mystifikation, idet det er klart, at IS står for
Jørgen Skeel, men at KL skulle være Kirsten Lunge, som døde
før Jørgen Skeel kom til Gl. Estrup, synes mærkværdigt, - men

man gisner i visse kredse på, at KL er Kirsten Lunge, og at Jørgen Skeel har villet
sætte sin første hustru et minde.
De fundne bageredskaber

Under restaureringen fandt man et
er Ragen og brødspaden,
hemmeligt rum i huset. Ved at måle sig
ca. 2 m lange og en trefod
frem fra mur til mur opdagede man, at
- til grydernes placering
over åbent ildsted.
de indvendige mål ikke kunne stemme.
Da man derefter på loftet brød
brædderne op, kunne man kigge ned i et
tilmuret rum, hvori man fandt den gamle
bageovn næsten intakt. Det var en
spændende sag, og man gav sig til at
kigge rundt efter andre interessante ting
og fandt således på hanebjælkerne de
gamle bageredskaber. Den gamle ovn m.
v. har således overlevet flere generationer helt tilbage fra forrige århundrede.
Gennem denne årrække har der skiftevis været hospital, asyl, fattighjem og i
begyndelsen af dette århundrede undervisningslokale for sløjd, håndarbejde og
lignende. Efter nogle år benyttet som hus- vildebolig blev det i 1918 bestemt at
anvende bygningen som ligkapel, men man skulle helt frem til 1921, før den sidste
beboer var flyttet ud og huset kunne tages i brug som kapel. I tiden fra det nye
ligkapel blev bygget og indtil nu har det gamle hospital mest været benyttet som
rode- og redskabsrum.
Ved restaureringen fandtes også på vestsiden rester af gamle tilmurede vinduer, og
i øvrigt har de søgende øjne fundet mange interessante småting, så et mere og
mere fuldendt billede af den gamle bygnings funktion træder frem.
Hospitalet havde på østsiden af Gjesingvejen egen brønd, og selv om der var ret
uhygiejnisk omkring den gamle vippebrønd, blev den også benyttet af en stor del af
byens øvrige indvånere og har derfor af mange været betragtet som byens brønd.
Der har de senere år været diskuteret og seriøst undersøgt, hvem der egentlig i vor
tid ejede det gamle bygningsværk, hvilket førte frem til at den gamle FausingAuning kommune - nu Sønderhald kommune - ejer bygningen, mens Auning Kirke
ejer grunden, hvorpå huset ligger. I disse dage, mens disse linjer skrives, nærmere betegnet tirsdag den 11. oktober 1976, blev bygningen officielt overdraget
i lejemål til Auning Kirke mod, at fremtidige udgifter til vedligeholdelse, lys og
varme etc. påhviler lejeren.
Når de på grunden tilsvarende istandsættelser ved den vestlige indgang med bl.a.
gammeldags stenpikning er tilendebragt, bliver bygningen taget i brug som
kirkegårdskontor med fast træffetid hver fredag for sognets præst, ligesom det vil
blive anvendt som mødelokale for menighedsrådet og andet, der kan være
tilrettelæggende for Auning Kirke og dens menighed.
Ejnar Thuesen Johansen

(Ny opsætning ved Auning Bymuseum 2017)

Postkort fra 1947

I forbindelsen med afslutningen på restaureringen sidst i 1974 var Ejendomsudvalget
på besøg. I mødet deltog også repræsentanter fra kirken. På billedet ses fra venstre:
Georg Andersen, byrådet - Evald Nielsen, byrådet - Ella Plougmann, byrådet kommuneingeniør Bent Lynge Petersen - Lilly Nielsen, byrådet - Herluf Nielsen,
byrådet - Jens Arne Jepsen-Nielsen, byrådet - pastor Erik Steenberg –
lærer Knud E. Svendsen - borgmester Gunnar Kirk Thøgersen
og sidst murermester Mogens Hansen, byrådet.
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