
     Skansen i Norsminde.
Skansen blev anlagt under englandskrigene 1801-1814 på et 600 m2 stort areal mellem 
de to broer på nordsiden af fjorden. Stedet var monteret med 2 stk. 12 punds kanoner 
samt 1 stk. 9 punds kanon. Krudttønderne lå på stilladser og ammunitionen gemtes i en 
jordhytte på skansen. Til skansen hørte 3 kuske, 6 heste (ejet af kongen) samt 15 mand 
til betjening. Det frivillige mandskab boede i de omkringliggende byer og kunne derfor 
hurtigt tilkaldes.

     Slaget ved Norsminde.
Skansen i Norsminde var anlagt for at beskytte 
de danske handelsskibe mod englændernes 
overgreb. Natten mellem den 5. og 6. maj 1808 
forsøgte  englænderne at kapre et skib lastet 
med mursten til Samsø. Men befalingsmanden 
på skansen, kromand Jens Chr. Kjerulff, var på 
sin post og jog, godt hjulpet af sine 2 kanoner og 
15 mand, englænderne ud af havnen. Året efter 
modtog kromanden Dannebrogsmændenes 
sølvkors for tapperhed i krig.

     Den gamle bro.
I slutningen af 1700-tallet bygger man en bro over indsejlingen til fjorden. Kromanden 
havde ret og pligt til at vedligeholde den skrøbelige træbro. I den søndre ende af lang-
bordet i Skænkestuen på kroen lavede man derfor en revne med en skuffe under. For-
målet var selvfølgelig at opkræve penge af folk og fæ, som passerede broen. Taksterne 
kan stadig ses på et skilt i skænkestuen. Langbordet er også intakt med revne og 
skuffe. For at påminde de rejsende at betale for brug af broen havde man i beyndelsen 
af 1800 tallet opstillet to mandshøje figurer af Burmand og Holger Danske på hver side 
af broen form-entlig med den hensigt at gøre de vejfarende opmærksomme på at 
erlægge bropenge i revnen i langbordet i skænkestuen.

     Fiskehuset og Slæbested
Fiskehuset er opført i 1965 af den legendariske fiskemand Ajnor Olsen i det tidligere 
slæbested, som blev fyldt op med opgravet havbund fra den nye bro med sluserne - 
bygget i 1964. Fiskehuset er berømt for sine fiskefrikadeller, og står i dag som et momu-
ment over det fiskeri, der engang var et vigtigt islæt i Norsminde Havn. Der har været 
talt op til 16 fiskekuttere, da fiskeriet var på sit højeste. 

           Købmandsgården, handelspladsen og pakhuset
I midten af 1800 tallet havde Norsminde sin storhedstid. Masser af træ, kvæg og foder-
stoffer udskibedes til Tunø og Samsø, men også til fjernere mål i Norge og Sverige. Den 
driftige Aarhus-købmand Hans Broge opførte derfor i 1854 Norsminde Handelsplads. 
Der var til forretningen tilknyttet 8 kommiser og 12 kuske med tilhørende heste og 
vogne. Desuden var der stort lager i flere stokværk beliggende på sydsiden langs den 
nuværende vej til yachtklubben bag købmandsgården. Havnen i Norsminde var helt op 
til 1830´erne lige så betydningsfuld som Aarhus havn. Den senere Kgl. Bygningsinspek-
tør og arkitekt på det nuværende Christiansborg genopført 1907-1927 – Thorvald 
Jørgensen – er født 1867 på handelspladsen i Norsminde og ligger begravet på Saksild 
Kirkegård.

 

     Mindestenen 1292 –1992 - ud for kroens store sal mod havnen.
Første gang man ser navnet Norsminde på skrift er i 1292, hvor kong Erik Menved d. 16. 
marts gav Kannikerne i Aarhus lov til at opkræve skat af de skibe, som anløb den natur-
lige havn i Norsminde. Man fejrede 700 års jubilæet for denne begivenhed i 1992.

      Kirkeruinen.
De simpelt stablede mursten og munkesten på bakken skråt overfor kroen stammer fra 
Kysing Kirke eller Meden Kirke, som den også benævnes. Den er bygget samtidig med 
Aarhus Domkirke i løbet af det 12. århundrede. Det vides ikke eksakt, hvornår kirken 
blev nedlagt, men der var tilknyttet præst til kirken i Norsminde frem til 1790. Der hørte 
naturligvis en kirkegård med til kirken og den var bevaret helt frem til 1850-erne. I 1849 
kom daværende kromand i Norsminde, Hans Sørensen Alrøe, hjem fra Tre-års-krigen og 
så med stigende bekymring den lokale kirkebygnings forfald. Sammen med to andre 
veteraner fra samme krig blev de sidste sten fra den gamle kirke i 1875 stablet og 
bundet med cement. På toppen af ruinen rejste man i respekt en buste af Frederik 
Syvtal, som jo var konge under Tre-års-krigen. Hans Sørensen Alrøe, som var møllebyg-
ger af profession, renoverede i 1856 den oprindelige krobygning fra 1693 til nuværende 
udseende.

      Krohaven.
Fra 1913 til 1932 anlagde H.W. Alrøe krohaven i en nedlagt grusgrav. At han ikke var helt 
almindelig, bliver man mindet om allerede ved indgangen til haven, hvor man til højre 
har en sten, som fortæller at Hans Tveskæg i 1947 fyldte 50 år. Gravhøjen i det sydøst-
lige hjørne er en hyldest til hans far – Hans Sørensen Alrøe – som i 1927 ville være fyldt 
100 år. Rokkestenen med en sten på hver side i den øverste have mod syd, symboliserer 
Fyn og Sjælland. Jylland i midten med Sønderjylland (rokkestenen) der skiftevis hælder 
til Danmark og Tyskland. Nordensmonumentet i den øverste have måtte desværre vige 
pladsen for den nye værelsesfløj i 1989. Imidlertid kan man på muren ved den store sal 
– opført 1933 – se to friser af hhv. et vikingeskib – Gokstadskibet – og sentensen 
”Norden forenet ved broderskab og kærlighed” måske en kongstanke hos salig H. W. 
Alrøe (død 1965). I den nederste have kan man endvidere se Danmarksmonumentet 
med ”Mor Danmark” symboliserende Sønderjyllands hjemkomst.

I 1929, da fabrikanten fyldte 50 år, støbte han en cementvase med en omkreds på 
næsten 5 meter prydet med små barnehoveder hele vejen rundt. 
Den mest berømte af fabrikantens værker er dog den roterende elefantgruppe. I 1931 
havde H. W. Alrøe 25 års jubilæum som maskinfabrikant. Det skulle fejres, men hvor-
dan? Ideen fik han, da han så et blomsterbed, hvor den ene halvdel trak efter solen og 
den anden halvdel lå hen over plænen. Og hvad gjorde tusindkunstneren Alrøe så? Jo, 
han støbte en rund cementblomsterkumme. Det blev så 6 elefanter´s lod at bære 
kummen. Samtidig satte han så 4 elefanter op mellem blomsterne i kummen. De dre-
jede så rundt om sig selv alt imens de nederste elefanter sindigt bar kummen rundt ved 
hjælp af en speciel gearet motor samt en bagaksel fra en udrangeret Ford T. Sådan gik 
det altså til at Vorherres sol kom til at skinne ligeligt på alle blomsterne i kummen. 
Under omlægning af haven i 2005 måtte elefantgruppen imidlertid vige pladsen, og  i 
dag befinder den sig i en privat have i Norsminde.

       Skænkestuen på kroen. (Adgang gennem hovedindgang og receptionen.)
Den store handelsaktivitet på havnen smittede af på kroen. Mange søfolk fordrev 
ventetiden på bedre vejr med rafling og kortspil i skænkestuen med tilhørende kaffe-
puncher. For at undgå at skipperne gik udenfor for at tjekke vejret opsatte kromanden 

en vindrose under loftet i skænkestuen. En viser var forbundet med en vejrhane på 
taget, så skipperne hver gang de lagde nakken tilbage og sagde skål, kunne forvisse 
sig om, hvor vinden bar hen.  En kopi af vindrosen kan stadig ses i skænkestuen 
sammen med det originale langbord og et bornholmerur, hvis urværk stammede fra 
tårnuret på Moesgård og derfor var indstillet til at ringe hver 6. time. Tårnuret ringede 
så højt at det kunne høres over syv kirkesogne, så fæstebønderne kunne høre, hvornår 
de skulle møde på Moesgård. Denne funktion er senere frakoblet. Men den enlige viser 
stadig de hele timer. Skænkestuen er i dag hjemsted for Norsminde Bylaugs møder. 
Laugsrøddernes plads er markeret med en messingplade for hver: Herolden for 
bordenden, Protokolmester, Vagtmester, Skatmester og Forrådsmester. Finder én af 
rødderne en ”uvedkommende” gæst på sin plads, - ja, så koster det en omgang til hele 
skænkestuen. Væggene prydes af portrætter af fhv. Oldermænd i Norsminde Bylaug.

11   St. St. Blicher på kroen. 
St. St. Blicher (1782-1848) tilbragte det bedste af sin 
ungdomstid i Randlev, hvor faderen Niels Blicher 
var en højt respekteret præst. Under en havjagt til 
Tunø kom han med sine jægervenner i vanskelighe-
der og måtte søge nødhavn i Norsminde. Et maleri 
på kroen – i receptionen – viser Blicher for enden af 
langbordet i skænkestuen med geværet hængende 
på en krog ved døren ind til et andet lokale, hvor 
dansen går. En af kromandens døtre varter selska-
bet op. Historien fortæller at Blicher denne aften 
blev forlibt i kromandens datter. Han skrev senere 

digtet ”Firkløveret” om episoden. Et af versene lyder: ”Mig tykkes hartad som det var 
igaar, vi svang Hadsherredspigerne i dansen med friske roser i lyse haar og kælne øjne 
under blomsterkransen.”

      Keglebanen,  som nu er nedlagt.
Mangen en firmafest er startet med en pot kegler og mange drenge har tjent deres 
første lommepenge ved at være keglerejser på kroens keglebane. Den blev bygget i 
forbindelse med udvidelsen i 1938 langs med parkeringspladsen mod fjorden. Den 
måtte imidlertid vige pladsen, da man i 1979 byggede det nuværende Brasserie og 
vinkælder samt 10 dobbeltværelser og et par mødelokaler. Et billede, som hænger i 
mellemgangen ved mellemsalen,  viser Norsminde med keglebane fra 50´erne.

Storhedstiden slutter.
Med indvielsen af jernbanen fra Aarhus til Hou i 1884 var Norsminde´s storhedstid 
forbi. Handelen sygnede hen og i 1888 lukkede kroen. Den blev i 1932 genåbnet af den 
fremsynede kromand Hans Waldemar Alrøe, født 1879 på kroen. H. W. Alrøe med det 
karakter-istiske tveskæg har på mange måder sat sit fingeraftryk på kroen og dermed 
byen. Fabrikanten, som han yndede at kalde sig, var lidt af en ”Ole opfinder”. I 1909 
var han således repræsenteret på landsudstillingen i Aarhus med en langhalmstærske-
maskine, som han fik diplom for. Han drev på matriklen et maskinværksted, der 
konstruerede alt fra sækkeløftere til ligkister og langborde.

 

HISTORIEN OM NORSMINDE FRA 1292

Obs: Er du blevet nysgerring efter at vide mere om Norsmindes historie, kan vi anbe-
fale Norsminde Bylaugs to historiske bøger på  www.norsmindebylaug.dk

Husker du nogle vigtige begivenheder eller steder i Norsminde, som vi ikke har nævnt 
og som du syntes vi bør omtale, kan du skrive til os påwww.norsmindeforfuldesejl.dk 
og vi vil opdatere folderen med dine oplysninger. 

Keglebanen til højre

Købmand, handelspladsen, pakhuset og slæbestedet. 1901
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