
På Mårslets-Bladets forside ses et 
billede af kildevældet i Vilhelmsborg-
skoven nær Oddervej. Til fods kom-
mer man til kilden ved fra Vilhelms-
borg at følge Vilhelmsborg Allé gen-
nem skoven til den gamle Odder lan-
devej, eller ved efter broen, der i 
Langballe fører Oddervej henover 
Langballevej, at følge cykel- og gang-
stien til højre mod Vilhelmsborg Allé. 
Vil man besøge kilden med bil, er det 
kun muligt ved at køre mod Beder og 
i lyskrydset før butikstorvet at dreje 
til venstre ad den gamle Oddervej. 
 Kildeudløbet er fra 1840 - det årstal 
står der på den store halve møllesten, 
der er en del af stenopbygningen om-
kring kilden. Men hvem etablerede 
udløbet af kilden her og hvorfor? 
 I 1830 indså lensbaron Ove Gylden-
krone på Vilhelmsborg, at skulle han 
have økonomisk udbytte af sine sko-
ve, måtte han ansætte en forstmand. 
Derfor søgte han en skovrider til at 
tage sig af Vilhelmsborgskoven, Hør-
ret skov og Fløjstrup skovene, der 
strakte sig fra Moesgård til Marien-
dal. 
 En ung, nyuddannet skovrider, den 
22-årige Peter Schrøder, hørte om 
stillingen, sadlede straks sin hest og 
red om natten fra Haderslev til Vil-
helmsborg, som han nåede næste 
morgen. Han fik foretræde for baro-
nen, søgte pladsen og fik den. 
 For første gang fik Vilhelmsborg en 
skovrider. Peter Schrøder var skovri-
der til sin død i 1877, hvorefter søn-
nen Henrik Schrøder blev hentet til 
Vilhelmsborg som ny skovrider. Da 
han døde i 1912 blev hans søn Eiler 
Johannes Schrøder godsforvalter og 
skovrider indtil 1922. Far, søn og 
sønnesøn, skovridere i 92 år under 4 
baroner, er de eneste skovridere i Vil-
helmsborgs historie. 
 Peter Schrøder fik skovriderbolig i 
den dengang 3-længede, hvidkalkede 
o g  s t r å t æ k t e  b o n d e g å r d 
’Frederiksdal’, der lå i den østlige 
ende af Vilhelmsborgskoven. På 
gårdspladsen var der som på alle går-
de en brønd, men det skete ofte, at der 

ikke var vand i brønden. Og det var 
uheldigt, hvis familien var midt i en 
storvask, eller der bare skulle pumpes 
vand op til kaffen. 
 Peter Schrøder havde oppe i Vil-
helmsborgskoven bemærket en kilde, 
og i den var der altid vand. Han lod 
kil- 
 
den lægge i rør, der blev ført frem til 
Oddervej nær Frederiksdal, og herfra 
kunne skovriderfamilien så hente 
vand, når brønden på skovridergården 
var tør. 
 Omkring kildeudløbet, der var et 
gammelt kanonrør, lavede Peter 
Schrøder et lille anlæg. Han plantede 
bl.a. 4 bøgetræer - kun ét af dem står 
tilbage. De andre er gået til og ses i 
dag som store stubbe. Også resten af 
det dengang smukke anlæg er i dag 
væk, men mange ældre kan endnu 
huske, at det var her. Kærlighedskil-
den blev stedet også kaldt, for det var 
her man satte den elskede stævne. I 
flere år gik elever fra Beder Gartner-
skole om morgenen en tur til kilden, 
og også elever fra Landbrugsskolen 
brugte kilden som mødested. 
 Der var opgaver nok for den nye 

skovrider at tage fat på i 1830. Det 
første han gjorde, var at inddele sko-
vene i afdelinger. Dér, hvor hjørnerne 
af afdelingerne mødtes, lod han op-
sætte granitsten med afdelingsnumre-
ne indhugget med romertal. I Vil-
helmsborgskoven er der bevaret 3 af 
disse gamle afdelingssten fra 1830, og 
i Hørret skov finder vi 2. 
 Da Ove Gyldenkrone i 1824 som ny 
lensbaron havde overtaget baroniet, 
var der ingen hovedbygning på Vil-
helmsborg - de to tidligere baroner 
havde haft bolig på Moesgård, som 
efter Gyldenkrones fallit i 1822 var 
gået tabt for familien. Det var hårde 
tider for landbruges og baronen var 
fattig, så det blev først i 1843, at Ove 
Gyldenkrone fik bygget ny hovedbyg-
ning - den nuværende. Men da han 
vidste, hvor bygningen skulle ligge, 
lod han i 1830 skovrideren begynde 
en indretning af parken, hvor der blev 
plantet sjældne træer. Så vidt vides, er 
der i dag ingen af de først plantede 
træer tilbage - det sidste var blodbø-
gen ved Giberåen, der ødelagt af stor-
men blev fældet for få år siden. De 
ældste træer i parken i dag er nogle 
bøgetræer plantet af Peter Schrøder i 
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1845.  
 I 1838 købte Peter Schrøder af ba-
ronen de 2 gårde Frøkærgården og 
Tranbjerggården. Han brød Frøkær-
gårdens bygninger ned og lagde jor-
den ind under Tranbjerggården. Selv 
om der således ikke siden har været 
nogen Frøkærgård i Mårslet, har nav-
net levet videre og ca. 130 år senere 
givet navn til bebyggelsen Frøkærpar-
ken. 
 I 1840 anlagde Peter Schrøder 
skovrider-familiegravstedet på Mår-
slet kirkegård. Hans bror var den før-
ste, der blev begravet her. Senere 
fulgte hans forældre, hans kone og en 
datter, inden han selv døde i 1877 og 
fik sit sidste hvilested her. I familie-
gravstedet, der ligger ved kirkegårds-
diget ud mod vejen ’Ved Kirken’, er 
der i alt 10 begravelser. I 1998 over-
tog Mårslet kirke gravstedet som be-
varingsværdigt. 
 Efter Peter Schrøders død blev søn-

nen Henrik hentet til Vilhelmsborg 
fra et skovriderembede ved Dronning-
lund Storskov. Han havde lært skov-
brug på Wedelsborg på Fyn. Henrik 
Schrøder føjede i 1880 endnu en gård 
til Tranbjerggården, som han derefter 
solgte i 1881. Omring år 1900 blev 2 
af længerne på Frederiksdal revet ned 
og i stedet blev den nuværende 400 
m2 røde teglstensbygning opført. Her 
boede skovriderfamilien til 1922. 
 Eiler Johannes Schrøder blev efter 
faderens død i 1912 hentet til Vil-
helmsborg som skovrider fra en stil-
ling ved Gl. Estrupskovene. Han kom 
kun til at virke i 10 år. Da baroniet 
Vilhelmsborg i 1921 blev frikøbt som 
fri ejendom, fik skovrideren sin opsi-
gelse samtidig med, at den daværende 
baron satte Vilhelmsborg til salg. Ved 
afrejsen fra Frederiksdal i 1922 er 
familiens initialer og årstallene 1830-
1922 indridset i en rude, som der i 
dag værnes om på Frederiksdal.   

 I 1930’rne udlejede godsejer Lars 
Hviid Frederiksdal, og der blev da 
indrettet kro i bygningen - Tyro-
lerkroen, der også eksisterede under 
besættelsen. Siden blev bygningen 
udlejet til tegnestue, og i 1972 købte 
lejeren, arkitekt Ib Møller, bygningen 
af godsejer Knud Hvid - det var året 
før Knud Hvid solgte Vilhelmsborg 
til Århus Kommune. Ib Møller er sta-
dig ejer af Frederiksdal. 
 Trods de store omvæltninger består 
kilden stadig. Der er i dag ikke meget 
vand i udløbet, men det skyldes nok 
mere manglende vedligeholdelse end 
manglende vand - men hvem skal 
egentlig vedligeholde kilden? Er det 
kommunen, der ejer Vilhelmsborg, er 
det Frederiksdals ejer, er det det kom-
munale skovvæsen eller nogle helt 
andre? 
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