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    Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Fra pakhus til palæ

På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om op-
hævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne, der tildelte køb-
stadsrettigheder til byerne, og det betød, at bønderne kun måtte afsætte deres varer 
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til købstadens købmænd. Strengt taget blev dette indført for, at kongen kunne kræve 
skat af bønderne og købmændene.   
Fra 1600-tallet og helt frem til 1851 sørgede en konsumtionsbetjent i hver købstad 
for at opkræve afgiften. Men herefter dukkede der driftige handelsmænd op. De 
byggede pakhuse ved de danske kyster, og så begyndte de at handle med bøndernes 
varer. Til stor fortrydelse for de velaflagte købmænd i købstæderne. Der blev bygget 
pakhuse i Norsminde, Hou, Amstrup og Snaptun. Nærhed til søvejen var vigtig, lan-
devejstransport var nemlig vanskelig og kostbar. Pakhusene i Norsminde og Am-
strup blev (i 1854) bygget af købmændene Lisbjerg og Ree, men pakhuset ved Am-
strup overlevede kun i 50 år. Da jernbanen mellem Horsens og Odder åbnede den 
14. maj 1904, blev det langt lettere for bønderne at få deres varer transporteret til 
byernes slagterier og møllerier. Derfor lukkede pakhuset ved Amstrup. En tid var 
her købmandshandel og gæstgiveri, men i begyndelsen af 1900-tallet blev pakhuset 
solgt til fængselsvæsenet, som anvendte bygningerne til psykopatforvaring (som det 
hed dengang).

         
søvejen var vigtig, landevejstransport var nemlig vanskelig og kostbar. Pakhusene i 
Norsminde og Amstrup blev (i 1854) bygget af købmændene Lisbjerg Odder Der-
forlukkepakhuset 
30. juni 2000 blev fængslet lukket. I dag er det i privat eje, og sporene efter det tidli-
gere pakhus er stort set fjernet. Selvom Kulturarvsstyrelsen og Århus Amt havde ud-
peget pakhuset som et bevaringsværdigt kulturminde, så blev det ombygget til palæ. 
Der er gennemført nybyggeri tæt på strandkanten, flere af husene har fået glaserede 
tagbelægninger, og al bevoksning er fjernet, så bygningsanlægget   dominerer det 
naturskønne område. 
Ikke mindst derfor er det vigtigt at beskytte resten af Jensnæs. Det tidligere pakhus 
ligger ved et havområde (Amstrup Red og Lerdrup Bugt), hvor internationale re-
striktioner er indført for at beskytte fuglelivet. Desuden ligger pakhuset tæt på den 
store Sondrupfredning.
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Fængslets hovedbygning, som den så ud, da den blev solgt.

De gamle veje og stier

Der er andre bevaringsværdige elementer. Før dæmningen til Alrø kom i 1931, var 
der ikke stor trafik fra Amstrup og sydpå. To veje førte ud til husene og gårdene syd 
for landsbyen. De to vejforløb eksisterer stadig, men der skal værnes om dem. I den 
vestlige ende af Amstrup Vestergade begynder den vej, som gennem flere hundrede 
år førte ud i kanten af engen (forbi ejendommene på den vestlige havskrænt). Helt 
frem til nyere tid er denne vej blevet brugt som postvej. Nu gøres der enkelte steder 
forsøg på at lukke vejen - og dermed nedlægge den, hvilket vil være et kulturtab.
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       Gammelt kort over området  
                                    
Den  anden  vej ud  mod Jensnæs forløb forbi Højgaard i Amstrups sydlige del, og 
ved den store poppel svingede den svagt til venstre og fulgte et forløb, som oriente-
rede sig mod Lerdrup Vig. Vejen førte forbi flere ejendomme ud til Jensgaard og 
Amstrup Skovgaard. 
To veje (måske tre) førte til Amstrup nordfra. Den ene bruges hver eneste dag - det 
er den nuværende asfaltvej. Den anden forløb omtrent, hvor stien fra Amstrup Ve-
stergades vestlige ende fører op til Baunbjerg (og dermed til Aalstrup). Det var ad 
denne vej, man tog til Horsens. Den tredje vej forbandt Amstrup og Halkær.
Her skal også nævnes den gamle sti, som fangerne etablerede på og nedenfor skræn-
ten syd for fængslet. Her kunne de, når de fik besøg, finde fred til at nyde den 
skønne udsigt over Amstrup Red - og hinanden. Det er ikke så sært, at den hed 
”Kærlighedsstien”. I dag er der ikke meget tilbage. Stien er faldet sammen flere ste-
der, og bevoksningen har fået overtaget. Der er stadig spor af de gamle bænke, der 
var opstillet flere steder. Man har forsøgt at få stien genetableret, men Aakær Gods, 
som ejer området, vil ikke give tilladelse, da man ønsker at skåne skrænten. Det vil 
dog være et kulturtab, hvis stien helt forsvinder.

Alrødæmningen 

I 1929 blev det besluttet at gøre Alrø landfast med Jensnæs. Bakken syd for Am-
strup blev gennemgravet (stedet er det, man i daglig tale kalder for ”udgravnin-
gen”), og jorden kørt til dæmningen i tipvogne som fyld.
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Der arbejdes på dæmningen i januar 1930.

Dæmningens sider blev sikret med store sten, der blev lagt på plads fra en pram.
Den åbnedes den 10. juni 1931.
Når det blæser kraftigt, og vinden er i det ”rigtige” hjørne, bliver det  højvande i 
Amstrup Red, somme tider så meget, at tangtotter hænger fast i de nedhængende 
grene ca. 1 meter over dagligt vande. Der er ikke enighed blandt eksperterne, om det 
skyldes manglende gennemstrømning i Alrødæmningen. Resultatet er, at hele engen 
omkring Aakær Å’s nedre løb bliver oversvømmet.

Højvandet har efterladt tang i træets grene.


