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Godsejeren er bondefødte Hans Rosborg, der i perioden var ejer af det jydske gods Frisholt nær Bjerringbro 
og Viborg og som ligesom et stort antal andre godsejere af Danske Kancelli var blevet påbudt at bistå til 
skabelsen af et nyt stort topografisk og etnografisk opslagsværk over det danske land ved at indsende en 
beskrivelse af sit lokalområde. 

Rosborg tog i modsætning til de fleste af de adspurgte godsejere opgaven meget alvorligt og afleverede en 
langt mere fyldig og detaljeret beskrivelse end gennemsnittet (der typisk ikke indleverede mere end 10 
sider), hvilket betyder, at så godt som samtlige af godsejerens iagttagelser, erfaringer og meninger om 
Frisholt gods' land og befolkning er taget med i hans beretning. Her må man imidlertid være kritisk over for 
hans mange lettere forudindtagede/fordomsfulde udtalelser. 



 

 

SIEUR HANS ROSBORGS PARTIKULÆRE RELATION. 

 
/1/ Deres excellence, høj- og velbårne hr. geheimekonferensråd og oversekretær, nådige herre. 

Nørrejylland af sit begreb kan lignes ved en flak eller flyvende ørn. Næbbet kan bemærke Skagens Rev, 

halsen Vendsyssel, den højre vinge ved søsiden Fladstrand1 og Hals, som Limfjorden har sin ind- og udgang fra 

havet til og forbi Ålborg. Siden Mariager Fjord fra havet går næsten 3 mil op til Hobro, og der endes ved søndre 

side af denne fjord Mariager, øst og nordøst bedre med fjorden Hadsund toldsted og færgested. Udi samme fjord 

fanges nogen flyndere, kaldes “Riske Bøtter”2, hornfisk og deslige til pågrænsendes fornødenhed men ikke så 

overflødigt, at deraf synderligt sælges. 

Mere i sydøst Udbyhøj. Der er færgesteder på begge sider over fjorden, indsejler små fartøjer 4 mil op til 

Randers, men skal losse ved Mellerup. Der er grundt, som jeg ikke ved om kan udmudres. Holdes til losningen en 

del store pramme af Randers borgere. Samme kanal går op i landet (i sønder fra bemeldte Udbyhøj, der [hvor] den 

går i havet) til Silkeborg, som den har sit udspring af nogle store ferske søer tilhørende Silkeborg og kongen. 

Fra Randers er gået op i samme kanal nogle små pramme med fyrrebygningstømmer til folket op bedre i 

landet, har taget tilbage brændeved og klyntørv nu på nogle år. Siden vandene år efter andet forsvinder, kan disse 

små pramme ikke have gang, ikke heller strømmen kan udmudres. Den er på mange steder begroet med store 

kampesten, adskillige grunde, over det vandet er forgået. 

På ditto strømme en mil sønden Randers, tilhører Frisenvold og grev Reventlow, findes en mægtig skøn 

laksegård. Over strømmen fanges mangfoldige skønne laks, [som] kaldes Randers-laks, fordi borgerne køber de 

fleste af fiskene ved Frisenvold. Randers-borgerne har vel og fiskegårde 

/2a/ på ditto strøm ved Randers udi adskillige slag eller kroge, men ikke de må sætte over strømmen fra Udbyhøj 

til Frisenvold 5 mil af årsag, samme fiskerier har i gammel tid været en kongelig regalie til Dronningborg Slot. Er 

dog mod loven, som allernådigst tillægger enhver lodsejer frit fiskeri for sin grund og ejendom ad midtstrøms. 

Endnu opbedre på ditto strøm findes en fiskegård til Østergård, hr grev Frijs tilhørende, men der falder 

ikke så overflødig fisk af laks, ørreder, helt, gedder og ål, som ved den første grev Reventlows fiskegård. 

Disse 2 gårde hindrer, [at] der ingen fisk kan opkomme i Gudenåen kaldet, [som] har tilforn været den 

største kanal, der har været i landet for andres grund, fornemlig siden vandene er forsvundet. Tilforn, [da] der var 

fyldte vande, gik nogle få fisk udenom gårdene op længere i Gudenåen til Silkeborg. 

Randers, som ligger på samme strøm, en ganske god købstad. Har sin rigelige næring af landet trindt 

omkring samt sejladsen til og fra. Til byen er ganske gode markjorder; formuende og bemidlede mænd. Af en 

vandkilde midt i byen, [som] kaldes Godkilden, tages det meste vand til det berømmelige Randers-øl. Efter rygte 

skal i fordums tider være vise kvindfolk, som af dette vand bryggede øllet for al byen. Når det stod i den rusende 

gære, samlede disse kvinder dem rundt omkring gildekarret. Med en øse-træskål, rørte [de] om i karret. Enhver 

skulle derpå drikke en føje måde af ditto øsekar. I det samme ved hver en drik hujede og skrålede de ganske højt i 

hver andres munde. Skulle bemærke så meget, at alle dem der drak af øllet ville lystigt glæde dem med rusen, 

kvæde og synge. Jo mere de drak, jo mere tørstede de, og jo mere de ville drikke. 

Imidlertid er dog Randers-øl kommet i rygte med Randers handsker, at trindt omkring byen for nogle mil, 



 

 

når der 

/2b/ på landet skal være bryllupper, gilder og deslige, er slige værtskaber ikke udi reputation uden dertil er hentet 

(om det end er 4 à 5 mil derfra) en 3 eller flere tønder Randers bur-øl3 kaldet til værtskaberne. Når den gode øl er 

drukket, har værterne gemenlig et par tønder egen landsby-øl til slukefter, som da og kan drikkes for Randers burøl. 

Byens situation, herligheder, antikviteter og beskaffenheder bliver vel nærmere forklaret af gejstligheden 

og andre vedkommende. 

Omliggende bønder ved navn nævner denne by “Rayis” og ikke Randers, liggende under Dronningborg 

amt. 

Med den store hav fra fornævnte Udbyhøj under Dronningborg og Kalø amter findes adskillige 

bøndergårde og bønderbyer. Foruden deres avl og bjergning, som er således noget godt jord, noget ondt og ringe, 

dog ingen synderlig sandflugt jeg kender, har folket nogen næring fra havet med fiskeri udi bundgarn, sild, 

hornfisk, flyndere, små torsk, makreller og deslige. 

Bønderne har og[så] nogen næring ved søen, som der findes en god ankerbund, [der] kaldes Rygårds 

Strand, lidt mere sydøst Fjellerup Strand. Med denne havside bor nogle formuende bønder, handler med andre 

bønder om favneved, korn, mel og deslige varer, [efter-]som havet derfra at sejle til Norge, Sverige, København og 

andre steder er ganske bekvemt. 

Findes de formuende folk, mesten grevskabet Løvenholms bønder, der selv bygger fartøjer, dem så store, 

at de lader dem fragte på Island. Bruger vel og[så] nogle små købenskaber i husene, dog incognito. 

På samme ort har været de bedste byhaver, jeg har kendt i landet, men nu såvel der som andre steder tid 

efter anden forgår og formindskes. 

Længere i sydøst under bemeldte Kalø amt ligger Grenå, en liden købstad, [som] regeres af en byfoged, 

som tillige er 

/3a/ herredsfoged i Nørre herred. Byen ligger straks vesten [for] det store hav. Straks sønden om byen kommer en 

å fra et fersk vand, kaldes Sundet.4 Samme å har været en havn for indvånernes små skiberum. Af havet er ditto å 

opfyldt og sammenskyllet i munden, som den går i havet. Kunne lettelig opmudres og gøres bekvem til fartøjer, 

men indvånerne i samme liden købstad formår det ikke. Byen skal være ganske fattig, uden synderlig næring. Som 

byen ligger på en afkrog i landet ved havsiden, der skal ej heller være synderlige markjorder til ditto by, uden hvis 

der gives skat af lige med andre bønder. Indvånerne de fleste er håndværksfolk, som med deres arbejde rejser til 

markederne i landet. 

Til ditto by ved jeg ikke er noget synderligt fiskeri. Havet dertil næsten grænser, findes idelig vredt af øst, 

nordøst og sydøst, heller ingen ankerbund. Deres fartøjer, der haves, går de ind 2 mil nordbedre ved Fjellerup eller 

i Randersfjordmunden ved Udbyhøj. 

Nordøst fra Grenå udi havet 7 mil fra land ligger et ejland, Anholt kaldet, hvis beskaffenhed findes 

beskreven i Peder Paarses Rejse fra Kalundborg til Århus.5 Indbyggerne der 4 gårde og boliger har slet og ringe 

jord. Nærer dem af strandgods. Når det går ilde for andre, går det vel for dem. Så og af nogen fiskeri og sælhunde, 

som lægger deres hvalpe på landet. 

Præsten på ditto land er benådet for sit kalds ringhed med kongetienden af Karlby sogn straks ved Grenå 



 

 

udi Nørre herred, at han en gang om året med båd må til Grenå at tage mod sin indkomst. Hænder sig ofte, [at] 

han kan ikke kommer tilbage ½ eller ¼ år. I den tid degnen eller etatsråd Rostgaards forvalter og birkedommer på 

/3b/ landet læser en prædiken i kirken af Huspostillen.6 

Frembedre med havet i sønder ligger en liden købstad, Ebeltoft, alt på ørnens højre vinge. Samme 

købstads jorder er ringe, fattige sandbjerge og bakker. Det meste haver byen fra en sædegård, Skærsø Stamhus 

(administreres nu af admiral Rosenpalm7) mod afgift. Til ditto by er fast ingen synderlig græsning, slet ingen 

ildebrand, ingen synderlig næring uden for 2 à 4 borgere, som handler med bønder. 

Til samme købstad er indsejling udi den såkaldede Ebeltoft Vig, dog ingen god ankerbund. I krigstider er 

samme vig ganske nyttig for kongens fregatter, at de der kan indløbe og være under beskærmelse for kapere. [Når 

de] Ligger der at indtage proviant, ingen kaper tør lettelig understå sig at indløbe i samme vig, som det ikke er godt 

at komme der ud fra med alle slags vinde. Indløbet til vigen er så engt, at den kan beskydes fra begge lande. Vigen i 

sig selv er omtrent til lands en 3 à 4 mile trindt udi sit begreb. 

Til ditto købstad er nogenledes fiskeri udi samme vig, små torsk, hornfisk, flyndere, nogle få hummere udi 

bundgarn samt ål udi gårde om med vig-siden; ditto fiskeri er ikke uden ganske knapt til byens fornødenhed. Byen 

er under Kalø amt ligesom Grenå, og under Mols herred. 

Talen udi samme Mols herred, Sønder herred og Nørre herred falder noget vanskelig, at den venstre 

ørnevinge fast ikke kan forstå den højre, om de taler med hverandre. Den højre vinge siger til præsten: “Vor har 

haar gifven os en liden hielpin, hör i, hör i, den skuld vii har vand paa” (det betyder: et spædbarn at døbe); den 

venstre vinge siger: “Guj har gifven os it barn, den skal vii paa söndag ha döbt”. Den højre vinge, fornemlig Mols 

herred 

/4a/ og denne købstad, når der spørges om nyt fra Ebeltoft og landet i den egn, svarer indvånerne: “Vii har ingen 

nit, mens nu i Julen, nye aars man, gick de unge Kal huer med en biis omkring i Staden Efveltofft. Saa skeed di en 

gang for huer mands dör, og de skeed 2 gang for bye fogdens dör”. “Ø” kan de ikke nævne, som for eksempel Kalø 

siger de “Kalle”. Spørges efter videre nyt, svares: “Hör i, hör i, der var brellup i Kongsgaard paa Mols, der var saa  

mange daalfolck til brellup, der var en paa Præstens kone fra Efveltofft, der var en paa byefogdens kone, der var 2 

paa Christian Mörckes dötre og en paa Jens Elesegaards datter”. 

Spørger man, hvem kom ind ad døren, svares: “En paa pigerne og paa Karlene”. Spørges: “Hvor agter I jer 

hen”, svares: “Hör i, Hör i, a wil til Standen Gröne om a kand faae lick til”. Spørges: “Hvorledes kan i pløje og beså 

disse bjerge og bakker”, svares: “Er hand Tang op ad, saa er hand læt ned ad, det gier os indted. Naar hand icke 

kand plöyes, kand hand grafvis”. Spørges, hvoraf de dem nærer, svares: “Af ollen” (det er ålegårdene, der de får ål  

i ved havsiden). Spørges om deres kreaturer, svares: “Saa gus bev Kier (deres ord), vii har icke meere end en Koe, 

der har icke vore Tier paa hendis Rig 3 Samfeld aar (ikke løbet med tyr 3 år), og kunde var kon icke veif (væve) fick 

vii icke feen (føden)”. Med flere forvent sprog, der bruges. 

Østen og nordøst fra Ebeltoft ligger et ejland ubebygget en mil fra landet, [som] hedder Hjelm, hr. greve 

af Scheel tilhørende, derpå han holder stutterihopper og overfører på båd bonden en beskiller (???) om 

sommeren, når den tid er. 

Ditto ø er liden med små buskadser; nylig jeg ikke rettere ved, har hr. greven ladet bygge et hus på 



 

 

/4b/ ditto ø og besat øen med harer, [som] ynglede i største mængde. Husmanden har opsigt med, [efter-]som der 

falder mængde vandfugle på øen, at skibsfolk der sejler forbi med både ikke skal gå på landet at øde vildtet og 

forhugge buskadset. 

Fordums tid havde Marstig8, som var i ord for at have dræbt kong Erik i Finderup Kirkelade, ladet bygge 

sig et slot og befæstning til sin beskærmelse, da han for mordet blev eftersøgt. Dette slot parerede i havet, 

gemene mand derover siger til hinanden: “Nu har Hjelm fået horn”. Dog ved jeg ikke, [om] der nu findes nogen  

synderlig mur af samme slot. 

Bedre i sydøst ligger en ø og kirkesogn kaldet Helgenæs land, fast med Mols herred en liden stribel, som 

en bred vej derfra, under Mols herreds provsti. Er et godt frugtbart land til korn. Dog høje bjerge, som på Mols, 

godt fiskeri fast trindt omkring landet af havet små torsk, sild, hornfisk, makrel, ål og skelfisk, der falder i mængde, 

som indvånerne ved ej andet navn til uden at kalde dem “Kuder”. 

Hændte sig, [at] en helbo med samme fisk sejlede fra landet 2 mil til Århus over havet med en båd, gik 

med en sæk fuld på ryggen ad gårdene og råbte, om nogen ville købe Kuderne. Spurgte en forhen bekendt 

rådmands-kæreste helboen: “Hvad har I mand at sælge”. Helboen svarede: “Kuder”. “Fy det skarn” siger 

madammen, “hvi taler du så skammelig”.9 Befalede hendes krambodssvend købe en skæppe, kostede 2 skilling. Da 

helboen stod og tilmålte krambodssvenden disse muslinger, kom madammen dertil, søgte ud af sækken de største, 

og ville 

/5a/ have skæppen toppet. [Så] Siger helboen: “Moer, det gaar saa gus blukier icke an, Kuder skall Striges”. Efter 

deres tale med flere forvent (???) ord, som dette ejland bruger, ligesom Mols herred. 

Mere i sønder til vester, en indsejling kaldes Kalø Vig. Der indgår fartøjer og køber favneved og tager fra 

Kalø fedevarer fra hollænderne, korn og deslige. 

Mere i sønder, sydøst under Havreballegårds amt, ligger Århus, en ganske god handelsstad til lands og 

vands. Har en god ankerbund. Dog i det store hav Ren kaldet, har større fare af østsydøst og østnordøst, når 

stærke vinde falder. Har vel udi åen fra Århus Mølle, som går gennem byen og i havet, en liden havn, Mindet 

kaldet, som skiberummene kan retirere dem ind i, når de ikke stikker for dybt. Samme Mindå eller åmunden har 

været af havet ofte efterskyllet. Dog tid efter anden med mudderpramme igen udmudret. Dog kan i fald-vande 

ingen skiberum der indløbe uden små fartøjer, og når der er fyld-vand, vorder de større skiberum indvarpet med 

temmelig stor umage. Til byen er et godt stykke skov, Risskov kaldet, liggende nord fra byen og på byens grund. 

Mest eg, dog ikke meget stort træ; bruges til pæl- og bolværk omkring Mindåen for at konservere den liden havn 

og indgang, der haves. 

Fiskeri til byen er fra havet ikkun lidet, nogle små torsk, flyndere og hvilling, få makreller. Til byen med 

fiskebåde kommer der ofte fra Mols herred og ejlandet Helgenæs 

/5b/ nogen hornfisk, makrel, ål og deslige havfisk samt nogle få hummere. Byen har ingen ildebrand uden hvis der 

af træ og klyntørv købes fra landet. Favneved og birkebrænde de henter fra Norge. Til byen er nogenledes god jord 

og såland, som er delt i gårdsjorder, at en mand, som har evne, kan tilkøbe sig så mange gårders ejendom, han vil. 

Thi en gårds ejendom er lidet. Ellers lejes sådanne gårdsjorder kaldet af ringe og fattige folk til brug mod årlig 

afgift. 



 

 

Den halve bys jorder er gemenlig i såland bruges årlig, og den anden halve del til fælled og fædrift. Videre 

at melde om denne købstad er vel ikke fornødent, [efter-]som vedkommende selv forklarer herlighederne. 

Straks sønden og sydøst med havet ligger det skønne baroni Marselisborg, i gammel tid kaldet 

Havreballegård og tilhørt kongerne som et slot, men solgt fra kronen til de Marselisser. Har gode skove, jagt, 

fiskeri, skøn jordejendom og andre herligheder men ringe bygning uden ladegården. I fordums tider været en 

residens i Århus. Et stort grundmuret hus kaldtes af fordum kongerne “Vort hus i Århus”. Siden solgt til indvånerne. 

På østerkanten fra Århus og Marselisborg udi havet 4 mils vej ligger det skønne land og grevskab Samsø 

omflydt. Består udi gode jorder, fiskeri udi havet og andre herligheder. Gejstligheden sorterer under bispedømmet 

i Århus, verdslig standen under Sjælland og Sjællands landsting. 

2 mil fra Århus på samme kurs ligger et lidet ejland Tunø, tilhørende Århus domkirke, et sogn 

/6a/ ganske lidet og fattigt. Nærer dem af fiskeri fra havet og lidet ond jord på landet. Indbyggerne de mest 

formuende haver nogle små fartøjer, [som] de sejler med til København, Norge og om med i landet. Kirken har 

ingen indkomst uden den gives noget af skibsfolkene, der om landet sejler, når de har modvind og nødes med en 

båd at gå i land. Præsten lever udi miserabel tilstand. Hans indkomst skal ikke være synderlig over 20 sletdaler 

årligt og det lidet jordsmål, han haver. 

Indbyggerne sælger deres huse og jord til hver andre, som de vil.10 De ved af ingen husbond, når de giver 

deres ringe afgift til Århus Domkirke. Haver en ganske ringe vejrmølle på landet. De går med både over til Jylland 

ad Norsminde at hente dem ildebrand, 2 mil. Sorterer under Hads herred og Skanderborg amt. 

Videre med havsiden findes adskillige sædegårde under Hads herred: baroniet Vilhelmsborg, Rathlousdal, 

Rodstenseje, Stensballegård og flere. 

Fra havet går en liden grund fjord op til Horsens, ikke af synderlig fiskeri uden lidt flyndere og deslige, 

[som] jeg så just ikke kender. 

Horsens er en ganske god by; en del bemidlede mænd. Har god næring af landet trindt omkring, som 

ingen anden købstad ligger dem i forvejen på 4, 6, 8 eller 10 mile nær. Har og nogen næring af sejladsen. Til byen 

er godt sædeland men kun lidet i sit begreb, thi den store slotsjord til Stjernholm Slot i gammel tid hører under 

slottets ladegård, Bygholm kaldet. Der til er de meste jorder og enge, en mægtig 

/6b/ skøn gård på herligheder, derhos en stor mølle, kaldes Bygholm Mølle, som lige med Århus Mølle er 

privilegeret at mølle for al Horsens by. Intet andet sted de må lade mølle på enten af stæderne. Videre kender jeg 

ikke til denne by, uden [at] der i er en borgmester, 2 rådmænd og en byfoged, som tilmed er herredsfoged på 

landet. Udi havet østen for ligger nogle små ejlande, som jeg så egentlig ikke er bekendt. Hjarnø, et kirkesogn, 

[som] præsten i Glud betjener, og flere. 

Fremdeles på ørnens højre vinge ligger Vejle, en god liden købstad. Har sin næring af landet trindt 

omkring. Går en liden flod fra havet næsten til Vejle, kaldes Vejle Fjord. Fiskeriet kender jeg ikke, sejladsen der op 

skal være ringe eller intet af betydning. Vejle ligger mellem store bjerge udi en stor dal. Under dalene har byens 

indvånere nogle humlehaver, men ikkun mådeligt såland; dog det lidet frugbart. Skov fast trindt omkring, hører 

mesten til proprietærerne. Byens skove ikkun ringe om ikke mesten ophugne. 

Den sidste købstad på ørnens højre vinge er staden Fredericia. Indvånerne er ikke meget bemidlede. 



 

 

Staden en befæstning af temmeligt begreb, men lidet bebygget. Indbyggerne er de fleste jøder, andre nationer og 

religioner. Til staden er indsejling udi Lille Bælt. De har godt dog småt havfiskeri udi samme, fornemlig mængde af 

skelfisk der og ved Snoghøj. Til Fredericia er god kornjord, men leragtig. Videre kender jeg ikke til disse steder, og 

der endes ørnens højre vinge. 

Her begyndes på ørnens næb, hals og venstre vinge igen, som først er om- 

/7a/ skreven. Næbbet som sagt er Skagens Rev, som mange skibe støder på. Har sin strækning langt udi havet med 

en spids grund under vandet. Halsen bemærker Vendsyssel land, som i fordums tider har været et rigt og frugtbart 

land med skov, kornjorder, eng og græsning. De største heste og øksne er faldet på samme ort, fast overmådig 

skønt havfiskeri, samt af ferske søer, grave om sædegårdene, og damme. Samme land har mangfoldige moser, kær 

og store moradser, ikke brugt til andet uden fædrift. Om indvånerne har begreb at føre slige moser og kær til 

nytte, som gavnligt er, tvivler jeg. Landet er der som andre orter nu ganske fattigt og ikke kand drive, ørke og 

dyrke, gøde og tilberede de agerjorde, som de har haft af alders tid, mens store dele ligger efter ubesået. 

Vesten på landet af den strenge Vesterhav er store sandbjerge og sandflugt, som ikke vil lade sig dæmpe. 

Den sammenknøgne sandbjerg kan i dag holde stand på et sted - i morgen eller inden 2 eller 3 dage være på et 

andet sted. 

Med sandflugten har det en egen beskaffenhed. Somme steder kan den være eftergravet og besået, 

andre steder bjerger god græsning, at landets indbyggere kan dog lige så vel have frihed, som de der med største 

sandflugt vorder nu hjemsøgt, at de som i gammel tid har været benådet. Svarer ikke mere end de, som siden er 

vorden besøgt og nået benådning. Kan vel komme der af, at de som haver indsigt tier, så længe kongen tier. 

Der findes andet af betydning ved dette land at observere, som jeg efter en 60 års forløb nu ikke alt kan 

huske. 

/7b/ Imellem Ålborg og Vendsyssel går den store strøm fra havet og fra Hals op mellem Sundby på den ene og 

Ålborg på den anden side, kaldes fra Ålborg af Limfjorden, udbreder sig op i landet, bliver alt større og 

vidtløftigere. Af samme fjord i fordums tid ved Ålborg og Sundby, Nibe og andre steder er fanget mængde sild og 

andre grå fisk som ørreder, gedder, helt, brasen, aborre, skalle, og ål. 

Udi ditto Limfjorden, som har mange grene oppe i landet, sejler fartøjer ind og ud ved Hals, forbi Ålborg, 

op forbi Løgstør (der de må losse for grundens skyld, som muligt kunne udmudres) op bedre udi en vig11 til 

Lynderupgård. I samme vig går kåge kaldet fra Ålborg til en bondeby, [som] hedder Hjarbæk, en mil nær Viborg, 

som købmændene fra Viborg vogner deres varer fra. 

Mere vesterlig fra denne fjord og fra Store Limfjorden går en vig op til Lundø, et sogn og bondeby, et 

ejland og dog landfast med landet. Samme beboere nærer dem af sildefiskeri og andre fjordfisk samt af deres avl 

og bjergning. Har i gammel tid været et ganske godt fiskeleje, som [der] har været solgt mange sild, ål og andre fisk 

fra. 

Mere vestnordvest går atter en river fra Limfjorden op til Krabbesholm, 1/4 fjerdingvej fra Skive. Der ud 

og ind går fartøjer med korn og andre varer til og fra Norge; med kongens korn fra amtstuen til Norge og 

København. Skal alle losse ved Løgstør, som forhen er meldt, om skønt det ikkun er små sejlere. 

Skive by er kun en liden flække, har ringe ejendom, lidet godt. Det meste de har er den løse sand. 



 

 

Sædegården Skivehus ligger i siden af byen, tilhører de betydeligste og bedste ejendomme af ager og eng. Udi den 

å, [der] går straks sønden og østen om byen, falder lidet fisk, ørreder, helt og noget grå fisk, men ikke af synderlig 

/8a/ betydning, om vinteren på is i åen fanges nogen helt, en god og nydelig fisk, ved lygter og lys. Er byfoged i 

byen tillige herredsfoged over det med vand omløbne Sallingland i 4 herreder. Byen har sin næring af samme land, 

[der] ligger vesten nord og nordøst fra denne liden købstad. Sønder fra har byen næring af Fjends herred, der fra 

både købstaden og Sallingland 3 eller 4 mil henter deres ildebrand, tørv og lyng, [efter-]som ingen synderlig 

ildebrand er på Sallingland, ej heller til Skive. Samme land er 2 mil langt og 2 mil bredt. I fordums tider har dette 

land været lignet ved Kanaen,12 før Kanaen den blev øde og til ørken. Landet giver gemenlig overmådig skønt korn 

af rug i mængde, byg og havre. Omkring dette land falder godt fiskeri for dem, der bor næst Limfjorden. Sild, helt, 

gedder og ål, som sælges ligesom fangsten er i mængde. Landet har givet af sig skønne store heste i overflødighed, 

øksne og skønne køer, men nu er landets indbyggere ikkun i slet tilstand. 

Ellers er på dette land og de bemeldte 2 miles begreb i længde og bredden, en 17 sædegårde, og det sogn 

der ligger 4 sæde gårde udi, alle jeg kender. 

På landet er ingen synderlig skov uden lidt til Åstrup, Eskær, Krabbesholm og Kås, som dog ej af nogen 

betydning. Under Sallings begreb ligger et ejland trindt omkring med Limfjorden indskrænket, et stort kirkesogn, 

hedder Fuurland. Indbyggerne nærer dem af Limfjordens fiskeri, som er rigt og godt omkring landet. De har god 

kornjord, har altid været et frugtbart land. Siges landet ligger på en stenklippe. Ind i klippen eller Stenen udi en dal 

er et hul som en mådelig ovnmund. I samme klippe og over munden i stenen er udskåret mange herrers navne, 

som har rejst til at 

/8b/ bese denne sten og mund. Jeg har selv set den. Præsten på landet har sagt mig af store mirakler, som har 

fuldt samme sten og indgangen i stenen, at der skulde bo en drage, og de tegn og gerninger der ved er sket. Men 

jeg har ikke haft nogen tillid eller troværdighed der til, hvorfor jeg ej heller skriver videre derom. 

Norden [for] Sallingland går Limfjorden højt op i landet. Nord-nordøst fra Skive er et stort færgested 

kaldes Sallingsund, som overfører fra Salling til Mors og atter et sund Vilsund og revir fra Limfjorden, der over 

færges fra Mors til Thisted i Thy. 

Morsø ejland er omløben med Limfjorden. Har en købstad på landet, Nykøbing, nærer dem af sejlads på 

Norge og andre steder. Lodser som andre ved Løgstør. Har ej uden små fartøjer, nærer dem og af Limfjordsfiskeri 

ligesom andre. Deres markjorder er mådelig gode. Sås vårrug, byg og havre mellem hinanden, giver god grøde. 

Landet ved jeg ikke består uden af 28 sogne bøndergods udi Sønder og Nørre herreder. Jeg ved ej heller, der er 

uden 10 sædegårde på landet. Bøndergodset kender jeg ikke synderligt til, dog ved jeg det skal være i slet tilstand, 

[efter-]som en del hverken kan betale skatter eller landgilde, noget til kongen hjemfalder og mere herefter i disse 

tider på andre orter vil falde til kongen, thi folket er tåbeligt og kender ikke at dyrke jorden. 

Mellem Sallingland og Morsland, mere i sønder og sydvest går Limfjorden langt om Thyland på nordre 

side! Det Store Jylland. På sønderside udbreder Limfjorden sig mod Oddesund hen mod Lemvig. Thyland er mig 

ikke så meget bekendt. Det er langt over 60 år siden jeg vandrede omkring at kende landet. Meget kan være 

[rendt] mig af hukommelsen, dog ved jeg, det er et fedt og frugtbart land, såvidt sandflugten ved havsiden fra 

vandet ikke har gjort skade. Overflødig hav- og andre fisk 



 

 

/9a/ falder på samme land. Skønne fede oste og andre herligheder. Ofte store strandinger. Anden ildebrand er 

synderlig ikke på landet, uden hvis der kan falde ved strandinger. Gemene folk tørrer kokasser og koger deres mad 

ved. Alle deres plove, harver og vognredskaber henter Thybonitterne inde i landet mere end 20 mil. Deres tale 

husker jeg ikke. Ordet går ud på “Hør I hed i huad” (ved i det). Oddesund mellem Thyland og det Store Jylland har 

sit navn efter Arild Huitfeld af Kejser Otto, som i gammel tid førte krig på Danmark. Da han kom til dette sund og 

fik kundskab, [at] Thy ikke var af nogen betydning, folket som vilde og boede i sandbjerge ved havet, skød han sit 

glavind, lod spotsk om at føre krig mod de urfolk. 

At rygtet går (her kom en kejser, [som] kaldtes Ott 

i dette vand at fiske, 

men da han kunne ej for spot med thybonitten hviske, 

da skød han der sit glavind hen, 

og red så bort med flere 

til Østrig hjem igen 

og kom aldrig mere. 

Vel kaldes Sundet efter ham, 

men hvad fik han dog andet 

end Herestratus lutter skam 

forbedret og forbandet).13 

Op bedre sydvest i landet, søndre side Limfjorden ligger Lemvig. Der Limfjorden ender til Lemvig er god 

ejendom. Nogen sejlads på Norge og København. 

Lemvig ligger på den bedste ort i landet. Der omkring findes Skodborg, Hjerm og Vandfuld herreder, 

ganske godt frugtbare orter. Vokser efter årenes tilstand godt rug, overflødig byg og havre. Falder de stærkeste 

officer- og rytterheste, øksne, køer, får og andre kreaturer. Svinene på samme ort falder ganske store. Den flæsk, 

ost og smør, der falder, er ikke så meget i estime som andre steder i landet. Skal vere vafvelvorn (???) og ikke så 

længe kan holde sig saltet uden skade som fra andre steder. 

Samme ort i landet har ingen synderlige 

/9b/ skove. De lider [af] mangel for ildebrand, som de henter langt borte. For plov og vognredskab købes og hentes 

fast mere end 20 mil derfra. 

Frembedre i sydvest ligger udi den store Vesterhav nogle øer, som kaldes Harboeøre og Holmsland med 

flere, som dog mesten er landfaste med Jylland. Jeg kender ikke deres ejendom eller stedernes tilstand, dog ved 

jeg de har overflødigt fiskeri, havfisk, store torsk, hvilling, lunger, skåder, flynder og sådan andre slags havvfisk. 

Saltes mange store torsk, kaldes når de udi tønder er indpakket Kabliau. Falder en slags, kaldes Stajer flønder (???), 

ganske fede og tykke, som raritet. Sælges efter vægt. 

Det folk, som bor på Harboeøre, kaldes havgasser. Når deres eget fiskeri om sommeren i heden holder op, 

begiver dem med deres både ned i Limfjorden mellem Thy og Mors, mellem Salling og Himmerland, som er mellem 

Viborg og Nibe med Limfjorden , fra Skt. Hans dag14 til Bartholomeæi dag15. Efter loven16 er dem og enhver tilladt 

at slå med pulsvåd.17 De slår ikke uden om natten. De kan slå overalt, for hvis grund det er, mens for det herskabs 



 

 

grund de lander om morgenen, til ham giver de en vis kvantum ål, en, to eller flere tønder hver sommer. 

Bonden som bor ved fjordsiden, [som] disse fiskere logerer hos, er pligtig at modtage alle deres ål, små og 

store, mod [at] han betaler dem 4 skilling for snesen. Ingen må fiskerne have dem forbeholden uden 20 ål hver 

morgen. Disse fiskere har dem reserveret, kaldes deres davreål. Spiser de ikke selv disse ål, råder de for, til hvem 

de vil sælge dem. Det er de største, at de undertiden kan få 24 skilling vel 2 mark for 

/10 a/ sådan snes ål. De andre, [som] værten antager, sorterer han i 3 eller 4re sorter, renser og tørrer dem, enten 

han selv kører om dermed til købstæderne eller [der] kommer andre bønder at købe dem. Giver for snesen 

ligesom de er til 1 mark, 14 s, 12, 10, 8, 6, 4 og 2 s. 

Dette fiskeri er kommet i den brug, at Harboøre-fiskerne har lært alle mand omkring Limfjorden den 

fangst, at enhver som formår at bekoste pulsvåder, slår der med. 

Dette fiskeri er den allerskadeligste brug, der kan være til. Noget før lovens publikation er den påfunden, 

[og] i den hensigt indført i loven. Tilforn var Limfjorden det profitableste fiskeri, der kunne findes i verden. Men 

siden med gråfisk, laks, ørreder, gedder, helt, aborre og skaller meget forringet. Som ikke andet kan være, thi ved 

det [at] der slås med 2de pulser fra hver båd, går dette slag, om der var 100 alen vand til bund, og adspreder 

gråfiskenes yngel, som legen sættes i grøden, at lidet deraf kommer til liv. Fornemlig i disse åringers tider kulde og 

frost har taget overhånd, at gråfiskene ikke før midt på sommeren kan sætte deres leg. 

I fordums tid købtes 1 ol sild for ½, 1 eller 1½ skilling. I disse tider ollet 1 mark 24 skilling, ja undertiden 2 

mark. Andre sorter ligeledes godtkøb. Store aborrer et knippe 24 stykker, i knippet kostede 2 skilling, [som] 16 

karle ad et måltid, ikke kunne fortære, ½ td store skaller 2 skilling, kan nu koste 3 til 4 mark. Derhos med denne 

idelig pulsen, bliver gråfiskene forjaget fra sted til andet, at de ved sig ingen rolig plads, før de kan udkomme i det 

store vilde hav. 

Vandet udi Limfjorden findes noget sylt-agtigt, men ikke den 4de del så salt som havvandet. Der 

/10 b/ af kommer dets alle slags fisk (uden de store torsk, lunger, skader eller rokkefisk kaldet med flere slige 

sorter) søger efter de ferske vande. Når tiden er, de må sætte deres æg, men viger straks igen formedelst den 

idelige pulsen. 

Der kunne jo indrettes ålegårde ved fjordsiden i vige og kroge, udi snævringer og på andre belejlige steder 

ligesom omkring ved havsiderne, om bonden ikke ville sige: “Siden skoven er ophuggen, kan ingen pæl eller ris 

bekommes til sådanne ålegårde”. De kan jo plante og opelske el, som gerne groer i kær og moser, tiltager på få år 

som jeg vil vise dem eksempel. 

Limfjorden efter mit begreb, når alle vige og indgange vorder befaret, synes mig kan have en strækning af 

2 til omtrent 300 mil. På samme fjord findes adskillige færgesteder. Som indgangen er: Hals færgested mellem 

Jylland og Vendsyssel, Sundby færgested mellem Vendsyssel og Ålborg, Nibe færgested mellem Jylland og 

Hanherred, ved Løgstør er og overfart til Hanherred, Virksund færgested mellem Himmersyssel og Skive, langt op 

bedre i sydvest Oddesund, som tilforn er omskreven, der er vel flere små færgesteder, jeg ikke kan huske. 

Imellem Hanherred (landfast med Vendsyssel) og Thyland findes en stor vejle18 2 mil bred, som man kører 

over i vand, undertiden 1 alen , ja og 5 kvarter højt. I fald vandmindre, der findes medeknøse til folks efterretning. 

Jeg ved ej rettere, end der er en vejle op bedre i Thy, som jeg så egentlig 



 

 

af kommer dets alle slags fiiske (under de store torsk Lunger, skader eller Rocke fiisk kaldit med fleere slise 

/11a/ ikke kender. 

Når man nu har passeret Lemvig, Harboøre og Holmsland, som jeg for hen har ommeldt, kommer 

Ringkøbing, en temmelig god købstad, fiskerig med havfiskeri, østers og mange sorter fisk, som fiskerne søger langt 

ude på den store hav 4 til 5 mil at fiske på bakker som det kaldes eller på krog der omkring. Som ved Holmsland 

den store mængde af kabliau, lunger, rokkefisk, flyndere, hvilling og andre havfisk falder. Bruger ved dito fiskeri 

fiskerne, der kommer fra havet, drages deres både noget op på landet, når de vil atter ud, lægger de dem på 

knæerne trindt omkring båden og gør deres bønner på nær som en. Han skal i en fuld gallop løbe trindt omkring 

båden så længe de andre beder. Ordene han bruger, husker jeg ikke. 

Ringkøbings markjorder kender jeg ikke, men vel ved samme by er berømmelig og nær som ikke alene ved 

avl og bjergning men og det store fiskeri og sejlads på Holland, Norge, København, Hamborg og andre steder på. 

Udi samme Købstad er byfoged og tolder. 

4 mil fra Ringkøbing en bondeby 3 à 4 gårde, hedder Hjerting. Falder den største indsejling fra Holland, 

Hamborg og flere steder. Købmændene fra Viborg, Skive, Holstebro henter deres meste forskrevne varer samt vin, 

brændevin og sådant, vogner det fra Hjerting 12, 16 à 18 mil. Føres der noget kontrabande, kommer der gemenlig 

derind. Den sejlads giver adskillige ledige kvindfolk, koner, karle og piger af Jylland lejlighed at rejse der fra over til 

Holland med strømper, lærred og andet landsens produkter. Får adskillige varer 

/11 b/ i betaling, som slige prangere for billig pris udsælger i Jylland. 

Altså er endnu af landet med den venstre vinge på den flyvende ørn endt. 

Rumpen af ørnen bemærker Ribe, Varde, Kolding og Snoghøj. Disse steder kender jeg ikke synderlig til. 

Ørnens krop bemærker Ålborg og Viborg, men til Viborg er ikke nogen indsejling mere end på en mil til 

Hjarbæk, som opgår nogle kåge fra Ålborg tilforn omskreven. 

Viborg består af mange jordfrugt-haver men ikke synderlig træfrugt. Norden, østen og sønden byen ligger 

en stor fersk sø, kaldes Viborg Sø, med gedder, aborrer, skaller, små horker og ål. Ellers har byen overflødig fiskeri 

fra Limfjorden udi den vig, der går til Hjarbæk vidt omkring i sit begreb. Over det Viborg altid har overflødighed 

vinteren og sommeren af ferske fisk fra Limfjorden og ferske søer. Falder også altid kornet lettere pris der end på 

andre orter i landet. Flytter mange fornemme folk til Viborg, fornemlig adelige personer, [for] at bo, som de kan 

der leve med større menage end enten i Ålborg, Randers, Århus, Horsens eller andre købstæder. 

Til Viborg Domkirke er ingen menighed uden biskoppen, adelen, apotekeren og skolebetjentene. 

Borgerskabet hører til 2de sognekirker, Sorte- og Gråbrødre Kirker. 

Midt for Viborg Sø, som den er smallest næst til Viborg, findes et stort bjerg, [der] kaldes Borrevold, som 

skal have stået et slot på, fru Vibeke har resideret.19 Nu intet kendt uden bjerget i sig selv. 

Til Viborg er ganske skønne markjorder 

/12a/ og ejendomme brugelige til alle slags korn endog til plantager og deslige, om solen så nordligt kan være nok 

til driften. Viborg bys marker er af en ganske stor begreb. Gammelt ordsprog derom lyder, da der ingen jorder var 

til byen, at der boede en mand nordvest fra byen. Gården han påboede kaldtes Blerupgård. Der ved lå en sø, 

kaldtes Blerup Sø. Jeg har kendt den i fulde vande, men på en 20 à 30 år er den ganske borttørret, at deri er ingen 



 

 

vanddråber. På gården ved søen skal have boet en mand, [der] kaldtes Blerup-bonde. I de tider har der været 

overmådig skøn skov. Samme bonde siges, har alene brugt svin til pløjning, for harver, vogne og sådan gerning. I 

samme tid formenes der ingen ejendomme har været til Viborg. At det er en fabel, tror jeg snarest, [for] at 

indvånerne skal have søgt at få nogen jorder til byen. 

Det skulle have været dem tilladt, at så megen ejendom, Blerup-bonde på en so kunne omride under en 

højmesse, skulle tilhøre byen. 

Bemeldte bonde siges udride på en af sine svin. Imidlertid skulle være indkommen i templet et menneske, 

råbt til præsten og sagt: “Holder I ikke op med højmessen, så indrider Blerup-bonde det halve land”. 

Da messen måtte ophøre, finder man (endnu) så stor distance til byen af en 4 eller 5 miles begreb trindt 

omkring den allerbedste jord. Bøndergods og bondebyer omkring befindes derimod af ganske ringe og sandig jord, 

ringe frugtbar mod Viborg mark, ikke af nogen synderlig 

/12b/ betydning. 

I fordums tid har uden tvivl folket haft en hoben tillid af indbildninger, overtro, gøgleri, ligesom under 

sotens skygge, i deres blindhed.20 Som det endnu hos mange er i brug, der tror digt, sladder og løgn, det ene 

menneske kan forebringe mod det andet til sin næstes undertrykkelse og ulykke. [De] Tænker mindst på den korte 

tid, mennesket er i verden, [som er] at regne mod evigheden en prik. 

Til bemeldte Viborg by under fornævnte begreb findes en ganske stor tørvemose, kaldes Møgelkær, som 

byen kan have fornøden ildebrand fra udi mange tider, såfremt den blev rettelig skåret, hvorpå jeg tvivler. 

Jeg ved ej rettere, end afgangne magister Christen Eriksen Ostenfeld21, sognepræst for Sortebrødre i 

Viborg, hvis søn magister Jens Ostenfeld22 er rektor i latinske skolen, jo har samlet en krønike om Viborgs tilstand i 

gammel tid, men jeg har ikke set den. Dog ved jeg det var en brav, sandruelig mand og kuriøs for kundskaber. 

På den østre side [af] Viborg, ikke over et godt bøsseskud fra Viborg eller Borrevold, som skal i gammel tid 

have heddet Vivigsborg efter fru Vibeke, ligger en sædegård, [der] hedder Asmildkloster. Siges at der fra Viborg 

Domkirke har været en løngang under jorden og under søen til samme nonnekloster, som de katolske munke har 

haft deres gang til og fra nonnerne. Siges endnu er noget kendeligt af samme løngang under vandet. 

Ellers den 1te post udi nådigste promemoria angående meldes udi dybeste underdanighed. 

Dronningborg amt strækker sig sønden og norden Randers, bestående af fastland, ingen øer eller fjorde uden den 

fjord fra Udbyhøj til Randers, jeg tilforn 

/13a/ har omskrevet, [der] har sin oprindelse af Gudenå. Men fra Randers til Udbyhøj udbreder sig samme vand og 

bliver større og større til den går i havet. Kaldes fra Randers til Udbyhøj Randers Fjord. 

Findes ingen bugter eller vige fra Udbyhøj til Randers. Kan være muligt fra Udbyhøj til Randers 4 mil, de 

steder skibsfolkene kan gå i land at proviantere dem og i nødsfald lade nogen vare sætte under forvaring. 

Østen [for] samme fjord ligger Holbækgård, Stenalt og Essenbæk. Vest og nordvest [for] fjorden 

Sødringholm, Demstrup, Gessinggård og jomfruklostret Støvringgård næst Randers og Dronningborg. 

Sønden Randers med samme Gudenå ligger på begge sider, en del sædegårde under Dronningborg amt. 

Østen strømmen Frijsenvold, Løgstrup, Østergård, Bistrup, Hagsholm, Ormstrup eller Frisholt, [som] jeg påboer. 

Tvilum og Silkeborg er under Silkeborg amt. 



 

 

På vesterside strømmen fra Randers Ulstrup, Vindum Overgård under Hald amt. Palstrup, Allinggård, 

Kelstrup og sidst ved Silkeborg Sejlgård af etatsråd Seerup bygget, anselig, er ellers ikke privilegeret. Under 

Silkeborg amt, foruden mange flere gårde, som vil falde for vidtløftigt. 

Dronningborg amt er nogenledes frugtbart, ingen synderlige bjerge uden det kan være med Gudenå, som 

syndfloden har sammenskyllet. 

Ingen synderlig sandflugt jeg kender i dette amt, uden i Gullev sogn, Bøgeskov 3de gårde mig tilhørende, 

[hvor] marken [er] ganske fordærvet af sandflugt. Ingen råd jeg kan optænke at nedlægge sand- 

/13b/ flugten uden kongen, som mig først allernådigst lige med andre var lovet frihed for skatter og skattekorn, 

men der har været godtfolk i forvejen, at friheden (på det jorden kunne [have] hvilet, da jeg på nogle år kunne 

dæmpet sandflugten) ikke med andre nød den nåde. Billighed tillader aldrig på anden måde kan dæmpe 

sandflugten, som inden få tider strækker og udbreder sig længere år efter andet. 

Ferske søer kender jeg synderlig ingen uden Fussing Sø. Ellers er vel nogle små søer som damme andre 

steder i dette amt. 

Moradser, kær og deslige er overflødig i dette amt, som jeg ikke ved bruges til andet uden græsning. 

Tilmed ved jeg ikke om indvånerne kender måden, samme moser, moradser og kær kan bruges til eller til anden 

nytte employeres. 

Jeg har understået mig engang at sige en adelsmand og etatsråd mine bestemte betænkninger om deslige 

moradser, moser og kær med videre til forandring og anden interesse, som jeg havde set i fremmede lande. Jeg 

blev svaret: “Monsieur Rosborg, det er bedre at afbrænde en by hellere end at finde [på] nye inventioner, og vil I  

lade jer forstå med nye forandringer, bliver I ulykkelig.” Jeg har siden befundet det desværre i sandhed. 

På adskillinge orter udi bemeldte Dronningborg amt er skønne skove som til Holbækgård, nogen til Stenalt 

og Ejstruplund, Essenbæk, Støvringgård, Gjessinggård, Dronningborg, Bruunsgård, Clausholm, Frijsenvold, Løgstrup 

(Bistrup mangfoldig), Hagsholm under Frijsenborg grevskab, Ormstrup, jeg påbor. Ingen sædegårde i dito amt [er] 

uden skove, somme mere end andre, dog mesten bøg. Eg er snart ikke at få udi dette amt. 

Jorden udi Dronningborg amt er mesten overalt nogenledes godt kornland, intet 

/14a/ ufrugtbart uden fornævnte Bøgeskov udi Gullev sogn, [som] jeg førhen har ommeldt, sandflugt har 

fordærvet. Udi dito amt er langt mere kornland eng enge, men på 5 à 6 mil fra Udbyhøj, begge sider af Randers 

Fjord og opbedre med samme strøm Gudenå er skønne enge, fornemlig siden vandene er forsvundet og de bløde 

enge er tørrende. 

Men opbedre med Gudenå, siden engene er blevet for meget tørre, forårsfrost har borttaget og fortæret 

grøden, er høavlingen usigelig formindsket sig. 

Der ligger mangfoldig jord på adskillige orter, som fornemlig i Sahl og Gullev sogne, og er løbet i lynghede, 

thi bonden (siden den store svaghed af skab kom bøndernes bæster på, at de i mængde døde år efter andet. 

Svagheden var sult om foråret årsag til, bonden havde intet at holde dem inde på. Om natten måtte de æde den 

frosne jord og om dagen gå i arbejde. Frosten vedvarer stendig til efter Skt. Hans dag) formår ikke mere at købe 

bæster, men nærer dem med nogle arme Helnæs-køer (???) i plov og vogn. Der over kan de ingen gødning samle, 

langt mindre dyrke deres jorder uden ganske lidt, at bondeslægten de fleste snart vil forgå. 



 

 

Findes stor undersked på jorden udi bemeldte Dronningborg amt. En del overmådig godt kornjord, andre 

steder ringere, og endnu på den sydvestkant i amtet som bemeldte Sahl og Gullev sogne med det allerringeste, der 

kan være i landet. Det meste er ufrugtbart sand. På den har bønderne al sin tid været arme, elendige betlere. Få af 

dem på den kant 

/14b/ der nogen tid betaler skatter, aldrig landgilde. 

Årsagen til sådan fattigdom går rygtet, at etatsråd og amtmand Lindenov23, som med Frisholt (da 

landmålingen skete) var forlenet, ikke ville tilstede landmålerne at nedsætte bøndergodset efter jordens bonitet, 

på det sædegården ikke skulle blive ukomplet tilmed, der intet gods var at få igen til kompletteringen, som 

grevskabet Frijsenborg de tider var blevet indrettet, der til samlet alt gods i samme egn. [For det] andet var 

Lindenov ej heller af de midler, [at] han kunne tilkøbe sig jordegods, når gården var blevet ukomplet.24 

Således er det tilgået, jeg kan og bevise, at dito gods for højt i landmålingen er ansat. Hver gård på 7 td 

hartkorn avler årligt ikke over 20 eller 21 traver rug, 4 à 5 skæpper i traven, 12 à 14 traver byg, knapt 6 skæpper i 

traven, 10 til 12 traver havre, 4 skæpper i traven, som, når sæden er fradraget, kan det øvrige ikke være nok til 

kongelige påbud. 

Der imod en bondegård på andre orter, som står for lige hartkorn, kan avle over 60 traver rug, 70 traver 

byg, 80 traver havre. Så stor ulighed er der på matriklen. Jeg var selv med landmålerne, da kæderne gik over 

jorden, og jeg kan forsikre, der skete en stor ulighed. Det var en ringe del bonden mod landmålerne kunne forse 

sig. Den by eller sted fik hels fyr (???). Siden kom vel kommisærer over landmålingen, [efter-]som der var 

indkommet klager, men det forblev sidst som først, uden det kunne være nogen standspersoner, som efter mit 

begreb alting kom på venner og fortolkere, ligesom det endnu er i brug. Det 

/15a/ fede vil så gerne flyde øverst, at der findes allerstørste ulighed, fornemlig så meget jeg begriber udi dette 

land. Der på kan kendes, om det alvorlig eftersøges, store eksempler. 

Tiderne da og nu var anderledes. I de tider milde og gode somre, snart hver anden dag mild regn og 

frugtbart vejrlig. Nu storme, frost og kulde, som dæmper afgrøden alt for synds og uretfærdigheds skyld, had og 

avind mellem folket, [som] i disse tider grasserer. Men da var “nej” og “ja” fastere end nu, håndskrift og stærkeste 

bebrevelse. 

Fordum var folket udi gudsfrygt ikke så oplyst som nu (da itzige vores allernådigste monark har gjort det 

til Guds ære, som ingen i verden enten før eller efter kan komme ham tilforn, at kongen af den store og 

forfærdeligste Gud og trofaste fader i himlen, kan vente sig alle de timelige og evigt uerstattelige belønninger) 

mens retfærdigheden var anderledes. Det ene menneske var færdigt at gå i døden for det andet. Ingen gjorde sig 

tanker om mindste forurettelse, voldmagt eller vælde mod det andet, men nu siden landene blev opfyldt med 

procesmagere, søges der ikke da efter falsk og falske vidner, at den ene menneske om det er dem muligt, om ikke 

at kvæle det andet. 

Menneskets gerninger skulle følge hans gudfrygtighed. Han hellere må ønske sig der var sten om hans 

hals. Enhver i egen person for dom og ret skulle sige sin sag uden svig og arg list, [som] kontraparten svarer til. 

Ingen begærede mere end sin ret. Den anden ej heller nægtede sandhed. Den største proces jeg dog endnu kan 

bevise, stævning, syn, 



 

 

/15b/ vidner, irettesættelse og dom er vorden udgjort på ½ ark papir, [der] kostede 1 mark. Kom det højt, da ikke 

større end på et kvart til, [der] kostede 6 skilling. [I] forrige tider besøgte amtmændene flittigt hjemtingene udi 

sager, der pågjaldt noget. Jeg har set med mine øjne hans excellence Sieur Mogens Skeel25 til Fussingø, 

stiftsbefalingsmand over Viborg Stift, selv betjente retten, forhørte sagerne og med herredsfogden dømte. 

Skal vi lide nu ondet, er vi selv skyldige. Thi vi er, Gud være evigt æret, oplyste, kender Guds vilje, kongens 

lov. Kender hvis ret er og hvis uret er. Kan heller ingen uret ske i kristenheden, siden vi tilfulde er oplyste, uden det 

sker med frit forsæt. 

Folket udi Jødeland vidste af ingen lov uden Naturens Lov. Der imod ved vi andet. Skaberen har befalet, 

[at] undersåtterne skal klage deres trang for øvrigheden, for dommere, for regenter. Bliver retten dem ikke tildelt, 

har de gjort deres pligt. Resten kommer [an] på ansvar. 

Det vil ikke gå godt til, når den fattige med suk og gråd, nat og dag, sin livstid skal overtrygle og anråbe 

Skaberen. Ret og retfærdighed vil Herren engang have for lyset. Han har sagt til den fattige: “du skal påkalde mig. 

Jeg vil selv sørge for dig i din nød.” Han er den, der bøjer øvrighedshjerter til ret og retfærdighed, nåde og 

barmhjertighed. 

Udi landet findes mangfoldige lyngheder, som ligger ubrugelig. Vel aldrig vorder brugt, som ej heller står i 

bondens magt efter forestående beskaffenhed. 

De største lyngheder er dog kongens. Om andre ikke ubeføjet holder dem der til, kunne ellers lige såvel 

som andre jorder give frugt, om der kunne udfindes en måde til brugen. 

Jeg kender ingen synderlig sær slags jord, 

/16a/ uden at somt er ondt og somt er godt til kornsæd. 

Flyvesand, har jeg forhen omskreven, findes mange steder i landet, og på adskillige orter kan dæmpes, 

når den ene undersåt allernådigst må nyde lige ret med den anden i friheden. Det kan bevises og øjensynligt ses, at 

de steder og byer, som har haft mindste skade, haft mindst forskånsel nødig, har nået frihed på visse åringer imod 

de, som lider år efter andet største elendighed og var mest trængende til friheden, [der] ikke er benådet, at man 

må tænke, alle ting kommer fra venner og fortalere, hvilket er den mest magtpåliggende post at dæmpe, om det 

var gørligt. 

2den post 

Som foran er skrevet rug, byg og havre noget boghvede, en del hø ligesom jorden på hvert sted der til en bekvem 

og bonden formår at dyrke og gøde jorden. 

Somme åringer (som indeværende år) vokser det på nogen orter i mængde, andre åringer mindre og 

andre åringer ganske ringe. Når det således vel tilvokser, kan nogen bønder på de bedste orter sælge en del korn, 

andre i dito herred af de fleste må købe til deres sæd og føde, når deres eget er fortæret. Udførsel som i forrige 

tider på Norge er ikke stor, eftersom landmændene i Norge selv avler nu Guds velsignelse af korn. 

Fra sædegårdene sælges årligt en del korn, så meget herskaberne kan miste for deres bønders 

forstrækning. Bonden i disse tider andetsteds ikke synderligt vorder betroet. 

3die post 

Udi Jylland vokser ikke mange træfrugter. På adskillige orter ved de store 



 

 

/16b/ sædegårde, hvor der er skove til beskærmelse omkring gårdene, undertiden, når frost blomsterne om 

foråret ikke fordærver, kan der udi store herrers haver vokse nogen æbler, pærer, blommer, kirsebær, abrikoser og 

ferskner til herskabernes egen fornødenhed men ikke til at sælge, uden det kan være på få steder. De fleste 

frugttræer store og små er på en 3 års tid næst forgangen mesten bortfrosset og udgået. Vil tiderne forandre sig 

som fordum i vore fædres tider har været, og folket igen kan få kærlighed til at plante, kan træfrugter lige så vel 

vokse her i landet som på andre steder, og blive landmanden til største fordel og nytte. Men folket i disse tider de 

ser alting er dem over hovedet. En familie efter den anden falder i armod og bliver til intet. Lægger få dem efter 

haver, uden de kan have lidt grønkål og køkkenurter, som [der] dog vokser lidt af. Thi lysten er mennesket mesten 

forgået. 

4de post 

Fattige bønderfolk omkring ved strandsiderne har i trang, som de omkring ved havet har samlet i kuler noget 

havtang, når det var tørret, stukket ild der i og udlæsket nogen dråber. Når det var koldt blev det til saltknøse, dog 

ikke anderledes at tage på, når det var stivnet end frå (???). Fattige bønderfolk, som ikke formår at købe salt, 

bruger det til vælling, grød og omendskønt det er ganske besk. Sådan en saltknøs støbt i boldgryder omtrent på en 

fjerdingkar er solgt for 1½ skilling eller højst 2 skilling. Andet saltbrænderi er her udi landet ikke anlagt, [som] jeg 

kender. 

5te post 

Findes ingen dyrehaver udi landet, [som] jeg 

/17a/ kender, uden den skønne dyrehave ved grevskabet Frijsenborg. Ved Rugaard var i forrige tider en liden 

dyrehave på en 4 eller 6 stykker små dyr. Om samme endnu holdes i stand, ved jeg ikke. 

6te post 

Der har været mangfoldige stutterier i landet. Tid efter anden er en del blevet til intet. Jeg har selv her ved 

Ormstrup haft et af de rareste stutterier, men tidernes vanskelighed har tvunget mig til at nedlægge og sælge den 

største del. Stor fordel er der ikke ved at holde stutterier, som derved fortæres mere end det kan importere 

foruden at det er et vanskeligt kram, som af fodringen er største hasard undergiven. Øksne kan fodres med hø og 

halm men bæsterne derimod vil fodres med overflødigt korn 3, 4 eller 5 år, om de skal gå fra hånden. 

7de post 

Angående bihaverne har jeg tilforn underdanigst givet min betænkning og erklæring. 

8de post 

Derom ved jeg ingen underretning, uden at jeg kender der falder på adskillige orter i landet mangfoldige store og 

små kampestene, som har [været] begravet [i] jorden. Andre steder og orter fast ingen, [så] at folket lider mangel 

der for til bygninger. Ved Ringkøbing-siden føres mangfoldige til Amsterdam i Holland, siden orme opåd deres 

bolværker, at der sættes i stedet stenmure. 

Jeg kender ingen erts her i landet uden en materie, kaldes blegehvidt, som kalk af brændes, og hvidt kridt 

/17b/ samt en anden materie, [der] kaldes lim, [som] bruges til jorden gødning.26 Falder ikkun på få steder i landet, 

giver mangfoldig kornafgrøde fra sig. Folket skal dermed tage sig i agt, at jorden gives kun ganske lidet, aldrig uden 

en gang. Ellers gør den jorden så skør, om den jord bruges over en 4 eller 6 år, at den siden 20 år ikke kan bære 



 

 

frugt. Ved samme lim kaldet (er et slags erts, somt fedt, somt magert, somt hvidt, gul-blåt og somt rødt, lige godt 

til korn, hvilken sort det er) er største fordel for dem, [som] dermed forstår ret at omgås. Det første år kendes 

ingen synderlig forbedring på kornet. Siden, over 50 år, viser limen sin kraft, at afgrøden vorder så stærk, at kornet 

går i leje. Samme materie har sådan magt, at den varmer jorden. I disse tider på en 24 år siden nordlyset lod sig 

syne og har medbragt frost og kulde og onde vejrlig hele sommeren, at mange tusinde kreaturer forrnemlig bæster 

er bortdøde. Ynglen frosset døde i kreaturerne, at moderen har kastet fra sig af fødningerne. Andre, som er 

fremkommet i live, bortdøde af frost og kulde, når bonden ingen fodring har haft at rede det med, og omskønt, 

kunne af fødningen ikke leve, uden det kom i solens varme. 

Samme Guds straf kan jeg ikke udgrunde til andet uden den af Skaberen er overkommet mennesker for 

uretfærdigheds skyld. Så længe der for ikke rådes bod (som ved høje fornuftige råd og betænkning lettelig lader sig 

gøre), synes mig efter mit enfoldige begreb, Vor Herre har ikke årsag at ophæve sin vrede, uden han finder de ting 

dæmpet. 

For [at] samme lim til korn er så meget godt til korn, udfordrer jorden, der- 

/18a/ hos sin sædvanlige møggødning, ellers bærer jorden siden efter den skarpe materie ikke græs. 

Der findes på andre orter et slags erts, 2 eller 3 steder i landet, brandgul materie, som bruges til gement 

farveri og mølleri, men jeg kender det ikke. Perler, glas og stenkval har jeg intet hørt om i dette land, men rav småt 

???? falder vel undertiden lidt af ved havbredderne, ikke synderlig til nytte uden at røge med. 

9de post 

Fugleværk er mangfoldige sorter, som udi Limfjorden mængde svaner. Over det grundene går langt ud i fjorden på 

begge sider, kan påskydes mængde ænder adskillige sorter på samme ort, vesterkant i landet, ørnens venstre 

vinge. Falder ikke andet vildt uden få urhaner og høns, nogle få agerhøns, få brokfugle, nogen harer, ræve, ulve. Af 

hjorte, hinder, vildsvin, rådyr falder intet af på den kant af landet. 

På ørnens højre vinge falder også af forskrevne sorter noget samt hjorte, hinder, vildsvin, rådyr, men 

ingen dådyr i landet uden i Frijsenborg Dyrehave. 

Ellers som ved Kolding, Vejle, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Tvilum, Søbygård, fornemlig Sjelle 

Skovgård, falder det overflødigste af stort vildt, som in alles er kongens bedste vildtbane. 

Kongen har og vildtbaner udi Hald amt, kaldes Hald Vildtbane.27 Der under falder ingen synderligt vildt 

uden få ænder, få harer og nogle få urhaner. Denne vildtbane har i hundrede år ikke importerer kongen så meget, 

som en skovriders løn et år kan betale eller mere af værdi, men ellers er vildtet siden nordlysets antændelse, de 

store vintre og 

/18b/ sommerfrostens anfang mangfoldigt formindsket sig, at der nu på jorden og i vandene ikke er den 20de del 

[af] det vildt til, som i fordums tider. Således formindsker de vilde kreaturer sig fast mere end det tamme, samt ved 

de store vintres trang af rovdyr, ulve, ræve, ørne, høge fornemlig ravne øder mangfoldigt hvor det findes 

forfrossent. 

10de post 

Landmanden og bonden lægger dem af yderste flid efter affødningen af bæster, fæ, får på de orter, [hvor] de kan 

have får, som er lyngheder, svin, gæs og andet slige landsens frugter, mens trang og prangeri fordærver alle ting. 



 

 

Bonden har ikke et føl 2 år, en kalv 1½ år, før prangere søger at udprange bonden. Der af kommer det, [at] bonden 

som i fordums tid nu i disse tider hverken har heste eller stude at sælge til kongens skatter. Sligt prangeri er ofte 

været forbuden, der imod jo mere forbuden, jo større brug. Øvrigheden har meget at observere, at de ikke kan 

hindre slig skadelig brug eller have tid at eftersøge det, de burde. Kongens allernådigst beskikkede fiskaler, som 

skulle opagte kongens forordningers efterlevelse. Den for Viborg Stift velbekendte, [var] så fattig [at] han ikke 

ejede, det han kunne med skjule sit legeme, uden borg og gæld, korte tiden den var i embedet. Blev så mægtig, at 

han forpagtede og besatte 3de store sædegårde, købte ikke så få gårde i købstæderne Ålborg og Viborg, lod sig 

gøre forgyldte vogne og kaner. I den tid for alvor havde prangeri og forprang på landet, salg, køb, bryggen og 

brænden sin alvorlige drift. Om de ting blev eftersøgt, ville det ikke blive så liden kapitaler, [som] går fra 

undersåtterne, kongen til afgang og landet til fordærvelse. Jeg ved det er mod min 

/19a/ kristendomspligt at tale ilde om nogen, så ved jeg derhos, [at] det ikke er mindre synd at tie til det, hvorved 

den fattige tvinges, udpines udsultes og udsvies. Item mod den troskabsed, mig er foreskreven, jeg 

allerunderdanigst har gjort kongen, så må jeg ikke dølge mine brødres ugudelighed, vores katekismus forklaring 

kalder den slags folk tyve. 

Men i fald 2 mænd i hvert sogn under ed var anbefalet at have opsigt [og] straks for øvrigheden at angive 

alt, som mod kongelige befalinger blev brugt, siden brændevinsbrænden og landprang er mere skadelig end nogen 

tænker, da jeg kan huske en pot brændevin i landet ikke blev brændt eller folket kendte hvad det var det var, men 

godtøl, most og den fede mjød var brugelig. Den tid var landene i anderledes stand, desværre, hvem tør vel 

åbenbare sandhed eller sige det, der bør siges. 

11te post 

Derom tilforn har jeg gjort bekendt, hvis jeg ved og kender, og det allersandfærdigste jeg kunne. 

12te post 

Milepæle findes ikke overalt i landet uden ad de store adelfarveje, [hvor] den ridende post farer eller og på nogle 

få steder mellem de største købstæder. Landmændene regner milene efter gamle ordsprog, som det af alders tid 

har været holdt for. På de orter, [hvor] det har været holdt for en mil, kan efter milemål somme steder være 2 eller 

3 mil. 

Den post giver dog ikke stort. Når der lejes en vogn på landet gives af omtrent en stor mil 8 skilling eller og 

man lejer som øksne-købmænd en vogn, gives om dagen 2 à 3 mark. 

/19b/ I hvor langt de med kører, holdes fri fortæring og hestefoder, som den fragtende betaler. Vognmanden eller 

bonden får lige såvel sine 2 à 3 mark de dage, principalen ved sædegårdene ligger stille, som når de kører. Kan og 

være den dag, de må jage 6 à 8 mil, får dog ikke uden deres 2 à 3 mark. Anden skik bruger fremmede købmænd 

ikke. Der kunne fornøden være nogen større moderation udi vognmændenes fragt. Når de kørte med landenes 

indvånere, ordinære folk, som fornøden må og skal rejse, falder dem for kostbart at betale efter hver købstad 

vognmændene giver privilegier. Standspersoner som rejser sjældent er og andet. 

13de post 

Luften kan jeg ikke skrive synderligt om. Vel har jeg været i verden næsten 82 år, i de tider af og til har luften været 

somme tider så og andre tider anderledes. Dog er Jylland ingen usund ort, men et godt frisk land, [der] giver føde 



 

 

af ren rug, byg, hvede, kød, flæsk, som mesten fedes med korn og ikke med valle, når ingen træolden er til, fisk alle 

sorter, mælk, ost og smør. Kalvekød spises ikke at gemene mand. Al landets handel består i renlighed. Ikke heller 

der handles med andet bleg eller flere (fliirer???), som udi København har titel af unge brasen, giver vi i Jylland 

svinene, ingen uden det kan være i nød fattige folk spiser den fisk. 

Når nyet er tændt og bliver til syne, kan jeg næsten kende de vejrlig, den fører efter sig måneden til ende, 

enten den vil give regn, tørvejr, frost og kulde. Men om den vil føre under sig storm, kan jeg ikke just kende. 

Vindene i fordums tider har jeg kendt (som nu i disse tider meget foranderligt og ingen stand eller vished holder). 

/20a/ Nordøst om sommeren førte gemenlig storm, undertiden kold regn af store vanddråber, sjældent mildt 

vejrlig af det hjørne. Om vinteren stærk frost, stor sne og knag (???), ondt og arrigt vejrlig, at der sjældent af det 

hjørne kommer godt. 

Sydøst har været et ganske mildt hjørne. Giver mild landregn 4, 6, 8te dage tillige, aldrig frost fra det 

hjørne. Før indeværende 1743 års forår, samme hjørne i lang tid holdt ved med stærk penitrant frost. Gammel 

ordsprog har været om samme hjørne, at før skiftede porderen (???) sine pletter, før sydøst gav frost. 

Søndenvind har vel givet stærk frost, men ikke i de forrige tider haft bestandighed over 1 eller højst 2 

dage. Sydvest har givet godt vejrlig, mild blæst, middel regn og små fogregn, mild sne med store kaver, kaldes 

lammesne. Som lam og får er de frommeste kreaturer, kaldes sydvest sne lammesne for sin mildheds skyld. 

Nord, nordvest er en gæst, der fra falder de allerarrigste og stærkeste stormvinde, som gør største 

søskade og skovskade. Den kant har ikke givet regn, men vel nogen små pykhagl. Det hjørne tørrer aller stærkest. 

Det gamle ordsprog, at nordvest bejlede til sydøsts datter. Svarede sydøst : “Du kan ikke være tjent med min 

datter, hun pisser under sig”. Nordnordvest gav til gensvar: “Din datter kan ikke pisse så meget i 8 dage, at jeg jo  

kan tørre det ringere end 8 timer”. 

Disse vinde får vel alle landmænd og ladefogder tage vel udi agt udi dyrkningens tider. Når vinden er 

nordøst, sydøst, sydsydvest, da må det se godt ud, før man tager sig for at vende hø eller synderlig at røre ved 

ophøstet korn, men falder vinden på en vestnordvest, så kan der frillig vendes og rives hø, stakkes og sådant, 

vendes og røgtes i korn. Som her i landet straks efter høleden (???) opbindes og sammensættes 

/ 20b/ i kærven, da kan de uden frygt vende og røgte kornet, om det end aldrig er så vådt. Når det af nordnordvest 

blæser, det kan jo tørres en eller 2 timer, indføres og deslige. 

14de post 

Sygdomme ved man fast lidet om at sige uden det kan være vin-, brændevins-, øl- eller deslige sygdomme, [som] 

folk kan forvolde dem selv. Sker vel ofte, [at] mange af slige svagheder kan bortkaldes og dø lige så vel her som i 

andre lande. [Ved] Andre sygdomme som kolden eller feber bruges en god ½ pæl dansk brændevin med stødt 

peber i for 1 skilling, drikkes ad en drik, kurerer mange kvinder, piger og mandfolk. Jeg mener, [at] den tillid de har 

til samme, gør mere end disse medikamenter. 

Ellers dem som tænker til at leve længe, bruger skjorter af hampelærred, som siges skal have den kraft, at 

dette hampelærred drager al usundhed fra kroppen, om ikke af trang for hørlærred. 

Bruges lakrids stændig eller de tider man vil, i munden synker saften, skal holde et rent bryst. ½ pæl 

gammel rhinskvin om morgen siges skal ikke være usundt. 1à 2 piber tobak om aftenen, før man går i seng, der til 



 

 

drikkes 1 pot godt øl, bandes på er helt sundt. Andre remedier kender jeg ikke. Blomsternes kraft eller blomster i 

sig selv er mig ikke synderlig bekendt. [Jeg] ved eller forstår ej heller uden agerdyrkning, lidt nok. 

15de post 

Ethvert sogn eller i [det] mindste ethvert herred har sin aparte talemåde, som forhen er omskreven. Om døde og 

fødte kan jeg ingen forklaring gøre. 

16. Post 

Om skovene ved jeg ikke at gøre anden forklaring end sket er. Grev Scheel, grev Frijs 

/21a/ (foruden kongen) og flere proprietærer i mængde ved jeg vel har mange og store skove, men [det er] ej 

muligt at beskrive deres størrelse. Her til Ormstrup findes en skøn, stor bøgeskov trindt omkring over en mil i sin 

strækning. 

Jeg har gjort mig møje at opelske her på godset en egeskov, som er i stærk grøde, temmelig stor af 

distance, om efterkommerne kan få kærlighed til samme at konservere. 

17. Post 

Jeg ved ikke anden forklaring at gøre om øerne og ejlandene uden, hvis jeg forhen der om har skrevet. Thi ville 

man gøre sig tanker om forandring og anden brug, synes mig det nærmere er forgæves snarere end til nytte, så 

længe folket ikke ville vide af anden brug, uden deres fædres simple og enfoldige måde, da vi dog nu er i en anden 

verden, som jeg forhen har talt om. 

18de post 

Der om ved jeg ingen anden forklaring at gøre, uden såvidt min første skrivelse specificerer. 

19de post 

Ligeledes har jeg der om tilforn bekendtgjort alt, hvis jeg vidste. Kan tilstå, det var største fordel for landet, om der 

kunne udfindes måde, åer og strømme som har tilløb enten til Limfjorden eller til det store hav, at de blev renset 

og således bekvemme, at der kunne enten opprammes og udprammes med små fartøjer bøndernes, 

sædegårdenes korn til stæderne, der ligger omkring Limfjorden og ved havsiden som en å der går forbi Skive, den 

2den Jordbro Mølleå, 3die Nybroå, alt over Løgstør grunde til Ålborg, 5te Gudenå, som strækker sig højt i landet til 

Silkeborg og længere. Udi Gudenå har Viborg Sø sit udløb udi; en å fra Hald Sø driver vandmølle, skaber møllen 

/21b/ en strøm der i fra Randrup Mølle. Siden kaldes strømmen Nørå til Skive Mølle, som er øde, grev Scheel 

tilhørende, og efter de samme en temmelig stor å, [som] har sit løb i Gudenå på en lille mil nær Randers. Er det at 

betænke om lodsejerne var tilfreds der kunne blive liden indsejling fra Randers til Viborg, uagtet [at] madam 

Lange28 til Asmild Kloster tilhører 2de møller på den strøm, som går fra Viborg Sø. Ikke heller kan jeg tænke, [at] 

Viborgs indvånere skulle være så begærlige efter indsejling til Viborg, om de ikke vil hente deres varer og fragte det 

fra Ringkøbing og Hjerting 18 mil, hellere end have indejling til Viborg. 

Andre købstæder kan have samme betænkning. Så kan efter mit begreb være ufornødent, [at] nogen gør 

dem umage for at få åer og kanaler udryddet for indsejlings skyld. 

20de post 

Jeg kender ikke fiskerige søer i landet uden kongens søer, [som] tilhører Silkeborg og Skanderborg Slotte. De er 

næsten alle under forpagtning. Ved ferske søfiskerier kan ikke være synderlige fordele. Redskaber, både og folk 



 

 

koster mere at holde i stand, 3 gange mere end fiskeriet kan importere. 

Fiskeynglen er heller i disse tider intet mod forrige de fremfarne tider. Frosten, kulde, storm og uvejr 

forårsager [at] fiskene ikke kan komme til landsiderne at sætte sin sæd. 

Når sæden sættes på dybt vand, ingen varme er i vandet, som kan give ynglen liv. Så rådner sæden, og 

fiskefangsten både i fjorde, i ferske søer og i havet, år efter andet, vorder mindre og ringere frem for i fordums 

tider. Tilmed er [der] få som fisker uden fattige folk. Andre [som] det har brugt i de gode tider, har forladt det, at 

der lidet nu ved fiskeri er at tænke på. 

Dette kan jeg ellers berette, at til en liden 

/22a/ gård, Rosborggård kaldet, er en mådelig sø. Rør og sivene afskar bønderne til at binde deres korn med årligt. 

I den tid formindskede fiskeriet sig, at der blev så godt som intet at få. Jeg for min grund lod bønderne få mærke, 

[at] ingen måtte afskære fleg, rør eller siv på den side for min part i søen. Over det siv, rør og fleg voksede igen, 

søgte fiskene om foråret ind udi dette buskads, som var ly og læ, [så] at vinde formedelst mængde af rør ikke 

kunne forurolige fiskene i deres leg. Ynglen blev sat på disse grunde og i rolighed fik liv, at før en 6 eller 8te år var 

forbi, blev der sådan mængde af gråfisk, skaller, aborrer, gedder, horker og slige fisk, at jeg ved våddragen af et 

dræt kunne drage i land 4, 6 til 8 tønder fisk til mig og mine folks fornødenhed. Dette blev mig misundt, at 

omliggende husbonder blev mig gram over det, [at] jeg havde forment deres bønder at skære fleg og siv i samme 

sø, som de af alders tid havde gjort, omskønt deres bønder eller bøndernes husbonder ikke havde mindste del i 

søen på den side, [hvor] jeg lod rørene og fleg vokse, at jeg blev eftersat udi en og anden måde (for den post kunne 

de dog intet gøre mig), så at denne frelse for fiskene forårsagede mig mange ulyksalige hændelser, at jeg blev 

påført mange ulyksalige processer og andre efterstræbelser end til denne dag. At mine små videnskaber er årsag til 

min ruin og totale undergang, det måtte ikke gælde, [at] jeg i andre måder havde retten på min side, ej heller 

anses at jeg til forsvar vidste og kendte hvad ret og uret var, mens uvenners venner havde andre anseelser end jeg, 

at det er gået efter gammelt ordsprog: “De skal over gærdet, som det er lavest, og de skal under mindst formå”. 

/22b/ 

Med permission at sige skal alle retsindige eksempler og berømmelige gerninger ikke være underkastet 

tunger udi det land, [hvor] det meste folk er ukyndige og hader alle berømmelige gerninger. 

Dersom det blev eftersøgt, efterset og befalet, så skal mine gerninger (da jeg dog ikke har ejet mark eller 

daler i verden uden det, [som] jeg med hustru og børn har udslidt og udarbejdet af den sorte jord) videre, ingen i 

Danmark af min stand har fremført større eksempler med jordens dyrkninger at forandre og bringe til anden fordel 

og interesse. Skovplantninger at opelske i mængde på de orter, jeg har sat fod, bygninger på øde steder, som mere 

end 300 år ikke har været påbygget eller kongen tilforn hverken haft skat eller skyld. Vandmøller at indrette og 

føre til anden nytte og fordel med videre, som ville falde for vidtløftigt at skrive [om], men før end alt sådant 

befares om landmanden kan bringes til nyttige håndteringer, vil undervisningen vel være forgæves. 

Jeg skriver ej af strunt (???) at rose mine gerninger, derfor ikke heller mod ritualen, at kongen og hans 

mænd kender deres undersåtter, hvem prisen for sit eksempel og fortrin til landets gavn og bedste burde nyde. 

21de post. 

Markederne med heste, fæ og andre varer kender jeg ikke synderlig uden dem, kalenderen udviser. Kan vel være 



 

 

flere markeder som Hvide Ras’ markedet ved Års. Hvide Ras, en stor røver og morder, da han skulle henrettes 

samledes hin mangfoldige mennesker, som efter henretningen gjorde folket marked med heste og andet. Dette 

marked har siden vedvaret årligt samme dag med fæ, bæster og andet, varer dog ikke over en dag, tiden husker 

jeg ikke. 

Udi Hammerum herred holdes et marked 

/23a/ med fæ, bæster og andet, kaldes Lundmarkedet. Således kan der andre steder vel være markeder, jeg ikke 

kender. Brønde eller kilder, uden ordinære, kender jeg ikke her udi landet. 

22de post. 

Bække har der været mangfoldige udi landet, men siden nordlysene opkom, som tilforn er omskreven, er de fleste 

bække vorden tørre og uden synderligt vand. Vel bliver stor mangel for vand i landet. 

Kær, moser og moradser i landet er så overflødig, at de af en mand ikke kan beskrives. Ingen kender jeg, 

der har ført dem sig til nogen nytte uden til græsgang og tørveskær. Den største del af samme kær, moser og 

moradser, siden bemeldte nordlys opkom, er mesten blevet tørre. 

Under Ormstrup marks begreb har jeg betjent mig af samme moser og moradser. Opbrudt og pløjet en 

temmelig del, mere end til et hundrede tønder lands sæd af sådanne moser, har været besværlige at føre under 

dyrkning for sin vanskelighed, huller, somme steder bløde, andre steder har været i fordums tid med træer 

begroet og rødderne er endnu jorden, andre steder knolde og knatter. Jeg har foretaget mig sådan gerning mere 

for andre til eksempel. Jeg der foruden har en del pløje- og agerjorder til Ormstrup, at jeg kunne være det foruden. 

Ingen har endnu synderlig fulgt mig i den brug (ikke engang mine egne bønder kunne jeg overtale til den dyrkning, 

som det vel ikke heller ville blive en bonde muligt at fremføre, fornemlig af årsag, deres bæster på nogle år udi 

tusindtal er bortdøde efter min forrige beretning. Forårs- og sommerfrosten har været årsag til, at bæsterne, som 

havde mangel på græs, har ædt den frosne jord, deraf ædt dem sygdom af vand og skab til i kroppen, den skade på 

/23b/ landene aldrig forvindes. Jeg har dog fremført den dyrkning, som jeg forud begreb var landet og landmanden 

til største fordel. Lod gøre stærke plove, jernharver, 2 stærke heste og 2 stærke bøller for en plov og igennemdrev 

sådan den stive, ubrugte jord. Derefter ligeså med 2 stærke heste og 2de bøller for en jernharve harvede [jeg] 

jorden dygtigt, lod det så ligge et eller 1½ år ubrugt. I den tid rådnede det. Imidlertid med stor bekostning søgt 

efter en erts, som kaldes lim, samt hvid, gul, rød og anden kulør. Fandt den i nogle våde moradser på Ormstrup 

mark. Har natur i sig, at den kan varme den kolde kærjord, bliver sat tyndt, som det med en sold var salt på jorden, 

dog aldrig mere end en gang. Så længe verden varer, der oven på får denne mosejord sin gødning som andre 

markjorder og besås først med boghvede eller havre, siden med rug, byg, atter rug, byg og havre en 10 à 20 kærve 

efter hinanden i rad. Bliver så overflødigt stærkt korn, at det undertiden går i leje med ganske store vipper eller 

aks. 

Siden lader vi jorden have hvile 4re års tid efter at man i [det] mindste efter første gødning har taget en 

10 kærve korn i rad. Så bruger man den igen (når den dog har fået nogen blandingsgødning) lige så længe påny.29 

Giver altid så stærk afgrøde fra sig, som den har givet de første 10 år. 

Denne videnskab og andre af fast lige betydning har bragt mig store efterstræbere på halsen. Man ved alt 

for vel, det ene menneske fordrager ikke [at] sin nabos ager florerer bedre end hans egen. Af sådan årsag hr de 



 

 

udsat spilfægterne efter mig udi nogle hundrede tilfælde at optænke måder at føre mig i proces, udpine, udsulte 

og udarme mig for at spilde, hvis jeg af den sorte jord [har] sanket til mig, kone og børns underholdning. Hvem der 

kendte 

/24a/ min skæbne, hvis jeg har lidt for retfærdighed. Om der var mindste medynk i deres hjerter, måtte [de] græde 

over den ulyksalighed, [som] mig sker, at jeg ved mig ikke en dags frist for nye processer, indtil de får mig drevet 

fra hus og hjem til betlerstaven. 

Men dette ved jeg, Skaberen ingenlunde forlader mig, og når det må gå til efter loven, retten må deles 

lige mellem den fattige og mægtige, kongen allerunderdanigst får sandheds oplysning, ved jeg, ved Guds almagt, 

jeg vorder frelst og min gjorte uskyld og dagligt påførte forurettelse bliver anset, eftersom kongen så lidt som 

kongens tro mænd, [som] jeg klager min nød for, står i nogen måde Skaberen ikke til ansvar, førend de vorder 

oplyst. 

Engene kan på mange orter ligeledes ved velbetænkte midler blive anderledes frugtbare, men efterdi 

indretningen til denne dag har været under så store hasarder og mit timeglas fast næsten er udranden, så må jeg 

vel afbryde at tale om flere nye inventioner, uden hvad lidt jeg forhen har glemt at iagttage. 

23de post. 

Der om kan jeg ej gøre forklaring, over det jeg ingen klipper her i landet er bekendt, men mange store bjerge og 

bakker findes i overflødighed, dog mest omkring ved Vesterhavet. Indenfor de 3 løver, der ligger i havet omkring 

Jylland, fornemlig på vesterkanten, der findes vel også mange dale og dybe steder, mesten overalt i landet, som 

syndfloden formodentlig har udskyllet. Remarquabelt ved jeg ikke, ved dem findes, uden den dal på Fur ejland, jeg 

tilforn har omskreven.30 

Vel er talt og snakket om dalenes rederlige medførsel (???) og tegn, [som] der i kan være hørt og set, men 

jeg holder 

/24b/ det for fabel og gammelt digt, i de tider folket ikke har som nu været oplyst, men gårdbo Nis har jeg set lige 

så vel om dagen som om natten nogen snese gange, hvem der vil tro det, men nu fast ikke et halvt hundrede år.31 

Jeg har dog ikke set ham anderledes end udi en stor, rød myndes lignelse, hvid under bugen. Har set og kendt hans 

leje på adskillige steder, som en stor gåsevrøvl. Gjort mig tanker, [at] han med andet underjordisk tøj må være til 

verdens ende. Folket taler nu ikke synderligt derom, siden det er gået af minde, og få lever, som har set Nisse 

Gårdbo eller Gårdbo Nis. 

24de post. 

Jeg ved ej andet om den post, uden at der under Hald amt, Middelsom herred, straks uden for Ulstrup Sædegård 

skal udi en dal på marken, Grøndal kaldet, være taget en bred kampesten til Ulstrups skønne bygning. Skal have 

været for bølvognen 4 stærke bøller (stenen skal dog ikke [have] været tung men flad og bred). Var dog ej muligt 

[at] stenen kunne komme til gården. Lige som de læssede og kørte med stenen, gik den af, at den ligger ved siden 

af den slette landevej. Bygherren gjorde sig ofte umage for at få stenen til bygningen, dog altid forgæves. Lige som 

den blev pålæsset, gik den knapt af, og ingen råd var til [at] stenen kunne komme til bygningen, omskønt andre 

sten var ført længere fra langt større. Jeg har været på stenen og set den over alt.32 På den flade side, kendelig 

over jorden, var der runebogstaver udhugget, som skal bemærke disse ord: 



 

 

Kirker skal blive til fangetårne, 

skalke skal trives, ældinge fordrives, 

danske mænd skal blive ugæve og få tyske sæder, 

husmænd skal blive til købmænd, 

præster skal blive til bønder 

og bønder til vidundere 

/25a/ 

25de post 

Så megen videnskab, jeg der om har haft, er for hen gjort bekendt. 

26de post 

Lige som næstforrige, at jeg intet videre kan sige der om, [efter-]som det er mig ikke muligt at opregne alle told-, 

losse- og ladesteder, som enhver efter sin commodité lader og losser, hvor de kan og er dem belejligst. 

27de post 

Kongeslotte kender jeg ingen [af] i Jylland uden Koldinghus og Skanderborg Slot. Slottene ligger begge i købstæder, 

Kolding og Skanderborg. Deres begreb kender jeg ikke. 

28de post 

Herregårdene vil falde for vidtløftigt for mig at antegne. De er mangfoldige. Ligeledes er ikke heller tingstederne 

bekendt, som med amtmændenes bevilling ofte kan flyttes fra et sted til et andet efter herredsfogdernes 

belejlighed. 

29de post. 

Rytterdistrikterne er været indrettet udi Jylland, Det Koldinghuseske, Skanderborgske og Dronningborgske. Det 

meste af samme rytterdistrikter har altid været kongens gamle ryttergods, som kongerne med indløst 

reluitionsgods og tilkøbte sædegårde har forbedret. Rytterdistrikterne, som tilforn er under sædvanlige amter, 

Koldinghus amt, Skanderborg og Åkær amter, Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter. Jeg ved ej heller rettere, 

end der over samme rytterdistrikter af kaptajn Willars er forfærdiget et kort.33 Mere kender jeg ikke der om. 

/25 b/ 

30te post. 

Udi Jylland kender jeg ikkun 2de grevskaber, Scheel og Frijsenborg. Schackenborg ved jeg ikke rettere end mest er 

på tysk bund, Løvenholm ved jeg ikke er grevskab. Baronier kender jeg en del, som Rysensteen, Lindenborg, 

Høgholm, Marselisborg, Wilhelmsborg. Stamhusene kender jeg ikke synderligt til, ikke heller bygningerne på 

baronierne, videre end forhen er meldt om Marselisborg. Hvad navne baronierne og grevskaber tilforn har haft, 

husker jeg nu ikke. Frijsenborg ved jeg hed Jernit. Scheel hed Sostrup, Marselisborg hed Havreballegård. 

Sædegårdenes bygninger er dels forfaldne, dels afbrudt og ødelagt, dels står på krykker, dels nogenledes i 

stand. Men ingen jeg kender af ny opbygt uden en liden sædegård, som 300 år (efter fornævnte min forklaring) har 

været øde og uden bygning, [som] jeg købte og lod opbygge 1717, Haraldslund kaldet, under Havreballegårds amt, 

Vester Lisberg herred, Grundfør sogn. Så anselig på bygning med indretninger, frugt- og lysthaver trindt omkring 

gården på de 3 sider, plantet og opelsket temmelig stor distance med skove af eg, bøg, ask og el. Nu i vækst på 30 



 

 

alen høje. Samme gård er så plaisant bygget, at en geheimeråd eller general med deres familie der kan residere og 

have største fornøjelse. Geheimeråd, general Løvenørn for sin plaisir samme steds om sommeren residerede, 

mens han var stiftsbefalingsmand over Århus Stift. Udi de 300 års ødelæggelse var gårdens ejendom forkommet, 

dog kendelig med gamle skels indretninger 

/26a/ og skelsten beskærmet. Mine uvenner fik skær i øjnene over det, [at] stedet så sirligt var opbygget. Da jeg 

selv altid var dem gestendig at kunne med 100 rdl bygge mere og bedre end en greve med 1000, at jeg blev 

hemmeligt eftersat. I den tid højsalig kongen købte en bondegård udi næsten hosliggende bondeby Tåstrup, får 

mine efterstræbere kongen som allernådigst for denne ene gård skyld (anden proprietær ejede ellers den ganske 

by) at sætte kommission mod mig. Kommisærerne blev etatsråd Seerup og justitsråd Kjærulf. Begge mine 

allerstørste avindsmænd og efterstræbere. 

Jeg mærkede, [at] der intet godt forestod mig, at jeg i bekymringen hellere ville give mig under 

kontrapartens krigsråd og regimentskriver Marcus Ulsøes dom og kendelse, som førte sagen mod mig. Han påtog 

sig sagen at pådømme, som de alle var tilfreds med, da han får ejendommen under øjnene og kendelig så på 

skelsten og andre skelretninger, [at] ejendommen tilhørte Haraldslund, anslagen udi nye matrikel for 5 td, 4 skp. 

hartkorn, svarede han i stedet for at give dom, som han havde påtaget sig, udi et indlæg til kommissærerne, [at] 

han kunne endelig mene, at efterdi Tåstrup by havde der haft fædrift i så mange år, syntes han ejendommen 

herefter kunne eragtes som byens fædrift, dog ikke at pløje eller af bymændene besås. Men på det ingen i sin 

ejendom skulle forurettes, overgav han dommen i kommissærernes dom og kendelse 

/26b/ og undskyldte sig allerhelst han var en kontrapart i sagen. 

Kommissærerne, som ligeledes var på ejendommen og så de store skels retninger og skelsten, blev 

forskrækket fra at dømme i sagen, de påfinder middel og til højsalig kongen indsender Ulsøes indlæg og 

betænkning om sagen, at de ord Ulsøe havde sagt (det kunne eragtes at være Tåstrup fædrift) af kongen måtte 

konfirmeres, som på så vrange beretninger uden min videnhed blev konfirmeret. Dermed Haraldslund mistede sin 

ejendom, som den skal skatte og skylde af mens verden står. 

Bønderne mod kongens resolution knapt pløjede og besåede ejendommen, henlagde det under andet 

sogn, som bondebyen sorterede under til tiendes givelse, fra det rette sogn, [som] det underhørte. 

Hvem turde tale bonden til i disse tider, omskønt han egenvældigt pløjede og besåede ejendommen. Er 

der en retfærdig Gud i himlen, som jeg er forsikret i mit hjerte, så kan lige gerninger umuligt dø, uden betænkning, 

den store Gud trøster dem, [som] dertil har været årsag. 

For hver en skat af denne gårds ejendom, som ligger i døren ved gården, der af Haraldslunds ejere betales 

9tal for anden, går der så mange modige suk og tårer ind gennem skyerne 

/27a/ for Guds ansigt, som Skaberen telger. 

Kongerne har allernådigst påbudt og alvorligt befalet, at de som påbyggede øde steder skal nyde visse 

åringer frihed for skatter og al kongelig tynge med det allernådigste tillæg, at såfremt nogen grund eller ejendom 

er forrøgtet, forkommet eller forvildet fra de øde steder, da skal øvrighedsmænd drage omsorg for, [at] den kan 

vorde eftersøgt og komme til sit rette sted uforkrænket. 

Det er en post at påanke og tale om, i fald nogen er til på jorden, der tør understå sig at tale om 



 

 

retfærdighed. Ja, 3-bundne skelsten sidder endnu udi deres sted til vidnesbyrd, skriger nat og dag mine uvenner 

dem til evig spot, skam og vanære, som er årsag til [at] gården har mistet sin grund og ejendom. Måtte der 

omtales, er dette en forfærdelig gerning. Dog tør jeg ikke allerunderdanigst anklage mig for kongen, så længe mine 

efterstræbere står på så faste fødder. 

31 post. 

Der om ved jeg ingen forklaring at gøre. 

32te post. 

Jeg ved ikke videre angående talemåder i landet uden hvis jeg tilforn har omskrevet, at næsten hvert sogn eller 

herred har sin brug og måde at tale. Som Hald amt, Fjends herred bruges, at folket nævner mesten “æ” til hvert 

ord. Som for eksempel “æ præst”, “æ flæsk”, “æ pandekag”, “a skul”, “æ ovs (en okse)”, “æ smee (Smeden)”. 

/27b/ Andre steder straks hos “a vonter (jeg fattes)” med flere forvente (??) ord. Jeg kender ikke udi hele 

Danmark, [at] der tales nogen steder ret dansk uden i København, dog er der mangel udi mange ord. 

33te post. 

Der om ved jeg ikke noget at melde eller kender andre uden sædvanlige navne. 

Hvad landet i sig selv anbelanger udi magtpåliggende til nytte og interesse, kan falde meget at sige. 

1. Kommer mig for, som Jylland kan anses til en anderledes brug, men efter mit ringe begreb (som tilforn er 

meldet) folket , de fleste af det ganske tåbeligste begreb der kan være til, såvidt jeg er bekendt, dog et folk, som i 

en hast kan begribe store ting, snarere til det ondt og forargeligt end det rosværdigt og berømmeligt er. 

Et folk når de kommer i fremmede lande som Tyskland og andre steder at sige ret af vænnet fra patten, 

når de er hos dem de befrygter. Sig bliver så hurtig, at de i en studs begriber store ting, villige til lærdom og tager 

fast ved undervisning. Når de grove spåner således er afhøvlet, [når] de har været under trang, det er og[så] rart 

de echapperer, siden kan bruges udi tjenester og forretninger. Troværdige, mere end nogen tænker, men bliver de 

ikke vænnet fra den forargelige og gemene opførsel, den vane de i ungdommen med sværgen og banden, den 

unge verden gemenlig som ikke tilbørligt bliver oplært for deres plaisir er kommen til, bliver det et vrang- 

/28a/ stridigt, falsk og utro folk.Vænner dem at lure på retsindige mennesker og ikke har begreb på at lægge dem 

efter gode videnskaber. 

At den jyske nation i fordums tider meget har været omladt er nok kommet der af, at få eller ingen [af] 

deres børn kom til skole, under informationer eller til sakramenterne, før de var omtrent 20 år og der over. [De] 

sov tiden bort, ikke alene natten og det meste af dagen. Ved den lejlighed voksede hjernen, at hovedet blev des 

mere størknet, [så] at de i skolerne kunne lære mere i 4 uger end andre i år og dag, efter at hjernen således var 

skærpet. 

Således kommer alting an på [en] retsindig gejstlig og verdslig øvrighed, at de eftertænker og betragter 

verdens dyrebare ting, som over det, [at] de kommer i embeder unge ukyndige, formener dem de klogeste, de 

gamle, som sjældent høres, kender dog deres fejl, siger de dem andet, straks hedder, det er en gammel nar. 

2. Om det tilgik i verden fornemlig mellem kristne, som det burde, så meget muligt var efter Guds og kongens vilje, 

love og befalinger, al uretfærdighed eftersøgt, udryddet, straffet, dæmpet (når det ellers ikke går til, at den 

uretfærdige beskærmes og den retfærdige må lide), så har folket ikke at frygte dem for fjender eller uvenner, for 



 

 

krig eller blods udgydelse. 

Har Skaberen ikke vist os så mange hundrede år tilforn eksempel på Jerusalem. O, at du vidste den straf 

[som] dig forestår for din uretfærdighed. Vorherre har jo selv tilforn skrevet os ordet, at gudsfrygt og retfærdighed 

skal 

/28b/ beskærme lande og riger fra alle ulykkelige hændelser. 

3. Denne nation på andre måder er ikke lettelig at tvinge fra sin sædvanlige fædres brug, men fremturer udi 

lastværdige ting. Som for eksempel en by med hinanden sammenbundet at den ene bonde ikke skal lade sig tvinge 

til nogen forandring uden det sker med samtlige deres vilje. Jeg har proberet på mange måder indført i bondebyer 

fremmede karle fra andet mit gods. Når de ikke ville følge bymændenes vilje eller om de foretog dem uden 

sædvanlige forretninger, blev de hadet og efterstræbt af bymændene. Sær udi en og sær udi anden måde, at om 

jeg ikke ville se de fremmede ruineret, måtte jeg enten tillade dem at følge bymændenes gamle skik og sædvane 

eller forflytte de nye til deres fødesteder. 

Hvem tør skændes med en bonde i disse tider, nu han har medhold udi al ondskab. En bonde skal elskes, 

men selv ikke vide, [at] han elskes. 

Om nogen udi Danmark har vidst eller haft kærlighed og ser bonden konserveret, tror jeg ikke andet end 

jeg måtte regnes for en mellem dem. Men bliver en bonde ikke holdt til lydighed, bliver han et forargeligt kreatur, 

der hverken agter Gud eller mennesket. Højsalig kong Christian, Gud glæder, kendte bondestanden, om jeg ret 

husker. Lod male på Sparepenge den halve part en bonde, bundet, den anden del af porten en hund, bundet, med 

den overskrift: “Bonden og hunden er bundet, men var bonden ikke bundet, var han 10 gange værre end hunden.” 

Den herres mening var [der] få [som] kunne udgrunde. 

Mange fornemme bønder kan man forlade sig på som en skytte, der imod nogen tusinde så spidse findes 

til at fiksere og bedrage deres 

/29a/ eget herskab og andre godtfolk. Kommer alt af, at det ingen med tilbørlig påfølgende eksemplariter straf for 

dem findes men snarere understøttelse. Den bonde, der ved sig medhold i sin ugudelighed, at når en 

landprokurator som flakker landene omkring, indslikker sig hos en ugudelig bonde efter anden, indbilder dem de 

kan gøre galt viist, sort hvidt, kroget ret, agter ingen uretfærdighed. Disse procesmagere kan ikke være uden 

Skaberen en vederstyggelighed, som de kommer alt ondt afsted, hidser den bedragelige bonde, når han gården 

forsidder og har taget fra sit herskab en besætning efter anden, omsider lader gården øde. Det er en af de 

allerforargeligste suiter (??), der kan være til i verden, Skaberen til allerstørste fortørnelse, landene og folket til 

ruin. 

Har bonden ej mere til procesmagerens underholdning, bliver monsieur bonde forladt, for øvrigheden 

klynker og græder, [at] de skal bede for dem til kongen om benådningsbreve. Rettere om de finder en mindste 

billigste post og de skønt ser bondens udi tusindtal forargelige, uforskammede gerninger, skal han understøttes. 

Om der var ondt i, at hver post på begge sider specielt blev pådømt og straffet, da der blev andre tider og mindre 

processer. 

4. Så vidt jeg kender til verden og til verdens muld, har ingen bonde årsag at være i armod uden han udi sin 

misbrugs dumdristige efterladenskab og uagtsomhed (med mindre vanlykke, ildebrand, sandflugt eller deslige kan 



 

 

være årsag) gør sig det selv. [For] Eksempel har vi en retsindig, årvågen, flittig, tro, redelig bonde af gemyt finder 

man aldrig udi armod. Umuligt det kan gå ham tvært eller vrangt, allermindst om gudsfrygt og gode gerninger 

følger ham. 

Så umuligt som det er, [at] en potentat, regent, 

/29b/ fyrste eller konge i sit skatkammer kan mangle rigdom, middel og formue, al den stund, der søges 

undersåtternes velstand, bevises nåde og barmhjertighed, ret og retfærdighed, i nåde eftertænker den ene 

undersåt nemlig, [at] den fattige med den rige nyder lige beskærmelse. Enhver som de meriterer anses, at den som 

ikke har større begreb, ophøjes mere end den anden. En lighed udi alle påbud og friheder, den trængende 

undsættes i stedet for den som er uden nød og trang, og ikke har hjælp fornøden. Den herre kan aldrig mangle, thi 

undersåtterne ved hjertelige forbønner til Skaberen udvirker det, at deres herres alder forlænges, fred, fryd og 

glæde følger ham og længe om sider uskattelig arv og herlighed. 

Jeg har selv haft bønder, 2de mænd på en gård, lige avl og bjergning, den ene efter sit fæste været fri for 

hovgerning, den anden forrettede et strengt hoveri. Den første mente, han altid betids nok kunne komme til sin 

egen gerning, siden han forrettede ingen hoveri. Den anden stræbte natten med dagen, sildig og tidlig, over det 

han ikke vidste den time, der kom hovbud, at han altid var den anden i forvejen. 

Den første blev en stodder, der imod den anden en velhavende og formuende mand. Således er 

bondestanden, ligesom den iagttages. Dog var det ganske godt, om bonden i disse tider, siden vandene og 

kærfyldning, jorden der af havde sin væske i tørkesomre, forlod os, jorden hvert år jorden der over er svigefuld og 

des større gerning og dyrkning behøver, blev noget mere menageret i hovgerning, hvilket om Gud giver tider igen 

som tilforn meget kunne hjælpe bonden i stand, som nu mesten over alt er på knæene. 

Der findes dog råd mod alle uråd, [som] folket skal tænke hen i tider og betænke enden. Tage dem i agt 

for for mange procesmagere, foretage først 

/30a/ en post og vel overveje, om forandring til avantage efter egnens tilstand kan være gørlig eller ikke. Udspørge 

fra de kyndigste og retsindigste mennesker deres sentiment i forvejen, ikke så just for at følge dem, men mere for 

at høre deres betænkning. Enhver hoved kan have sit sind. 

Da når det er ret vel overlagt, bør ingen exception anses, men med gerningen fortfares og til sin 

fuldkommenhed bringes. Siden andre poster ligesom man finder det kan være til fordel, nytte og gavn, vel i agt 

tages. Nogen beføjelig siden ikke finder årsag at dadle, at man med deres egen ukyndighed kan igendrive dem. 

Der på vil jeg sige dette eksempel: Her straks ved Ormstrupgård ligger en fersk sø trindt omkring 1½ 

fjerdingvej. Fiskene der udi ej af betydning, til nytte fra år til andet for en dalers penge. En del af samme sø ville jeg 

have udtappet, at jeg trindt omkring kunne have høbjergning. Bespurgte mig med de fornufigste folk i mængde, 

om det var gørligt (da jeg selv alt ved mig havde sluttet, hvad jeg ville foretage). Jeg fik af alle, høje og lave, største 

modstand og beskeden, [at] de ting aldrig var muligt formedelst de store bakker og bjerge, der lå trindt om søen. 

Tilmed grunden i søen ikke var andet uden den bare sten-, grus- og hvide sandbund, som aldrig kunne give græs. 

Og hvor mange der ikke gjorde store eder på, [at] det var den allerstørste umulighed og af mig dårlighed, jeg ville 

tænke på de ting. 

Jeg svarede: “Forsværget ting får altid størst fremgang, nu skal det prøves!” 



 

 

Det er nu 2 år siden jeg begyndte. Er kommet mig in alles på en 16 sletdalers bekostning. Jeg ved 

vatterpas og mål listede vandet hist og herom og gennem de høje brinker, at jeg fik udtappet af søen fra 

agerenderne trindt omkring til vandet som nu er, næsten 60 favne. Søen til fisk er endnu mere end stor nok, som 

det dybe vand kunne in alles ikke udtappes eller mistes fra gården. Vandet på højden af søen er sunket en 5 til 6 

alen. 

Afvigte år 1742 blev der avlet 10 stærke læs hø, indeværende år over 20 læs. Giver Gud fremdeles grøde, 

kan der inden 3 år er ovre avles over 150 læs hø årligt, og have bestandighed så længe verden varer. Da mine 

modstandere kom og beså, 

/30b/ [at] arbejdet var fuldført, svarede [de, at] de aldrig kunne troet, de ting havde været gørlige. Banden fik jeg 

nok af, om ikke flere fortrydelser og misundelse. 

Da jeg 1733 på offentlig auktion købte Ormstrup, ældgammelt navn - siden haft navn af Frisholt, til min 

ulykke - var konditionerne, [at] jeg skulle betale Hr. greve Frijs, der havde gården den tid under forpagtning. 

Isæden blev mig beregnet, der var sået 24 tønder rug, 16 tønder byg, 46 tønder havre, 3 tønder boghvede i 

gårdens jorder. Omskønt det ikke var sået, måtte jeg vel betale den kvantum. 

Jeg foretog mig at brække og bryde moser, sige, kær og andre arrige, onde jorder mellem agrene; 

agerender, som aldrig havde været i brug. Det kostede mig stærke plove, store stærke heste, bøller, jernharver, 

sved, møje og streng gerning. Derefter delte jeg gårdens mark i 20 skifter, 12 skifter i brug og 8te i hvile, at der sås 

lige meget af alle slags korn årligt: 80 tønder rug, 60 tønder byg, 120 tønder havre, 20 tønder boghvede med 

ovenmeldte sæd. 

Pløjede de ufrugtbare enge, mareharvede dem, rensede de øvrige alt ukrudt, vier og unyttige buskadser 

ud, at engene kunne komme i vækst. 

Unge egeskove, som [var] før min i hr. grevens tid ruineret, foranstaltet af mig under største 

beskærmelse, vagt, varetægt og straf for dem, [som] skoven ødelagde. 

På Ormstrup mark, som der ikke var en ris af den sort, opelskede jeg en elleskov på længere end 3 

fjerdingvej, at elletræerne nu står i den flor og vækst, 12 à 16 alen høje, rette og ranke som et lys, nogle tusind mål 

tusind i tal, at samme elleskov er af nogle tusind rigsdalers værdi. 

Jeg kendte samme træ, hvor til det tjenligt var, måske få flere, som fornemlig til bygninger overalt 

indvendig, bjælker, håndbjælker, spænder, lægter, brædder og anden brug, da vi enfoldige, selvgjort kloge folk 

henter fyr- og grantømmer fra andre lande. Da vi selv kunne have denne elletræ udi allerstørste mangfoldighed til 

os selv og vores bønders konservation, som er altid så fast til bygning, at forlade sig på, som enten fyr eller gran. 

Når tiden iagttages dem skal hugges og videre behandles, vorder så stærk og fast som horn, og jo ældre i hus, jo 

stærkere. 

/31a/ 

Nogle år tilforn af nordvest oprejste sig en ganske stor storm, som nedstøtte og opkastede med roden 

mange snese tusinde træer udi skovene her i landet og andre steder, at frisk bøgetræ kom i den civil-pris, at man 

kunne købe en fuldkommen bøg for 4 à 6 mark dansk på 20 à 30 læs. 

Udi Ormstrup skov, mig tilhørende, faldt over 500 store bøge. Jeg lod grenene og omkastet afhugge, skar 



 

 

træerne i kævler, 4, 5 à 6 alen lange og så hele som kævler var førte jeg dem på blokvogn i Ormstrup Sø, straks ved 

skovsiden, og lod dem synke på en 8, 10 til 12 alen vand, der de fleste ligger endnu. Jeg blev ilde omladt og hørte 

fra mange bespottelser, var det i vinhuse, udi ølsmål, til gilder, assembleer og gæstebud, var min dårlighed altid på 

tungen, og hvor umuligt disse store kævler af den dybe sø mere kunne komme mennesket til nytte. Det var af mig 

gjort, fordi ingen skulle få del i disse mange bøge. Jeg lod folket gerne deres frivillige sprog, og tilstod dem deres 

latter. 

Nu er questio, om disse bøgekævler, når bøg har ligget dybt under vand, 10, 16 à 20 år eller længere, 

uddrager vandet al saften og savet kaldet af kævlerne. 

Jeg kan optage hvilken jeg vil, stakket eller lang, selvanden, så let som jeg kan føre en ske til min mund. 

Samme kævler skæres der efter til bygningstømmer, stolper, løsholter, opstandere og anden udvendig 

brug. Skal aldrig gå orm der i, om de stod i hundrede år og længere. Eksempel: køber man hos stolemageren et 

dusin plankestole gjort af bøg, er de ikke om 10 à 12 år i ormmel, at en fod eller ben falder hist, en anden her. Der 

imod den ommeldte vandbøg aldrig kommer i ormmel, men fastere end jern, og ikke kan forgå. 

Ser man på folkets tømmerbygninger eller bindingsværk, så er derved at lægge mærke [til, at] de bygger 

ved jorden (sandt nok, vi er kommen af jorden og skal til jord der over bliver vi hos vores moder), det er derfor ikke 

nok for vores efterkommere. 

Opfyldte vi byggepladsen en, to, tre eller fire alen oven på jorden, så havde vi tør og bekvem 

/31b/ kælder, renere værelser og bopæl, at al vandfald og uhumsk urenlighed des bedre kan have udfald fra 

husene. Tømmeret, som så langt er fra jorden, leder og andet, des bedre er konserveret og har bestandighed 

100de år og meget længere. Når tømmeret er nær jorden, giver den sunde fornuft, [at] den af jorden drager 

fugtighed til sig, at det næst jorden inden 10, 12 à 16 år ganske er forrådnet. 

Jeg med forundring i dette land, Fyn, Sjælland og på andre orter i Danmark har set måden, de stener eller 

så kaldet sylder34 deres huse. De største sten lægger de nederst, atter mådelige sten oven på og sidst, næst ved 

lederne, ganske små sten som kylsten (???) ej større end et gåseæg, som ikkun tager mod den yderste kant af 

leden. Når storm så kommer, rider en efter anden af de små sten løs, at huset om sider får lændevé og står som på 

krykker. 

Jeg som har bygget udi Danmark på øde steder, som udi 2, 3 eller 400 år ikke har været bygning på, stik 

eller stag, ikke en sten på stederne, lige så på øde møller, som andre ikke har kendt at holde i stand. Jeg har til 

visse bygget så meget, som andre med fyrretyvetusind rigsdaler ikke skulle have fuldført eller gjort mig tilforn. 

Sagen syner for sig selv. Men de allerstørste sten, jeg kunne få, er opført under husenes leder trindt omkring, og 

den fladeste side lagt næst leden, at leden fra ende til ende kan have faste hvilesteder, under samme store sten 

trindt omkring hver en sten indført og indpasset mindre sten, så store, [at] en karl næppe kunne løft en sten, på 

det de store ikke skal tage synk i jorden. Siden opfyldt (hvor der ikke er indrettet kælder) huset indvendig lige efter 

de store ledsten, at der kan lægges jævne og slette gulve. 

På den manér kan man være forsikret om husenes bestandighed. Råder jeg nogen til den brug, vorder jeg 

beleet og bespottet. 

Jeg kunne beskrive om et skolehus 



 

 

/32a/ indretning for en 16 år siden, [som] jeg har bekostet fuldført for Grundfør sogn, som jeg formoder kan 

admireres uden byrde og tillæg fra bonden eller Haraldslunds ejere, dog på den måde, at skoleholderen kan leve 

reputerligt for sig og sine efterkommere, så længe verden står. I det sted skoleholderen udi andre skoler lever udi 

disput, klammer, kiv og trætte, om hvad de skal have af bonden efter kongelige allernådigste forordninger, som 

bonden i disse vanskelige tider ikke formår at udrede eller er dem muligt at betale.35 

Ligeledes agtede jeg for 2de kirker til Ormstrup, Sahl og Gullev sogne under Dronningborg amt, at indrette 

en skole ganske belejligt uden at gravere bonden med afgift eller tillæg. Men over det, [at] jeg nu så meget 

uskyldig er sunket, er evnen ikke som viljen, uden Gud og kongen vil redde mig, at jeg kan komme til en lovlig og 

redelig brug som tilforn. Lad være [at] aftenstunden er nær for hånden og jeg vanker (???) trygler, tigger og beder 

om forløsning, som jeg har største føje til. Må jeg dog ikke være møje, at Fanden ikke skal få indpas. 

Forskrevne beskrivelse over min møje, forretninger, omgang, gerninger, køb og handel i verden er årsag til 

store uvenner. Jeg er frygt, [at] de har sværtet mig [til] for kongens allernådigste ansigt, den allernådigste 

Højesteret og kongens ypperlige tro mænd, som jeg ser mine allerunderdanigste ansøgninger ikke har funder 

nåde, da jeg er fældet og faldet. Lad dem betænke, hvad der er sket, og se til udgangen. 

Ved hanegal faldt Peder, da kvinden røbede ham. Men ved Herrens store almægtighed blev han frelst. Jeg 

tvivler ej heller [på], at jeg jo, når Herrens time er, jeg vorder hørt, ret og uret kommer for lyset. Om jeg ikke da 

skal stå med en fri fod, sidder min anklager, som jeg ved, mellem Gud og mig. Der på vil jeg leve og dø, at nogen på 

jorden skal være mægtig at overtyde og bevise mig forbrydelse eller uretfærdighed mod min allernådigste konges 

lovforordninger og 

/32b/ befalinger. Ikke for hvids eller skillings værdi ej heller jeg i min livstids 82 år har forurettet med vid eller 

berådet hu nogen mennesker på jorden. 

Det er ikke mine gerninger, at jeg er blevet oplyst, men Skaberens. Han heller ej har givet mig de ringe 

videnskaber for mig alene, men til hans børns og dyrekøbte sjæles understøttelse at foregå dem ved eksempel. 

Kendte jeg ikke Skaberens vilje at efterleve så meget, som står i min skrøbelig magt, tilstår jeg, at jeg ikke var 

værdig at krybe på jorden, at jeg og andre udvalgte skal efterstræbes, forfølges, nedtrykkes, forurettes, jages fra 

sted til andet. 

Der for har vi skriften til bevis, [at] Skaberens liv er os ikke for, og med hans vilje skal man nøjes. 

Jeg agtede ikke alle de forfølgelser, jeg i så mange år for retfærdighed er påkastet, om mine efterstræbere 

ikkun ville gå offentligt til værks og lade landsens love dele os mellem. Men hemmeligt udskyder [de] deres klager 

til min ulykke, undertrykkelse og æres beskæmmelse uden mindske føje og sandhed. Det er poster, som for 

Skaberen er en vederstyggelighed og vorder ikke ustraffet her eller hisset. Det sidste Gud i nåde afvende, og er de 

ikke allerede mærket ved tegn i deres liv og levnet, at Kristus i forvejen viser (om det kan frugte) store gerninger, 

det de selv måtte forfærdes for til anger og ruelses forbedring. 

I blandt andet har nådigst behaget min nabo højgrevelige excellence, geheimekonferensråd, 

generalløjtnant Hr. greve Frijs næstforgangne år den 9. oktober 1742 uden min videnhed og lovligt varsel til et mig 

uvedkommende forum, nemlig hr. grevens eget birketing, ved sin egen birkedommer jo sin egen ridefoged at tage 

voldsdom over mig af så betydelige mærkværdigheder i anledninger til dommen og med ekspressioner i dommen, 



 

 

at mage til samme dom i verden aldrig har været afsagt. 

O ihvorvel dommen in mediator står under allernådigste Højesterets påkendelse, tør jeg ingenlunde 

understå mig der at komme frem med sagen til frelse for min ære, uden [at] kongen allernådigst vil tage mig under 

beskærmelse. Så vidt jeg har rettet med mig efter landsens love 

/33a/og skal det findes, om sagen lovligt må undersøges, at jeg til samme ukristelige uden personers anseelse 

voldsdoms udstedelse er skyldig i så meget, [som] der kan gælde et halmstrå. Så vil jeg lide alt det, nogen kan 

påkende, men at hr. greven ved sin fuldmægtig, afsat fra landfiskalens embede Mathias Bruun, har indvældet sig 

ved magt og list, ført forbudne og lovstridige vidner (som af mig siden er gendrevet) til en uforsvarlig doms 

forhvervelse betyder andet end lege med bold. 

Og i hvor rent og soleklart det er, tør jeg før kongen beskikker mig efter Guds lov forsvar, ikke lade sagen 

fremkomme, at det ikke skal gå som tilforn. 

Da jeg 1737, den 20 maj, for en selvejerbonde, Christen Madsen Reme, efter hans hustru var død, der var 

2de kuld børn, at bondens selvejergård Højris til samtlige arvingernes nytte skulle til auktion (bonden havde en 

tillid til mig over det, [at] konens første mand af en morder, som kom ind og bad om hus natten over i Klode Mølle, 

myrdede manden 1705. Morderen rømte, konen blev mistænkt for mordets medvider. Højsalig kongen befalede 

mig at eftersøge morderen inden- og udenlands. Da jeg fandt ham med stor besværing i Tyskland og bragte ham til 

stejle i Jylland, som kongen lovede at aflægge mig for min store omkostning og møje, med brød) til tryglede 

bonden mig 1737, [om] jeg ville være ham assisterlig, [at] han kunne bekomme sin gård til købs. 

Jeg rejste 16 mil til bondens tjeneste; kostede ham ikke 2 skilling. Han bekom gården i fuldt flor og stand 

med lidet tilliggende bøndergods. Bonden og hans eneste søn med 2de stedsønner blev indført for købet og de 

konditioner, [at] pengene et år efter med et års rente i Viborg Snapsting 2226 Rigsdaler 1738 skulle mod 

auktionsskøde betales.36 

Stiftsforvalteren, justitsråd og amtmand Teilman ville have kaution for bondens køb. Bonden påny 

overtryglede, tiggede og bad mig, jeg ville være hans kautionsmand. Da, omskønt jeg kendte [at] bonden havde 

forkøbt sig næsten 1000 rigsdaler, mente jeg dog han var i stand, at jeg lod mig overtale til kaution. Bonden med 

sin egen søn straks på auktionsstedet antog gården med fuld sæd, besætning og godset i stand og forskød 

stedsønnerne fra købet. 

/33b/ Imidlertid indslikker landprokurator Matthias Bruun sig hos bonden. Hvorledes er mascanderer (jeg boede 

16 mil fra dem) indbilder han bonden, at han havde forkøbt sig (og sandt) de overlægger og stræber [efter], at få 

bondegården Højris ruineret, nedbrød huse og bortflyttede, udpinte godset med arbejde, kongens skatter ubetalt. 

De formuende bønder, som formåede at betale, gaves pas og afsked fra godset med alt hvad de ejede og havde, at 

flytte og fare. Sætter andre fra gårde og lader gårdene rent øde. Engene til Højris, en 200 læs hø, bortlejes, at 

gården skulle være uden gødning, alt prokuratorens hensigt at spille mig et prevenere. Jeg var i mening, han derfor 

fra andre hænder tilforladeligt blev betalt, og jo flere processer han mig påførte og indviklede under, var des 

behageligere for dem. 

Nu bonden og prokuratoren et år havde brugt. Deres kaufer (???) får de amtmand B??? at sætte 

skifteforretningen efter bondens hustru i Viborg, 8 mil fra Højris, som var rette skiftested, som bondens kone 



 

 

døde. Hvorledes der marscanderes med amtmanden, får han bonden Christen Madsen, sønnen Christen 

Christensen, 2de stedsønner de møder for samme usædvanlige skiftested og afsiger dem fra købet og satte mig 

som kautionist i stikken. 

Jeg så mig bedraget, da jeg af høj fornødenhed om jeg ikke ville overgå spot og skam, måtte betale 

kapitalen 2120 rigsdaler med et års rente 106 rigsdaler og til rettens salarium, stemplet papir og 

auktionsdirektørernes rejse og fordringskab 74 rigsdaler, summa 2300 rigsdaler. 

Bonden Christen Madsen Reme og egen søn Christen Christensen på auktionsstedet antog dem gård og 

gods, formente stedbørnede part med dem i købet. De 2de skaltede og valtede med gård og gods det ganske år 

omkring, end og så længe efter den tid, jeg havde betalt godset, thi jeg mente bonden og hans søn altid var i stand 

til at holde mig skadesløs. Men medio maj 1738, som de havde ruineret gård og gods, efterladt at pløje, gøde og 

beså gårdens jorder, da det var efter tiden at så vårsæden, lader bonden Christen Madsen mig vide, at jeg nu 

kunne tage min gård. Inden 2 dage rejste han derfra. 

Dette var en afsigelse direkte mod lovens nr. 462, artikel 7 og Forordning af 28 januar 1682, artikel 17, ja 

en skammelig, ugidelig og uforsvarlig gerning for 

/34a/ mig, der boede 16 mil fra dette gods, og vidste af intet før bonden havde forladt gård og gods øde. Sønnen, 

som efter forordningen af 4. februar 1733, 10. artikel, var bundet ved gård og gods, siden det ikke var uden en 

ordinær bondegård, rejste sin march med faderen. 

Al denne fordømmelige gerning maintenerede prokuratoren og der over førte mig udi nogle tusinde 

rigsdalers udgifter, som han mente med udflugter at undertrykke mig, foruden [at] gård og gods var øde. 

Jeg søgte bonden og overbeviste ham og sønnen deres skammelige, lovstridige omgang. [Jeg] Kaldte 

bonden for mig, da han gav last og klage over prokuratoren, at han var skyldig udi al den ugudelighed, som var 

sket. Bonden bad mig om nåde, at jeg ikke ville handle med ham efter streng ret. Tilbød sig at betale mig for 

skaden 300 rigsdaler og 50 rigsdaler for sin søns pas, at han ikke skulle efter forordningen af 4. februar 1733 blive 

soldat. Jeg bad bonden indgive sin begæring skriftligt til retten og til min erklæring (med 1200 rigsdaler kunne 

bonden skaden ikke [have] betalt). Jeg bar største medynk over denne bonde, efterlod ham al skyld mod de 300 

rigsdalers betaling, [og] forpligtede mig at give faderen og sønnen fripas og afsked, efterlod ham alle mine lovlige 

pretentioner tillige med de 50 rigsdaler, [som] han ville give for sønnens pas, og lod mig nøje med det ruinerede 

gods. Thi jeg vidste amtmandens skiftebehandling, som for interesses skyld var forflyttet fra tid til anden på en 4, 5 

eller 6 år, før det fik ende, det var bondens ruin og årsag, [at] han ikke kunne betale sin gård, [som] han havde købt 

og jeg kautioneret for. Om samme skiftebehandling blev eftersøgt og for kongen åbenbaret, at sandheden der om 

måtte komme for lyset, tror jeg det viste sig, det som er årsag til landenes ruin og almuens undergang. 

Skiftets langvarige henstand, at bonden sit eget ikke var rådig, hans midler var under amtmandens værge, 

den rette årsag hvorfor bonden kunne ikke betale sin gård og min ulykke at jeg blev sat i stikken, da bondens og 

hans børns midler omsider fik ørnevinger, og deres lovlige arv blev til fals. 

Det er poster, som kan efterspørges, om den fattige skal reddes. En stor samvittighed for [den] høje 

øvrighed fornemlig, når det oplyses, om det ikke eftersøges og påtales. Alle rettens stridige behandlinger efter 

loven står under et ansvar for mennesket, som af Skaberen i sit eget sted er forordnet at dele retten lige. Mange vil 



 

 

vel ikke gøre dem mening der om, eftertænke disse 

/34b/ tider frem for i vore fædres, [da] en skiftebehandling blev udgjort på et, to eller tre ark papir. Nu i disse tider 

på bøger, halve om ikke hele ris à 3 mark arket til skriverpenge. Børnenes arv bliver papir. Hvem af dem kan formå 

at udløse så dyre skiftebreve eller har evne [til] at påanke det, som er størst føje til. Når deres midler først er 

udført til andet og arvingerne har intet mellem hænderne, hvor mange suk, skrig og råb trænger sig ikke da 

igennem skyerne fra enker og faderløse. Meget andet burde tales [om], men hvem tør sige sandhed? 

Siden, da jeg under rettens behandling havde indgået forlig med bonden Christen Madsen om 300 

rigsdaler der af, han renter var 106 rigdsdaler, min bekostning på sagen at føre bevis over gård og godsets ruin var 

120 rigsdaler, den skade der var gjort på gård og gods fra auktionen dato 1737 til årsdagen 1738 kunne bonden 

med 800 rigsdaler ikke erstatte efter bevisernes melding. Bliver forliget prokuratoren en vederstyggelighed. Han 

forfatter under bondens navnen afsigelse over forliget uden varsel til mig, sender prokuratoren til ting sin dreng 16 

mil fra mig bopæl. Drengen under bondens navn ligesom bonden havde stået for retten selv indførte afsigelsen 

mundtligt, da bonden ikke var ved retten eller havde underskrevet afsigelsen. Var der en anden mand ved retten, 

[som] spurgte prokuratorens dreng, hvor han turde foretage sig det under bondens navn og uden hans underskrift. 

Knapt får de hentet bonden til tinget (en ganske enfoldig mand, siden død) tvunget og listet ham til at sige ja til 

dette værk. Underskrev afsigelsen i retten efter at den var indført, men [han] vidste aldrig mindste ord af 

indholdet. 

Da jeg lader eftersøge de ting og stævner de 8te mænd i rette, har der ikke været uden 2 eller 3 gamle 

stoddere, som straks efter døde. Deres navne omstøbt, så otte af de 3de var bleven til 8, som for eksempel først 

var anført den at hedde Christen Jensen var atter indført for Jens Christensen og så fremdeles. Ingen oplysning for 

mig var at nå, dog omsider fik jeg original af sigelsen, som i sig selv beviser, [at det] var prokuratorens og ikke 

bondens hånd, thi han hverken kunne læse eller skrive uden ilde sit navn. Dette spilfægteri med herredsfogden og 

prokuratoren må enhver vel tænke i forvejen har været oplagt råd. På det jeg ingen oplysning eller vidnesbyrd fra 

de otte 

/35a/ mænd (når ingen var af de navne) skulle nå. Sagen kommer for landstinger, derefter finder jeg af 

landstingsakten, [at] bonden Christen Madsen under justitsprotokollen havde gjort lige sigtelse over mig som for 

hjemtinget. 

Landsdommeren tilspørger min prokurator Jens Harboe, om han noget der til ville svare. Bemeldte min 

prokurator svarede, at hans principal var ikke stævnet for landstingsretten til nogen sigtelse at påhøre. Sigtelsen 

var heller ikke bondens, Christen Madsens, men prokurator Matthias Bruuns ord under Christen Madsens navn, 

hvorfor ikke heller noget gensvar var fornødent. 

Der på kan det kendes, hvad folk vi er udi Jylland, både ved under- og overretterne, som alt dette er 

bevisliggjort. 

De 2de fornuftige landsdommere justitsråd Testrup og Marsvin, deres mening udfaldt om sagen, at 

bonden Christen Madsen skulle efter loven holde mig skadesløs for min kaution foruden de havde til det bonden 

og prokuratoren anselige mulkter og mig alle pågående omkostninger skadesløs. 

Justitsråd Vedsted som præses, i fald han gider høre nogen af verdslig stand, besidder jordegods, får 



 

 

justitsråd og landsdommer Bilde til sig (som enhver for dommen må have undskyldt). Dommen i så pur en sag fast i 

alle poster udfalder til min beskærmelse, de grunde dommen på skifterettens decisioner som er direkte mod 

loven. Thi jeg havde intet med skifteretten at gøre, dependerede ikke af skifteretten. Havde ikke undergivet mig i 

nogen måder til skifteretten, ikke heller svaret til sagen i skifteretten og til med fritager loven mig der for pag. 8, 

artikel 3 og pag. 603, artikel 17 og 18 ligesom landstingsdommen i alt består i bekyldninger uden de har set bevis 

for dem med tillæg, at jeg skulle søge Christen Madsen og hans medarvinger for mine krav og skadeslidelse. 

På dommen falder at sige 1. Højris bondegård med tilliggende bøndergods blev købt på auktionsstedet i 

Christen Madsens hans egen søn Christen Christensens og Christen Madsens stedsønner Jørgen Nielsen og Niels 

Nielsens navn. 2. Som købet var gjort, udelukkede Christen Madsen stedsønnerne fra købet og han alene med sin 

egen søn tager gård og gods udi fuld posession. 3. Faderen med sin egen søn skalter og valter med gård og gods, 

/35b/ som de selv løser et helt år omkring, og Christen Madsen lod mig sige, [at] han selv ville beholde sin gård, 

når skiftet kom til ende efter hans hustru. Var han med sin egen søn i stand [til] at betale gård og gods. 

Stedsønnerne tillod deres fader den frihed og i nogen måde ikke befattede dem med købet gård eller gods. 4. De 

øvrige Christen Madsens medarvinger var 2de steddøtre, begge deres mænd døde, den ene datter fra nogle 

faderløse børn og død, hendes børn var i fremmede lande, Tyskland, Holland og andre langt fraliggende steder. 

Den anden datter var ligeledes enke. Over skiftets langvarige ophold gik hun i armod til bettelstaven, hendes børn 

ligeledes i fremmede lande, som ingen vidste, hvor de var at finde. De havde heller ingen part i købet, vidste intet 

om købet og købet dem aldeles uvedkommende. Jeg måtte ikke heller søge dem efter landstingsdommen mod 

loven under største straf og mulkt. 

Så var der ingen udveje for mig uden at appellere landstingsdommen, som jeg ikke vidste andet, end det 

var en uforsvarlig som, som medførte i sit indhold så mangfoldige usandfærdigheder, som ikke er at opregne. 

Efter at prokuratorerne for Højesteret havde ageret sagen, jeg kan kende af dommen, [at] min prokurator 

monsr. Lousen ikke har haft tid at læse dokumenterne eller brugt de breve og beviser, som retteligt oplyste sagen. 

Den anden prokurator, kancelliråd Munthe, skal have snakket for Højesteret mere og andet end han burde uden 

bevis at fremvise. Jeg kender han heller ikke havde nogen lovlige dokumenter til sagens forsvar uden strunt og 

snak. 

Derpå er allernådigste Højesterets dom af 6.februar 1743 afsagt således: 

Landsdommernes dom bør som vel grundet ved magt at stande, og bør Hans Rosborg udi denne 

processes omkostning betale til Christen Madsen Reme og hans søn Christen Christensen 100 rigsdaler og 

til Mathias Bruun 50 rigsdaler. For unødig trætte betaler han til justitskassen 24 rigsdaler og endvidere til 

samme kasse 5 rigsdaler. Der foruden bør Hans Rosborg for hans ugudelige, lastværdige og formastelige 

omgang være generalfiskalens tiltale undergiven. 

/36a/ Jeg ved, [at] en allernådigst højesteretsdom om at melde om, men har prokuratoren forsømt sagen, forlagt eller 

glemt dokumenterne at lade læse. Derfor kan jeg mod loven ikke lide og har den anden prokurator sagt andet 

uden hvad han med lovlige dokumenter kunne bevise er det mod hans instruks og ære med den rene uforfalskede 

sandhed at sige og skrive. Så vist som der udi himlen er den levende Gud, der kender alle menneskers gerninger og 

hjerters tanker. Så vist som jeg agter at se og komme for Guds blide ansigt har jeg ikke forurettet denne bonde 



 

 

Christen Madsen Reme eller hans børn mod love og forordninger for hvid eller skillings værdi i denne verden. Ikke 

heller jeg gør med vid eller videnskab mod nogen mennesker på jorden (hvilket Gud som jeg kender skal bevare 

mig fra, så længe jeg er på jorden). Jeg har end og aldrig i hvor stor, ubodelig skade jeg har lidt ved samme mand, 

over det jeg har kaveret for dem, talt ham et eneste usømmeligt eller vredt ord til på denne verdens jord. Thi 

bonden var en ærlig, stille og sagtmodig mand. Jeg så og vidste omsider, [at] det ikke var ham muligt at gøre 

betaling formedelst hans skifte så mange år, og amtmanden som skifteforvalter sad inde med hans midler, og 

omsider blev [der] ganske lidet, ikke kom til ende. Jeg med en frelst og fast samvittighed kan gøre min koporlige 

ære på, [at] jeg har ikke gjort ham mere ondt eller uret end jeg har gjort det barn, [som] denne time ligger under 

moderens hjerte. Tilmed bærer sagen vidne mod mig, at jeg ikke har til bemeldte Christen Madsen Reme og hans 

søn Christen Christensen gjort anden pretention uden på renter af pengene for det år, han havde usum fructum af 

gård og gods, som jeg med kapitalen måtte betale. Så og eftersom jeg blev tvunget til hans køb, da mere end 1000 

rigsdaler var forkøbt, påstod jeg dog ej videre, uden Christen Madsen og sønnen skulle levere mig bondegården 

med det andet bøndergods i den stand, [som] han det købte. 

Godset ligger 16 mil fra mig på den allerarmeligste ort i landet. Det kan aldrig komme i den stand, at det 

kan betale kongelige skatter 

/36b/ og påbud. Intet har jeg fået der af i landgilde eller afgift og aldrig jeg får den ringeste skillings værdi. Der er 

den hele proces. 

Som samme allernådigste dom var afsagt knapt, påfalder kreditorerne mig. Enhver som billigt (der ikke 

havde pant) ville have for sit, at jeg med stort forlis måtte sælge en 200 øksne for halvt værd, et dejligt stutteri gik 

fløjtende med indbo og udbo. Ingen ville give kredit, min ære var blevet uformindsket, jeg var dømt under 

generalfiskalens tiltale, ingen med mig ville handle, ingen kredit jeg kunne nå, at jeg må skjule mit ansigt. Da dog 

min ære var i ære, mine gerninger berømmelige for alle brave mænd til folkets tarv, prydelse for landet og 

eksempel i det gode for andre, ja betydeligt, at de som hemmeligt forfølger mig følger mine gerninger. 

Rytterheste, [som] jeg holdt til kongens tjeneste, gik bort fra gælden, at jeg under eksekution for 2 heste til 

officererne måtte betale 140 rigsdaler, låne og finke (???) dem på mange steder. Sætte i pant klæderne af 

kroppen. Magistraten i Ålborg af Enkekassen har forstrakt mig på pant 2500 rigsdaler til fornævnte Højris og 

godses betaling, der omtvistes. Dem er mig nu opsagt, som de beretter til kongens tjeneste. Jeg kan ingen steder få 

pengene. Jeg kan, så længe jeg står under generalfiskalens tiltale, ikke udgive eller nogen antage mine 

panteforsikringer, at folk med sandhed kan sige om mig, [at] jeg er elendigere end den orm, der mødt er 

overskåren. Jeg plages for resterende skatter fra amtstuerne, som bonden i disse tider ikke kan betale. Jeg skal 

svare kopskat, ikke så ringe summer. 

Hustru og 7 børn (den ene sørgede sig til døde) står om mig nat og dag, råber og skriger. En søger føden 

på et sted, en anden på andet sted. Det har vel og noget i sig, uden mindste forbrydelse, at en skikkelig familie udi 

en studs vorder ruineret, undertrykt og ødelagt så totalt, at den aldrig mere, uden ved den retfærdige Guds og 

kongens allernådigste hånd, kan reddes. 

Jeg har allerunderdanigst søgt, at sagen på ny måtte føres. Jeg visselig kender, der [be]finder sig, [at] 

prokuratoren har forsømt min sag 



 

 

/37a/ og ret, men er mig endnu ikke allernådigst bevilget. 

Kan være jeg har uvenner for retfærdigheds skyld. Jeg er ikke den eneste. Derfor har Skaberen foresat os 

øvrighed, givet dem 2de ører, at de med det ene skal høre anklageren og med det andet den anklagede. 

Grundfør Mølle, som hans excellence hr. grev Frijs ved allernådigste Højesteret blev obligeret at holde sin 

udgivne skøde til mig, frygter jeg for i denne og flere sager har været mig i forvejen. Dette rammer Vorherre vel, 

som alle gerninger efter skriften vorder belønnet. 

Gud egen Hjertemand må og skal tænke på mig, hustru og børns bedrøvelige tilstand, at gå dem til hjertet 

og ikke aflade med deres forbønner, før end de finder nåde og bønhøring. Skaberens ordre og befaling er der for, 

og han er deres belønner. 

Jeg af mig selv er jo ikke oplyst. Det ej heller er af mig, jeg kender ret og uret. Det er jo Skriftens bud, [at] 

jeg skal forsvare det, [som] Skaberen har betroet og sat mig til husholder over til kone og børns ophold. Til 

kongelige påbuds betaling, jeg min tid af det jeg har udslidt af jorden med sved og møje, har betalt kongen i 

afgifter mere end halvtredsindstyve tusind rigsdaler. Jeg har fortjent part i landsens love. For skylder ikke til andet, 

så længe jeg er på jorden, skal mine anklagere stå sides hos mig og forsvare dem. [Så] Vil det gælde om, hvem der 

har en fri fod og med ære skal bestå. Lad eftersøge, hvad min anklager til kongens Zahlkammer der imod for at 

beskærmes og håndhæves har betalt.37 Denne sags begyndelse og ende er kommet videre end den burde. 

Jeg skulle vel efter allernådigste ordre [have] gjort anden oplysning over de anført33 poster, men som mit 

hjerte sidder som sammenknyttet og bespændt mellem 2 kampesten, må det tilstås mig at være undskyldt. På 

anfordring udi glædelig tilstand skal min underdanigste, pligtskyldigste villighed ikke vorde efterladt, forblivende 

Deres excellences høj- og velbårne geheimekonferensråds og oversekretærs underdanigste tro tjener H. Rosborg 

Ormstrup 
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ORDFORKLARING 

anfang = begyndelse 

antikvtiteter = fortidsminder 

assembleer = sammenkomster 

assisterlig = behjælpelig 

bebrevelse = overdragelse ved skriftlig erklæring 

begreb = udstrækning 

bemærke = betyde 

bæster = heste 

bøller = trækokser 



 

 

commodité = mulighed 

dependerede = afhang 

disput = konflikt 

echapperer = undslipper 

ejland = ø 

engt = smalt 

erts = malm 

estime = anseelse 

exception = undtagelse 

faldvande = ebbe, lavvande 

fast = næsten 

flak = flad 

fleg = Navn på forskellige vandplanter, herunder tagrør (Phragmites australis) 

fornemlig = særlig 

forprang = ulovlig handel uden for købstæderne 

frillig = sagtens 

fyldvande = flod, højvande 

gemene = almindelige 

gestendig = i stand til 

gravere = belaste 

går i leje = lægger sig, slås ned 

gåsevrøvl = Steder i engene, hvor kreaturerne har trådt bunden op 

horker = Fisken Perca cernua (Kalkar II:267) 

hvid = den mindste møntenhed svarende til 1/3 skilling 

hvis = benyttes undertiden for ‘hvad’ 

importere = have betydning 

in alles = tysk: under et 

incognito = ukendt, hemmeligt 

item = ligeledes 

itzige = nuværende 

jo = benyttes i visse forbindelser for ‘ikke’ 

kapere = sørøvere 

kaver = byger 

klyntørv = mosetørv 

konditionerne = betingelserne 

konserveret = beskyttet 

kontrabande = smuglervarer 



 

 

kuder = en slags muslinger 

købenskaber = (ulovlig) handel 

kåge = pramme 

leder = betegnelse for de nederste, vandrette træstykker i en bindingsværkskonstruktion 

mascanderer = marchandere = diskutere 

menageret = klaret 

moderation = nedslag, reduktion 

nyet = tiltagende måne 

observere = iagttage 

ol = 80 stykker 

omladt = omtalt 

opagte = tilse 

opbedre = længere, højere op(pe) 

over det = fordi 

parerede = I denne sammenhæng vel “forsvarede sig” eller “paraderede”, altså “lå til skue” 

penitrant = vedvarende 

permission = tilladelse 

plaisant = behageligt, smukt 

plaisir = fornøjelse 

possesion = besiddelse 

proberet = prøvet 

pulsvåder = særligt fiskegarn 

pykhagl = vel “voldsomme hagl”; pyk = trods, hæftighed, vold (Kalkar III:525) 

questio = spørgsmål 

rareste = sjældneste (bedste) 

rarietet = sjældenhed 

regalie = privilegium 

remarquabelt = bemærkelsesværdigt 

reputation = omdømme 

reputerligt = standsmæssigt 

retirere = trække sig tilbage 

river = vandløb, egentlig flod 

selvanden = sammen med en anden person 

situation = beliggenhed 

skelfisk = skaldyr 

som = optræder (som i moderne jysk) undertiden i betydningen ‘end’ 

sort = slags 



 

 

stendig = stadig, vedholdende 

sylder = bygger fundament 

syltagtig = saltholdigt 

telger = beskærer (buske og træer) 

uden = udenfor 

undersked = forskel 

usum fructum = brugsretten 

valle = væskeformigt affald fra ostefremstilling 

vandmindre = lavvande 

vogner = transporterer med vogn 

øksne = stude 

1 Det nuværende Frederikshavn. 

2 Må oversættes ved “raske bøtter”, Kalkar III:604. 

3 Måske beslægtet med burmand = vild krabat. 

4 Kolind Sund. 

5 Peder Pårses Rejse - I sit satiriske heltedigt fra 1720 lader Ludvig Holberg under 

færgerejse fra Kalundborg til Århus sin hovedperson komme i land på Anholt, hvis 

indbyggere derefter beskrives i detaljer. Den ikke særlig fordelagtige karakteristik 

fik efterfølgende øens ejer geheimearkivar Frederik Rostgaard til hæftigt (og ikke 

særlig vel overvejet) at kritisere Holberg. 

6 Jesper Borchmands Huspostil, som udkom første gang i 1635. 

7 Andreas Rosenpalm 1679-1754, søofficer, admiral 1727. 

8 Marsk Stig. 

9 Ordspillet kan gå på den hyppigt forekommende translitteration s-d (kusse – kudde). 

10 Dette såkaldte ‘superficiærfæste’, hvor fæstebønder mod sædvane selv ejede 

bygninger og grund, fandtes foruden på Samsø også på Amager (se f. eks. Jørgen 

Mikkelsen: De rige bønder og formueskatten, Bol og by 1997:2, s. 8-47 (s. 41)). 

11 Hjarbæk Fjord. 

12 Det Gamle Testamentes “forjættede land”. 

13 I Danmarckis Rigis Krønnicke fran Kong Dan den første oc indtil Kong Knud den 6., 

København 1603 (repro. 1978), hedder det på s. 100: “År 948 siden at Ottho havde 

undertvunget sig alle de lande, som efter Caroli død hannem og hans formænd var 

frafaldne, på det sidste tog han til våben og værge imod de danske af den årsag, at 

de tilforn hos Hedeby, nu Slesvig, havde ihjelslaget Othonis sendebud eller 

statholder og markgreve, Hans herre fader kejser Henrik havde sat der med det 

ganske sachsiske folk sammesteds, hvilket hovmod til at straffe, anfalder han 

ganske Jylland med mord og brand indtil det sund, Otsund, som af hannem er 



 

 

nævnt, hvor udi han skød sit glavind, han ikke kunne komme længere.” 

14 24. juni. 

15 24. august. 

16 Danske Lov. 

17 Kort, eliptisk formet ålenet (våd), der blev trukket efter båden i ned til godt 20 

meters dybde. Særlig knyttet til limfjordsegnen (Holger Rasmussen: 

Limfjordfiskeriet før 1825. Sædvane og centraldirigering, København 1968). 

18 Bygholm Vejle. 

19 Borgvold i Viborg nævnes første gang med navns nævnelse i 1558, men kan tillige 

være den befæstning, som omtales i Ribeårbogen 1313 (Hans Krongaard 

Kristensen: Middelalderbyen Viborg, 1987). 

20 Uvist hvilken sygdoms (sot) han tænker på. Den seneste større epidemi var pesten i 

København 1711-12, men det kan ikke udelukkes, at der er tale om mundtligt 

overleverede mindelser om “Den sorte død” 1349-50. 

21 1646-1711, (se Jens Ostenfeldt: Slægten med de røde roser, 1931). 

22 1672-1744. 

23 Christoffer Lindenov, død 1697. 

24 Siden 1682 skelnedes des i lovgivningen mellem komplette og ukomplette hovedeller 

(synonymt) sædegårde. For at være komplet skulle en hovedgård have et 

tilliggende på mindst 200 tønder hartkorn indenfor en radius af 2 mil (15 km). Blev 

vurderingen af bøndergodsets beskatningsværdi (hartkornet) reduceret, kunne det 

således resultere i, at en komplet hovedgård pludselig blev ukomplet med tab af 

skattefriheden til følge (Lotte Dombernowsky i Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 

II, København 1991, s. 865). Bevidst manipulation med hartkornsberegningen var 

ikke et ukendt fænomen (M. Gelting: Veed Gud, den største moderation. En 

provenienshistorie om Christian V’s matrikel, Spor - arkiver og historie, København 

1987, s. 31-36). 

25 1650-94. 

26 Kalk (eller lim), undertiden i form af kalkholdigt ler (mergel), er velegnet til 

jordforbedring, idet dets nedsættelse af jordens surhed fremmer omsætningen og 

optagelsen af de allerede tilstedeværende næringsstoffer. Derved “tømmes” jorden 

for sin næringsstofreserve, hvorfor man tidligt erfarede, at mergel giver “en rig far 

men en fattig søn”. De tidligste omtaler af mergling, der alle stammer fra Jylland, er 

fra 1600-årene, men fænomenet vandt først for alvor udbredelse efter 1800 (S. 

Toftgaard Poulsen: »En rig fader, men en fattig søn« - mergling gennem 200 år i 

Ringkøbing amt, Arv og eje 1988, s. 199-217). 

27 Større områder, ofte hele herreder, indenfor hvilke kongehuset gjorde krav på 



 

 

jagtretten til alt større vildt, kendes tilbage fra 1500-tallet. Vildtbanerne var 

almindeligvis ikke indhegnede, men deres grænser var blot angivet med pæle eller, 

efterhånden som udbuddet af egetømmer blev sparsomt, sten. Den største samling 

af sådanne (aldrig benyttede) vildtbanesten findes i dag ved Hald Hovedgård. 

28 Charlotte Amalie Gyldensparre, død 1757, enke efter Hans Lange, død 1711. 

29 I store dele af Jylland var det almindeligt, under den ene eller anden form, at blande 

husdyrgødningen med lyngtørv inden spredningen (B. Stoklund: Tørvegødning. En 

vigtig del af hedebondens driftssystem, Bol og by 1990:1, s. 47-72). Med lokale 

variationer betegnedes den resulterende blandingsgødning blandt andet 

‘hakkemøg’, ‘foldtørv’ og ‘træk’. 

30 En hule i den såkaldte Rødsten midt på øen, hvortil blandt andet et sagn om 

Valdemar Atterdag, der blev spået af en bjergmand, knyttes (Trap5 17, s. 190-194). 

31 Gårdboen eller nissen opfattes indenfor folkemindeforskningen som en afledning af 

den fra den nordiske mytologi kendte på gården boende vætte, som man ved juletid 

ofrede grød til. Betegnelserne, der er synonyme, var oprindelig regionale, men fandt 

ved 1600-tallets midte anvendelse i hele landet. Forbindelsen af nissen med jul 

stammer fra 1800-tallet (Hans Ellekilde i Håndbog for danske lokalhistorikere, 

København 1952-56, s. 376f). 

32 Stenen optræder i Danmarks Runeindskrifter (Lis Jacobsen & Erik Moltke, 

København 1942) som nr. 82, SønderVinge Sten 1 eller Ulstrup Stenen. Stenens kun 

delvis synlige tekst lyder: “[NN] rejste [denne sten el. lign.] efter sine skippere Thire 

og Tue”. 

33 I perioden 1720-23 tegnede den militære kartograf Abraham Christian Willars en 

række kort i målestoksforhold mellem ca. 1:33.000 og 1:70.000 over de da 

nyindrettede danske Regiments- eller Rytterdistrikter. Ni af disse kort er bevaret i 

dag (Poul Nørlund: Danmarks Kortlægning I, København 1942, nr. 89-95. 

34 Bygger fundament. 

35 Grundfør Skole var oprettet i 1732 af Hans Rosborg og Helle Madsdatter (Hans de 

Hofman: Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, 

bind 2, København 1756, s. 154-60. 

36 Snapstinget var årets første møde på Viborg Landsting, fra 1730 første fredag efter 

påske. Viborg Snapsting fungerede som termin i de fleste kreditforhold og gav som 

regel anledning til et vældigt røre i købstaden (Hugo Matthiessen: Snapstinget. 

Jydsk Termin. Marked og Mennesker, 1946). 

37 Siden 1679 centrum for statens udbetalinger som del af Rentekammeret 








































































































































































