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Set. Keld - mest ikonografisk set -
med et appendix om stolegavlene fra Hvidbjerg kirke

A f Poul Himmer

I forbindelse med restaurering af kalkmalerier i Hald kirke, 
Nørhald herred, GI. Randers amt, skriver Robert Smalley i 
en beretning i november 1967 til Nationalmuseet bl. a.: »Fi
guren på vestre hvælvingskappe, der omtales som Set. Bar
bara, er en mand.«

På et kalkmaleri af Set. Barbara, som man kan se i de 
nærliggende kirker i Lem og Råby, ville tårnet med kalken 
og hostien ikke mangle. Barbara er en af de tre jomfru
helgener blandt nødhjælperne og ville formodentlig også kun 
blive fremstillet med udslået, udækket hår og derover ofte 
også med krone. Et yderligere tegn på den tidligere fejl
tolkning er den manglende glorie.

I Hald kirkes våbenhus er til salg fremlagt en smuk lille 
bog med beskrivelse af kirken og dens udsmykning. Den er 
skrevet af sognets for ikke længe siden afgåede præst, K. 
Robert Hansen. I bogen navngiver han den pågældende fi
gur Set. Keld, Viborg stifts helgen, fig. 1.

Det synes at være den rigtige fortolkning af billedet. År
sagen til den tidligere mistydning må nok ses i skikkelsens 
ynde. Maleriet forekommer at have et let anstrøg af manie
risme, og datering må derfor sættes til sent i Middelalderen. 
Århusbispen fra 1490-1520 Niels Clausen Skades våben og 
segl ses på korvæggen i kirken. Helgendyrkelsen sorterede 
under biskoppen, og han havde ofte afgørelsen med hensyn 
til kirkernes udsmykning med helgenbilleder.

Man har ment, at den oprindelige stiftsinddeling fulgte 
sysselgrænserne. Viborg købstad ligger i Ommersyssel, der 
strækker sig mod øst til Kattegat og således også omfatter
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Pig. 1. Set. Keld. Kalkmaleri på korhvælv i Hald kirke, Nørhald her
red, gi. Randers amt, 1510-20. Foto: Forf.
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landskabet mellem Randers og Mariager fjorde. Der har al
tid været tvivl om, hvorvidt de 4 østligste herreder, Onsild, 
Nørhald, Gerlev og Støvring, har været en del af Viborg 
stift. Århusbispen traf beslutning om præbende i Støvring 
herred i 1277, og i 1309 er der tegn på nær forbindelse mel
lem Århus stift og sysselprovsten. Viborgbiskoppen Niels 
Globs forsøg på i 1484 ved at føre 60 tingsvidner at få til
lagt Viborg bispedømme de 4 herreder mislykkedes da også. 
Foruden den forannævnte Århusbiskop Niels Clausens Ska
de er hans medbiskop til 1501, Ejler Madsen Bølle, og biskop 
Jens Iversen Lange repræsenteret med våbenskjolde på 
kirkevægge i andre kirker i Ommersyssels 4 østligste herre
der, f. eks. Albæk i Støvring og Sødring i Gerlev herred. 
Det er således Århusbisperne og ikke Viborgbisperne, man 
møder vidnesbyrd o m /)

Indtil omvurderingen af maleriet i Hald kirke har man 
kun kendt til 2 fremstillinger af Set. Keld i billedkunsten 
fra Middelalderen, nemlig et kalkmaleri i Skive gamle kirke 
og en stolegavl i Nationalmuseet fra Hvidbjerg kirke. Begge 
disse værker er fra Viborg stift. Nu er der altså kommet et 
udenstifts til.

Set. Keld var regelbunden Augustiner korherre og provst 
ved domkapitlet i Viborg, dvs. han havde den øverste myn
dighed. Han skrinlagdes i 1188. Han kan ikke siges at have 
haft nogen fremragende plads blandt helgener. Hovedsædet 
for hans påkaldelse var Viborg stift, og man må betegne 
ham som lokalhelgen. Dog blev han også påkaldt uden for 
stiftet; der var f. eks. i Middelalderen et alter for ham i 
Århus. Han blev ikke egentlig kanoniseret af paven. Han 
er, som tilfældet er for flere andre, ældre nordiske helgener, 
ikke opført i den fortegnelse, der kvalificerer ham som 
»sanetus« (hellig). En helgen, der kun dyrkes inden for et 
begrænset område, tituleres »beatus« (salig).

Helgenbilleder er i den tidligere Middelalder af og til for
synet med navne. Fra 1200-tallet må man til deres identifi
kation støtte sig til de attributter, som figurerne er udstyret 

*) Se artiklen om Viborg Stifts østgrænse side 131.
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med. Disse attributter er hentet fra legenderne, især fra Le
genda Aurea (Den gyldne legende) fra ca. 1260, og er de 
samme i alle lande. De henviser til helgenernes liv og ofte til 
den voldsomme måde, hvorpå han eller hun mLtede livet.

Set. Keld er ikke martyr, men bekender, og der er i legen
den ikke iøjnefaldende, karakteristiske træk fra hans liv, der 
er egnede for billedkunsten. Derfor støtter man sig ved frem
stillingerne af ham til hans virke som provst, altså den præ
lat, der celebrerede højmessen på de store festdage i kirken. 
Her er kalken det centrale element, og han afbildes med 
den i venstre hånd. Desuden viser alle 3 billeder ham med 
højre hånd hævet til den romersk-katolske kirkes form for 
velsignelse med de 3 første fingre. Endelig er han forsynet 
med Augustinernes særlige hovedbeklædning i den sene Mid
delalder, nemlig biretten.

Kalkmaleriet i Hald er anbragt på korhvælv og forment
lig udført henimod 1520. Det er af dækket i 1930. Set. Keld 
er fremstillet stående som sidste figur i en helgenrække på 3. 
-  Helgener opstilledes tit i grupper. Her en ordenshelgen, 
en nationalhelgen og altså en lokalhelgen. De 2 første, der 
er mere udbredt dyrket, er forsynet med glorier. Den sidste 
i rækken, Set. Keld, er uden glorie. De i større områder til
bedte helgener, saneti, blev altid fremstillet med glorier, 
hvorimod lokalhelgener, beatificerede, skulle være uden. 
Skønt denne regel var af gammel dato, fulgtes den ikke kon
sekvent i Middelalderen.

Helgenen velsigner med højre hånd, mærkeligt nok bort 
fra kalken.

Iklædningen er en messeskjorte (alba) af hvidt lærred og 
med smalle ærmer fra håndled til albue; derfra til skulderen 
videre. Albaen er temmelig snæver fra hals til livet, hvorfra 
den vides mere og mere ud, indtil den ca. »en fingerbredde« 
over jorden kan have opnået en omkreds af op til 4 m. Til 
albaen hører altid et smalt bælte (cingulum). Derover bærer 
helgenen en til jorden nående kappe (cappa) uden ærmer 
og i regelen sort. Den ser ud til at være i stil med korkåben 
(pluviale), der er formet som en halvcirkel. Ser man på kap
pens anbringelse over armene, er der en forskel, der kan
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foranledige beskueren til at tænke på det fornemme liturgi
ske klædningsstykke cappa magna. Den bæres af de højeste 
gejstlige fra kardinaler til biskopper, men kapitler kan ved 
særlige privilegier få tilladelse til at bære violet cappa mag
na, dog med visse indskrænkninger. Kappen skal i så til
fælde lægges over venstre arm eller sammenbindes under 
den. Kappen på maleriet virker meget lang. Cappa magna 
havde ofte slæb, der blev båret af en gejstlig person. Imid
lertid var den efter reglerne lukket fortil og forsynet med 
slidser, hvorigennem hænderne kunne stikkes frem. Kan 
kunstneren have blandet de forskellige kappeformer sam
men? De hvide felter ved kappen må vel betragtes som dens 
for. Kappen er på maleriet udført i den for den tid alminde
lige brune farve.

På hovedet har han Augustinernes biretta. Omkring 1500 
begyndte biretten, der indtil da havde været ret flad, at 
vokse i højden, og knappen eller kvasten, som den tidligere 
var forsynet med, forsvandt. Allerede tidligt i det 16. århun
drede ses en ansats til 3 eller 4 kanter på den. Den udvikler 
sig herefter til den stive hat, der den dag i dag bæres af de 
højeste romersk-katolske gejstlige.

Biretten og almutien (herom senere) var oprindelig til 
værn mod kulden under de ofte langvarige tjenester i de kol
de kirker.

Kalkmaleriet i Skive gamle kirke, fig. 2, er anbragt på 
skibets vestligste hvælvingsfag. Kirkens dekoration er i ko
ret dateret til 1522. Den er afdækket i 1887. Hvælvene er 
ganske overmalede med helgener og andre hellige personer. 
Alle figurerne ligesom gror op af blomsterkroner, og de er 
alle navngivet. Over billedet af Set. Keld står at læse Ketil. 
Han blev beatificeret under navnet Ketillus. Netop denne 
indskrift har været afgørende for, at der blev mulighed for 
at finde frem til de øvrige i artiklen beskrevne afbildninger 
af helgenen. Her gør han den velsignende bevægelse med 
alle 5 fingre, måske for at vise øjeblikket, da hostien lægges 
i kalken. Han er kun fremstillet i halvfigur, og der kan som 
følge heraf opstå tvivl om bedømmelsen af hans påklædning.
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Fig. 2. Set. Keld. Kalkmaleri på vesthvælv i Skive gamle kirke, Viborg 
amt. Formentlig 1522. Foto: Nationalmuseet, 1929.
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Kapitlet i Viborg blev efter en del besværligheder sækula- 
riseret så sent som i 1440. Efter den tid var der ikke længere 
nogen provst ved kapitlet. I stedet for omtales 3 prælater. 
I kapitlets regler gaves der også nøjagtig forskrift for den 
dragt, der skulle benyttes af de ansatte ved kirken, der var 
til stede ved tjenesten. Det hedder bl. a.: Om sommeren præ
later og kanniker i superpellicier og grå almutier. Om vinte
ren superpellicier og sorte kapper. Andre medvirkende måtte 
kun møde i superpellicier. Denne beklædning forekommer 
ikke på vore billeder af Set. Keld. Den messeskjorte, som 
han er iført på maleriet i Skive, kan ikke være superpellici- 
um, da den er lukket i halsen. Det var netop betegnende for 
Augustinerne, at deres superpellicier var åbne i halsen. Drag
ten var af hvidt lærredsstof (som albaen), havde meget vide 
ærmer og nåede til midt på skinnebenene. Den var lukket 
og toges på over hovedet. Navnet betyder »over pelsen«, da 
den oprindeligt var beregnet til at bæres over den om vinte
ren pelsforede almutia. Den bæres som albaen under kappen. 
Almutia var oprindelig en hovedbeklædning. 113. årh. hav
de den form af en hue med klapper, der gik ned over ørerne. 
115. årh. blev den til en med kabuds forsynet skulderkrave, 
der var så bred, at den nåede udover albuerne. Som erstat
ning for denne oprindelige hovedbeklædning benyttedes bi
retten fra første halvdel af 15. årh.

Set. Keld synes her som i Hald at bære en alba. Er det 
kappelignende klædningsstykke, han bærer over albaen, en 
lang, åben kappe, eller har maleren villet fremstille ham i 
almutia? Det, at han ikke er vist i hel figur, kan vanskelig
gøre en nøjere vurdering. Maleren synes at have tilstræbt en 
anden farve end den sorte, hvis man kan stole på maleriet, 
som det står nu. I hvert fald er Augustineren Set. Thøger, 
med hvem han deler hvælvingsfeltet, iført en sort kappe. 
Set. Keld kan vel være klædt i den grå sommeralmutia, der 
nævnes i reglementet. En kabuds ser ud til at gå højt op i 
nakken til biretten. Såvel kappe som almutia kan have ka
buds, og det var skik, at det højere præsteskab havde biret
ten på over kabudsen.



Fig. 4Fig. 3
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Biretten er lavere her end på maleriet i Hald, men bærer 
dog tydeligt præg af den forøgede højde, ligesom der ses til
løb til kantdannelse.

Ligesom i Hald er han ikke forsynet med glorie. Det er 
i øvrigt tilfældet for alle de i dette hvælvingsfag fremstillede 
helgener.

Malerierne i dette fag synes at være af ringere kunstnerisk 
kvalitet, end dem der findes på de andre hvælvinger. Deko
rationen i kirken virker efterhånden noget bleg, afskalning 
ses tydeligt flere steder. Der trænges til en kyndig hånd.

Gavlen fra degnestolen fra Hvidbjerg kirke (Salling), fig. 
3, giver ikke anledning til tvivl om, hvorvidt det er egent
lige, liturgiske gevandter, Set. Keld afbildes i, som tilfældet 
kan være med hensyn til de 2 beskrevne kalkmalerier. Stole
gavlen er af egetræ, og begge endestykker er bevaret. De har 
siden 1886 befundet sig i Nationalmuseet. Stykkerne er for
synet med reliefskårne helgenfremstillinger, den ene forestil
lende Set. Keld. De er formodentlig fra omkring år 1500. 
Højre hånd viser korrekt velsignelse med 3 fingre mod kal
ken. Her ses han iført messeskrud. Den fodside alba viser 
her oven i købet den specialitet for dette gevandt, at man 
ved højre hånds linning ser den slids, der ofte fandtes af 
hensyn til det smalle ærme ved håndleddet. Over albaen 
bærer han messekåbe (casula). Den er nu fra oprindelig at 
have været et stykke cirkelrundt, kraftigt stof, ofte brokade 
eller lign., og som følge heraf meget tung, når man under 
altertjenesten skulle have hænderne frem under den, ændret 
til formen omkring år 1500 med stærkt opslidsede sider og 
afkortet fortil, så den afsluttes med en tilspidset bue midt 
på skinnebenene.

Biretten virker noget fladere end på kalkmalerierne. Det 
kan i dag synes påfaldende, at Set. Keld i fuldt messeskrud

Fig. 3. Set. Keld. Gavl af egetræs degnestol fra Hvidbjerg kirke, Hind
borg herred, Viborg amt, ca. 1500. Over figuren Friisernes eller Rosen- 
krantzernes adelsvåben. I Nationalmuseet i København.

Foto: Nationalmuseet.
Fig. 4. Olav den Hellige. Modstykke til fig. 3. Over figuren forment
lig Unge Christiern Grøns våbenskjold. Foto: Nationalmuseet.
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Fig. 5. Gravsten over en Au
gustiner korherre, død 1514. 
Iført biretta og almutia.
Foto fra Braun: Die litugische 
Gewandung in Occident und 
Orient, Freiburg in Breisgau. 
1907.

også er udstyret med hovedbeklædning. Det er der imidler
tid intet mærkeligt i, for efter gældende regel måtte den ce
lebrerende prælat beholde biretten på i kirken under hand
lingen og skulle kun tage den af ved elevationen (den hand
ling, at man ved indvielse af offeret hæver kalken op over 
hovedet). Også ved læsning af evangelierne skulle hovedet 
være blottet.

Helgenen er her forsynet med glorie i modsætning til på 
kalkmalerierne.
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Der er ikke den store dramatik over fremstillingerne af 
Set. Keld som af andre helgener. De kan måske siges at være 
noget upersonlige. På gravsten fra omkring 1500 er d jt ikke 
ualmindeligt i Tyskland at se Augustiner korherrer afbildet, 
som vi her har set Set. Keld, bortset fra, at disse, foruden at 
de bærer biretten, oftest er iklædt almutia, fig. 5. Disse 2 
klædningsstykker, der ikke var egentlig liturgiske dragter, 
var i slutningen af Middelalderen et værdighedstegn for 
Augustiner korherrer, jvnf. også her Viborg-prælaternes grå 
almutier af lærred, der skulle bruges om sommeren. Også en 
enkelt dansk gravsten over en præst viser tilsvarende afbild
ning (se Løffler: Gravsten fra Middelalderen, tavle XX II, 
fig. 105).

Er der flere billeder af Set. Keld i Jylland? Muligvis. 
Niels M. Saxtorph skriver i sin håndbog: Jeg ser på kalk
malerier, ill. s. 336, om et kalkmaleri i Vejlby kirke ved År
hus, anbragt ved siden af biskop Niels Clausen Skades vå
ben, forestillende en med glorie forsynet helgen, at »det må
ske kan være Set. Keld, der var Augustiner, men ganske vist 
ikke biskop«. Ikonografien er forskellig fra den hidtil kend
te. I højre, fremstrakte hånd har han en metalbeslået bog. 
Den kan henvise til hændelsen fra legenden om, at da han 
læste messe i Ålborg, gik lyset ud, men at han trods det 
fortsatte læsningen. I venstre hånd har han en bispestav. 
Hovedbeklædningen må betragtes som en tidlig form for al
mutia, en kalot med øreklapper, der klart viser tilhørsfor
hold til Augustinerne. At påklædningen er meget lig de for
an omskrevne maleriers i Hald og Skive, betyder ikke me
get for identifikationen, da det er en almindelig præstedragt. 
At han har bispestav i hånden behøver ikke at udelukke, at 
maleriet forestiller Set. Keld. I Middelalderen erhvervede 
efterhånden abbeder og domprovster ret til at celebrere mes
ser med ring og stav (in pontificalibus), dvs. med insignier, 
der ellers kun måtte benyttes af biskopper. I Løffler findes 
flere gravsten fra tiden over abbeder med bispestav.



Fig. 6.
Olav den Hellige 
Kalkmaleri 
på korhvælv i 
Hald kirke, 
Nørhald herred, 
gi. Randers amt, 
1510-20.
Foto: Forf.
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Appendix
Om stolegavlene fra Hvidbjerg kirke

1 en ældre beretning i Nationalmuseet findes oplysninger om
2 egetræs endestykker af en degnestol fra Hvidbjerg ved 
Skive. De har siden slutningen af forrige århundrede været 
i museet.

Forsiden af det ene stykke er forsynet med det i foran
stående artikel omskrevne relief, forestillende Set. Keld, 
fig. 3.

Ifølge beretningen viser det andet Set. Knud, fig. 4 (se 
side 14).

Som det fremgår af illustrationerne, er der over skikkel
serne et felt, der afsluttes med et æselryg-motiv. Felterne er 
forsynet med adelsvåben. På bagsiden af gavlene er der lige
ledes våbenskjolde.

I sin artikel i Fra Viborg Amt, 1956, går daværende dom
provst Henning Høirup ud fra beretningens fortolkning af
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figurerne. Om Set. Keld er der sikkert ingen tvivl, men om 
Set. Knud kan der være stor usikkerhed.

Relieffet viser en kronet helgen med glorie. Attributten 
i højre bånd er borte. I venstre hånd holder han det for den
ne tid almindelige dobbeltbæger, en såkaldt hanap, kendt 
fra Norge. Det kan altså ikke opfattes som noget helligt kar, 
et ciborium, som det ofte tidligere er benævnt. Han står på 
en drage, af hvilken hovedet tilsyneladende mangler.

Set. Knud fremstilles oftest siddende på sin tronstol, og 
bl. a. på de middelalderlige Set. Knuds gilders segl er han 
udstyret med et liljescepter i højre hånd og rigsæble i ven
stre. Han støtter mest fødderne på en pude eller skammel.

Figuren på relieffet er kun lidt i overensstemmelse med af
bildninger af Set. Knud. Derimod forekommer den at være 
en temmelig tydelig fremstilling af Set. Olav -  Olav den 
Hellige -  den norske nationalhelgen. Den følger nøje tra
ditionen. Den indeholder, bortset fra den tomme højre hånd, 
der må have båret en økse, alle kendetegn fra Olav-fremstil- 
linger. At hans kar i venstre hånd er et almindeligt drikke
bæger, fremgår af legenden. Under slaget ved Stiklestad bad 
han om vand at drikke. Det blev velsignet af bispen og for
vandlet til øl. Det nægtede Olav at drikke på en fastedag. 
Næste skænk vand blev til mjød, som han også afviste. Tre
die gang var vandet forvandlet til vin, og den drak han ef
ter bispens udtrykkelige ønske.*)

Dyrkelsen af Olav den Hellige var i Middelalderen ret 
udbredt i det nordlige Europa. Først og fremmest naturligvis 
i de nordiske riger, men man fejrede ham også i de nord
tyske byer langs Østersøen, vel nok på grund af Hansestæ- 
dernes tætte handelsforbindelse med Norden. Også i danske 
kirker blev han ofte fremstillet, især i unionstiden. F. eks.

*) Sigrid Undset skriver i Kristin Lavransdatter, bd. 2, Husfrue, 
kap. V, at gamle Lavrans under et ølgildc selv sad med et krus vand 
efter et løfte fra de unge dage om at drikke vand i fasten. -  I bd. 3, 
Korset II, kap. IV, omtales ølgilder på faderens kæreste helgeners dage. 
-  Denne skik i Norge med skåldrikning havde sin oprindelse tilbage i 
den hedenske tid og var en forfædre-kult. Den fortsattes af kristen
dommen, hvor man bl. a. drak »Set. Olavs minne«.
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er Set. Keld i Hald kirke placeret ved siden af en Hellig 
Olav. Til sammenligning med stolegavlens figur er her ved- 
føjet en illustration af maleriet i Hald, fig. 6. Ligheden med 
relieffets figur må siges at; fremgå klart.

På Nationalmuseets beretning er tilføjet notater om de 3 
våbenskjolde på stolegavlene: På bagsiden af gavlen med 
Olav den Hellige findes Stjerne-Juelernes våben. På stykket 
med Set. Keld ses slægtsvåbnet for enten Friiserne fra Ha- 
raldskær eller Rosenkrantz-familien. På bagsiden slægten 
Skeel.

Våbenskjoldet over Olav den Hellige er i beretningen af
tegnet. Motivet ser ud som et forvandlingsalter med opluk
kede fløje. Der er spor af rød maling på det, men det er 
uidentificeret.

Disse notater har skabt usikkerhed om, hvorvidt degne
stolen oprindelig har været anskaffet til Hvidbjerg kirke i 
Salling eller på Mors. Går man ved bedømmelsen af våben
skjoldene frem efter systemet, at gavlenes skulpturerede for
side er forsynet med et mandligt slægtsvåben og bagsiden 
med et kvindeligt (hustrus), hvad museets gamle notater ikke 
gør, kan man for det ene stykkes vedkommende formentlig 
komme til et resultat, der er til hjælp ved stedsbestemmelsen.

En norsk slægt Grøn med tilnavn Abt, kendt fra 1536, 
fører det uidentificerede våben med »altertavlen«. Den me
nes at stamme fra »de Kaas’ers slægt« (dansk). Det kan næp
pe være tilfældigt, at dette våbenskjold også er anvendt i 
Danmark før 1536, så meget mere som slægten Grøn her i 
landet, der aldrig formåede »at hæve sig over den laveste 
småadel«, var meget ustabil, hvad angår brug af våbenmær
ker. De var ofte forskellige. Det må anses for at være sand
synligt, at våbenet på stolegavlen med Olav den Hellige har 
været brugt af unge C*ristiern Grøn. Denne tolkning er også 
i overensstemmelse med Juelvåbenet på bagsiden af stykket. 
Hans hustru var Dorte Juel.

Unge Christiern Grøn sælger i 1469 sammen med adels
manden Jep Pusil 3 ejendomme i Salling til bispen i Viborg. 
En af ejendommene var en gård i Brøndum sogn, Hindborg 
herred. Afstanden til Hvidbjerg er kun ca. 3 km.
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Skulle man falde for fristelsen til at gætte, kunne man 
komme ind på den tanke, at når de 2 adelsmænd havde så 
meget ejendomsfællesskab, kunne de også være fælles om at 
skænke degnestolen til Hvidbjerg kirke.

Slægten Pusil er for længst uddød og er ukendt. Det vides 
ikke, om navnet er et slægtsnavn, eller om det bare er et til
navn for visse personer i forskellige slægter. (For denne op
lysning tak til Landsarkivet i Viborg). Navnet Pusil må 
være et diminutiv, der er afledt af det latinske pusillus, der 
betyder, at noget er mindre eller af lavere stand. Kan Jep 
Pusil have været af en sidegren af Friis-familien og have 
været gift med en Skeel? Fornavnet Jep var ikke ualminde
ligt hos Friiserne, hvorimod det først, som Jakob, noget 
senere ses i Rosenkrantz-familien.

At våbenskjoldet skulle kunne sættes i forbindelse med 
Viborgbisperne Niels Friis (1499-1508) eller hans frænde 
Jørgen Friis (1520-36) må formodentlig udelukkes. De var 
jo ugifte, og deres mødre var henholdsvis af slægterne Ban
ner og Steenfeld.

Disse overvejelser er naturligvis gætteri og vil måske ved
blive at være det.

Imidlertid må det antages, hvis tydningen af den ene 
stolegavls våbenskjolde kan godtages, at stolen oprindeligt 
har haft sin plads i Hvidbjerg kirke, Hindborg herred i 
Salling.
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Erindringer fra Hinge sogn
A f Peter Nielsen

Gårdejer Peter Nielsen, Hedehusgård i Hinge, var i man
ge år medlem af sognerådet, formand for sparekassen m. v. 
Han var stærkt kirkelig interesseret med tilknytning til 
Indre Misison og var medlem af menighedsråd, stifts
udvalg, Nr. Nissum Seminariums bestyrelse m. v. Det me
ste af sit liv førte han dagbog og skrev på sine gamle 
dage sine erindringer, som her bringes i uddrag. Han døde 
den 17. juli 1969. Peter Nielsen var også lokalhistorisk 
interesseret og udgav i 1956 bogen »Fra Hinge Sogns 
Fortid«.

Barndom
Det var i Dalsgård i Hørup sogn, jeg så lyset første gang, 
og dette var den 13. februar 1875. Mine forældre var boels
mand Johannes Nielsen, født i Skovhus i Vinderslev sogn 
den 29. juli 1836, og Marie Kirstine Pedersen Storgård, født 
i Hinge Storgård den 9. februar 1845.

Jeg er altså født i vort nabosogn, men trods dette vil jeg 
regnes for en ægte Hingeborger med H. Jeg var da også kun 
3 år, da jeg holdt mit indtog i Hedehusgård i Hinge sogn, 
eller -  må jeg vel hellere sige -  da mine forældre flyttede 
hertil og var så elskværdige at tage mig med. -

Om jeg kan huske dette? Ja, det vover jeg at påstå. Det 
var en sådan forandring i min tilværelse, at det brændte sig 
uudsletteligt ind i min bevidsthed. Jeg nævner et par ting 
fra denne omflytning, der står levende i min erindring. I 
vort nye hjem var køkkengulvet lagt af runde, toppede 
kampesten og derfor i allerhøjeste grad ujævnt. Det voldte 
mig meget besvær i begyndelsen at holde ligevægten på dette 
gulv. Gang på gang drattede jeg om og forlangte at komme 
hjem igen.
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En af de første søndage efter flytningen fik min ældste 
søster og jeg -  hun var fem år ældre -  lov til at gå op til 
vort gamle hjem og aflægge et lille besøg, men da vi kom 
derop, var der ingen hjemme. Dørene var lukkede, så vi slet 
ikke kunne komme ind. Jeg græd, jeg syntes, det var da for
færdeligt, at vi ikke kunne komme ind i vort gamle hjem. 
Vi kunne kun se ind gennem vinduerne, og alt så så håbløst 
trist ud. Vi gik om til vor gamle nabo, Kristen Kjær. Her 
var kun konen hjemme. Kristen og døtrene var gået i kirke, 
og efter at de var gået, havde hun fået at vide, at der var 
messefald i kirken, og så var de gået forgæves. Sådan for
talte hun. Hvad »messefald« og at »gå forgæves« var, vidste 
jeg ikke, men jeg forstod, at det var noget slemt, for konen 
var meget bekymret over, at det var gået sådan. Jeg ligesom 
anede, at som det var gået for Kr. Kjær og døtrene, at de 
var gået forgæves, sådan var det vist også gået for os, og 
jeg syntes, at alt var da så forfærdelig trist. Vi fik en kop 
kaffe, og så traskede søster og jeg hjemad sorgfuld i sind. 
Men da vi nåede hjem, og far og mor tog mod os, bogstave
ligt med åbne arme, var al vor kummer borte, og jeg for
stod, at der, hvor de to var, der var mit hjem.

En anden erindring fra den første sommer i vort nye 
hjem. En middagsstund kom min far hjem fra markarbejde 
med hestene. Efter at seletøjet var taget af hestene, drog 
han af gårde med dem. De skulle på græs. Far trak ud i mo
sen syd for gården med dem. Jeg havde ikke set, hvor han 
blev af, men vidste, at hestene plejede at græsse i dalen, ca. 
400 alen vest for gården, og der trissede jeg ned for at føl
ges med far hjem. Men i dalen var hverken far eller heste. 
Så gik jeg hjemad igen, men gav mig god tid, gik langs rug
marken og plukkede klinteblomster, som der var rigeligt af. 
Da jeg var kommet omtrent op til gården, så jeg, at far og 
mor samt et skrædderpar, der boede til leje i et hus, der lå 
på fars mark, tæt ved mosen, var ivrigt optaget af at under
søge en række mergelgrave, omgivet af buskads, der lå langs 
randen af mosen, og som findes der den dag i dag. Ved fars 
hjemkomst opdagedes min forsvinden, og da jeg ikke var 
hos skrædderen, frygtede de, at jeg var havnet i en af mer-
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gelgravene. Derfor den ivrige søgen. Der blev glæde, da de 
så deres purk komme sjokkende op over marken. Jeg for
tæller dette som et bevis på, hvor langt i hvert fald min hu
kommelse går tilbage. Der er dem, der har villet drage dette 
i tvivl, men det står fast. Jeg husker endog den plet, hvor 
jeg mødtes med far og mor. Det var ved gavlen af den gamle 
bindingsværkslade. Dér fandtes dengang en cirkelrund gra
vet rende om et felt, som fars formand i gården havde brugt 
som hæsplads. Netop der tog mine forældre imod mig, dér 
kastede jeg mine blomster, og der lå de pæne blomster og 
visnede. Det hele står endnu så soleklart i min erindring.

De nævnte skrædderfolk var Ole Christian Jacobsen og 
hans hustru Mette, eller madammen, som hun altid blev 
kaldt. Thi Jacobsen og madammen var pæne folk, der blev 
set op til af egnens befolkning, og det uagtet de havde det 
småt nok i økonomisk henseende. Jacobsen var en krøbling, 
kunne kun gå ved hjælp af to stokke. De to mennesker har 
spillet en stor rolle for os børn, så de skal have en nærmere 
omtale. De ernærede sig ved at sy for folk. Tidligere havde 
Jacobsen gået omkring fra hjem til hjem og på den måde 
udført sin håndtering til dels endog med en svend eller lær
ling til hjælp. I min tid gik han ikke ud, men sad hjemme og 
øvede sin kunst. Det lille hus, hvori de boede, tilhørte vor 
gård, og var i året 1858 opført som aftægtshus til en tid
ligere ejer af gården. Dets beliggenhed var ca. 100 m syd
sydvest for gården. Det blev nedbrudt 1901, men endnu 
findes der murstensbrokker på pladsen. Jacobsen og ma
dammen var meget afholdt, og ikke mindst af børn, især 
Jacobsen (Jabbe kaldte vi ham). Og der i dette hjem havde 
vi børn da vor gang og følte os som hjemme. Jeg havde fire 
søskende: Marie, født 1870, Sine, født 1877, Johan, født 
1881, og Karoline, født 1885. Jeg var altså den næstældste. 
En broder, Niels Peder, født 1873, døde 1876. Vi ville gerne 
hen til Jacobsens. De havde altid noget godt til os. N år vi 
kom inden for døren, skulle Jabbe straks ned af skrædder
bordet, skønt han havde lidt besvær med det. Han humpede 
hen til den store dragkiste. Oven på denne havde to blik
dåser, der indeholdt sukker, deres plads. Jabbe skulle have
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fat på en af dem. Jeg ventede spændt på, hvilken af dåserne 
han tog. I den aflange var der kandis, i den firkantede var 
der hugget melis. Men i den aflange var der ofte store 
hjumplinge, og de blev ikke for store, hverken for Jabbe 
eller os. N år de var meget store, kunne madammen godt se 
efter os med en lidt besk trækning om munden. Bevares, hun 
undte os det godt, men hun var nu den, der skulle sørge for, 
at der altid var noget i blikdåserne, og dette var ikke altid 
så let. -  Jeg skulle hjælpe Jabbe med syningen -  det bildte 
han mig da ind. N år jeg var kommet ind i stuen, og Jabbe 
havde været henne ved dåserne, spurgte jeg: »Hue æ så æ 
ripind?« Det var en liil pind af ben, spids til den ene ende, 
som brugtes til at pille ritrådene af tøjet med. Og Jabbe 
sørgede altid for, når han fra vinduet så, jeg var undervejs, 
at der var nogle klude med hvide tråde på, som jeg kunne 
komme til at pille ved. Moster Mine i Astrup gav mig en 
dag en femøre. Den gik jeg sporenstregs hen til Jabbe med 
og gav ham den, for jeg ville i skrædderlære. Men han gav 
mig femøren tilbage og sagde, at han var for gammel nu til 
at have læredrenge, og dette bedredes jo ikke med årene, 
så jeg kom aldrig i skrædderlære. Men hjælpe Jabbe med at 
pille ritråde, det kunne jeg. Til gengæld hjalp han mig, da 
den tid kom, med at lære at kende bogstaverne og koble dem 
sammen, og dette lykkedes så perfekt, at da jeg var 6V4 år, 
kunne jeg læse uden at behøve at stave og kunne begynde 
min skolegang. Det var den 1. maj 1881. Mor og store søster 
havde nu også hjulpet til ved min opøvelse i lærdommen. 
Dagen før jeg skulle indskrives, tog Jabbe mig med op til 
degnen, Erich Hansen Munch, for at præsentere mig for ham 
og vise, hvad jeg kunne. Jeg læste nogle linier i bibelhisto
rien og kom godt fra det. Vi havde vistnok også gennem
gået det grundigt, før vi tog hjemmefra. Bagefter besøgte vi 
en af naboerne, hvor jeg måtte gentage præstationen, begge 
steder blev vi beværtet med kaffe. Vi var stolte af hinanden, 
vi to. Jabbe forstod at glæde et barnehjerte. -

Da jeg var 11 à 12 år, flyttede Jacobsen og madammen 
til dels ud af min tilværelse. Natten mellem den 10. og 11. 
august 1886 drog et kraftigt tordenvejr hen over vor egn.
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Kort fra o. 1880 over Hinge sogn og omegn. Hedehus ligger mellem 
Hinge og Astrup. Mod syd Hinge sø med Vinderslevholm i den vest
lige ende.

Det kom temmelig pludseligt. Vi vågnede ved et vældigt 
tordenbrag. Far sprang ud af sengen, greb lidt tøj, som han 
i hast tog på, og skyndte sig ud. Han troede, lynet havde 
slået ned i gårdens bygninger. Mor og vi børn kom også op. 
I min barndom skulle vi altid -  alle gårdens folk -  ud af 
sengen og have tøjet på, når et tordenvejr om natten var 
overhængende. Var det i græsningstiden -  og da har vi jo al
mindeligvis de talrigeste og sværeste tordenvejr -  skulle he
ste og køer ud af staldene og tøjres på marken. Naboerne 
gjorde det samme, og vi kunne en sådan uvejrsnat høre kø- 
erne brøle af angst omkring fra nabolaget. Folk var den-
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gang mere ængstelige under tordenvejr, end de er nu til 
dags, og denne ængstelse forplantede sig også til dyrene, 
f. eks. ved at de sådan i hast, midt om natten, blev jaget ud 
af staldene, ud i uvejret.

For os børn var der en sælsom uhyggestemning over en 
sådan nattescene, hvor lynene knitrede uafladeligt, regnen 
styrtede ned, og tordenbragene blandede sig med koernes 
brølen fjern og nær. At befolkningen forhen var mere æng
stelig under tordenvejr end nu, var vel nok en følge af, at 
der oftere skete nedslag. Man kunne en sådan uvejrsnat ofte 
se skæret af adskillige ildebrande, forårsaget af lynnedslag, 
på én gang. De mange elektriske ledninger, der findes nu, 
virker antagelig ofte som lynafledere. -  Men hin nat sås intet 
brandskær. Kreaturerne var heller ikke kommet ud af stal
den. Vejret var så hurtigt over os, så der ikke havde været 
tid. -  Far kom straks ind igen, han kunne ikke se noget 
usædvanligt, men mente, der var sket nedslag i nærheden, 
da han havde mærket en stærk lugt som af svovl. Der sås 
ikke lys hos Jacobsens. De var nok ikke vågnet ved torden
skraldene. Jacobsen var for øvrigt meget tunghør. De var 
begge meget bange i tordenvejr, og far plejede derfor at gå 
over til dem, når tordenvejret kom nær, men da det regnede 
så voldsomt, ville han vente lidt. N år det »hættede« lidt, 
ville han gå. -  Straks efter blev døren revet op udefra, og 
vi så et syn, som brændte sig ind i mit barnesind, så jeg al
drig har glemt det. Der stod Jacobsen og madammen, kun 
iført det bare linned og lidt undertøj, med vandet drivende 
ned ad ansigt, krop og undertøj. Jacobsen havde grebet fat 
i dørkarmen med begge hænder for at holde sig oprejst -  
han havde ingen kæppe. Han forsøgte at råbe, idet han hev 
efter vejret: »Æ torden, æ torden hå slån nie hen ve wos«, 
fik han endelig sagt. Og det var rigtigt.

Far og mor fik de to forkomne stakler ind, fik dem i lidt 
tørt undertøj. De blev trakteret med kogt øl og kom i seng. 
Da dagen gryede, gik far og mor hen til huset for at tage 
syn over »ødelæggelsens vederstyggelighed«. Lynet var gået 
ned i skorstenen uden at antænde taget, havde revet skor
stenen ned og raseret køkkenet, var derefter gået ind i dag-
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ligstuen, væltet kakkelovnen, revet splinter af gulvbrædder
ne og splintret vinduerne. Stumperne af disse fandt vi senere 
langt inde i vor bygmark. Soveværelset, hvor de to gamle 
opholdt sig, var urørt af lynet. Herren havde nådigt be
skærmet dem. -  De søgte hurtigst muligt at komme ud af 
huset, men døren var forsvarligt stænget af den nedstyrtede 
skorsten, der var gået gennem loftet, ned i forstuen og fyld
te denne til topmål. De to gamle måtte ud af de sprængte 
vinduer, og dette var lykkedes for dem. Det var en gåde 
for dem selv og alle, der kendte dem, hvordan denne stak
kel, som Jacobsen var, kunne komme ud gennem vinduet 
og derefter gå de 400 alen hen til vor gård uden at have 
sine kæppe at støtte sig til. Han kunne ellers næppe gå over 
sit stuegulv uden at have noget at holde ved. Det var eneste 
gang, han præsterede dette, at gå over til vort hjem uden 
sine to kæppe. Angsten må have givet dem vinger, som man 
siger, eller også må Gud i himlen have hjulpet dem. -  De 
boede nu hos os, i vor storstue, til skorstenen var muret op 
igen, og huset var restaureret. Da huset var i orden, flyttede 
de ind igen, boede der, så vidt jeg husker, vinteren over, 
men da sommeren kom, og torden kunne ventes, turde de 
ikke bo i huset. Gårdejer Jens A. Lauritsen og hustru åb
nede såre gæstfrit deres hjem for dem. Her flyttede de ind, 
og vi havde ikke så nær tilknytning til dem mere. De døde 
begge omkring årsskiftet 1897-98 med nogle måneders mel
lemrum.

Tjenestepigen i vort hjem i min barndom hed to gange 
Hanne. Først var det Johanne Madsen, datter af kolportør 
Peder Madsen. Som pige hos os husker jeg hende kun dun
kelt, senere kendte jeg hende rigtig godt. Anden gang var 
det Johanne Andreasen. Hun var min fars broderdatter, alt
så min kusine. Jeg var med min far ovre i Sinding at hente 
hende, da hun skulle tiltræde pladsen. Hun og jeg blev gode 
venner på denne køretur, og dette venskab holdt sig gennem 
årene. Da hun afsluttede sin tjenestetid i vort hjem, lærte 
hun at sy, og da hun var udlært, havde hun sit ophold hos 
os, mens hun gik omkring i hjemmene og syede. Jeg har ofte 
på disse ture hjulpet hende at bære symaskinen, der var ret
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tung. En gang trillede vi begge to flere gange rundt med sy
maskinen og hele værket i en mægtig snedrive i dalen mel
lem mit hjem og Astrup. Denne tur opfriskede vi senere af 
og til, og Hanne kunne more sig kosteligt over det nu bag
efter. Men den aften var der måde med morskaben. Hanne 
var bange for, at hendes kostbare symaskine skulle have ta
get skade under den hårde medfart, men det havde den hel
digvis ikke.

Hanne var dengang livlig og lattermild, blev egentlig ved 
med at være det, skønt tunge dage hun fik at se. Mens hun 
var omvandrende syerske, udvidede hun sit virkefelt til 
Mausing, hvor hun blev forlovet, og til Kragelund, hvor 
hendes hjem var. Dette var et noget vidtstrakt område. Det 
fik jeg at mærke en vintereftermidag og -aften. Der skulle 
være barselgilde, eller hvad det nu var, et eller andet sted, 
og så var der et par damer, der i den anledning skulle pyn
tes op. Det skulle Hanne besørge, og hun var i Mausing. 
Jeg blev sendt derop for at underrette hende om dette. An
kommen til Mausing henvendte jeg mig til hendes tilkom
mende svigermor, hvilket jeg havde ordre på. Hun fortalte 
mig, at Hanne var i Kragelund. Jeg fik en kop kaffe og blev 
derefter skikket til Kragelund. Jeg var meget betænkelig 
ved dette her. Dagen hældede, det var mod solnedgang. På 
den anden side kunne jeg heller ikke så godt vende hjem 
med uforrettet sag. Jeg måtte videre til Kragelund. Her op
søgte jeg min faster Maren, Hannes mor, besørgede mit 
ærinde og fik lidt til livets ophold. Det var imidlertid blevet 
aften, og det var meget modstræbende, faster lod mig til
træde hjemturen. Dog var der ikke andet at gøre, der var 
ingen telefon dengang. Jeg måtte hjem, vejr og føre var godt. 
Det var klingrende frost, men turen blev nu drøj nok.

Jeg havde før været i Kragelund, men det var under helt 
andre forhold. Min far var født i Skovhus i Vinderslev 
sogn. Hans forældre var senere flyttet til Pederstrup. Der 
boede min bedstefar i min barndom hos en søn, der var væ
ver og tillige havde en lille ejendom lidt syd for byen. Men 
tre af mine farbrødre boede i Kragelund sogn. En af dem 
boede ved skoven, en anden i Refshale og den tredie i Kra-
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gelund koloni (Frederiksdal). Og nu var det tradition, at 
far og mor med hele deres børneflok mindst én gang hver 
sommer besøgte en af disse brødre, og så kan det nok være, 
det var Kragelundtur under helt andre forhold end den her 
nævnte vintertur. Længe før begyndte vi børn at tælle da
gene, og til sidst timerne, til denne store dag. Dagen før blev 
vort legetøj gemt hen, og hvad vi ville have med på turen 
lagt fiks og færdig.

Der måtte gøres forberedelser, der kunne give lidt af glæ
den på forskud. Mon ikke juleaften og turen til Refshale 
(Revsel) var årets største begivenhed for os børn? I vort 
hjem havde vi ikke nogen fjedervogn, men morbror Jørgen 
havde en sådan, og det endda en rigtig stadsvogn med ud
stoppede agestole med forlæder, der hægtedes på store sølv
nøgler, der var anbragt på agestolens sider. Jo, det var vel 
nok en flot vogn, og den kunne vi nok låne. N år den blev 
hentet lørdag aften før den store søndag, var spændingen 
på højdepunktet. Det var næsten ikke til at falde i søvn den 
aften -  og så at vågne op søndag morgen -  man måtte ud 
af sengen, det var ikke til at holde ud at være der. Det var 
ellers pinende træls at komme op, men i dag kan det nok 
være, det går. Så skal vi vaskes. Ja, i dag vil vi nok vaskes 
rigtig, endda godt, vi skal være pæne, og så i vort nye tøj, 
vi bliver rigtignok flotte. Så er vi færdige, og så må vi ud, 
ud at se på den fine vogn og prøve at sidde i agestolene, 
åh, så dejlig bløde. »Så, så, pas no po! I må æt beskid je nøj 
klæjje!« råber mor ud gennem det åbne vindue. Far og mor 
er ikke færdige endnu, det varer da så længe med dem. De 
har så meget, de skal have ordnet. Endelig kommer far med 
hestene, der har det nye, fine seletøj på. De bliver spændt 
for vognen, Mor stiger op og tager plads i den bagerste age
stol. Far løfter lille søster op til hende. De største af flok
ken er for længst placeret i forreste agestol. Her skal også 
være plads til far, jo, det går an. Far tager tømmen -  og så 
kører vi, hvilken fryd. Vi kører hen forbi »Hywl-Peders« 
gård. Der står de, Peder og Rasmine, og i deres gamle tøj. 
De skal blive hjemme -  åh, hvilken jammer for dem. De 
nikker til os, vi vinker. Vi kører videre, sikken lyksalighed.
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På det østligste punkt i Vinderslev sogn, en lav, flad og smal odde i 
Hinge sø, ligger det gamle Vinder slevholm, her set fra syd med søen i 
forgrunden.

Vi kommer igennem 3 skove, Hingeballe, Mausing og Char- 
lottenlund, over 2 enge og forbi to herregårde, Vinderslev- 
gård og Charlottenlund, et herligt vejstykke. -  Vinderslev- 
holm, eller Gammel Vinderslevgård, som den dengang kald
tes, opdagede vi ikke, mærkeligt nok. Den lå for godt gemt 
på sit næs i Hinge sø, omtrent skjult af løvtræer. De lange 
rækker af brogede køer på Ny Vinderslevgårds marker be
tog os. Vi kunne tælle mellem 80 og 100. Ladelængens to 
storkereder og Walthers store høhus i engene beundrede vi.

Oppe i Mausing skov siger far: »prr.« Hestene standser. 
Mor finder en lille madpakke frem, her har hun et stykke 
kage til hver, lidt saftevand og måske et par æbler, som vi 
delikaterer os med. Er der andet, der skal besørges, kan også 
dette ske her i skovens ensomhed. Så ruller vi videre op gen
nem Mausing by med den imponerende udsigt mod nord, og 
ud forbi Mausing skole. Her kan vi kikke over til bedste
mors hjem på den anden side af dalen. Snart kommer vi til
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den sidste af de smukke skove på vor tur, nemlig Charlot- 
tenlund. Gården af. samme navn lå lidt til højre for vejen. 
Den lå lidt højt og tog sig vistnok lidt større ud, end den 
egentlig var. -  Nu bliver jorden mindre frugtbar, med små 
lyngpartier ind mellem de dyrkede marker. Vi drejer til 
venstre ud mod Revsel, hvor farbror Hans bor. Det er i dag 
målet for vor køretur. -  Farbror Hans og faster Mette 
Marie står i døren, parat til at byde os velkommen, og snart 
efter er vi bænkede om bordet. Faster beværter os med sød
suppe, kartofler og steg. -

N år Kragelund-turen blev planlagt, tror jeg nok, vi børn 
glædede os mest, når udfaldet blev, at vi skulle til Revsel 
til farbror Hans’. Det var vel nok mest på grund af, at der 
i dette hjem var en flok børn, der var vore jævnaldrende, 
som vi rigtig kunne lege og tumle med. I de andre farbrød
res hjem var børnene ældre og til dels borte fra hjemmet.

Lidt syd, eller måske sydvest, for farbror Hans’ gård var 
der et areal, som farbror kaldte »æ så’n«, og som i hvert 
fald jeg var en del optaget af. Det bestod af nogle sand
bjerge, som grangivelig lignede store snedriver, kun var de 
grå i stedet for hvide. Mod nordvest var der en stor stræk
ning, ud mod Stenholt skov, der var så flad som et stue
gulv. I tidens løb var sandet i stormvejr føget op i driver, 
og denne sandflugt var i årtier fortsat mod øst. Jeg mener 
dog, at da vi så »æ så’n«, var der plantet marehalm og 
sandflugten dermed standset. Gad vide, hvordan »æ så’n« 
ser ud nu efter ca. 60 års forløb. Måske det hele nu er til
plantet med gran eller fyr. Det ville egentlig være en skam.

Første Viborg-rejse
Min første Viborg-rejse står i stråleglans for mig endnu. 
Det var den 15. juli 1886. Jeg var 11 år gammel, og min 
kammerat Christian var 12. Christians far var Peder Mad
sen, der var husmand og arbejdsmand og kolportør for In
dre Mission. Christian grundlagde senere og drev i mange år 
forretningen »Christian Madsens Magasiner« på Søndergade 
i Silkeborg. Hans ældste bror, Mads, var dengang på latin-
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skole i Viborg. Nævnte dag begyndte sommerferien for ele
verne på skolen, og Mads skulle rejse hjem for at holde ferie. 
Vi planlagde da en Viborg-rejse nævnte dag. Vi ville gå til 
Rødkjærsbro og derfra tage med toget til Viborg. Her skulle 
Mads tage imod os på banegården, sørge for vor forplejning, 
vise os byens herligheder og tage os ved hånden hjem om af
tenen. Christian havde året før været i Viborg sammen med 
sin mor, så vi mente nok, det skulle gå. Vi havde vældig 
mod på turen, men vore forældre havde store betænkelighe
der ved at lade os rejse alene. Omsider fik vi dog tilladelsen, 
og glæden var stor. Den store dag oprandt, men desværre 
var det tordenvejr, da vi tidligt om morgenen skulle starte; 
det var forresten ikke den eneste gang, et tordenvejr kom os 
på tværs ved vore udflugter. Stine fulgte sin dreng over til 
mit hjem, og henvendte sig til mine forældre: »Hwa ska vi 
da gjø, de æ jo da ætt vejr å send dem knæjt ud i, men wos 
vel jo astej, å de æ wolsajtens lisådan hæ øwwe.« Ja, det 
var det jo da, og mine forældre vidste da heller ikke deres 
levende råd. Og vi to, det drejede sig om, var ved at briste 
af spænding. Endelig erklærede far, efter vist for syvende 
gang at have taget kending af vejret, at nu klarede det vist
nok op, og så var tordenvejret vel ovre for den gang. Äh, 
hvor det lettede. Vi fik hver en krone og slap løs, og vi fry
dede os. Den krone, vi fik, var nu ikke den rene overdådig
hed eller ødslen med penge. Billetten Rødkærsbro-Viborg og 
retur kostede 65 øre. Så havde vi hele 35 øre at slå til søren 
med den ganske dag. Og det blev ikke den eneste gang, vi 
rejste til Viborg med en krone i lommen, men blot vi måtte 
komme afsted, var vi uhyre tilfredse. Den dag kunne det 
sagtens gå. Vi kunne nemlig nok få noget at spise hos ma
dam Jespersen i Nikolajgade. Det var hos hende, Mads bo
ede, og hun var vistnok et ejegodt menneske. Vi kom altså 
i fart hin morgenstund med Rødkjær som mål. Vi nåede 
dog knap nok til Hindbjerg, før regnen atter begyndte at 
strømme ned. Her søgte vi husly hos mølleren; ham mente 
jeg at kende, fordi han havde købt svin af far.

Heldigvis blev det kun en byge, og så snart det klarede 
op, kan det nok være, vi kom i gang igen. Da vi var nået
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omtrent til Elsborg, traf vi vejmand Knud Hansen, der ar
bejdede på vejen. Vi vidste, han kendte vore forældre, og til 
ham betroede vi vor kvide, der nu var den, at vi var bange 
for at komme for sent til toget. Regnen havde nemlig sinket 
os en del. Han ynkedes straks over os, skønt han mente, vi 
sagtens kunne nå toget. Han råbte en mand an, der just kom 
kørende mod Rødkjær, bad denne tage os med og sørge for, 
at vi kom tidsnok til toget, og taknemmelige var vi.

Så gjaldt det billetterne. Der var ikke så ganske få rej
sende, men vi masede på. Sæt nu toget kom, før vi fik bil
letterne. »Så, så, I ka wal vent, te de blywwe jer tur,« lød 
det knotten fra en ældre herre, som var os i vejen. Vi måtte 
vente, det var ikke let. Vi spejdede skiftevis efter billet
hullet og udgangsdøren til perronen. Endelig kom vi frem. 
»Billet til Viborg og retur,« råbte jeg. Sådan lød instruktio
nen, jeg havde fået hjemmefra. Husk endelig »retur«, ellers 
bliver billetten dyrere. Dette huskede jeg nu. »Retur« råbte 
jeg igen. »Ja, ja, du skal nok komme retur, bitte mand,« lød 
det hånligt inde fra billethullet. Jeg følte dette som en for
nærmelse, men måtte stikke den i lommen, der var ikke an
det at gøre. Han fik min godt gemte enkrone, jeg 35 øre 
tilbage, og så ud på perronen. Nåh, der var god tid, der var 
intet tog at øjne. Vi stirrede mod øst, derfra skulle vidunde
ret (toget) komme; der var intet endnu. Så kom der et an
det. En portør, Hestbæk, en ualmindelig diger herre, kom 
løbende hen ad perronen, han vraltede forbi os, idet han pu
stede og stønnede som maskinen, vi ventede på. Vi morede 
os bag hans brede ryg; foran ham skulle vi nok tage os i agt. 
-  Pludselig lød der et skingrende hyl ude mod øst og et øje
blik efter endnu ét, men mere langtrukket. Det var tog
fløjten. Og i næste minut for lokomotivet gungrende, sy
dende, hvæsende forbi os. Det virkede vældigt på os. Jeg 
troede, jeg var sunket i jorden. Men her var ikke tid til at 
falde i staver. Vi måtte ind i en kupé. Holdende hinanden 
i hånden nåede vi da også at få plads. Og så dampede vi ad 
Viborg til. I hvinende hast for landskabet med køer, heste, 
huse og træer forbi kupévinduet. Vi levede stærkt. Jeg tror 
ikke, der var nogen begivenhed, der tog mig så stærkt som
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denne første jernbanerejse. Det var vistnok barneårenes store 
oplevelse.

Vi nåede staden, og nu regnede vi med, at vore små gen
vordigheder var forbi. Student Madsen havde fra sin mor, 
Stine, fået skriftligt pålæg om at tage mod os to kanutter 
ved toget og vogte og bevare os dagen lang, og dette regnede 
vi med. Det blev en skuffelse. Der var ingen Mads på bane
gården, ikke det vi kunne se. Vi ventede en tid, men for
gæves. Ja, så var der ikke anden udvej, vi måtte selv se, om 
vi kunne finde hans studenterhybel. Min stalbroder mente 
nok at kunne dette. Han havde været der engang før sam
men med sin mor. Vi tog først kending af domkirken. Det 
var da også det første, vi skulle se i Viborg. På vor vej der
op kom vi forbi banegårdens drejeskive. Sådan kalder jeg 
den. Viborg var i en årrække jernbanens endepunkt. Og da 
senere banen forlængedes til Struer, blev det ordnet sådan, 
at toget skulle køre samme vej fra banegården, som det var 
kommet ind, og derfor måtte lokomotivet vendes. Dette blev
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besørget af to mand ved hjælp af denne drejeskive. Os fore
kom dette at være et mesterstykke.

I Leonisgade mødte vi en lille afdeling soldater, der kom 
marscherende. Vi bævede lidt for de gæve krigsfolk, men 
der skete os ingen ulykke. Vi fortsatte og passerede et par 
smågader, og dér -  dér havde vi domkirken i hele sin vælde. 
Hvilken gevaldighed. Hvilken storhed -  vi var ganske be
taget. -

Nede bag rådhusets arrestbygning i Nikolajgade i et væ
relse ud mod gaden, fandt vi vor Mads, liggende til sengs, 
syg og dårlig. Dette var meget kedeligt, værst for os, thi det 
var nu ikke så slemt med Mads, som det så ud til. Det viste 
sig om aftenen -  men foreløbig så det begrædeligt nok ud. 
Dog, vi syntes nu vistnok, at vi allerede havde oplevet så 
meget, at dagen var reddet. Det var blevet en mindedag for 
livet. Af vore øvrige oplevelser i staden husker jeg, at vi på 
et af vore små strejftog op i byen, som vi måtte foretage på 
egen hånd, i Set. Hansgade mødte en ung mand, der kom 
kørende på en Væltepeter (Velocipede). Vi havde nok hørt 
tale om, at der eksisterede sådanne indretninger, men aldrig 
set nogen. Hvordan der kunne køres på en sådan overgik 
vor forstand. Det så ganske halsbrækkende ud. Lidet anede 
vi to purke den dag, at vi senere i livet skulle komme til at 
køre hundreder og atter hundreder af kilometre på velocipe
dens afløser, cyklen.

Og da vi ved aftenstide, tørstige, trætte og udasede, tra
skede fra Rødkærsbro til vore hjem, uden vor syge værts 
ledsagelse, drøftede vi det store ridehjul, vi havde set. Havde 
vi dog bare haft et sådant og kunnet ride det. Men hjem 
kom vi, og hvor trætte vi var, så skulle vi dog omkring ad 
limgraven for at se en fuglerede, jeg havde fundet dagen før.

Det vakte nogen forbavselse, at vi kom hjem uden at 
have Christians broder med. Lidt forundrede var man også 
ved, at vi kom så tidligt på aftenen. De ventede os først 
med sidste tog fra Viborg. Men Mads sendte os hjem med et 
tidligere tog. Da vi skulle rejse hjem alene, måtte vi helst 
komme afsted i ordentlig tid, ræsonnerede Mads, og det 
kunne der jo være nogen mening i. For sin svagheds skyld
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måtte han give afkald på at stå op og følge os til bane
gården. I Mads’ og Christians hjem blev der, som rimeligt 
var, stor bekymring over sønnens sygdom. Dog, den tunge 
sorg blev lettet i aftenens løb. Den blev endog forvandlet til 
noget andet. Ud på aftenen ankom Mads til sit hjem, sær
deles frisk og helt veltilpas. Da vi to knøse var affærdiget og 
sendt hjem med sekstoget, forlod feberen Mads. Han kunne 
stå op af sengen, gøre sig færdig til afrejse med tog ved 
ottetiden og fuldende rejsen, derunder spadsere fra Rødkær 
til Hingeballe uden at dejse. Og det var godt det samme. 
Men Stines bekymring blev til vrede. Hun syntes ikke, han 
kunne være det bekendt. Der var vel i grunden slet ikke no
get at bebrejde student Madsen. Han havde ingen bud haft 
efter os to løjsere. Det var noget, vi selv havde fundet på 
herude, måske med bistand af hans mor. Hun havde så skre
vet til ham, ät vi kom, og vi stak af uden at afvente svar 
med hans billigelse. Vi kunne egentlig ikke forlange, at han 
en hel dag skulle traske rundt i Viborgs gader med sådan et 
par unger ved hånden. Den ene kom ham slet ikke ved. 
Han ville blive til grin for sine kammerater og andre be
kendte i byen. Dette kan jeg nok indse nu, men dengang lå 
det uden for min tankegang.

Min skolegang
Hele min almueundervisning fik jeg hos lærer Munch. Han 
var vistnok en ret dygtig lærer, men jeg tror ikke, han rig
tig forstod at omgås børnene, særlig de små. Det er min op
fattelse nu, når jeg tænker tilbage på min skoletid. Vi holdt 
absolut ikke af Munch, mens vi gik i skole. Siden hen i livet 
er der mange af hans tidligere skoleelever, der har fået ham 
kær. Han var noget af en original og havde sine særheder, 
endog meget fremtrædende. Jeg skal ikke her komme ind på 
en nærmere skildring af denne mærkelige personlighed.

Det er før omtalt, at jeg kom til at begynde min skole
gang hos Munch, da jeg var godt 6 år. Mine forældres hen
sigt var temmelig sikkert, at jeg skulle have al den almue
skoleundervisning, jeg kunne få, da det var såre tvivlsomt,
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om der kunne blive råd til mere. De mente vel nok, jeg hav
de evner til at kunne følge med i undervisningen, som den 
foregik i Hinge skole dengang. Og det tror jeg egentlig hel
ler ikke, det skortede på.

En anden ting var, at jeg ikke kunne klare mig blandt 
mine kammerater uden for selve skoletimerne. De var alle 
ældre end jeg og ville gerne have den »bette«lidt til bedste, 
som drenges vis ofte er. Dette tog jeg mig meget nær, og 
følgen blev, at det blev mig en plage med den skolegang. 
Jeg græd hver morgen, når det var min skoledag, lige fra 
mor kaldte på mig, når jeg skulle ud af sengen, til jeg kom 
ud af døren. Disse forhold led mor også under, og for at trø
ste mig lidt, så det kunne glide lidt lettere, fik hun en lille 
pige, Petrea Olsen fra Astrup, til hver morgen, når det var 
vor skoledag, at komme ind og tage mig med op til skolen. 
Petrea var IV2 år ældre end jeg og havde begyndt sin skole
gang et år før mig. Dette var dog nær ved at gøre ondt 
værre, for de større drenge spottede vort følgeskab og teg
nede os to af, vandrende hen ad skolestien, hånd i hånd. 
Den føromtalte Mads, studenten, tjente dengang i mit hjem 
som konfirmeret dreng. Det var ham, der var så tjenstvillig 
at levere skoledrengene førstehåndstegningen. Begyndelsen af 
min skoletid var altså trang nok. Det var dog kun den før
ste sommer, måske også den følgende vinter. Sommeren efter 
begyndte jeg at komme til hægterne igen.

Et nyt hold var begyndt deres skolegang. Nogle af disse 
var mindre end jeg. Jeg begyndte at kunne klare mig i sko
len, men det første år var det trangt. Lærdommen havde 
jeg ingen vanskeligheder med, har altid haft let ved at lære. 
Munch havde den sædvane ved afhøringen af skolebørnene 
at begynde ved den ene ende af de lange skoleborde og så 
fortsætte rækken igennem for så at tage fat ved det næste 
bord. Jeg kunne altid i god tid regne ud, hvad jeg ville kom
me op i, få det læst over en gang eller to, og så kunne jeg. 
Jeg blev nummer et både i første og anden klasse, skønt jeg 
forsikrer, jeg har aldrig tragtet efter disse pladser; de var 
noget udsatte; der forlangtes lidt mere af nummer et i sko-
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len, og noget af en kryster har jeg vistnok alle dage været. 
Skolen havde kun to klasser i min barndom.

For Munch var skolens hovedfag: religion, skrivning og 
regning. I disse fag tror jeg nok, vi børn fra hans skole kun
ne stå mål med, hvad der var almindelig på den tid. Måske 
stod det knap så godt til med de øvrige skolefag. Religion 
tog Munch meget højtideligt på. Her havde vi vistnok alle 
en følelse af at være på hellig grund, og skolens religions
timer fik for mig værdi for hele livet. I regning klarede jeg 
mig fint. Derimod har jeg aldrig været noget skrivegeni. 
Det var måske i læsning, jeg klarede mig bedst. Dette havde 
jeg meget let ved at lære, og det har altid været, og er endnu, 
min store lyst. Jeg husker, hvor det var en kval for mig i 
læsetimen at sidde og høre på de mindst begavede kamme
raters hakkende og stammende læsning. Jeg syntes ingen 
ende, det fik. I begyndelsen af min skoletid læste vi, i flere 
år i træk, i en og samme læsebog. Til sidst var vi ved at 
kunne den udenad. Hvor var det træls. Der var bl. a. en 
lang musehistorie fra Rynkeby præstegård, noget forfærde
ligt bavl at proppe i børnene. Det var en hel tortur at kom
me igennem den forbandede musehistorie. Senere hittede 
man på at lade læsebøgerne cirkulere blandt kommunens 
fem skoler. Jeg antager, at bogkassen blev byttet en gang 
om året. Og da disse læsebøger var forskellige, fik vi på den
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måde nyt læsestof en gang årlig. Jeg glædede mig, når jeg 
opdagede, at læsebøgerne var blevet skiftet.

Til religionsundervisningen blev brugt Luthers katekismus 
og lærebog og bibelhistorie. Disse skulle læres udenad, og 
Jesu bjergprædiken ligeledes. Også en del salmer hørte med 
til vor udenadslæren, og det var ikke af de korteste. Jeg 
nævner nogle enkelte: Jesus din søde forening at smage, 
Sorrig og elendighed, Befal du dine veje, Et helligt liv en sa
lig død, I denne søde juletid osv.

Jeg nævner ikke dette med beklagelse, tværtimod. Det 
voldte vel nok ingen glæde dengang, når vi skulle i lag med 
denne udenadslæren. Men siden hen i livet har jeg været glad 
for det, jeg fik lært udenad. Det blev et fond, jeg ofte har 
haft brug for, og som jeg nødig ville have været foruden. 
Og det er jo da for livet, vi skal lære i skoletiden. Hvis bør
nene i deres skoletid kun skal lære, hvad de har lyst til, er 
de dårligt udrustede, når de går ud af skolen. Jeg takker 
min Gud og Skaber, ja, og min lærer i hans grav, for hvad 
jeg fik lært i min skoletid, også det udenadlærte.

Munch kunne nu og da fortælle en lille morsom historie. 
Hans forråd af disse var ikke stort, og derfor blev de ofte 
gengangere, så vi kunne dem udenad. For Munch selv var 
de lige friske, og han kunne more sig kosteligt hver gang, 
han fortalte dem. Han kunne more sig, så han blev helt 
mørkeblå i ansigtet. Naturligvis vakte hans historier også 
jubel hos os børn, men jeg tror nu nok, vi morede os lige 
så meget over degnens given-sig-hen i situationen, som over 
selve krøniken. Jeg skal prøve på at gengive en af historier
ne. Hovedpersonen var en hjorddreng, der hed Laurits. 
Denne Laurits blev en morgen, førend han drog ud med 
kreaturerne, fornærmet på sin husbond og madmor, og dette 
tilkendegav han ved at nægte at spise »dower« (morgen
mad). Han drog af uden at få noget som helst. Ved middags
tid sendte hans madmor et af børnene ud til ham med mad, 
men han skulle fremdeles ikke nyde noget. Hen på efter
middagen blev budet atter sendt ud med mad. Laurits spurg
te nu drengen: »Hwa seje di fåe å mue te de, te a vel ætt 
ha nøj å spis?« »Ja, di æ da nøj fåknyt øwwer et.« »De ska
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Hinge skole med klasselokale til venstre og lærerbolig til højre.

di ha mie ou,« søe Laurits, »do ka go mæ’et igjen.« Noget 
efter kom en af folkene forbi Laurits, og han kom hjem og 
fortalte: »De æ skidt mæ Laus, han seje å spise græs.« Når 
Munch kom så langt i fortællingen, var han lige ved at 
sprænges af latter.

I min barndom kunne der ikke være tale om at holde 
skoleudflugter. Det eneste, der i den retning kunne være 
tale om, var, at skolebørnene en gang hver vinter, når isen 
kunne bære, kunne få lov at gå ud på Lundmose eller ned 
på Hinge sø og more sig et par timer ved middagstid. Men 
så skulle isen også være sikker. Munch var meget ængstelig 
i så henseende. En vinter syntes vi, det trak for længe ud, 
inden vi fik denne tilladelse.

Vi havde spurgte om lov flere gange, men kun fået af
slag. Så gik vi på egen hånd. Det var Lundmose, det drejede 
sig om den dag. Da vi omsider kom tilbage, stod degnen in
den for døren og tog imod os. Vi fik hver en lussing, idet 
vi kom igennem døren. Det var dog kun de første, der fik 
denne tildeling. Det gik overstyr, da tilløbet blev for stærkt.
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Ganske nær ved skolen boede dengang smeden Anders 
Hansen. Ham opdagede jeg i min skoletid, og det blev min 
store lyst at besøge ham, og det varede ved, så længe han 
levede. Dette var jeg nu ikke alene om. Så godt som alle 
skolebørnene fik en vis interesse for denne smed og kom til 
at holde af ham. Vi søgte ned til ham i frikvartererne, hans 
smedie var ofte fyldt af skoledisciple. Så fortalte Anders 
Hansen historier og underholdt os med skæmt og alvor, mens 
han samtidig hamrede på det glødende jern, så gnisterne 
føg os om ørerne. Smeden var også pædagog. Under sådanne 
besøg hændte det i min tid -  og vel også før og efter -  at 
der forsvandt forskellige småting. Anders Hansen fattede -  
og ikke uden grund -  mistanke til en bestemt dreng, der ab
solut ikke hørte til de bedste. Under fire øjne henvendte han 
sig til denne, sådan: »Dæ æ forsvunnen de å de hæ i æ sme- 
di, do vee wal ætt, hwem dæ hå tawn et, men ka do ætt 
hjælp mæ å hold yw mæ ål di hie knæjt, om vi ku opdaw, 
hwem de æ, dæ taer et.« Det hjalp. Rapserierne holdt op. 
Ansvarsfølelsen blev vakt hos vedkommende. H vorvidt 
drengen tilstod forseelserne, véd jeg dog ikke.

Et par episoder fra min skoletid, som var pinagtige for 
mig, husker jeg endnu. I kådhed kom jeg til med en bold at 
knalde en vinduesrude. Jeg var lige rykket op i øverste klas
se og havde min plads på nederste bænk. Munch havde for
ladt skolestuen, vistnok for at drikke kaffe. Jeg ville kaste 
en bold op til en af de store drenge på øverste bænk, men 
bolden gik uheldigvis gennem en vinduesrude. Til straf der
for fik jeg af degnen ordre til, ved skoletidens ophør, at gå 
ned til Knud Peter snedker i Hinge og bede ham følge med 
op til skolen, sætte en ny rude i vinduet og betale ham for 
den. Det var just ikke straffen, ej heller forseelsen, der vold
te mig kval, men derimod skammede jeg mig ved at skulle 
hente snedkeren. Og dertil kom, at han slet ikke ville følge 
med derop. Han ventede tværtimod flere dage, inden han 
fik skaden udbedret. Degnen truede mig, og kammeraterne 
plagede mig med den rude. Jeg måtte døje spot og spe hver 
dag, indtil ruden var helet, måtte sørge for at holde den fa
tale rude godt tilstoppet for træk. Dette kunne de lange
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lømler på øverste bænk absolut ikke tåle. Det var en lettelse 
for mig, da ruden omsider blev sat ind, skønt jeg måtte be
tale den med 35 øre. En stor kapital for en skoledreng i de 
dage. -  Det andet tilfælde var, at jeg for en liden forseelse, 
som jeg ikke husker hvad var, af Munch fik pålæg om, en 
dag når jeg ikke var i skole, at få fat på et favnemål og 
med dette at gå ned på skolelodden, opmåle trekanten ud 
mod kommunevejen, udregne arealets størrelse og meddele 
Munch resultatet. Det var mod afslutningen af min skoletid, 
i hvert fald den sidste vinter, jeg gik i skole. Jeg tror egent
lig slet ikke, Munch mente, det skulle være en ydmygelse, 
men sådan følte jeg det nu og havde vanskeligt ved at glem
me degnen det.

Jeg nævner endnu et forhold fra et helt andet område, 
der endnu lever i min bevidsthed og stundom har vakt be
brejdelse i mit sind. En fattig hjorddreng, der tjente hos 
Søren Peder Pedersen i Hingeballe, var, uden at jeg véd 
nogen påviselig grûnd, kommet i et skævt forhold til en stor 
del af drengene i skolen. Han skulle have klø. De ville have 
fat på ham, når vi ved skoletidens ophør forlod skolen. Han 
var en meget dygtig løber, og dag efter dag rendte han fra 
dem, mens han som et jaget dyr for ud over markerne. Jeg 
husker, hvordan han en dag, da han havde en flok bag efter 
sig, på sin vej mod Hingeballe forsvandt i Rasmus forpag
ters rugmark. Jeg følte, jeg burde have taget ham i forsvar, 
men havde ikke mod til det. Siden har jeg angret dette. -  
Det forekom mig, at drengene fra de fattigste hjem ofte var 
de kraftigste. Man skulle ikke tro det.

Konfirmations-forberedelse
Den sidste vinter af min skoletid gik jeg til konfirmations
forberedelse. Og det var hos pastor P. L. Lange, der i som
meren forud var blevet sognepræst for Hinge-Vinderslev. 
Hans fulde navn var Peter Ludvig Lange. Han fortalte selv, 
at i hans latinskoletid vendte kammeraterne navnet om og 
kaldte ham »Lange Luske Peter«. Da han var meget vel
voksen, har dette måske nok bidraget sit til denne navne-
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P. L. Lange var sognepræst i 
Hinge-Vinderslev 1888-1905.

forandring. Men noget luskeri hos ham har der sikkert al
drig været tale om. Han var en stout præsteskikkelse, en 
gentleman i dette ords bedste betydning, resolut i optræden, 
en fængende taler, en glimrende begavelse. Noget over mid
delhøjde, rank som et lys, regelmæssigt ansigtsudtryk med 
blondt fuldskæg. Sådan tegner jeg min ungdomspræst. Lange 
havde, førend han blev præst, været løjtnant ved søartille
riet. Han begyndte som rekrut på et af søforterne. Om sin 
debut ude på lærepladsen refererede han selv: Kaptajnen 
modtog mig med spørgsmål om, hvad jeg var i det civile 
liv? »Theologisk kandidat«, svarede jeg. »Theolog«, gentog 
kaptajnen, »åh, Herre Gud, her sender man os da også alt 
muligt skrabsammen«. Det var den modtagelse, han fik, da 
han mødte for at aftjene sin værnepligt. -  Det var denne 
mand, jeg og flere med mig blev sluppet ned til en novem
berdag 1888. Før jeg slap ind, mødte jeg præsten. Jeg gik i 
en havegang hen mod det gamle stuehus i præstegården, gik 
i mine egne tanker. Pludselig stod præsten foran mig, jeg 
anede ikke, hvor han kom fra. »Goddag, hvad skal du?« bu
sede det ud af præsten. »Te præjst«, svarede jeg klodset. 
»Nå, sådan, og hvad hedder du?« Men førend jeg fik mig 
samlet sammen til svar, sagde præsten: »Jeg kender dig som 
nummer ét i Hinge skole, navnet kommer senere, værsgod«, 
med en håndbevægelse mod præsteboligen, og væk var han.
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Jeg stod tilbage med en lidt flov fornemmelse. Præsten hav
de ganske duperet mig. Han havde kun set mig én eneste 
gang, ved en eksamen i Hinge skole.

I folkestuen, i en østlig sidefløj ved det gamle stuehus, 
der et halvt år senere blev nedrevet, samledes vi drenge, ind
til vi på slaget ni blev kaldt ind i konfirmandstuen, der den
ne vinter var indrettet i præstegårdens dagligstue. -  I folke
stuen var der pikket kampestensgulv. I østmuren ud mod 
haven var der to lave vinduer med blyindfattede ruder.

I rummet var der et langt spisebord med tilhørende bænke 
langs væggen, hen under vinduerne. I en skuffe i bordet var 
folkenes spisegrejer gemt. Der blev de lagt ned og opbevaret 
fra det ene måltid til det andet. (Som dreng så jeg ofte, 
hvordan en af vore naboer, Erik Jensen, når han havde spist, 
tørrede sin ske af med hånden og stak så skeen ind ved lofts
bjælken, og der sad den så, til han skulle bruge den igen). 
I folkestuen var der også en bilæggerovn, der opvarmede 
rummet. Nu havde kammeraterne fået den idé, at en svage
lig dreng, der led af tuberkulose og ofte var lidt forkom
men, når han nåede præstegården, skulle løftes op på ovnen 
for at få lidt varme i kroppen. Da det absolut ikke var efter 
hans egen begæring, han fik denne varmekur, var det synd, 
han skulle behandles således. -  Kl. 9 præcis blev der kaldt 
ind. Præsten samlede os i sin dagligstue. Han mente, den 
gamle konfirmandstue var for uhyggelig, og deri havde han 
vistnok ret. Flokken var på 7 piger og 17 drenge. En af pi
gerne var fra Voer, og hun havde ca. 10 km til Hinge. At 
hun kunne tage denne tur frem og tilbage 2 gange i ugen, 
til fods, var beundringsværdigt. Det hændte enkelte gange, 
at børnene fra Vinderslev blev befordret herned i slæde, og 
så var hun vel med der. Ellers måtte hele flokken bruge de
res ben, og det var det almindelige. Men pigen fra Voer 
havde længst.

Vi havde det hyggeligt og rart hos præsten. Han talte med 
os om Guds rige og vor børnelærdom, så jævnt og ligetil og 
om, hvordan vi skulle leve vort ungdomsliv og hele vort 
liv, så vi kunne fare vel, både her og hisset. Stort husker 
jeg ikke fra disse timer, dog står der en vis glans om dem
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Hinge kirke med apsis, kor og skib fra romansk tid og vest tårn, som 
vistnok er bygget til så sent som i 1779.

i min erindring. Vi skulle lære nogle salmer og lidt mere 
udenad. Det havde jeg let ved, og det voldte mig derfor in
gen bekymring. Et par træk mindes jeg fra konfirmand
undervisningen. En dreng, der just ikke hørte til de mest 
opvakte, forbavsede mig en dag ved på præstens spørgsmål 
om, hvad der adskilte menneskene fra dyrene, at svare: 
»Mennesket har den oprejste gang.« Præsten tog mod svaret 
og stillede det i relief, selv om han ikke mente, dette var det 
væsentligste. Vi skulle helst kunne Luthers lille katekismus 
udenad inden konfirmationen. Der var naturligvis enkelte, 
der ikke nåede dette. Lige før afslutningen af undervisnin
gen opfordrede pastor Lange os indtrængende til, hvis vi se
nere i livet følte os i nød, da at opsøge ham og fortælle 
ham, hvad det var, der trykkede og pinte os, og forsikrede 
os ved alt, hvad helligt var, at han ville hjælpe og trøste os, 
så sandt det stod i hans magt. Han fremhævede konfirmatio
nens betydning og lagde os på sinde, at vort Ja på vor store 
højtidsdag måtte gælde for hele livet. Og for mig var den 
dag rystende alvor, da jeg sagde ja til at ville forsage Djæ
velen og alle hans gerninger og alt hans væsen, og at ville
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tro på den sande treenige Gud, og at ville blive i denne tro 
til min sidste salige stund.

Min konfirmationsdag -  det var palmesøndag 1889 -  var 
en stor dag for mig. Det var den i åndelig henseende med 
hensyn til, hvad der foregik i kirken, men også i anden ret
ning. De ny pæne klæder, ikke mindst min nye hat, spillede 
vel nok en ikke liden rolle ved festen. Jeg havde forud til
dels måttet optræde i min fætters fragroede tøj, der aldeles 
ikke passede mig og sad gyseligt på mig. Dette havde jeg
1 alt fald indtryk af, og dette pinte mig. Og nu blev jeg pyn
tet op fra top til tå. Det var så stor en forandring, at jeg 
var ikke så lidt stolt deraf. Jeg tror dog alligevel, højtide
ligheden i kirken har bevaret førstepladsen i min erindring. 
Festen i mit hjem bagefter husker jeg ikke rigtig, tror ikke, 
vi havde ret mange gæster, heller ikke gaverne var overvæl
dende. Det var i hvert fald småting mod konfirmations
gaverne nu til dags.

Efter konfirmationen aflagde konfirmanderne et sidste be
søg hos præsten. Man kaldte det »Å gjø stou klår«. Ved 
denne lejlighed fik præsten en gave af hver konfirmand, fra
2 kr. og opefter, og gæsterne blev beværtet med chokolade 
og kage. Hvad der egentlig mentes med den mærkelige be
tegnelse for festen, »å gjø stou klår«, véd jeg ikke. Om vi 
gjorde konfirmandstuen klar til at modtage næste hold, eller 
vi gjorde op med præsten, eller noget helt andet. Jeg véd 
det ikke. Det var en slags afslutningsfest, og det var blevet 
skik, at konfirmanderne fra Hinge sogne den dag fulgte 
kammeraterne fra Vinderslev sogn lidt på vej hjemad, og 
traditionen tro gjorde vi det samme hin dag. Kommen ud 
til Mejlkjærhus var der én af flokken, der hittede på, at en 
sejltur på Hinge sø kunne være tillokkende. Dertil skulle 
der bruges en båd. En sådan havde Jens Zimmer, og et par 
stykker af drengene gik ind til ham og spurgte, om vi måtte 
låne hans båd til en sejltur.

Men Jens sagde nej, og dertil kunne han have flere år
sager, bl. a. blæste det ret kraftigt. Så spredtes flokken. 
Nogle gik ned til søen, hvor båden lå fortøjet, andre gik op 
i Hingeballe skov. Til skovfolket hørte jeg. En tid efter at
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vi var kommet op i skoven, hørte vi høje råb nede fra søen. 
Vi forstod, der var fare på færde og styrtede ud af skoven. 
Her så vi Jens Zimmers båd i rask drift for en kraftig nord
vestvind et stykke ude på søen. Ude fra båden hørtes høje 
skrig om hjælp, men der var ingen at se i båden. Da vi kom 
ned til søen, fortalte man os, at en flok af drengene var 
gået ud i båden og morede sig med at stå og vippe med den. 
En af de i land værende havde i hast løsnet fortøjningen og 
derefter i kådhed givet båden et skub, så den begyndte at 
flyde. Da drengene i båden opdagede, at båden begyndte at 
glide til søs, sprang de i vandet for at komme i land, og 
det lykkedes for dem på nær den sidste. Båden var kommet 
ud på dybere vand, så han ikke kunne bunde. Han fik fat 
i fortøjningen, og båden drev nu i stærk fart ud over søen 
med drengen på slæb. Han råbte om hjælp. Det var disse 
råb, vi havde hørt oppe i skoven. Engang imellem lød det 
ude fra søen: »A sleper, a sleper«. På land var vi rædsels
slagne, vi var ude af stand til at hjælpe. Imidlertid var den 
farlige situation blevet observeret ovre fra Vinderslevholm. 
En båd blev her i hast sat i vandet, og en mand, vistnok 
Anders Hansen fra Haurbak, der havde været beskæftiget 
i haven, roede så hurtigt, han kunne, ud på søen og fik den 
arme dreng fisket op. Den herreløse båd var da allerede 
midt ude på søen. Drengen blev i meget forkommen tilstand 
bragt ind til Vinderslevholm. En kold omgang har det væ
ret, det var først i april måned. Det var afslutningen på vor 
præstegang, og den kunne let være blevet tragisk.

Nytårsløfer
Der skal laves nytårsløjer årets sidste aften. Det har der 
skullet, så længe jeg husker tilbage, og naturligvis længe før 
min tid. Der er vel ikke så meget at sige til det, når løjerne 
holdes inden for rimelige grænser. Ungdommen skal vel nu 
og da have lejlighed til at slå sig løs. Vogne, der står såle
des, at der er mulighed for at få dem frem, trækkes gennem
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landsbyens gader, så det drøner i husene. Trillebøre og andre 
letflyttelige genstande skifter plads. Kinesere og kanonslag 
futtes af under hujen og hylen osv. Dette og meget andet i 
den retning er noget, der kendetegner nytårsaften.

Der kan også finde gemytlige optrin sted. For en del år 
siden boede der i sognet en husmand, der var særlig let at 
drille. Han kom let i kog sådan en nytårsaften og for så ud 
efter urostifterne, og det var jo netop dette, der var evige 
løjer for spektakelmagerne. Mandens kone stod ham trolig 
bi ved en sådan lejlighed. Så hændte det en nytårsaften, at 
manden var drillet tilstrækkelig. Ud på aftenen greb han en 
stok og satte efter ungerne langs huset. Konen snappede en 
natpotte med indhold og løb den modsatte vej omkring hu
set. Ved hjørnet tømte hun indholdet i hovedet på den før
ste, den bedste, hun traf, og -  o ve! det var den arme mand, 
det gik ud over. I passende afstand, noget dækket af mørket, 
hylede en flok unge af henrykkelse.

N år jeg kommer ind på dette emne, er grunden den, at vi 
den 9. januar 1912 fik besøg af politiet, hvilket heldigvis 
sjældent er sket, og dette besøg skyldtes netop nytårsløjer. 
Vi havde denne nytårsaften været på besøg i min Kathrines 
barndomshjem, og vor tjenestekarl, Karl Hansen, havde væ
ret med. Mens vi nu, efter hjemkomsten, var i færd med at 
spænde hestene fra, kunne vi nu og da høre en voldsom 
alarm ovre fra vor nabo, Jens Kr. Jensen, på den anden side 
dalen. Det var hvert år galt derovre nytårsaften. Han var 
én af dem, der var så taknemmelig at drille, skønt han i 
grunden var et såre skikkeligt menneske. N år flokken syn
tes ham for nærgående, satte han efter dem med kørepisken, 
og så havde han den aften haft held til at ramme en ung 
pige i ansigtet med snerten. Og dette var som at gyde olie 
på ilden. Nu var der noget, der skulle hævnes.

Efter at vi her i vort hjem var gået i seng, kunne vor Karl 
ikke dy sig. Han skulle over og se, hvad der foregik hos na
boens. Han nåede netop derover, som den hylende flok kom
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styrtende fra ejendommen ned ad bakken med den vrede 
Jens Kristian i fuld fart bagefter. Karl blev stående, mens 
hoben larmede forbi. Han havde jo intet ondt bedrevet. 
Han var også den skikkeligste karl af verden. Men den vre
de mand för løs på ham og genkendte ham. -  Da nytårs
morgen gryede, var Jens Kr. Jensen på herredskontoret og 
meldte sagen til politiet. Han angav Karl Hansen som den 
eneste, han med sikkerhed havde genkendt, og som følge 
deraf var det, vi fik det omtalte politibesøg. I forbifarten 
havde Karl genkendt enkelte af »nytårsgæsterne«. Disses 
navne måtte han opgive til politiet, og derved kom den 
stakkels mand til at optræde som angiver, noget han meget 
nødig ville være. Desuden blev han senere idømt en bøde 
for meddelagtighed i tumulterne, skønt han i og for sig var 
ganske uskyldig. Hans nyfigenhed blev ham dyr nok. At 
»nytårsløjerne« var blevet meldt til politiet, var så vist ikke 
uden grund. Det blev oplyst, at flere vinduesruder var slået 
ind, og gennem disse ruder kastedes fyrværkeri, kanonslag 
og lignende ind i huset, så konen og børnene var aldeles 
skrækslagne. Senere på aftenen havde nogle af de mest dra
belige af kanutterne besluttet, at de ville vælte et spærhus 
ned i dalen. Huset var tækket med tagpap og taget nåede 
helt ned til jorden. De tog fat i tagets nederste kant og an
spændte alle deres kræfter. Huset blev dog stående, men de 
opnåede dog at flænge et stykke af taget, og under dette 
fandt de en »vrøvl« med rådne æg, der havde ligget der fra 
sommeren. Disse æg tog de og kylede ind gennem de itu
slåede vinduesruder. At det efterhånden blev mindre hygge
ligt inde i stuerne, kan man nok med lidt fantasi forestille 
sig. Og vi kan vel give Jens Kr. Jensens søster, Dorthea, 
der boede oppe i Astrup by, ret, når hun nytårsmorgen ud
talte, at bror Jens ikke havde befundet sig blandt lutter 
engle nytårsaften. Det var med god grund, Jens Kristian 
havde henvendt sig til politiet. Og herredsfogden udtalte 
efter at have undersøgt sagen: »Manden vil have ro nytårs
aften, og jeg- skal skaffe ham det.« En del af deltagerne fik 
fra 8 til 12 kr. i bøde, og det var ikke så lidt på den tid. 
I tilgift fik de en forsikring fra herredsfogden gående ud på,
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at det skulle ikke blive billigere næste år at lave løjer hos 
Jens Kristian Jensen. Det hjalp. Jens Kristian kunne senere 
spare sin pisk nytårsaften.

Sygdom
Blev folk syge -  og det hændte selvfølgelig -  skulle der med 
hestekøretøj hentes læge i Kjellerup. Han skulle både hentes 
og bringes tilbage, og det skulle være i fjedervogn med et 
forspand af to heste. Havde man ingen fjedervogn, måtte 
man låne en sådan. Og dette var endda ikke bekvemt nok. 
Lægen havde sin doktorstol, en forfærdelig skabilken, som 
én mand dårligt kunne håndtere. Stolen skulle anbringes bag 
i fjedervognen, der kun måtte have en agestol. Den skulle 
hænge mellem to jernstativer, der skulle sættes fast på vogn
fadingen, en på hver side. Mellem disse to stativer blev dok
torstolen ophængt i læderremme. Denne doktorstol var min 
skræk, når jeg i konfirmationsalderen skulle hente dr. Schje- 
rup i Kjellerup til min far, der på den tid var meget syg og 
svag, eller til andre patienter. Og denne dr. Schjerup var en 
meget robust herre, kunne i hvert fald til tider optræde så
dan. Han var ikke bange for at tale donner til sin kusk, 
hvis stolen ikke var anbragt, som han ønskede det, eller der 
var andre ting, der vakte hans mishag. Senere, da jeg blev 
ældre, gav jeg lidt igen, når han blev arrig. Det kunne han 
også godt tage imod, i hvert fald til tider. Jeg skulle en gang 
hente ham til min mor. Hun var pludselig blevet syg en dag 
ved middagstid, og jeg måtte køre efter doktoren. Jeg var 
forberedt på, at hr. Schjerup var gnaven, når jeg kom efter 
ham på denne tid af dagen. Nu havde han selv fået heste
køretøj, og så ville han helst køre med egen befordring. Des
uden var det blevet over middag. Ville beboerne selv hente 
ham, skulle det helst ske om formiddagen. Alt dette vidste 
jeg såre vel.

Da jeg nåede hans bopæl, så jeg også nok, at kusken var 
i færd med at gøre forberedelser til en køretur. Men jeg 
måtte jo ind og have mit ærinde besørget. Jeg bankede på og
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gik ind og sagde, pænt og høfligt, at jeg ville gerne bede 
doktoren tage med ud til min mor, der pludselig var blevet 
syg. Han blev rød i ansigtet. »Véd De ikke, at jeg skal hen
tes ud om formiddagen, hvis De har brug for mig?« busede 
det ud af ham. »Vi skal vel ikke hente Dem, før der er no
gen syge?« svarede jeg, måske lidt uærbødigt. »De forban
dede bønder tror, at jeg skal stå på pinde for dem til enhver 
tid.« Nu var han rigtig i harnisk. »Vil De tage med?« spurg
te jeg nu, »ellers kører jeg om til den ny doktor?« Der var 
kort forinden en yngre læge, der havde nedsat sig i byen. 
Det virkede afsvalende på hr. Schjerup. »Nåh, ja ja, De 
kender mig jo, jeg kan så let blive hidsig. Men kør nu hjem. 
Om en time skal jeg være hos Deres mor. Men jeg skal om
kring ad Vinderslev. Det har jeg lovet. Jeg kommer med 
egen befordring, og det skal ikke blive for dyrt.« Så var vi 
på talefod igen, og da han en timestid efter ankom til vort 
hjem, var han såre venlig og medgørlig.

Jeg var i Kjellerup en markedsdag. Først på eftermid
dagen kom jeg tilfældig forbi dr. Schjerups bopæl. En for
spændt vogn holdt for døren, færdig til at køre. Doktoren 
kom ud på trappen for at stige til vogns. Just da kom der 
en ældre mand til, og jeg blev vidne til følgende korte sam
tale. »Nå, æ doktor ska te å ud å kyer, a vild endda gjen 
ha snaket mæ Dem,« sagde manden. »Ja, det kan godt 
være«, svarede Schjerup, mens han kravlede op på vognen. 
»Men«, fortsatte manden, »de ka væ’, Di snåe komme hjem 
igjen?« »Det vil jeg just ikke påstå«, ytrede doktoren, idet 
han satte sig til rette i sædet og, henvendt til kusken: »Så 
må De gerne køre.« Og så kunne manden stå og kigge langt 
efter vognen, så længe han ville. Så lidt imødekommende 
kunne dr. Schjerup være. Men gennemgående holdt patien
terne af ham. Min mor f. eks. kunne ikke tænke sig at bruge 
nogen anden læge, og -  folk respekterede ham.

Der var noget dengang, der kaldtes »sognekjøring«. Det 
var så at sige en slags hoveriarbejde, der gik på omgang 
mellem alle sognets gårdmænd. Efter ordre fra sognerådet 
skulle man påtage sig en sådan »kjøring«. Det kunne være 
en lægekørsel, hvilket ofte var tilfældet. Men jeg fik dog
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også en gang ordre fra sognerådet på at hente et læs hø i 
Hinge Vesterkær og levere det i Frausing skole hos lærer 
Schmidt. Jeg har kørt adskillige lægeture på »sognekjøring«. 
Det var fortrinsvis, eller måske udelukkende i den tid, min 
mor havde gården, og jeg var bestyrer for hende. Senere 
blev denne kørsel afløst. De fleste gårdmænd var nu for
resten aldeles ikke uvillige til at hente doktor eller jorde
moder til ubemidlede, også uden sognerådets indblanding.

Natten mellem den 11. og 12. oktober hentede jeg på An
ton Hørups anmodning doktor til hans hustru og kørte ham 
til Kjellerup igen. Disse ture tog det meste af natten. Da jeg 
sidst på natten havde afleveret lægen, skulle jeg have me
dicin med hjem til Line Hørup. Jeg kørte i den anledning 
hen til apoteket, ringede på her, én gang, to gange. Der kom 
ingen. Da jeg ringede på tredie gang, bestemte jeg mig til at 
blive ved med at kime, indtil nattevagten kom. Det hjalp. 
Ekspedienten kom omsider farende ud i døren. »Er De gal, 
mand? De vækker jo hele huset.« »Det var også meningen 
nu«, svarede jeg, »jeg har holdt her længe nok, jeg skal have 
udleveret medicin og holder ikke af at holde her resten af 
natten.« »Det er dog for galt at lave et sådant spektakel«, 
råbte han, »gjorde jeg Dem Deres ret, fik De lov at køre 
uden medicin.« »Nægter De at udlevere medicin?« spurgte 
jeg. Dette turde han dog ikke, men jeg tror ikke, han an
strengte sig særlig stærkt for at få medicinen færdig.

Vi havde dengang her i sognet en såkaldt sygevogn, der 
var stationeret i et skur ved mejeriet. Det var der, hvor der 
senere blev hestestald. Sygevognen var en lukket vogn, som 
de dengang kaldtes, en gammel herskabsvogn fra GI. Vin- 
derslevgård (nu Vinderslevholm). Denne vogn havde syge
plejeforeningen købt, så vidt jeg husker, ved en auktion, og 
den stod nu til rådighed for sognets beboere ved sygetrans
port til sygehuset i Viborg. Og dette kunne godt være en 
nødvendighed. At køre en syg mand, eller kvinde, til Vi
borg i åben vogn kunne være i højeste grad livsfarligt. Og 
man kan godt gå ud fra, at de patienter, der dengang blev 
beordret indlagt på sygehus, var alvorligt syge. Sygevognen 
var nu slet ikke indrettet til sygetransport. Ubekvem var
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den og meget træls var den at slæbe, så transporten tog sin 
tid. Men den var dog bedre end en åben vogn.

Begravelse
Den 6. marts 1906 blev farbror Rasmus begravet. Ved denne 
lejlighed blev der forud for køreturen til Kragelund kirke, 
hvorfra begravelsen skulle foregå, serveret frokost i hjem
met for hele ligfølget. Det var sidste gang, jeg var med til 
noget sådant. I tiden forud havde det været skik og brug 
ved alle begravelser her på egnen. For Hinge sogns vedkom
mende var dette traktement dengang ophørt. Allerede ved 
min fars begravelse, 16 år tidligere, blev ligfølget kun be
værtet med kaffe forud for begravelsen. Dette vakte vistnok 
en del fortrydelse, uvant som det var, ja, jeg mener endog, 
der blev lidt uoverensstemmelse mellem mor og et par af 
hendes søskende, der mente, at deres svoger skulle have en 
»ordentlig« begravelse, således som det var skik og brug på 
egnen. Men mor holdt fast ved sit, at der kun skulle drikkes 
kaffe før begravelsen. Efter denne var slægt og naboer ind
budt til at spise til middag i hjemmet. Mors økonomiske for
hold var vel nok medvirkende ved hendes beslutning, men 
hun vidste, hun var i god overensstemmelse med sin afdøde 
mand, der alle dage var en modstander af disse frokost
gilder, ikke mindst for det brændevinsdrikkeri, der hørte 
med her, og som bevirkede, at en del af ligfølget blev en del 
påvirkede, og dette syntes han -  og med rette -  var usøm
meligt. Jeg har selv været med ved enkelte af disse begravel
sesfrokoster. Da min far var død, blev det min tjans at køre 
med mor, når hun skulle være med. Derfor véd jeg, hvordan 
dette foregik. På grund af gæsternes antal og de små stuer, 
der oftest var i hjemmene, måtte ligfølget spise frokost i 
flere hold. Dette tog selvfølgelig sin tid, og for at gæsterne 
ikke skulle forsmægte under ventetiden, fik hver af gæsterne 
straks ved ankomsten et glas vin eller to med et par små
kager til at styrke sig på. Og når de senere blev placeret ved 
de, ofte overdådigt, dækkede borde, fik de al den brændevin,
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de ville drikke, til at skylle maden ned med, og følgen blev, 
at der var dem, der fik lidt rigeligt. (At dette heller ikke var 
nogen hel billig historie, siger sig selv).

Den gamle Niels Rask i Hinge, der i en del år boede i 
Almtoft, har fortalt mig følgende træk. I nabolaget levede 
der et par gamle folk, der boede i et lille hus. Da konen var 
død og skulle begraves, henvendte manden sig til Niels Rask 
og bad ham om at køre liget til Hørup kirke. Niels sagde 
naturligvis beredvilligt ja til denne anmodning. Da dagen 
kom, og ligtoget skulle sætte sig i bevægelse, fik manden, 
som skik og brug var, plads ved siden af Niels Rask. Da de 
skulle køre, var manden som følge af frokostsnapsene ikke 
helt ædru, og da de var kommet ud på vejen, puffede han 
til Niels Rask og sagde: »Så Niels, læ dem no,« det var he
stene, »pimp å, såen vi ka fo ænd po’et, å kom hjem igjen.« 
»Ja, ja,« svarede Niels Rask, »vi pleje jo da ætt å kjør rask 
mæ en lig.« »Nåh nej, de ka godt væe, men kyer do så, som 
do vel, do ved jo nok, hwa ret æ,« ytrede manden og faldt 
hen i en døs, af hvilken han først vågnede, da de standsede 
ved Hørup kirke. Måske har denne mand villet drukne sin 
sorg i en rus, hvad véd jeg, men lidet passende var det.

Foruden frokosten til hele ligfølget blev, som alt berørt, 
den nærmeste slægt samt en del naboer og venner indbudt 
til middagsspisning efter jordefærden. Dette er skik og brug 
endnu. Derimod er kaffeserveringen i hjemmet til hele lig
følget, der holdt sig i en længere årrække, nu så godt som 
ophørt. I stedet for indbydes ligfølget nu ofte -  ikke altid -  
til en mindesammenkomst i et forsamlingshus eller en restau
ration efter begravelsen, hvor der beværtes med kaffe. Dette 
er vel nok en ikke lille udgiftspost for småkårsfolk, men 
ikke noget imod de omtalte »gravøl« i fordums tider. I og 
for sig forekommer det mig, at den ordning af »gravøllet«, 
som vi nu, i hvert fald her på egnen, praktiserer, er ret til
talende. Her tænker jeg just ikke så meget på de, ofte for 
mange, mindetaler, der ved sådanne lejligheder bliver holdt, 
og som ikke altid er lige opbyggelige, men på dette, at slægt 
og venner, der ofte kun med mange års mellemrum ser hver-
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andre, her kan få lejlighed til at hilse på hverandre og forny 
gamle bekendtskaber.

Mønstring, manøvrer, krig
Den 17. juni 1905 var jeg til mønstring ved Kragelund kirke. 
Min nabo, Peter Kr. Petersen, skulle ligeledes give møde 
der. Han tilbød mig, at jeg kunne køre med til Mausing, 
hvor han og hans kone ville aflægge et besøg i hendes hjem, 
hos hendes far, Mathias Lundgård. Jeg tog med tak mod til
budet. Turen fra Mausing til Kragelund tog vi til fods. 
Køretøjet blev stående hos Mathias Lundgårds. Denne møn
string på dette sted var noget specielt for vor egn på den 
tid. Det var en militærmønstring. De første 8 år efter re
krut-uddannelsen tilhørte mandskabet linjen. Derefter gik 
vi over i forstærkningen. De første 3, eller var det 4, år ef
ter denne overflytning skulle mandskabet hvert år møde 
til en dags mønstring på et af myndighederne nærmere ud
peget sted, for at disse kunne konstatere de værnepligtiges 
tjenestedygtighed og tilstedeværelse. N år Kragelund kirke -  
dette mærkelige sted, hvortil ingen ordentlige veje førte, var 
udpeget til mødeplads, må den vel nok have haft en central 
beliggenhed for den kreds af værnepligtige, der skulle stæv
nes sammen der. Sparsommelighedshensyn har sikkert også 
spillet en rolle her. Thi skulle mandskabet tilbagelægge over 
en vis vejlængde til mødepladsen, kunne der fordres befor
dringsgodtgørelse, og der var vist dem, der helst så, at dette 
kunne undgås. Kragelund kirke var i en længere årrække 
mønstringsplads for egnen her.

Da vi den 30. september 1910 kom hjem fra et besøg i 
Viborg, var vi forberedt på at skulle have soldater-indkvar
tering, men vore gæster kom ikke. Den følgende dag så vi 
midt på formiddagen store troppeformationer marchere ad 
vejen forbi Tanghus mod Midstrup. Der gik rygter om, at 
der skulle holdes en større øvelse i terrænet omkring Rød
kærsbro, og dette viste sig at være rigtigt. Uagtet jeg havde 
min tid stærkt optaget bl. a. af brolægningen af gårdsplad
sen, skulle jeg helst overvære »slaget ved Rødkærsbro«. Det
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Peter Nielsen og hustru Katrine, født Storgaard. Fotografi fra ca. 1909.

var jo ikke længe siden, jeg selv havde været soldat og der
ved medengageret ved slige forestillinger. Jeg fik fat på 
cyklen og satte kursen mod Midstrup. Her blev jeg snart 
overtydet om, at hele styrken, med træn og det hele, havde 
forladt landevejen og var rykket ned over Døssing og 
Palstrup-skovene. Jeg cyklede videre ad vejen forbi Pal
strup og Højbjerg mølle. Jeg fik snart følge af andre skue
lystne medborgere, kendte og ukendte. Ustandselig susede 
militærbiler og motorordonnanser forbi. Ved Højbjerg mølle 
havde vi omgået de fremrykkende styrker, der kaldtes Syd
partiet. Inden vi nåede frem til Rødkærsbro, begyndte ka
nonerne at tordne. Det var Nordpartiets artilleri, der nu 
var kørt i stilling på bakkepartiet nord og øst for Rødkærs
bro. Nordpartiet havde opdaget Sydpartiets fremrykning, 
og et øjeblik efter tog også dette partis kanoner, der var ble
vet placeret på højderne ved Vindelsbæk, fat. Det kan nok 
være, der blev livligt. Det tordnede og drønede fra begge
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sider. Vi fortsatte gennem Rødkærsbro, op mod Brandstrup. 
Til højre for vejen, i nærheden af kirken, var der kørt en 
kanon i stilling med front mod syd. Den afsendte den ene 
salve efter den anden. Og der var mål for dens virksomhed. 
Under dækning af kanoner ved Vindelsbæk og Bjerringgård 
stormede Sydpartiets infanteri ned mod Rødkærsbro, som 
snart fyldtes af soldater. På vejen gennem byen myldrede 
tropperne nord på. Snart kom de frem i byens nordkant og 
begyndte at forcere bakkedraget, hvor Nordpartiets kano
ner var placeret. »Min« kanon kom hurtigt i farezonen. Ka
nonens forspand, der havde været i dækning bag kirken, 
kom i strakt galop hen mod kanonstillingen, blev i hast for
spændt kanonen, og i susende fart gik det, over vejgrøften, 
i hvis sider lavettens hjul huggede alendybe spor, ind på 
vejen, øst på ad Vindum til. Her blev kanonen atter bragt 
i stilling og begyndte på ny at fyre mod fjenden, der nu var 
på afstand. Kort efter blev kampen afblæst, og øvelsen var 
afsluttet. Det skal dog tilføjes, at jeg mente at have været 
så meget soldat, at jeg kunne indse, at havde det været un
der virkelige forhold, havde Nordpartiet ikke kunnet redde 
deres kanon ved Brandstrup, da en skyttekæde var udviklet 
i 2-300 alens afstand og havde begyndt at fyre på kanonen, 
allerede før forspandet kom frem til denne.

Sommeren 1914 var meget tør og varm. Som en følge 
deraf begyndte vi at høste rug den 25. juli og havde det i 
hus den 31.

Med august måned begyndte der noget andet -  noget al
vorligt. Det var den store, den første verdenskrig, der som 
en vældig brand brød løs, først over Europa. I sommerens 
løb var stillingen omkring i Europa blevet mere og mere 
truende, og mod slutningen af juli måned fortættedes situa
tionen, og krigsrygterne bredte sig, så vi blev klar over, at 
uvejret kunne bryde løs, hvad øjeblik, det skulle være. Lør
dag den 1. august var vi om aftenen kørt på besøg hos Lau
rits Storgård, Hinge Nygård. Derude blev det fortalt, at 
broerne over Kongeåen, den daværende dansk-tyske grænse, 
var sprængt i luften. Men om det var danskere eller tyskere, 
der skulle have besørget dette, vidste man dog ikke. Det



60 Peter Nielsen

var det første krigsrygte, der nåede os. Men det kan nok 
være, rygterne nu tog fart. På vejen hjem hørte vi, at mili
tærindkaldelserne var i fuld gang, og dette viste sig at være 
rigtigt.

Søndag fik vi bekræftelse på, at sognefogden i nattens 
løb havde været sognet rundt med indkaldelsesordrer til en 
hel del af de hjemmeværende værnepligtige. Disse skulle 
uopholdeligt begive sig på vej til deres respektive møde
steder i de forskellige garnisonsbyer. Gårdejer Niels Rask i 
Hinge måtte således midt om natten spænde hestene for 
fjedervognen og køre til Højbjerg, hvor hans søn, Jens Peter, 
der var blandt de indkaldte, havde plads hos gårdejer Jens 
Sloth, for at hente ham der og køre ham til Rødkærsbro sta
tion, således at han derfra kunne komme med første mor
gentog østpå. Jens Peter Rask blev senere min svoger. Der 
var mange, der denne søndag morgen måtte dele kår med 
Jens Peter Rask. Det var flere årgange, der blev indkaldt. 
Denne søndag blev en dyster dag. Det blev den fra naturens 
side. Det var gråvejr med truende tordenskyer. Hen mod 
aften fik vi en kraftig tordenbyge. Men endnu mere truende 
var krigens uvejr, der nu trak op i hurtigt tempo. Krigs
rygterne svirrede dagen igennem. Vi havde dengang ikke det 
nyere efterretningsvæsen. Men sognefogdens søn, Søren, der 
var ikke så lidt interesseret, var i dagens løb flere gange i 
Kjellerup for at høre og spørge nyt, og han var flink til også 
at gøre os delagtige i sin viden. Han fortalte bl. a., at Tysk
land havde erklæret Rusland krig. Det var et af de første 
lynnedslag, vi frygtede. Og der fulgte flere efter. Fra en af 
Kjellerup-turene fortalte Søren, at en af Storebælts-færgerne 
var taget af tyskerne med flere hundrede danske soldater 
eller indkaldte værnepligtige om bord, at kejser Wilhelm 
havde skudt sig osv. Det viste sig senere, »at skønt en del 
deraf var sandt, var der dog megen løgn iblandt«.

Den 3. august fulgte nye indkaldelser af hjemsendte vær
nepligtige, og der kom efterretning om, at Tyskland nu også 
havde erklæret Frankrig krig. Den 5. august leverede vi 2 
svin til andelsslagteriet i Silkeborg. Ved middagstid med
deltes det, at slagteriet havde standset modtagelsen, og vi
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var forberedt på, at vore svin ville blive sendt retur. Dette 
skete dog ikke. Da så England samme dag erklærede Tysk
land krig, var vi klar over, at hele landbrugseksporten var i 
fare. Købmanden og brugsforeningen nægtede at modtage 
æg. Og der blev indvarslet til ekstra generalforsamling i me
jeriet med dagsorden: Skal mejeriet standse driften? Der var 
dog kloge hoveder, der hævdede, at der kunne ingen fare 
være for landbrugsprodukterne. Fødevarer skulle befolknin
gen, også soldaterne, have. Krigen ville netop forøge efter
spørgslen på levnedsmidler. Og optimisterne fik ret. Al den
ne panik på eksportområdet varede ikke længe. Produkterne 
blev oplagret på mejerier, slagterier og i kølehusene. Snart 
begyndte der at komme gang i udførslen til andre lande igen. 
Og så steg priserne. Men der begyndte også at gå spekulation 
i visse handelsvarer. Det viste sig først mærkbart for heste
nes vedkommende. Den 15. september solgte jeg et føl til 
hestehandler P. Clemmensen i Silkeborg for 360 kr. Året 
i forvejen solgte jeg et lignende føl for 215 kr. Jeg syntes, 
jeg havde skudt papegøjen, som man siger. Og jeg havde 
måske endda fået for lidt for det. Som et bevis på, hvor 
hektisk tiden var blevet, kan anføres, at mens der forhen 
ved salg af føl om efteråret så godt som altid var en leve
ringsfrist på 8-14 dage, og undertiden længere, skulle dette 
føl leveres samme aften, det vil sige i løbet af få timer, på 
Silkeborg banegård. Handelen blev afsluttet sidst på efter
middagen. Det var transportvæsenet, man var bange for 
skulle glippe. Folk, der ellers ikke var hestehandlere, op
trådte pludselig som prangere. Den 26. oktober solgte jeg en 
gammel hoppe til min fætter, Peter Hermansen, GI. Dals
gård, for 700 kr.

Et par måneder forinden kunne hoppen ikke have kostet 
det halve. Og der blev endda vistnok tjent ganske artigt på 
den.

Som eksempel på, hvor febrilsk tilstanden var blevet, blev 
der fortalt, at en mand østerude var på vej til marked i Ran
ders med sit forspand på to heste. På vejen uden for byen 
blev han standset af to prangere, der spurgte hvad den ene 
af hestene kostede. Manden forlangte en sum, og prangerne
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slog til. Det blev aftalt, at han skulle levere hesten, straks 
han kom ind i byen. Ved afleveringen opklaredes det, at 
sælgeren var af den formening, at han havde solgt begge sine 
heste for den aftalte sum, mens køberne kun regnede med at 
have købt den ene til den omhandlede pris. Sådan kunne 
det gå.

Kommunalpolitik
Ved sognerådsvalget den 17. marts 1913 blev jeg valgt ind 
i Hinge-Vinderslev sogneråd, og den 1. april var jeg første 
gang til sognerådsmøde. Mine kolleger i dette sogneråd var 
for Hinge sogn: Min svoger Laurits Lauritsen, Hans Chr. 
Pedersen og Anders Just. Den sidste var genvalgt. For Vin
derslev sogn: Peder Nørskov Jensen, Mausing (formand), 
Søren Jensen, Pederstrup, Niels Nielsen, Brokhus, Chresten 
Andersen, Vinderslev, og Jens Stenholt, Hauge. Det var na
turligvis interessant at være med til at ordne kommunens 
anliggender, men det hændte, at de trufne afgørelser gik mod 
mine anskuelser, og så alligevel at skulle tage ansvaret og 
kritikken, der fulgte med, var ikke altid morsomt. Dette 
hører til og kan ikke være anderledes. Jeg har nu vistnok 
været noget ømfindtlig over for kritik. Dog -  jeg tror, det 
gik nogenlunde. Vi havde i den mangeårige sognerådsfor
mand Peder Nørskov Jensen en meget myndig, men også 
dygtig formand, der ikke var bange for at vove pelsen, når 
det gjordes nødigt.

Det havde i nogen tid mand og mand imellem været 
drøftet at få Hinge-Vinderslev kommune delt i to kommu
ner. Da Vinderslev sogn var langt det største, havde dette 
sogn også flertallet i sognerådet (5 mod 4), og der var folk 
i Hinge sogn, der havde den opfattelse, at man fra Vinder
slev sogns side brugte sit flertal til, undertiden, at træffe af
gørelser, når det drejede sig om Hinge sogns anliggender, 
der var stridende mod flertallets interesser her. Og dette 
følte man sig forurettet ved. Derfor udtaltes der af og til 
ønsker fra Hinge sogns side om at komme til at råde over 
sine egne sager hernede.
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Da man ikke fra Vinderslev sogns side havde væsentligt 
at indvende mod en sådan kommunedeling, besluttede sogne
rådet ved et møde den 11. marts at foretage skridt til at for
berede denne deling, og med dette formål nedsattes der for
skellige udvalg som vejudvalg, skoleudvalg og regnskabs
udvalg, der skulle bestå dels af sognerådsmedlemmer, dels af 
mænd uden for sognerådet, men valgt af dette.

Jeg blev medlem af regnskabsudvalget. I dettes første 
møde foreslog formanden, P. Nørskov Jensen, straks som 
fordelingstal sognene imellem 3 og 2, således at Vinderslev 
sogn skulle overtage 16/25 af den samlede kommunes akti
ver og passiver, mens Hinge sogn fik 9/25. Dette svarede 
så nogenlunde til sognenes indbyrdes forhold med hensyn til 
folketal, areal m. m. Og dette forslag blev gennemført. Man 
begyndte på sagen så betids, for at kunne have den i orden 
til sognerådsvalget i marts 1917.

Formanden P. Nørskov Jensen havde gjort et stort, og jeg 
mener også upartisk, arbejde ved planlægningen af delingen. 
Der var dog et forhold, jeg ikke rigtig kunne billige. Det 
var dette, at Hinge sogns to skoler med to jordlodder var 
blevet vurderet til 34.346 kr., mens Vinderslev sogns tre 
skoler med tre jordlodder kun blev sat til 43.205 kr. Det var 
skoleudvalget, der havde foretaget denne vurdering. Jeg har 
endnu vilkårene for kommune-adskillelsen så nogenlunde, 
men også kun så nogenlunde, i behold. Ved prøvevalget for
ud for sognerådsvalget her, afholdt i forsamlingshuset den 
14. marts 1917, fik jeg 84 stemmer, Laurits Lauritsen 72, 
Laurits Storgård 70, Hans Chr. Pedersen 72 og Peter Just 
37 stemmer. Og vi fem blev valgt ved valget den 20. marts 
og kom til at danne det første sogneråd for Hinge sogn. Ved 
rådets konstituering den 2. april blev Laurits Lauritsen valgt 
til formand. Laurits og jeg havde forud aftalt, at vi gensidig 
ville stemme på hinanden, og så lade de andre tre træffe af
gørelsen. Resultatet blev, at Laurits fik 3 stemmer og jeg 2. 
Den dag følte jeg det som en skuffelse. Men da jeg senere, 
på nært hold, blev klar over, hvilke genvordigheder og hvil
ket arbejde, formandsstillingen førte med sig, var jeg godt 
tilfreds med, at jeg var gået fri.
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Den 12. april fik jeg sæde i jernbaneudvalget som Hinge 
kommunes repræsentant. Senere blev jeg bevillingshaver og 
bestyrelsesmedlem for banen. Det var Silkeborg-Kjellerup- 
Rødkærsbro jernbane, det drejede sig om. I 1912 var der 
åbnet en jernbane fra Rødkærsbro til Kjellerup. Og straks 
denne havde åbnet driften, ja, måske også før, blev der be
gyndt et energisk arbejde på at få banen ført videre, enten 
til Silkeborg eller Moselund. Kort efter sognerådsvalget i 
1913 blev de kommuner, der måtte antages at være interes
serede i banens fortsættelse eller forlængelse til Silkeborg, 
indbudt til et møde på hotel Dania i Silkeborg. Det var by
rådet, der, med folketingsmand Jacob Christensen i spidsen, 
indvarslede og ledede mødet. Det blev, så vidt jeg husker, 
enstemmigt vedtaget at gøre et energisk arbejde for banens 
videreførelse til Silkeborg. Der blev straks nedsat et udvalg 
til at arbejde for sagen. Udvalget kom til at bestå af repræ
sentanter for alle de interesserede kommuner. Og for den 
dengang ikke delte Hinge-Vinderslev kommune valgtes for
manden, P. Nørskov Jensen.

Senere tiltrådte gårdejer Anders Just for Hinge sogn. Det 
var dette udvalg, jeg i 1917, efter at Anders Just ved valget 
var gået ud af sognerådet, på Hinge kommunes vegne blev 
medlem af. Jeg var meget interesseret i denne bane, og det 
var så godt som alle beboerne mellem Kjellerup og Silkeborg. 
Man må huske på, at da arbejdet for banen blev påbegyndt, 
eksisterede der ingen biler. Den eneste forbindelse mellem 
Kjellerup og Silkeborg var en heste-dagvogn, der én gang i 
hver retning kørte denne tur. Inden banens anlæggelse var 
bilerne begyndt at vise sig i landskabet. Dette vakte måske 
nok hist og her lidt betænkelighed, dog ikke mere end at 
det, ved amtsrådsvalget i april 1916, var det afgørende for 
de interesserede kommuner, hvorvidt kandidaterne til amts
rådet ville støtte baneplanerne eller ikke. De omtalte betæn
keligheder blev noget større, da det efterhånden viste sig, 
at banens anlæg ville, på grund af prisstigningerne under 
krigen, blive betydelig dyrere end projekteret. Dette voldte, 
at Vinderslev kommune trak sig tilbage. Man ville deroppe 
ikke gå med til de forøgede anlægsudgifter. Denne stilling
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var dog også noget begrundet med, at banen kun ville kom
me til at berøre den østlige del af sognet, idet banelinjen var 
projekteret til at skulle udgå fra Kjellerup station til Vin
derslev by, derfra dreje mod sydøst over engene, øst om 
Serup by. Denne linje var den vestlige del, og forresten hel
ler ikke den sydlige del, ikke særlig stemt for. Her ønskede 
man en Kjellerup-Moselund eller Engesvang jernbane. Men 
resultatet blev, at Vinderslev kommune nægtede at være med 
længere. Nu var spørgsmålet så, om Hinge kommune, der 
imidlertid var blevet selvstændig kommune, sammen med 
Levring kommune ville overtage Vinderslev sogns part af 
anlægsudgifterne mod, at banelinjen kom til at gå over 
Hindbjerg og Hinge. Sognerådet indkaldte sognets beboere 
til et møde i forsamlingshuset for at tage stilling til dette 
spørgsmål, og på dette møde, der var stærkt besøgt, gik man 
med fuld musik ind for banelinjen over Hindbjerg og Hinge. 
Der blev på mødet udtalt betænkelighed ved det store be
løb (148.000 kr. for Hinge sogns vedkommende), der var 
tale om, men ved en foretagen afstemning blev det enstem
migt vedtaget, at kommunen skulle tegne beløbet. Enkelte 
afholdt sig fra at stemme.

Sognerådet mente sig altså at være i udmærket kontakt 
med sognets beboere, da det gik ind for banelinjens forlæg- 
gelse øst om Hinge sø. Da også Levring kommune tegnede 
sig for denne linje med station i Hindbjerg, var sagen i or
den. At det så siden har vist sig at være et dårligt økono
misk foretagende, er en anden sag. Det var absolut ikke 
dengang til at forudse, at biltrafikken så hurtigt skulle 
erobre både person- og godsbefordringen. Det er let nok bag
efter at være klog. Jeg tror endnu, at banen har gavnet sog
net ikke så ganske lidt. Ikke mindst under den anden ver
denskrig havde den stor betydning. Den dag, banen bliver 
nedlagt, skal det nok blive et savn for befolkningen. Det 
var med stor interesse, jeg den 12. april indtog mit sæde i 
jernbaneudvalget. I over 25 år var jeg med i jernbanebesty
relsen. Det var tidens udvikling, der gjorde, at arbejdet ikke 
bar den frugt, vi havde ventet og håbet.



Af Gødvad ejendomshistorie fra 
middelalderen til bondereformernes tid
A f Erik Broch

Gødvad og Resendal marker var før udskiftningen under 
samme reb og solskiftet, hvilket vil sige, at deres agre lå ef
ter hinanden i den orden, som matrikelsnumrene angav.

Et nøjere studium af agres fordeling og placering i mark
bøgerne 1683, forarbejderne til matriklen 1688, kan ofte 
give holdepunkter for, hvordan de eventuelt var ordnet 
tidligere, men i Gødvad gives kun dunkle glimt; enkelte ste
der findes matr. nr. 7, 8 og 9 samt et enkelt sted desuden 
nr. 6 knyttet specielt sammen, og i et enkelt fald findes sam
menhæng mellem agrene til matr. nr. 2, 13 og 14. Man skim
ter et ældre bolskifte, der lå før solskiftet.

Derimod har et forsøg med at sammenligne brevene i De 
ældste danske Arkivregistraturer II og oplysningerne i Sil
keborg Lens jordebog 1586 givet følgende resultat:

Erik af Pommern dømte 1403 mellem brødrene (?) hr. 
Eluf Elufsen og hr. Ove Hase til Dynæs angående gods i 
Hids herred (Æ.D.A. 15 D 14) og senere (dokumentets års
tal 1340 er forkert) holdtes skifte mellem Oves enke, Elene 
Palnesdatter (død før 1421) og hendes svoger, Eluf Elufsen 
(15 D 11), hvis datter var gift med hr. Laurits Hvas til 
Ormstrup.

Dennes søn Erik lovbød i 1446 4 gårde i Gødvad (14 D 
4), som samme år skødedes til biskop Ølrik (1424-49) i År
hus (14 D 6). Bispedømmet tog 1483 lovhævd på disse 4 
gårde (14 D 9), og 1488 fastslog et stokkenævn på Hids her
reds ting, at Iver Skeel til Nygård, hvis moder var en Hvas, 
aldrig før havde gjort indsigelse (13 D 1), og 1489 og 1490 
dømte bisp og bygdemænd (13 D 2) samt kong Hans (13
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D 3) angående gårdene i Gødvad, som Iver Skeel nu for
langte tilbage til slægten, og dommen faldt ud til fordel for 
bispedømmet.

Ved reformationen overgik disse 4 gårde til Silkeborg 
Len, og i dets jordebog 1586 fremtræder de 3 som de 2 først 
omtalte med nøjagtig ens landgilde samt den 7. Den 4. må 
være præstegården, som omtales 1558 (Kane. brevbøger), da 
præsten skal betale herlighedsafgift, som i 1586 var ansat til 
2 mark 10 sk. 2 album =  422/3 sk., hvilket var 2/;. af den 
tids daler på 64 sk. Præsten i Gødvad-Balle sogne havde dog 
også den i 1586 først omtalte gård i fæste, af hvilken han 
2 år var blevet fritaget for ægt og arbejde, 1587 fik han 
endog 1.000 mursten til en skorsten (K. B.); her boede hans 
hustru, da den brændte 1617.

Arealet af disse 4 gårde udgjorde efter matriklen 1688 
(nr. 1, 3, 4 og 10) ca. 95 tdr. land.

Ifølge lensregnskabet 1586 giver gårdene i Gødvad nævnt 
som nr. 3, 4 og 6 nøjagtig ens landgilde og nr. 5 præcis halv
delen. Disse 4 gårde overtog Silkeborg Len i 1573 fra Skan
derborg Len, der i 1571 havde overtaget dem med Ring 
klosters gods.

Fra 1487 findes et tingsvidne om, at Ring kloster har 7 
otting jord i Gødvad (Æ.D.A. bd. I 265 S 18), og disse 
gårdes areal i 1688 (7, 8, 9 og 6) var ca. 101 tdr. land.

Peder Mikkelsen i Resendal skødede en ager i Gødvad 
til Alling kloster (171 B 3), men brevets årstal 1471 er for
kert, for allerede fra 1425 findes tingsvidne af Hids herred, 
at en gård i Gødvad tilhører Alling kloster (172 B 6). 1446 
var den pantsat af abbed Magnus i Alling kloster for 20 
mark lybsk til biskop Ølrik i Århus, som ved sin død skulle 
levere den tilbage (172 B 9). I et tingsvidne 1488 af Hids 
herred påtaler Jakob Lykke, der var befalingsmand på Sil
keborg for sin morbroder biskop Ejler Madsen Stygge (1483— 
91), at gården roligt har fulgt Alling kloster i 50 år og mere 
(192 L 7). Samme år toges lovhævd på, at gården var ind
værget til klosteret, hvilket k o rt. efter stadfæstes af kong 
Hans, også her er årstallet forkert overleveret som 1588 
(193 L 11).
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Ved Alling klosters endelige nedlæggelse 1573 blev gården 
lagt under Silkeborg Len (Gødvad nr. 8), og 1688 (nr. 5) 
var dens areal ca. 32 tdr. land.

Resendal var iflg. samfrændebrev 1575 at betragte som 
1 storgård, der iflg. tingsvidne 1585 havde lige så meget 
jord som 572 af de bedste gårde i Gødvad foruden den halve 
gård, som var givet til Gødvad kirke (tingbog 7/1 1689). 
Dette kirkebol var 1685 bortfæstet til sognepræsten for ud
gifterne til vin og brød til kirken (1688 nr. 2).

Til Resendal hørte 1688 (nr. 11, 12, 13 og 14) ca. 154 tdr. 
land og hertil lægges kirkebolets 14 tdr. =  168 tdr. land. 
Alling klosters forannævnte gård på 32 tdr. land lagt til 
ovenstående giver ca. 200 tdr. land.

Tanken, at denne gård skulle være kommet fra Resendal, 
bestyrkes af førnævnte brev (171 B 3), der skøder en ager 
over hele Gødvad mark fra Peder Mikkelsen i Resendal til 
Alling kloster, men så må årstallet som nævnt være fejl
skrevet. Ligeledes er Resendal i et brev 1452 (6 B 5) ang. 
Henrik Sandberg og bisp Jens fejlskrivning for Resdal iflg. 
sammenligning med andre dokumenter (6 B 2, 6, 7, 8 og 9).

Hvis 1 bol sættes til ca. 100 tdr. land, og Gødvad således 
bestod af 4 bol, kan forløbet siden 1300-tallet være:

Elef Ebbesen, gift med N. N. Ovesdatter Hase, ejer alle
4 bol.
Deres sønner (?): Elef Elefsen og Ove Hase arver hver 2 
bol. Elefs andel ^år til bispen (1 bol) og Ring kloster (1 
bol). Af Oves andel solgtes hurtigt 1 gård til Alling klo
ster, og senere foræredes V2 gård til Gødvad kirke; resten 
beholdt familien et par århundreder, men efterhånden 
stærkt opspaltet i arveparter (se Fra Viborg Amt 1960, s. 
199, og 1972, s. 63).
Landsbyen Gødvad var altså efter reformationen under 

kronen, mens Resendal-gården kun skattemæssigt var af
hængig af statsmagten, og afgifterne udgjorde iflg. kong 
Hans’ frihedsbrev 12 hestes gæsteri, 1 fjerding smør, 1 ol
densvin og 8 skilling leding. Efter grevefejden og skipper 
Clements nederlag blev gården yderligere pålagt en afgift 
på 5 skp. rug og 5 skp. byg.
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For at rette op på finanserne efter svenskekrigene afhæn
dede Frederik III efter enevældens indførelse til vinhandler 
Chr. Fischer Silkeborg, med bl. a. Gødvad sogns gårde, her
under de gamle afgifter af Resendal, der som herligheds
afgifter i over 100 år betaltes til Fischer-slægten, som i før
ste halvdel af 1700-tallet også købte selvejerbøndernes 
bondeskyld undtagen Melgårdens andel.

Chr. Fischer døde 1677, og hans broderdatter Anne Cle- 
mensdatter Fischer og hendes mand Laurs Christoffersen 
(død 1693) arvede bl. a. Gødvad sogn og bosatte sig i 1680 
på V. Kejlstrup, hvorfra godset administreredes. 1714 tog 
deres søn Clemen Fischer bopæl på 0 .  Kejlstrup, hvorfra 
der nu styredes for hele familien. Anne Fischer fik 1722 
skøde på reluitionsretten i godset, som hun sad i uskiftet 
bo med til sin død i 1737, da datteren Mette Harder, gift 
med pastor Jens Pedersen Nørholm i Gødvad, arvede en sø
sterlod og sønnen Clemen Fischer en broderiod.

Året før moderen døde sønnen Niels Worm Lauridsen, 
der således ikke arvede hende, men han havde lod i godset 
efter faderen, efter hvis død børnene af første ægteskab hur
tigt havde givet arveafkald, og moderen, 3 sønner og 1 dat
ter af andet ægteskab delte faderens halve bo, således at en
ken og sønnerne hver fik 1 broderiod og datteren 1 søster
lod, hvilket igen ville sige, at boet skulle deles i 9 lodder, 
hvoraf en søn fik 2, altså 2/0 af halvdelen af boet =  V9.

Niels Worms andel var derfor V9 af ca. 120 tdr. hartkorn, 
som ved hans død skulle deles, sådan at hans helsøskende 
alene arvede halvdelen, og til at dele den anden halvdel 
skulle de medtage den eneste efterkommer efter hans afdøde 
halvsøskende, nemlig Laurids Andersen Melgård i Resendal, 
der var søn af halvsøsteren Kirsten Marie Lauridsdatter. 
Clemen Fischer skulle her have 1 broderiod, og Mette H ar
der og Kirsten Maries søn hver 1 søsterlod; derved kunne 
der tilkomme Laurids Melgård 1/4 af Niels Worms halve bo 
=  V8 af hans ovenfor omtalte V9 =  V72 af ca. 120 tdr. hart
korn =  ca. 1 td. 5 skp., som Melgård fik tildelt i en gård i 
Sejling og besad, indtil han 1741 bortskødede 1-5-3-2 V2 til 
Chr. Fischer på Allinggård.
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Clemen Fischers broderiod bestod af 7 gårde +  resten af 
ovennævnte gård i Sejling, næsten hele Gødvad sogn og 7 3 
af V. Kejlstrup, og Mette Harders søsterlod deltes efter hen
des mands død 1/5 1738 med deres børn, således at hr. 
Peiter Nørholm i Taarup fik en gård i Sinding, sønnen hr. 
Jakob Nørholm i Gødvad arvede en gård i Sejling, 2 gårde 
i Gødvad og halvdelen af en gård i Resendal, enken beholdt 
7 3 af V. Kejlstrup, svigersønnen hr. Josef Brinckmann i 
Randers fik 1 gård i Sejling og andel i et hus i Gødvad, og 
endelig fik svigersønnen, købmand Carøe i Randers 74 af 
Gødvad kongetiende. Disse parter overdroges mestens til 
Christian Fischer til Allinggård i løbet af 1740’erne.

Clemen Fischer sad nu som herremand på 0 .  Kejlstrup 
med et fæstegods bestående af næsten hele Sinding og Gød
vad sogne, og midt i 40’erne købte han resten af V. Kejl
strup, der var havnet hos slægtningen Chr. Fischer, fra 
hvem han også overtog 11 gårde i Balle sogn, som han 1755
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overlod sønnen Daniel Fischer med godset i Sinding samt 
hovedgården V. Kejlstrup, og tilbage havde han til sin død 
i høj alder 1781 godset 0 .  Kejlstrup med så godt som hele 
Gødvad sogn.

Ved dødsboauktionen efter ham bortsolgtes alt bønder
gods og det næsten udelukkende til fæsterne, og selv om 
Clemen Fischer ved arvedelingen 1737 overtog 2/3 af godset, 
og nevøen kun fik V72, blev der dog i auktionskonditionerne 
indflettet flg. passus: Hvis Anders Laursen Melgård ikke 
ved bud eller akkord med arvingerne selv skulle blive ejer 
af sin herlighed, prøves aparte auktion over alle ejendomme 
med undtagelse af denne herlighed for at vise al mulig god
hed imod ham, for at han selv kunne blive ejer deraf.

Ovenstående fremdrages som et positivt træk for afslut
ningen af den æra, som oftest set fra bøndernes side udeluk
kende males med sorte farver.

Erik Broch, overlærer, født 1921, lokalhistorisk forfatter også til artik
ler i tidligere årgange af årbogen, leder af lokalhistorisk arkiv i Bjer
ringbro. Adresse: Fredensvej 17, Bjerringbro.
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Baggrunden for optrinnet i Them kro 

A f Asta Paulsen

Steen Steensen Blichers novelle om skytten er vist aldrig 
blevet regnet til hans bedste. Alligevel har den siden sin 
fremkomst i 1839 været læst og elsket af utallige mennesker. 
Og det er ikke så mærkeligt; erindringen om et varmt ven
skab fra barneårene har fået Blicher til at male et meget le
vende og smukt billede af skytten, Vilhelm Johansen.

Af ydre var han en undersætsig, firskåren karl med tykt, 
sort hår. Han havde brune øjne og et blegt, men dog vak
kert ansigt. Han var en alvorlig mand af få ord, retsindig, 
stærk og varm; god for dem, der ejede hans venskab, men 
også god for dem, der lærte ham at kende gennem Blichers 
digtning.

I sine noveller brugte Blicher ofte et historisk tema, træk 
fra virkeligheden eller en historisk begivenhed, som han su
verænt lod indgå i sin skabelsesproces. Med andre ord: han 
bearbejdede virkeligheden.

I denne fortælling er der ikke strid mellem digt og virke
lighed, selv om de ikke falder sammen. Man kan endda sige, 
at virkeligheden understøtter digterens intention.

Her følger en sammentrængt gengivelse af, hvad Blicher 
fortæller om optrinnet i Them kro.

Etatsråd Steenson til Aunsbjerg havde sendt skytten søn- 
derpå. Mod aften kom han ridende til Them kro, hvor han 
gik ind og satte sig i krostuen i en krog mellem sengen og 
bilæggerovnen for at få en lur. Lidt efter kom nogle bønder 
ind og satte sig ved bordet. De begyndte at tale om en 
ulykke, der var hændt nogle uger i forvejen: Et par heste
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var løbet løbsk med en skovvogn, og pigen, som kørte den, 
havde fået hovedet knust mod et træ. De undrede sig over, 
at en karl, der havde kørt lige bagved, ingenting havde set. 
Da denne karl lidt efter kom ind i krostuen, bad de andre 
ham endnu engang at fortælle om ulykken. Men flere gange 
afbrød de ham med bemærkninger om, at hvad han nu sag
de ikke stemte med, hvad han før havde sagt. Karlen blev 
vred og spurgte, om de da mistænkte ham for at have noget 
med pigens død at gøre, for så skulle de bevise det. En af 
de ældre prøvede at bringe gemytterne til ro ved at sige, at 
det havde jo ingen hverken tænkt eller sagt. I det øjeblik 
sprang Vilhelm op, slog et dommedagsslag i bordet foran 
karlen og udtordnede: »Du har myrdet hende -  det skal jeg 
bevise.« Morderen brød sammen og tilstod.

Den virkelige mordsag er udmærket gennemarbejdet frem
stillet af herredsfoged Enevold Bang i Brædstrup i forbin
delse med hans domsafsigelse i sagen, den 23/5 1787.

Fortalt på nutidssprog -  bortset fra enkelte direkte og in
direkte citater -  og suppleret med oplysning om datidens 
særlige forhold lyder historien sådan:

I Them sogn var der i slutningen af det 18. århundrede et 
ensomt beliggende lille sted, Vorret, med nogle få gårde og 
et hus. Bymarken gik ned til Salten å, der er sognets syd
grænse. Nordpå var den nærmeste bebyggelse Fogstrup, der 
med sine seks gårde og et par huse var dobbelt så stor.

I en halvgård i Vorret boede i 1786 en ung mand, Søren 
Pedersen, der af forældrene Peder Sørensen og Karen Chri- 
stensdatter for et par år siden havde fået overladt fæstet på 
gården. Siden sidst i april, da han blev trolovet, havde han 
haft sin fæstemø, Maren Torbensdatter, boende hos sig, som 
det var almindeligt på den tid.

Nu var det sommer, en søndag, den 9. juli. Om morgenen 
havde han aftalt med sin kæreste, at han først skulle trække 
hestene ned til åen, og at hun så skulle følge efter med kø- 
erne. Det sted, hvor de ville vande dyrene, lå tæt op til 
nabobyen Fogstrups mark og kaldtes dengang Putten, det 
højeste Puthøj, det laveste Putkær. På nyere kort kaldes det 
Potten. Åen slår her en stor bugt over mod Velling skov, så
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Herregården Aunsbjerg gengivet efter F. Richardt og C. E. Secher: 
Prospekter af danske Herregaarde, 16. bind (1864).

Putkæret kommer til at ligge som et næs ud i ådalen. Nu er 
det tilgroet med blandet opvækst, men dengang har det nok 
været bart. Det omtales, at der var en strimmel med græs, og 
i brinken lidt vest for Putkær var der en halvcirkelformet 
indhuling, som kaldtes lergraven.

På den grønne strimmel lod Søren hestene græsse, mens 
han ventede på sin fæstemø. Denne pige var efter alles ud
sagn ualmindelig sød, omgængelig og tiltalende. Hun gjorde 
venligt og villigt, hvad man bad hende om, og det var da 
også med et muntert: »Nu kommer jeg, Søren!« hun hilste 
ham, da hun dukkede frem. 7

Der havde ikke været uvenskab imellem de to i den tid, 
de havde boet sammen; men Maren havde et par gange sagt 
til sin svigermor, at hendes kæreste var så mærkelig. Hvad 
der ventede hende nu, må hun alligevel have været aldeles 
uforberedt på. Han gik ved siden af hende ned til det sted, 
som kaldtes lergraven. Her havde han regnet ud, at sand
synligvis ingen ville kunne se, hvad der skete. Ikke hans 
broder Christen, som han havde givet besked om at gå læn-
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gere vest på med sine heste. Og heller ikke et par andre 
store drenge, som havde vogtet længere væk. Her var en
somt, skjult for udsyn fra nord, øst og vest og kun åbent 
mod den højtliggende Velling skov, hvor der var en mulig
hed for, at man fra de høje bakkers yderste brink kunne 
have set noget. Men længere nede voksede der mange elle
træer op og ned langs åen, og de lukkede for synet. I hele 
Velling skov gik imidlertid kun en pige med sin fars heste, 
og hun kom slet ikke i nærheden af ådalen.

Søren gik med en tyk egekæp, en såkaldt slagl, en del af 
en plejl eller en slags tøjrekølle, i hvert fald en kæp, der var 
tykkest i den ene ende. Pludselig som lynet vendte han sig 
mod Maren og slog hende hårdt i hovedet flere gange. Hun 
skreg og sank i knæ, og hun bad for sit liv, men han fort
satte med at slå hende, til hun var død. Så bandt han et tøjr 
om halsen på hende, trak hende ud i åen og et stykke bort 
i det lave vand.

Sandsynligvis skyllede han bagefter blod af sit tøj og sine 
hænder, før han gik hjem og skiftede. Det var jo søndag, og 
han gik til kirke i Them. »Med hvilken sjæls- og sindsforfat
ning?« spørger dommeren i sin redegørelse, og anklageren 
bemærkede under sagen, at dagens evangelium var: »Så væ
rer da barmhjertige, ligesom eders Fader og er barmhjertig.«

Søren Pedersen gik lige hjem fra kirke og begyndte snart 
at spørge, om der ikke var nogen, der havde set hans fæste
mø. Da ingen hjemme i gården vidste noget om hende, gik 
han tilbage til Fogstrup, som han lige havde passeret på 
vejen fra Them. Her gik han ind hos sine svigerforældre, 
Torben Andersen og Else Christensdatter for at spørge, om 
de vidste, hvor Maren var. Det gjorde de ikke, men de gik 
straks ud for at lede, og det har ikke varet længe, før de fik 
følgeskab af mange andre, som ville hjælpe med at finde 
hende. Man får indtryk af et meget livligt samkvem mellem 
fortidens fåtallige mennesker; en renden ud og ind hos hin
anden, meget nysgerrighed, en hel del klammerier og slags
mål, men også en god del oprigtig medfølelse og deltagelse.
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Ud på eftermiddagen blev Maren fundet i åen af Søren 
Pedersens svoger og en kone fra Fogstrup. Lige straks kom 
hendes forældre til og så Søren og hans far.

Hun lå på 3 kvarters vand med hovedet imod strømmen. 
Hendes hovedtøj var revet af, og hun var meget opsvulmet. 
Liget blev bragt hjem til fæstemandens gård. En husmands
kone, der var med til at klæde den døde af, så, at den ene 
kind var blodig, den anden sort og blå. Fråden stod ud af 
næse og mund, halsen var gul og blå, og videre så hun ikke, 
da det var aften.

Begivenheden gjorde voldsomt indtryk, og straks begynd
te rygter at spredes. Morderen havde selv, da liget blev fun
det, udtalt en »formodning« om, at hestene havde sparket 
hans fæstemø ihjel. Det ville de nærmeste vel helst tro, men 
det var måske ikke så let. Den dødes morbror, Erik Chri
stensen i Fogstrup, »en gammel fornuftig og troværdig bon
de«, var hos herredsfogeden, Enevold Bang i Brædstrup. 
Han anmeldte det ulykkelige dødsfald og udtrykte sin tro 
på, at det var gået for sig, som Søren havde sagt. Også 
Marens far havde været hos herredsfogeden, så vidt man 
forstår uden at give udtryk for mere, end man allerede vid
ste.

Men hvad vidste morderens forældre, og hvad måtte de 
tro? De vidste god besked med sønnens tungsind og hans 
fortænkte måde at være på i den senere tid. De vidste, at et 
par vogterdrenge ved åen havde hørt skrig og råb. Deres 
yngre søn, Christen, havde set, at Søren havde egekæppen 
i hånden, da de skiltes ved Putkær, kort før Maren kom til 
stedet. Der var også forstandige folk, der havde indset, at 
hvis den døde pige var kommet i vandet ved lergraven, som 
det blev sagt, så kunne strømmen umuligt have ført hende 
dertil, hvor hun blev fundet. Og der var ingen sten i åen 
der omkring. Og endelig havde forældrene set, at Søren 
havde hængt sit dagligtøj til tørre i haven om mandagen, 
nemlig en vadmelstrøje, skindbukser og blårstrømper. Hvis 
de overhovedet vovede at tale indbyrdes om den forfærde
lige mistanke, de måtte begynde at nære til deres søn, så tav 
de i hvert fald over for andre eller talte på den beherskede
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trykt på forfatterens forlag hos I. M. Elmenhoff i Randers 1839. 
Her reproduceret efter et eksemplar i Blicheregnens Museum i Thorning.
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måde, som er kendetegnende for jyder.
Søndag aften var Sørens søster kommet hjem og havde 

talt med sin mor, der sagde: »Det er gået ilde til i dag!« 
Hertil svarede datteren, der af sin mand havde hørt om 
fundet af den døde: »Ja, det er ej gået så vel.« Moderen sag
de så, at hun ej forstod, hvorledes det var tilgået. Maren 
var gået ned for at vande køerne og skulle være kommet 
hjem med dem, og imens hun fortalte dette, græd hun.

Sørens mor vidnede siden i retten, at pigen havde omgå
edes alle vel. Også hendes mand havde holdt meget af sin 
svigerdatter og græd bitterligt, da den døde blev bragt hjem. 
Han havde sagt, at den død havde hun ikke forskyldt (for
tjent)!

Det trak ud med ligsynet, som skulle foretages, før den 
døde kunne komme i jorden. Herredsfogeden havde været 
der, men han anså ikke sig selv for sagkyndig. Søren Peder
sen bad sin mor udvirke hos herredsfogeden, at Marens lig 
herefter kunne blive begravet uden videre omstændigheder. 
Han ville betale herredsfogeden for, at dette kunne ske.

Om moderen bragte budskabet videre er nok tvivlsomt, 
skønt alle i gården, men mest naturligvis moderen, sikkert 
led under, at den døde skulle ligge ubegravet på ubestemt 
tid. Efterhånden blev der dog holdt et ordinært ligsyn, og 
endelig efter megen tidsspilde blev liget obduceret af en 
bartskær. Ingen af delene kastede nyt lys over sagen, liget 
var simpelthen for opløst til, at man kunne bedømme læsio
nerne. Men da man intet bestemt vidste om dødsårsagen, 
har man nok gættet og snakket des mere. Mistanken imod 
Søren er under dette sandsynligvis vokset. Selv forholdt han 
sig tavs og det, skønt han af sin bror Christen, der tjente 
i Bryrup, havde fået at vide, at derovre sagde folk, at det 
var ham, Søren, der havde myrdet sin fæstemø. Men hvor
for han skulle have gjort det, kunne man vel ikke forstå, og 
så mente man, som Blicher også skildrer det, at morderen 
havde haft lyst til en anden pige, men ikke havde kunnet 
slippe af med Maren, fordi han havde besvangret hende. 
Men den forklaring var ikke rigtig. Obduktionen viste nem
lig, at Maren ikke var med barn.
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For morderens forældre og alle, der stod dem nær, havde 
der udviklet sig en frygtelig situation.

Hvis Søren havde myrdet sin fæstemø, måtte han døm- 
des og udstå sin straf, for at hun kunne få fred i sin grav, 
det vil sige blive i den og ikke »gå igen«.

Men det var på den anden side fortvivlende at tænke på 
den straf, som alle vidste skulle overgå drabsmanden efter 
Chr. V.s Danske Lov og forordningerne af 1697 og 1749. 
Hvis højesteret ikke mildnede dødsmåden, ville han blive 
knebet med gloende tænger i alt 5 gange, inden man nåede 
retterstedet. Første gang på gerningsstedet. På retterstedet, 
der troligvis var udset på et højtliggende sted i nærheden, 
skulle hans højre hånd først og siden hans hoved afhugges 
med økse. Kroppen skulle af natmandens folk lægges på 
stejle, men hoved og hånd sættes på stage.

Og endnu et må have voldt stor bekymring: Frygten for, 
at Søren -  hvis han nu var morderen -  og blev sigtet for 
forbrydelsen, da ville prøve at sværge sig fri og dermed begå 
mened.

Straffen for mened var afhug af to fingre på højre hånd. 
Men langt, langt værre var, hvad Danske Lov indskærpede 
alle dem, der skulle aflægge ed i retten. Det blev sagt i for
maningen, at den, der ville sværge en falsk ed, han havde 
ligesom selv afskåret sig fra al Guds godhed, nåde og barm
hjertighed, fra al trøst og syndernes forladelse. Han havde 
ønsket kun at straffes af Gud Fader, Gud Søn og Gud den 
Helligånd. Han havde sat sig uden for menighedens fælles
skab. Han havde forbandet sit liv og hengivet sig med liv 
og sjæl til djævelen og hans selskab i helvede »for der at 
blive, at brænde med og hos dem udi helvedes afgrund til 
evig tid, hvor slet ingen forløsning er«.

Danmark var på den tid, da disse begivenheder skete, 
endnu præget af enevoldsmagten i et samfund, der havde 
fastholdt kristendommen som sin grundvold. Gudsbespottel
se og majestætsfornærmelse var de værste forbrydelser, man 
kendte. Kongen beskyttede religionen, og religionen beskyt
tede kongen. De verdslige love straffede kritik af den krist
ne lære i ord og gerning. Til gengæld kunne ordensmagten
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udnytte religionen til at true genstridige med Guds vrede og 
evig fortabelse. Det var et -  kristelig set -  lidet tilfredsstil
lende arrangement. Lovgiverne havde været mere interesse
rede i at få et fast greb om undersåtterne end i at forstå re
formationen og Luther ret.

Man kan da sige, at datidens mennesker tugtedes af tre 
ris, nemlig frygten for Guds straf, frygten for øvrigheden 
og frygten for al slags overtro.

Der var gået en tre-fire uger, og omsider havde myndighe
derne givet tilladelse til, at der blev kastet jord på Maren 
Torbensdatter.

Men ellers var situationen den, at herredsfogeden ikke vid
ste andet end, at Marens død skyldtes et ulykkestilfælde. 
Morderen var stadig tavs, han havde åbenbart ikke tænkt 
at tilstå noget. Og der var heller ingen andre, som turde el
ler kunne bringe sagen ind i et andet spor. -  Jo, der var én, 
som turde sige et afgørende ord! En lille tæt, sorthåret mand 
med brune øjne og et vakkert blegt ansigt, skytten fra Auns
bjerg, Vilhelm Johansen.

Han kendte godt Them sogn. Han havde været skytte på 
Løgager, og da han også en tid havde været skovfoged i Ry, 
hvor hans kones hjem var, er han vel ofte redet igennem 
Them på vej til og fra Ry. I Them kro havde skytten sik
kert haft lejlighed til at høre alt, hvad folk vidste at for
tælle om Maren Torbensdatters død; han havde næppe sagt 
meget til det, men tænkt sagen igennem og sluttet sig til, 
hvad der var sket. Søren Pedersen havde han aldrig set.

Den 3. august blev Maren begravet. Skytten var med, og 
på kirkegården gik han hen til morderen, henvendte sig til 
ham med nogle anklagende ord og opfordrede ham til at gå 
med over i kroen. Søren fulgte med, og inde i den propfulde 
krostue rettede skytten nu voldsomme beskyldninger imod 
ham. Vi véd ikke præcis, hvordan ordene faldt, men i hvert 
fald sagde skytten til Søren Pedersen, at han havde myrdet 
sin fæstemø på en grusom måde, at han havde haft en tøjre
kølle eller slagl med sig, og at pigen på knæ havde bedt for 
sit liv.
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Alle var naturligvis rystede og allermest morderen, der 
må have følt det, som om denne mand havde været vidne til 
drabet. Morderen sank ikke i knæ og tilstod ikke, men han 
tav, han forsvarede sig ikke, som han burde have gjort. Og 
som Hans Jacobsen fra Fogstrup senere sagde i retten: »Ja, 
havde han været uskyldig, havde han aldrig, som sket er, 
tiet eller stiltiende modtaget de af skytten gjorte gruelige 
beskyldninger.«

Søren tav også i de følgende dage. Men hvad skytten 
havde sagt på kirkegården og i kroen rapporteredes snart 
til herredsfogeden, og en uge efter begravelsen blev mor
deren arresteret. Han aflagde ved den lejlighed en delvis til
ståelse, men der skulle lang fængsling i Skanderborg arrest 
og mange retsmøder til, før han tilstod. Det var i foråret 
1787, da han var til påvisning på gerningsstedet, at han 
først som i panik beskyldte sin mor for ugerningen, men 
straks efter bad hende om tilgivelse, og derefter meget an
gergivent tilstod, at han havde myrdet sin trolovede Maren 
Torbensdatter på dette sted, uden at hun gav ham den mind
ste årsag dertil enten i ord eller gerning. Den følgende dag 
gentog han sin tilståelse ved retten i Klovborg tinghus, og 
den 23. maj 1787 afsagde herredsfogeden og meddomsmænd 
dommen, som medførte den tidligere refererede dødsstraf. 
Ved landstinget i Viborg blev der den 13/9 1787 afsagt en 
ligelydende dom. Men kongen nedsatte nådigt straffen ved 
højesteret til kun at omfatte halshugning med økse, hovedet 
sat på en stage, og kroppen begravet på retterstedet.

Den 24. juli 1788 fandt henrettelsen sted.

Men hvorfor havde Søren dog myrdet sin fæstemø? Om det 
havde han også været aldeles tavs, indtil det retsmøde, hvori 
han gentog sin tilståelse fra gerningsstedet. Da han nu ikke 
mere skulle fremstilles i retten, blev han spurgt, om han 
havde noget at føje til sin tilståelse. Han svarede da, at han 
ikke vidste mere til dette mords oplysning, end sket var. Ej 
heller havde nogen med ham derudi haft del med råd eller 
dåd enten i ord eller gerninger.
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Mindesmærket 
på Vium kirkegård 
over
Skytten på Aunsbjerg.

Hans hensigt og årsag til drabet var alene at blive Maren 
Torbensdatter kvit, da han troede, at den megen vanheld, 
de havde haft, siden de kom til hverandre med deres krea
turer, kom af, at disse tvende ingen lykke havde eller så ud 
til at få. Dette gik han længe og grublede over, ja, således 
at han blev syg og ikke kunne tåle at gå ved sin plov, hvor
udover han af bekymring faldt i fortvivlelse og greb til den
ne ugudelige gerning.

I dommen tyder herredsfogeden sikkert ganske rigtigt 
dette sådan, at vanheldet efter Sørens mening skyldtes hekse
kunster, og at det var Maren, der var heksen. Derfor var 
drabet den eneste udvej.

Søren frygtede »den yderste fattigdom«. Mens hans far
far havde den samme gård i fæste, var der udbrudt skab 
blandt hestene. Han og hans nabo, der vistnok sammen hav
de hesteopdræt, mistede på et år 12 heste og havde endda 
yderligere 5, der var syge. Det var et frygteligt tab, som 
havde ruineret hans farfar.
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Herredsfogeden var i sin redegørelse for sagen overmåde 
optaget af skyttens betydning for sagens opklaring og skrev 
bl. a: »Men dette er særdeles mærkeligt, at bemeldte skytte 
har truffen adskillige sandheder«. Sandsynligvis gik han ud 
fra, at skytten kunne mere end sit fadervor.

Men da skytten blev indkaldt for at vidne i retten om 
episoden på kirkegården og i kroen, anstrengte han sig ikke 
for at give indtryk af, at han havde overnaturlige evner. 
Han fortalte jævnt og ligefremt, at han af alt, hvad der var 
blevet talt om sagen, havde regnet ud, hvordan det måtte 
være gået til. Det var hans tanke at få den grusomme ger
ning opklaret og gerningsmanden afsløret i vidners nærvæ
relse. Han tilføjede, at han den dag havde fået en dram 
mere, end han plejede eller havde godt af, det var grunden 
til, at han havde fået sig til at rette beskyldningerne mod 
morderen.

Sorgen og skammen kunne han ikke fri de efterladte for. 
Men han fik tingene på plads, så al frygten for de uvisse 
straffe og hjemsøgeiser lettede, og livet kunne gå videre. 
Hans gerning var barmhjertig!

Noter og oplysninger
Retssagen imod Søren Pedersen i Vorret findes under Dronningborg, 
Silkeborg, Mariager amters arkiv, B 4 D. i dokumenter vedrørende 
Vrads herred 1731-94, nr. 50. Endvidere i Tyrsting-Vrads herreders 
justitsprotokol B 64 nr. 8.

Vorret bestod i 1787 af 3 halvgårde og et hus. Det var på det tids
punkt morderens far, Peder Sørensen, som efter sønnens fængsling igen 
havde overtaget fæstet på gården. Den og nabogården tilhørte Arhus 
hospital og kapellaniet ved Frue kirke. Hver halvgård havde et hart
korn på 2 td. 5 sk. 2 fj. 2V2 alb. Søren Pedersens fæstebrev var dateret 
17. marts 1784. Faderen, Peder Sørensen, fik skøde på gården 13. juni 
1796. Købesummen var 200 rd. På et udskiftningskort fra 1793 med 
senere tilføjelser ser man de tre gårde i Vorret placeret sådan, at en, 
nr. 1 ligger syd for en fælles vanding, og de andre to, nemlig nr. 2 og 3 
ligger nord for vandingen. Nr. 2 var den, Søren Pedersen og Maren 
Torbensdatter boede i.
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Peder Sørensen var døbt 11. april 1728 og blev begravet 25. juni 
1797. Hans kone, Karen Christensdatter var døbt 2. februar 1733 og 
blev begravet 27. april 1806. Deres søn Søren var døbt 6. august 1758 
og døde 24. juli 1788. Torben Andersen var født på Sejlgård i Funder 
sogn omkring 1721 og blev begravet 30. april 1797. Hans kone Else 
Christensdatter var døbt 28. september 1727 og blev begravet 9. april 
1796. Deres datter Maren var døbt 6. marts 1757 og døde 9. juli 1786.

I Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1928 er en 
artikel af S. N. Schougaard: Nogle Optegnelser fra Bryrup sogn. Heri 
findes en meget unøjagtig fremstilling af mordet ved Potten. Måske 
bygger den på en mundtlig tradition. Den beretter, at der i 1888 under 
pløjning på en bakke nord for åen blev fundet et menneskekranium 
med et stort jernspiger igennem. Kraniet skulle være gravet ned på 
kirkegården i Them.

I Personalhistorisk Tidsskrift 1934 behandler Hector Boeck fundet af 
skyttens velbevarede kiste på Vium kirkegård 1911, 120 år efter hans 
død. Graveren, som stødte på kisten under gravning af en grav nord
vest for kirketårnet, huggede hul på den og så en grøn jægeruniform 
med store malmknapper, hvoraf han fjernede de fleste. Derimod så han 
ikke skeletrester. På det sted, hvor kisten fandtes, rejstes, senere det be
kendte mindesmærke med det litterære navn: Guillaume de Martonniere.

Biografiske noter om skytten
A f Henning Paulsen

Efter aldersangivelserne var han født omkring 1728; intet i den kendte 
del af hans liv peger på general Numsen, udlandet eller fransk adel. 
Vi véd kun, at han fra ca. 1766 til ca. 1776 tjente major Frans Frie
denreich (død 1780), nemlig 1766-69 på Klosterlund (Kragelund sogn), 
1770-71 i Ry (som skovfoged), 1772-73 på Løgager og 1774-76 på 
Herningholm. Major Friedenreich ejede flere herregårde og var vist en 
letsindig spekulant eller en dårlig økonom; i hvert fald var hans døds
bo, der blev administreret af byfogden i Viborg, da det endelig blev 
afsluttet, et fallitbo.

Som det ses på den gengivne original fra dødsboets bilagspakker, 
kunne Vilhelm Johansen udtrykke sig læseligt på skrift; en egentlig 
skriveruddannelse har han ikke haft, men han har heller ikke gjort al
vorlige sprogfejl. Tilføjelsen om at han har tjent til september 1780 er 
forkert. Skønt majoren i 1779 havde testamenteret ham 200 rigsdaler, 
blev der på grund af dødsboets tilstand ikke 210, men kun 10 rigsdaler 
til den trofaste skytte, eller rettere til hans enke; for det Friedenreichske
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Regning til borgmesteren, dvs. byfogden i Viborg fra skytten Vilhelm 
Johansen på hans tilgodehavende i major Friedenreichs bo: (kgl. stem
pelskat 6 skilling)
Velædle, høj fornemme hr. borgmester Høg. -
Jeg underskrevne, forrige tjener og skytte af og hos afgangne højædle 
og velbårne hr. major de Friedenreich er nødsaget til hos Dem at gøre 
ansøgning (om) min tilgodehavende løn for min tjeneste udi elleve år 
ved Closterlund i 4 år, Rye i 2 år, ved Løgager i 2 år, ved Herning- 
holm i 3 år; haver der af min løn tilgode, som meldt er, i 11 år (til sep
tember 1780, tilføjet), for hvert år 10 rigsdaler, er 11Q rigsdaler, de jeg 
ydmygst beder må mig af den vedkommende tildeles når der bliver 
holdt skifte. I sådan ydmygst håb og venter (forventning); jeg har den 
ære at undertegne mig med største højagtelse

Deres ydmygste tjener
Vilhelm Johansen . Rye den 22. martii 1780

skifte sluttedes først i 1794.
I 1777-78 tjente han majorens faster, fru Irminger på Vindum Over

gård, 1779 boede han i Vium, 1780-81 igen i Rye, men fra 1782 i Skov
huset i Elsborg sogn som fæster og skytte under Aunsbjerg.

Han omkom ved en ulykkelig hændelse før 20. august 1791 og blev 
begravet 24. s. m. på Vium kirkegård.

Mens han tjente majoren, blev han 4. oktober 1772 i Løgager tro- 
lovet og 31. oktober s. å. gift i Rye med Ingeborg Andreasdatter, datter 
af hus- og murmand A. Hansen og Karen Christensdatter, født ca. 1752,
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død i Rye den 1. marts 1841 som enke efter Jens Mouridsen, som hun 
havde giftet sig med 1794.

Skyttens børn var følgende:
1. Anne Cathrine, døbt i Them den 14. november 1773, død den 9. 

juli 1852 som husmandsenke i Rye.
2. Andreas, døbt i Herning den 9. april 1775, skræder i Rye, hvor 

han døde den 5. november 1846.
3. Johannes, døbt i Vindum den 8. maj 1777, han boede 1795 i 

Venge.
4. Karen, Johannes’ tvilling, levede 1791.
5. Anne, døbt i Elsborg den 23. juni 1782, levede 1791.
6. Christiane, døbt i Elsborg den 13. juni 1784, tjente 1801 hos Sa

lomon Andersen i Rye sogn.
7. Joseph, døbt i Elsborg den 20. august 1788, tjente 1801 hos Anders 

Bertelsen i Rye sogn.
På skiftet efter skyttens svigerfar i 1777 (Herningsholm skifteproto

kol) gav han på sin kones vegne afkald på arv, da svigerforældrene 
havde »given hende og mig en meget skikkelig god medgift og udfly- 
ning, fuldvel efter deres evne og formue«. -  Men da der blev holdt 
skifte efter skytten 1791 (Aunsbjerg skifteprotokol), var det et fattigt 
bo; en enkelt gammel bøsse og vel syskrinet var de eneste vidnesbyrd 
om det, de havde opretholdt familien med; der var kun to senge i alt, 
og næsten ingen madlavningsredskaber, så man må håbe, at skytten 
normalt har haft mad med hjem hver dag fra sin tjeneste på Auns
bjerg. Boet havde et underskud på 5 skilling, etatsråden gav afkald på 
sine sportler og overdrog aktiver og passiver til enken.

Det er ikke lykkedes at finde frem til, hvor skytten hørte hjemme, 
og Blichers frodige fantasi om den franske adelsmand kan han næppe 
have fra skytten; men da han til den franske oprindelse knytter »neder- 
bretonsk dialekt« og en sømandsagtig fortid, kan han have taget disse 
elementer fra en anden mærkelig jydes historie: den franske degn i Gør
ding. -  (Om ham se Hardsyssels årbog II, side 174). Måske kan Blicher 
have fået historien om den franske degn fra skytten, da degnen var 
blevet hjulpet af Frantz Rantzau de Linde, der var morfar til skyttens 
major; men skytten var næppe degnens søn, for i så fald hed hans mor 
Maren, og så havde skytten nok ladet en af sine døtre bære samme 
navn. -

Asta Paulsen, født 1913, har skrevet en række artikler bl. a. til denne 
årbog. Gift med Henning Paulsen, arkivar, født 1914, medredaktør af 
Fra Viborg Amt 1950-56. Adresse: Toften 1, Viborg.



En flugt fra stavnsbåndet i 1761
A f Jens Holmgaard

I 1761, søndag efter pinse, den 17. maj om eftermiddagen 
var den knap 19-årige Laurs Christensen Back, tjenestekarl 
hos Jens Jensen Møller, og den knap 12-årige Jens Pedersen 
Hald, tjenestedreng hos Christen Jensen Møller, begge i 
Degnsgård i Højslev sogn i det nordlige Fjends herred, ude 
at vogte kreaturer i marken. Det var det sidste, man her på 
stedet vidste om dem. Noget senere fandt de to gårdmænd 
deres kreaturer gående i kornet -  karlen og drengen var 
borte. Man søgte efter dem, men hverken da eller siden var 
de at finde nogen steder. De to gårdmænd lod da dette mel
de for deres herskab, kancelliråd Jacob Lerche på Ørslev
kloster, under hvis gods de hørte som fæstebønder. Lerche, 
eller rettere hans fuldmægtig og ridefoged Jacob Bregendahl, 
lod herregårdens domestiker lede efter de bortrømte i nogle 
dage, men også uden resultat.

Det, vi her er vidne til gennem en retssag ved Højslev 
birketing1), er, at et par bondedrenge ved rømning unddrog 
sig stavnsbåndet. Det vil sige, strengt taget kan vi ikke vide, 
om det for dem først og fremmest var stavnsbåndet og land- 
militstjenesten, de flygtede fra. Det kunne jo simpelt hen 
være en flugt fra hårde husbonder eller fra en grå og ud
sigtsløs tilværelse i det hele taget, eller grunden kunne være 
eventyrlyst og udvé slet og ret. Det er menneskelige faktorer 
og motiver, som for bestandigt vil forblive uopklarede. Men 
juridisk og faktisk var deres handling under alle omstændig
heder en rømning fra godset og en unddragelse fra stavns
båndet, og det er som sådan, sagen her skal betragtes lidt 
nærmere, fordi den muligvis afslører en side af stavnsbåndet, 
som gennem tiderne næppe har været så påagtet, som den 
fortjener.
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Det er utvivlsomt en udbredt opfattelse, at stavnsbåndet 
-  foruden at det var en militær foranstaltning, der skulle 
sikre tilstedeværelsen af mandskab til landmilitsen -  var 
godsejernes tvangsmiddel mod bondestanden, som dels skulle 
gøre det lettere at få de ledige og ofte stærkt forsømte og 
forfaldne fæstegårde besat, og dels skulle forhindre, at de 
igen blev forladt ved rømning eller blot ved frihed til at op
sige fæstet. Denne opfattelse er ikke forkert, men den dæk
ker næppe hele sandheden. Allerede Johan Hvidtfeldt var 
i en afhandling i Vejle Amts Aarbøger i anledning af stavns
båndsløsningens 150-års jubilæum i 1938 inde på den tanke, 
at stavnsbåndet også havde noget at gøre med forholdet 
mellem fæstebønderne og deres tjenestefolk, idet en vigtig 
funktion af det skulle være at trykke tyendelønningerne.2)

Selv om dette synspunkt senere i nogen grad er blevet an
fægtet af Gunnar Olsen i en afhandling i Jyske Samlinger i 
19523), er det en tanke, som meget taler for. Sådan som det 
gamle godssystem før landboreformerne var indrettet og 
virkede, var herremanden og fæstebonden i virkeligheden 
knyttet sammen i et stærkt indbyrdes afhængighedsforhold, 
som det også for nylig meget stærkt er blevet understreget af 
Fridlev Skrubbeltrang i bogen »Det danske landbosamfund 
1500-1800.«4) Bondens økonomi påvirkede også godsejerens, 
og bondens interesse i tilstrækkelig, stabil og billig arbejds
kraft -  både til fæstegårdens egen drift og til det pligtige 
hoveri på hovedgården -  var i anden række lige så fuldt 
godsejerens interesse.

Uden at jeg skal komme nærmere ind på det her, mener 
jeg, at der er et og andet, der kan tyde på, at det i den før
ste tid efter stavnsbåndets indførelse i 1733 midt under en 
alvorlig landbrugskrise måske var godsejernes behov for at 
få deres fæstegårde besat, der stod i forgrunden, mens det 
i den senere ende af stavnsbåndstiden i højere grad kan være 
forholdet mellem fæstebønderne og tjenestekarlene, der blev 
afgørende.

Den sag, som startede hin søndag den 17. maj 1761, be
styrker opfattelsen af stavnsbåndet som et middel for bøn
derne til at holde på deres tjenestekarle og -drenge. Den kan



Som en forløber for stavnsbånds f  or ordningen udkom denne forordning 
i januar 1733 om pastvang for bønderkarlene.



92 Jens Holmgaard

dog selvsagt ikke i sig selv som et enkelt eksempel tillægges 
afgørende og almen gyldighed. Og en særlig omstændighed, 
som vil blive omtalt til slut i denne lille afhandling, maner 
yderligere til nogen forsigtighed. Det vil derfor være af stor 
værdi, om andre, der støder på tilfælde af rømningssager, og 
der findes utvivlsomt adskillige, vil gøre opmærksom på 
dem.

Men lad os videre se, hvad der kan udlæses af denne sags 
akter, suppleret med oplysninger fra kirkebøgerne om dens 
hovedpersoner.

Da fuldmægtig Jacob Bregendahl på Ørslevkloster for
gæves havde ladet de bortrømte eftersøge, og der var for
løbet et par uger efter deres flugt, trådte retsmaskineriet i 
funktion til håndhævelse af stavnsbåndslovgivningens be
stemmelser. Den 1. juni henvendte Bregendahl sig i henhold 
til artikel 7 af 1. post i forordningen af 9. december 1735’) 
på sit herskabs vegne med en såkaldt lysningsseddel til min 
tip-tip-tipoldefar Jacob Nielsen, tidligere smed, nu konge
lig majestæts birkefoged for Ørslevklosters og Højslev birker 
samt birkeskriver til Højslev birk, for at få efterlyst »2de 
af velbemeldte mit herskabs gods, henhørende under Ørslev
kloster hovedgård, ulovligt og uden nogen pas, afsked eller 
skudsmål deserterede og undvigte reservemandskaber, navn
lig (dvs. ved navn) Laurs Christensen Back, barnefødt udi 
Hald by på Ørslevkloster gods, og Jens Pedersen, ligeledes 
barnefødt udi Hald by på fornævnte gods ... med formaning 
til fornævnte 2de personers forældre, slægt og venner, som 
her på godset er boende og sig opholder, at de skaffer de 
undvigte til stede, så vel som med advarsel til de undvigte 
selv, at de sig igen straks og uden ophold i deres undvigte 
tjenester og her på deres rette fødested og stavn indfinder.« 
I modsat fald bliver de »som rømningspersoner og ulovlig 
af deres tjenester og fra deres fødestavn undvigte desertører 
med lov og dom søgt og tiltalt«.

Denne lysningsseddel skulle efter de gældende bestemmel
ser sognepræsten forkynde fra Højslev kirkes prædikestol 3 
søndage i træk og birkedommeren på Højslev birks ting 3 
tingdage efter hinanden. Dette skete, men naturligvis uden
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resultat. Hermed var imidlertid gjort, hvad indtil videre 
kunne gøres. Næste skridt var, at birkefogden på godsejerens 
begæring ved stævnemål af 27. oktober 1761 indstævnede de 
to undvigte til »med 8te, 14ten dages og 6 ugers lovlig kald 
og varsel«, altså onsdag den 4. november, onsdag den 11. 
ditto og onsdag den 9. december at møde til Højslev birke
tings ret som »eders værneting og rette forum ... breve og 
dokumenter om eders undvigelse og forhold at høre læst og 
produceret, vidner ... at anhøre, på spørgsmål at svare og 
endelig dom efter sagens befindende omstændigheder til for
tjent strafs lidelse at lide.« Indstævnt blev ligeledes som vid
ner i sagen de to skadelidte gårdmænd i Degnsgård samt to 
andre gårdmænd, nemlig Peder Kierkegaard af Majgård og 
Morten Iversen af Sejstrup.

Stævnemålet er interessant, fordi det efter en kort rede
gørelse for sagens ydre omstændigheder indeholder følgende 
beskrivelse af, hvad man sandsynligvis kan betegne som de
sertørernes egentlige brøde: de har ikke trods efterlysningen 
»efter så rum tids forløb ... indfundet sig i deres forladte 
tjenester, og på deres fødestavn, og de 2de beboere i Degns
gård, hvis tjeneste fornævnte 2de desertører i urette og på 
en meget travl tid uden nogen foregående opsigelse forlod, 
(er) ved deres undvigelse bleven meget fornærmet (dvs. for
urettet), da de ikke formedelst mangel af tjenestefolk i af
vigte sommer har kunnet få deres højst fornødne gårds 
bjærgning og avling dreven så tilstrækkelig, som ske burde.« 
At det i højere grad er de to forladte gårdmænds interesser, 
der af godsets talsmand anses for at være gået for nær, end 
det er godsejerens eller kongens, kan disse ord vel næppe 
efterlade nogen større tvivl om.

Dette stævnemål bragte naturligvis lige så lidt som lys
ningssedlen de forsvundne til veje, så retten måtte gå sin 
fortsatte gang uden dem. På retsmødet den 9. december be
handledes sagen efter alle kunstens regler. Her »producere
des« -  som det hedder i retssproget -  lysningssedlen med 
dens påskrifter af præst og birkefoged om, at de anordnede 
forkyndelser af den havde fundet sted, dernæst stævnemålet 
og endvidere lægdsrullerne over Ørslevkloster og Strandet
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godsers reservemandskab for de sidste 10 år som bevis på, 
at de bortrømte virkelig tilhørte godset, idet de efter de på 
denne tid gældende stavnsbåndsbestemmelser var indtegnede 
i rullen fra deres 9. år.

Dernæst fremstillede og afhørte ridefoged Bregendahl de 
rømtes husbonder som vidner. De bekræftede til al overflod, 
at de to undvigte var barnefødte og opvoksede på Ørslev
kloster gods og derfor rettelig hørte til samme stavn. Om 
karlen Laurs Christensen Back oplystes det, at han havde 
tjent nogle år som fårehyrde på Ørslevkloster hovedgård, at 
han siden havde været et år i tjeneste hos hr. Dines Hiersing 
i Hejlskov, sognepræst for Ørslevkloster sogns menighed, 
fra påsken 1759 til årsdagen 1760, da han blev konfirmeret. 
Sommeren 1760 tjente han hos Anders Skjoldgaard i Hald, 
og mikkelsdag (29. september) kom han endelig til Jens Jen
sen Møller i Degnsgård, hvorfra han bortrømte. Om drengen 
Jens Pedersen Hald oplystes det, at han var opdraget og op- 
født hos Christen Jensen Møller i Degnsgård, hvor han hav
de været, indtil han -  som man formodede -  forlokket af 
den ældre Laurs fulgte denne på flugten. Vidnerne forklare
de fremdeles, at de »ikke vidste nogen eller mindste grund 
til deres undvigelse«. De var bare forsvundet som tidligere 
beskrevet, og havde ikke været at finde, »men de (vidnerne) 
beklagede endnu, at ikke lidet af deres arbejde og gerninger 
ved deres gårde og avlings drift var bleven forsømt og efter
ladt af mangel på tjenestefolk, og fordi begge disse omvid
nede desertører på så travl tid ulovlig og uden årsag var 
bortrømt af deres tjenester«. Ganske tilsvarende vidnede de 
to øvrige indstævnte gårdmænd, hvis rolle i sagen i øvrigt 
ikke fremgår af akterne.

Til slut resumerede Bregendahl, hvad der kunne uddrages 
af de fremlagte dokumenter og de fremkomne vidneudsagn, 
og tilføjede den oplysning, at ingen af de rømtes forældre, 
slægt og venner havde villet stille borgen og kaution for de 
undvigtes tilbagekomst. Og med henvisning til stavnsbånds
forordningen af 4. februar 1733 nedlagde han påstand om, 
at »fornævnte 2de desertører må, når og hvor de antræf fes, 
pågribes, fængslig udi jern forvares og med vagt forsynes,



Første side af »Forordning om en nye Land-Milices Indrettelse i Danne
mark« som stavnsbånds forordningen af 4. februar 1733 er betitlet.
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samt derefter henføres til deres rette fødested og stavn for 
der at være videre tiltale og straf for deres ulovlige undvi
gelse undergivet«. Efter endnu et resume af sagen kunne 
birkefoged Jacob Nielsen derefter afsige rettens dom i nøje 
overensstemmelse med denne påstand.

Om desertørerne nogensinde blev antruffet, pågrebet og 
henført til deres rette fødested og stavn, melder historien in
tet om. Men det er ikke meget sandsynligt. Og frivilligt er 
de næppe vendt hjem, for uanset hvad den egentlige grund 
måtte have været til deres flugt, havde stavnsbåndet i hvert 
fald den virkning, at de retslige sanktioner, som det tvang 
rette vedkommende til at tage i brug, så at sige smækkede 
døren i efter den rømte, der ikke bare kunne vende hjem som 
den fortabte søn og få tilgivelse.

Hvor de rømte var søgt hen, er det selvsagt temmelig ør
kesløst at gætte på. Der var flere muligheder. De kunne være 
søgt til en købstad -  i så fald nok snarest en større, hvor de 
bedre kunne forstikke sig -  og have taget arbejde der eller 
være stukket til søs derfra. De kunne landværts være søgt 
ned gennem Jylland og over grænsen til Tyskland eller Hol
land, måske videre til England. Der skal i 1700-tallet have 
været ret mange danske karle i både den hollandske og den 
engelske flåde. Endelig kunne de måske bare være søgt ind 
på et andet nærmere eller fjernere gods og givet sig i tjeneste 
der.

Vi véd fra mange kilder, at rømninger i stavnsbåndstiden 
var forholdsvis hyppige. Men at det måske ikke i så høj 
grad, som man har været tilbøjelig til at tro, netop var 
stavnsbåndet i sig selv, de unge karle og drenge flygtede fra, 
kan muligvis den omstændighed tale for, at man netop i de 
2-3 år, fra Christian 6. ophævede den gamle landmilits i ok
tober 1730, og til den nye landmilits med stavnsbåndet blev 
indført i februar 1733, oplevede et større opbrud af landbo
ungdommen end kendt både før og efter, og at stavnsbåndet 
netop blev indført for at bremse denne udvikling.

Den rømningssag, vi har fulgt, rejser ved nærmere efter
tanke ikke alene det spørgsmål, hvad og hvem de pågælden
de i grunden rømte fra. Den rejser også spørgsmålet, hvor-
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dan det overhovedet var muligt for de to drenge at flygte 
og undgå ret hurtig pågribelse. Det er jo nemlig utænkeligt, 
at ingen, hvor de kom frem, skulle blive klar over, at de var 
flygtninge. Mad og logi må de have behøvet i den længere 
tid, de må have været undervejs mod deres mål. Er de søgt 
til en købstad, må de, som har taget dem i brød, have vidst, 
at de var flygtninge »uden afsked og pas«. Med andre ord, 
vi må kunne slutte, at der i stavnsbåndstidens samfund har 
været mange mennesker, som -  af menneskekærlige eller ego
istiske grunde -  har været villige til at række en hjælpende 
hånd eller at lukke øjnene for sagens rette sammenhæng. På 
anden måde har det næppe været muligt i datidens samfund 
at »gå under jorden«.

Ja, man tør måske næsten gå så vidt som til at sige, at en 
støtte hjemmefra kan have været nødvendig til en vellykket 
flugt. Det er nok ingen tilfældighed, at lysningssedlen inde
holdt en advarsel til forældre, slægt og venner om at virke 
med til at skaffe de undvigte til veje igen.

Og selv med fare for at rokke en lille smule ved min egen 
hypotese om, at de to gårdmænd i Degnsgård var de egent
lig forurettede frem for godsejeren og kongen, må jeg til slut 
røbe, hvad et studium af kirkebøgerne fra Højslev og Ø r
slevkloster sogne0) kan oplyse om de flygtede og deres fa
milie.

Laurs Christensen Back var født i 1742 (døbt den 3. juni) 
som søn af Christen Jensen Back og hustru Anne Jensdatter 
af Hald. Han blev konfirmeret den 13. april 1760 og var da 
»dreng i præstegården«, nemlig som oplyst under retssagen 
hos præsten i Hejlskov. Moderen døde i 1747, 40 år gammel.

Jens Pedersen Hald var født 1749 (døbt den 24. august) 
som søn af Peder Pedersen Færgemand og hustru Johanne 
Jensdatter af Hald. Ved hendes død i 1758, 45 år gammel, 
fra en større børneflok, angives hendes navn som Johanne 
Jensdatter Møller. Det har med udgangspunkt i denne til
fældige oplysning om hendes fulde navn kunnet fastslås, at 
hun var født i 1712 som datter af Jens Christensen Møller 
i Skovmølle, Højslev sogn, og hun kan med næsten fuld sik
kerhed antages at være søster til Christen Jensen Møller, hos
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hvem det under retssagen oplystes, at hendes dreng Jens var 
»opdraget og opfødt«. Man kan vel så antage, at drengen er 
blevet anbragt her hos morbroderen, da moderen døde. Der 
er en til sikkerhed grænsende sandsynlighed for, at også Jens 
Jensen Møller i Degnsgård var af samme kuld fra Skov
mølle. Og hvad mere er, men dog ikke kan bevises, kun 
sandsynliggøres med indicier: Laurs Christensen Backs mor 
Anne Jensdatter var formentlig en fjerde i kuldet. Da hun 
må være født omkring 1706, og da Højslev sogns ældste 
kirkebog begynder i 1709, kan det endelige bevis ikke føres, 
men et studium af kirkebøgernes fadderlister styrker tesen.

Med næsten 100% sikkerhed kan det da fastslås, at de to 
gårdmænd i Degnsgård var morbrødre til drengen Jens, og 
med betydelig sandsynlighed, at de også var det til karlen 
Laurs. På denne baggrund tør man vel ikke aldeles udelukke 
-  omend det ingenlunde behøver at være tilfældet -  at de to 
morbrødres jeremiader i retten over drengenes rømning kan 
have været på skrømt, og at det måske ikke var helt tilfæl
digt, at man nok har givet sig lidt god tid med selv at lede 
efter dem, før man anmeldte deres forsvinden på godskonto
ret. Det er klart, at man under alle omstændigheder måtte 
foretage en sådan anmeldelse uanset, hvordan sagens rette 
sammenhæng kan have været. Også her er der naturligvis 
tale om gætteri, men den kritiske historiker må vogte sig for 
enhver risiko for at lade sig narre af kilderne, også når de 
ser tilforladelige ud og synes på det smukkeste at bekræfte 
hans tese. Indtil han har det endelige og bindende bevis, må 
han lade enhver mulig løsning stå åben.

Noter
1) Fra Højslev birk er ingen arkivalier fra denne tid bevaret, men en 
afskrift af retssagen med alle dens akter ligger i Ørslevkloster gods
arkiv (G 201 -2 ) . -  2) Johan Hvidtfeldt: Stavnsbaandet, dets Forudsæt
ninger og Virkninger. I Vejle Amts Aarbøger, 1938, s. 4-49. Jfr. samme 
forfatter: Kvindestavnsbaandet i 1750’erne og 1760’erne. I Festskrift til
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Erik Arup, 1946, s. 250-265. -  3) Gunnar Olsen: Stavnsbåndet og tje
nestekarlene. I Jyske Samlinger, Ny rk., 1. bd., 1950-52, s. 197-218. -
4) Fridlev Skrubbeltrang: Det danske bondesamfund 1500-1800. 1978. -
5) Frd. af 9. december 1735 om »hvad ydermere ved land-militien i 
Danmark skal iagttages.« -  6) Højslev, Dommerby og Lundø sognes 
kirkebog 1709-37 (C 219-1) og Ørslevkloster sogns kirkebog 1686— 
1773 (C 220A- 1).

Jens Holmgaard, landsarkivar, født 1920, har fortrinsvis skrevet om 
landbohistoriske emner og udgav 1968 Nr. Tulstrup dagbogen (udsendt 
som årbog), har skrevet til årbogen 1970 og 1972. Adresse: Landsarki
vet, Viborg.



Sundhed og sygdom ved garnisonen 
i Viborg i 170O-årene
A f P. P. Schroeder

Oberstløjtnant P. P. Schroeder arbejdede i flere dr før sin 
død i 1977 pd at samle materiale til Viborg garnisons hi
storie og nåede at færdiggøre enkelte afsnit. Sidste dr 
bragte vi et lille kapitel om garnisonens gejstlige betje
ning. Denne artikel handler alene om Holstenske Infan
teriregiment, fra 1785 kaldt Viborgske Infanteriregiment, 
som garnisonerede i byen 1779-88. Blandt Småstykker 
bringes afsluttende en lille artikel om felttoget i 1788.

Efter datidens forhold at regne blev der sørget godt for Re
gimentets syge. Underofficerer og menige med koner og børn 
fik gratis lægehjælp, medicin og om fornødent frit ophold 
på det militære sygehus -  Viborgs eneste sygehus på den tid. 
Kun hvis sygdommen var selvforskyldt, f. eks. en følge af 
slagsmål, skulle der betales for behandlingen.

Regimentet havde egne læger: en regimentskirurg (eller 
regimentsfeltskær) og fire kompagnikirurger (kompagnifelt- 
skærer eller feltskærsvende) -  betegnelserne blev brugt i 
flæng.

Regimentskirurgen rangerede med de yngre officerer, men 
fik dog en lidt højere gage. Desuden fik han godt 500 rigs
daler om året til køb af instrumenter, medicin og bandager 
m. m. Tillige skulle han betale regimentets udgifter til skarp
retteren, såfremt der blev brug for denne.

Dr. Gottlieb Silchmiiller havde været ansat ved Regimen
tet fra 1769; han var uddannet på Det kirurgiske Teater i 
København1) og havde senere taget den medicinske doktor
grad ved universitetet i Jena. Han havde ret til at have pri
vat praksis, men fik tilsyneladende ikke mange patienter.
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Han indrykkede derfor en stor annonce i avisen, hvori han 
gjorde opmærksom på, at regiments- og divisionskirurger 
havde ret til at praktisere hos alle og enhver; lidt ubeskedent 
slutter han med at påstå, at han opererer lige så godt som to 
af datidens dygtigste kirurger i København2).

Dr. Silchmüller var næppe nogen lykkelig mand; hans 
kone forlod ham, og hans søn, der i 1786 var blevet student 
i Viborg, sad 1787 i gældsfængslet i København og døde se
nere som musketer i Vestindien3).

Ved Regimentets opløsning i 1789 blev dr. Silchmüller 
pensioneret og flyttede til Kappel -  efterladende sig en gæld 
på 41 rigsdaler til købmændene Deisig og A lt4).

Feltskærsvendene fik deres grundlæggende uddannelse af 
regimentskirurgen; fandt han dem egnede, blev de sendt til 
videreuddannelse i København. I 1785 blev det bestemt, 
at de, når de havde taget afgangseksamen fra Det kgl. kirur
giske Akademi, måtte praktisere på lige fod med de univer
sitetsuddannede læger. De kaldtes nu kompagnikirurger og 
havde underofficersrang, men var lidt bedre aflønnet end de 
højeste underofficerer. Feltskærer uden eksamen måtte kun 
virke som sårlæger, dvs. behandle sår, knoglebrud o. lign. 
samt veneriske sygdomme.

Blandt Regimentets kompagnikirurger kan nævnes Hein
rich Andreas Magnus Zetlitz og Peder Christian Østerild. 
Zetlitz gjorde i 1788 tjeneste i den norske hær under felt
toget mod Sverige, og blev i 1789 distriktskirurg i Viborg5). 
P. C. Østerild havde tilsyneladende en ret stor privat prak
sis i Viborg og omegn; hans yngre broder, Ferdinand An- 
thoni Byssing Østerild, stak hjemmefra i 1785 og kom i felt
skærlære i Viborg, men opnåede ikke at blive kompagni
kirurg6).

Som garnisonsby påhvilede det Viborg at stille et sygehus 
til rådighed for det indkvarterede regiment. Byen skulle hol
de sygehuset forsynet med senge og sengetøj, borde og bænke, 
lys og ildebrændsel.

Sygehuset -  eller »Krankehuset« som det ofte blev kaldt, 
fordi hærens omgangssprog var meget tyskpræget -  lå i en 
byen tilhørende ejendom på den østre side af Lille Set. Mik-
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Viborg i sidste halvdel af 1700-årene, set fra Asmildklosters marker.

kelsgade, omtrent der, hvor indkørslen til Statshospitalet nu 
er. Ejendommen bestod af et teglhængt hus på 13 fag, et 
sidehus og et baghus, der bl. a. blev brugt til remise for nogle 
af Regimentets køretøjer.

Før Regimentet i 1779 ankom til Viborg, blev sygehusets 
inventar talt op af 5 af byens mænd. Af optællingen frem
går, at der var en sygestue, en »salivationsstue«, og en un
derofficersstue. Der er ikke nævnt flere rum, men der har 
utvivlsomt også været et køkken, hvorfra der blev fyret i 
bilæggerovnene, og et bryggers. Da feltskærsvendene bar
berede alle soldaterne to gange om ugen, har der muligvis 
også været en barberstue -  se nedenfor.

Sygestuen havde 3 sengesteder og en alkoveseng, hver med 
overdyne, underdyne, 2 hovedpuder og 2 lagner -  alle sen
gene var beregnet til 2 patienter. Endvidere var der et bord, 
en bænk, 3 stole og en bilæggerovn.

Salivationsstuen var beregnet til syfilispatienter, der blev 
behandlet med en salivationskur eller spytflodskur. I denne
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stue fandtes 2 sengesteder med tilbehør -  hver til 2 patien
ter -  et bord med krydsfod, 2 bænke og en bilæggerovn.

Underofficersstuen var beregnet til bolig for den under
officer, der sørgede for ro og orden i sygehuset. Den var for
synet med et alkovesengested, et feltbord, 2 stole og en bi
læggerovn. Underofficeren -  i en årrække var det Peter Øhl 
-  sørgede selv for sengetøj til sig og sin familie formedelst et 
årligt vederlag på 4 rigsdaler; så var de fri for at dele lag
ner m. m. med de syge.

Til sygehusets inventar hørte videre nogle fade, to pai 
tekopper, en natstol, et natskrin, et stikbækken af tin, en 
skovl, et asketrug, en vandspand, en strippe samt 5 hænge
låse og nogle brandredskaber7).

Sygehuset må have været noget forfaldent, da Regimentet 
overtog det, thi allerede i november 1779 bad man om at få 
det repareret. I oktober året efter blev bygningen betegnet 
som brøstfældig: den trængte til reparation på vægge, døre 
og vinduer, og taget var så utæt, »at de syge ej kunne være 
tørre i sengene«. -  Det synes at have været den rene elendig
hed; men snart skulle alt blive bedre.

Under en større ildebrand i Set. Mikkelsgade i juni 1782 
nedbrændte en hel stribe ejendomrqe, deriblandt sygehuset. 
Kun det »vandhus« (nødtørftshus), der hørte til sygehuset, 
blev reddet! Byen fik 530 rigsdaler i branderstatning. -  Sy
gehuset blev derefter for en tid flyttet til en anden ejendom, 
som byen lejede til formålet.

Et nyt sygehus blev hurtigt opført, vistnok på samme sted 
i Set. Mikkelsgade. Bygmesteren, snedkermester Hans Chri
stian Tarp, fik 1450 rigsdaler i betaling. Hertil kom senge
steder, nogle sengeklæder og reparation af brandskadet 
sengetøj, i alt ca. 30 rigsdaler.

I februar 1787 blev det oplyst i Indkvarteringskommis
sionen, at der i alt fandtes 8 dobbelte sengesteder, hvoraf et 
til inspektionsunderofficeren og et til »sygevægterne«, samt 
4 enkelte sengesteder -  der var altså plads til 16 patienter 
i det ny sygehus. Regimentet bad om 3 enkelte sengesteder 
mere.
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Samme år, den 30. juli, indgav to af byens håndværks
mestre tilbud på flytning af skillerummet mellem underoffi
cersstuen og barberstuen. Hvilken af de to stuer, der skulle 
udvides, er ikke nævnt, men det var nok sergeant Øhl, der 
måtte have mere plads, da han foruden kone og to børn 
havde sin svigermor boende.

Sygehusets sengetøj, især lagnerne, var som regel i mindre 
god stand, og der var for lidt af det. Man kunne altså kun 
vaske lagner og vår, når en seng stod ledig. Dette var meget 
uheldigt i betragtning af, at tidens mest almindelige syg
domme var fnat, lungebetændelse og syfilis.

Regimentet bad ofte om nye lagner og andet sengetøj. 
I indkvarteringskommissionens førnævnte møde i februar 
1787 blev der klaget over mangel på dyner, puder og lagner; 
det der fandtes var i ringe stand, kun 13 lagner blev beteg
net som værende gode. Kommissionen gik ned til sygehuset 
for at se nærmere på forholdene. Man erkendte, at der nok 
var ét og andet, der kunne være bedre; nogle af byens re
præsentanter mente dog, at en del af manglerne vist måtte 
skyldes branden i 1782!

I foråret 1788 var det stadig galt, og atter i november 
klagede Regimentet sig. Men nu kunne Viborgs kæmner, 
Hans Mejling*), oplyse, at det var lykkedes ham at købe 5 
dyner og 5 puder på en dødsboauktion. Han lovede at be
flitte sig på at skaffe, hvad der i øvrigt manglede, bl. a. de 
3 sengesteder, som Regimentet IV2 år tidligere havde bedt 
om.

Som allerede nævnt blev sygehuset opvarmet ved bilægger
ovne. I den kolde årstid lå dagsforbruget af tørv på ca. 200 
stk. Det lyder drabeligt, men tørvene var temmelig små; et 
vognlæs var på 1.000-1.500 stykker9). -  Belysningen var ved 
tranlamper; desuden blev der leveret et tællelys pr. nat »til 
de syges eftersyn«. Brændsel, belysningsmidler og sengehalm 
blev leveret uden betaling af byen. Halmen blev udskiftet 
hver tredie måned.

Lettere syge forblev i deres kvarter, hvor de blev plejet af 
deres »slof«, deres sengekammerat. Sindssyge blev heller 
ikke indlagt på sygehuset. I midten af september 1782 gav
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stiftsøvrigheden tilladelse til, at en underofficer ved navn 
Fogh måtte indsættes i Tugthusets dårekiste, forudsat at Re
gimentet sørgede for hans forplejning og betalte for ophol
det. Domsognets kirkebog melder 19. november 1783: »Be
gravet en afsindig underofficer N. N. Han var indsat i dåre
kisten i Tugthuset ...« -  Atter i 1783 blev en soldat indsat 
i dårekisten10).

De talrige forhandlinger i Indkvarteringskommissionen 
om senge og sengetøj lader formode, at sygehuset har haft 
mange patienter. Der er desværre kun fundet oplysning om 
patienttallet på en eneste dag: på folketællingsdagen den 1. 
juli 1787 var der 5 patienter, alle menige soldater.

Ugifte soldater fik ingen lønning, når de var på syge
huset; de gifte fik halv lønning, beregnet til kone og evt. 
børn. Heraf kan sluttes, at patienterne fik fri forplejning. 
Maden er sandsynligvis blevet tilberedt på sygehuset, men 
det er også muligt, at den er blevet leveret fra Springers 
marketenderi, der lå i naboejendommen.

Til drift af sygehuset havde Regimentet 300 rigsdaler om 
året. Lægges hertil de øvrige udgifter, både statens og byens, 
til syge- og sundhedspleje, viser det sig, at der i gennemsnit 
blev anvendt henved 2 rigsdaler om året for hver under
officer og hver menig soldat11). Det var langt mere, end 
der blev brugt på civilbefolkningens helbred.

Da der ikke foreligger nogen beretning, om hvordan det 
var at være patient på »Krankehuset« i Viborg, er følgende 
beretning hentet fra et militært sygehus i København. En 
ung tysker, der havde ladet sig hverve til den danske hær i 
1783, fortæller bl. a. følgende12):

»Den modbydeligste af alle hudsygdomme overfaldt mig 
. . .o g  bedækkede hele mit legeme med de ækleste sår. ... To 
sygepassere måtte flere gange om dagen vende mig i sengen 
og fra fodsål til nakke indgnide mig med salver af svovl og 
blyhvidt. ... Intet middel ville slå an; begyndte det at blive 
bedre med et lem, slog sygdommen så meget heftigere ud på 
et andet. Endelig fandt regimentsfeltskæren på at ville prøve 
en svedekur på mig. 115 dage indtog jeg 45 merkurialpulve- 
re, men sveden ville ikke bryde ud. Alle mine tænder gik
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løse, ... mit åndedræt blev kort, og jeg fik sådan en trykken 
for brystet, at jeg kun kunne sige lidt ...« Han kom sig no
genlunde, men »... endnu et par år måtte jeg kæmpe med 
denne hæslige sygdom ... og i mellemtiden blev jeg hjem
søgt af skørbug og henslæbte et i sandhed elendigt liv«13).

Officererne måtte selv betale for lægehjælp, når de havde 
behov derfor. I tilfælde af sygdom, selv alvorlig sygdom, 
blev de plejet i deres hjem -  ligesom alle civile borgere blev 
det. Det eneste sygehus, der tog imod dem, var Frederiks 
Hospital i København.

Indkvarteringskommissionen tog sig også af andre sani
tære forhold:

Bag rådhuset på Gamle Torv stod der et vandhus -  nød- 
tørftshus -  der blev benyttet af arrestforvareren og hans 
familie, af arrestanterne og af det vagthavende personel.
1 september 1779 krævede Regimentet, at der skulle være et 
vandhus udelukkende til brug for den vagthavende officer; 
hidtil havde han måttet forlade vagten i presserende tilfælde, 
men det kunne Regimentet ikke længere tillade.

De til vandhusene ved rådhuset og sygehuset hørende la
trinkuler blev kun tømt en gang om året. Kommissionen be
vilgede byens skorstensfejer og natmand, Hans Gregersen,
2 rigsdaler for arbejdet, forudsat at stiftamtmanden kunne 
tiltræde udgiften -  det kunne han heldigvis.

I december 1785 klagede Regimentet over, at vandet i 
brønden foran rådhuset var så dårligt, at soldaterne blev 
syge af at drikke det. Soldaterne blev nu henvist til at hente 
vand fra graver og kirkefejer Niels Laanums brønd.

I februar 1788 drøftede kommissionen forholdene ved en 
soldaterbarak i Gravene. Barakkens ejere påstod, at soldater
ne forrettede deres nødtørft lige bag bygningen, hvad den 
tog skade af. Kommissionens militære medlem bemærkede, 
»at soldaten dog var nødt til at søge sig et sted for at blive 
af med sin nødvendighed«!

Medens Regimentet garnisonerede i Viborg døde 1 offi
cer, regimentschefen, og 47 hvervede underofficerer og me-
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nige. 2 begik selvmord, 2 døde efter ulykkestilfælde (1 fal
det på gaden og 1 druknet i en brønd), og 1 var vistnok død 
som følge af stokkeprygl, uddelt af en underofficer. Resten 
må formodes at være døde af sygdom, måske i forbindelse 
med underernæring, eller af alderdom. (Hertil kommer et 
ukendt antal dødsfald under orlov og udkommando; f. eks. 
2 menige i Fredericia i 1784.) Endvidere blev 3 værneplig
tige landsoldater begravet i Viborg, en af dem var druknet 
i søen under badning.

Endelig blev 2 officershustruer og soldaterkoner begravet 
i Viborg.

I perioden blev der døbt 148 ægteskabelige militære børn 
i Viborg. Børnedødeligheden var under 30%, medens den 
var op mod 50% i den civile befolkning. Der har forment
lig været flere årsager til denne forskel, men det er iøjnefal
dende, at en børnekoppeepidemi i 1786 især ramte civile 
børn.

Sygdommen har utvivlsomt været kopper (variolæ), som 
man dengang regnede for en børnesygdom. Vaccination var 
endnu ikke opdaget, men stedvis brugte man »variolation«, 
dvs. indpodning af pus fra et menneske, der havde friske 
kopper. Kronprinsen (Frederik den Sjette) blev i 1770 vario- 
liseret af Struensee, og samme år blev der i København op
rettet en variolationsanstalt for soldaterbørn. Variolation 
var ikke ukendt i provinserne14), men blev kun sjældent 
brugt.

Da Regimentet havde haft garnison i København, før det 
i 1779 kom til Viborg, er det troligt, at det var den erfarne 
regimentskirurg, dr. Silchmüller, der har holdt soldaterbør
nene beskyttet mod kopper.

Kilder
Indkvarteringskommissionens forhandlingsprotokol.
Viborg købstads reviderede regnskaber 1779-1790, med bilag. 
Infanterireglementets 3. del, 1. og 3. bog (1747).
Saugman, Em.: Den danske hærs lægevæsens oprindelse og udvikling 
gennem tiderne (1955).
Gotfredsen, Edv.: Medicinens historie i Danmark (1968).
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Noter
1. Theatrum Anatomico-Chirurgicum uddannede især feltskærer til hær 
og flåde. I 1785 blev det afløst af Det Kongelige Chirurgiske Academie, 
der fik til huse i Bredgade. -  Kgl. forordning af 22/6 1785. -  Bygnin
gen rummer nu Medicinsk-historisk Museum.
2. Den Viborgcr Samler 20/5 1780. Alexander Kølpin var overkirurg 
ved Frederiks Hospital, fra 1785 professor ved det kirurgiske akademi. 
Heinrich Callisen var professor i kirurgi ved universitetet, han blev 
senere generaldirektør for akademiet.
3. Sixhøj, J. C.: Viborg Katedralskoles Dimittender 1630-1879 (1962).
4. Viborg-købmændene Frants Deisigs og Johan Georg Alts skifter (1792 
og 1797).
5. Zetlitz var distriktskirurg -  og gæstgiver -  i Viborg 1789-1800, der
efter i Skive. Se videre Viborg Købstads Historie.
6. 1781 blev feltskær Østerild kaldt til Tindbæk, 20 km øst for Vi
borg (Steensberg, A.: Dagligliv i Danmark 1720-1790, 1971, s. 225). I 
»Fæstebonden Christen Andersens dagbog 1786-1797« (ved Jens Holm- 
gaard, 1969) omtales flere gange en »Feltskiære Svend Østerrige« i Vi
borg. I begge tilfælde er der antagelig tale om P. C. Østerild. -  I Den 
Viborger Samler 18/7 1785 efterlyste kirurg Beselers enke i Øster Tør
slev sin søn Ferdinant Anthoni Byssing, der uden tilladelse var fulgt 
med sin broder, kompagnifeltskær Østerild til Viborg. Ved folketællin
gen i 1787 var han feltskærsvend ved Regimentet; i 1801 boede han 
stadig i Viborg, men var nu rekrut ved Ärhusiske Regiment.
7. Bilag til byens regnskab for 1779.
8. Thomas Mejling blev i 1784 Viborgs første fastansatte kæmner (regn
skabsfører) -  se nærmere Viborg Købstads Historie. Før den tid var 
kæmnerhvervet et borgerligt ombud.
9. Annonce i Den Viborger Samler 17/1 1791, hvori vinhandler m. m. 
Hans Hald, der ejede store arealer mosejord ved Søndersø, bekendtgør 
sine leveringsbetingelser. Afhentet kostede et læs tørv 1 rigsdaler.
10. Viborg Tugthus’ arkiv. Indkomne breve til inspektøren 1779-87.
11. Efter 1785 havde Regimentet kun 200 rdl. om året til sygehusets 
drift. -  Ved beregningen af gennemsnitsudgiften til sygeforsorg er der 
så vidt muligt taget hensyn til, at antallet af tjenstgørende soldater va
rierede i årets løb, og til at en del af feltskærernes daglige arbejde var 
at barbere soldaterne. Resultatet er behæftet med nogen usikkerhed.
12. Nübling, T. U.: Acht Jahren in Danemark. -  Her gengivet efter 
Bødker, L.: Danmark gennem tiderne set med fremmede øjne (1948).
13. Anvendelsen af merkurialpulvere (kviksølvpulvere) tyder på, at 
feltskæren har ment, at soldaten led af syfilis.
14. I Den Viborger Samler er variolation omtalt mindst 4 gange i 1779 
og 1780.



Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele
A f Bent Østergaard

Aunsbjerg og Tjele hører -  takket være digtere som Blicher, 
H. C. Andersen, J.P . Jacobsen og H .F . Ewald -  til de gamle 
herregårde, der i meget høj grad har talt til folkets fantasi 
og indlevelsesevne. På grund af disse forfatteres værker er 
de to gamle herreborge omgivet af en særlig atmosfære.

Dette er ikke helt ufortjent. Også for den historiske forsk
ning frembyder Aunsbjerg og Tjele mange interessante 
aspekter. Her skal vi nøjes med at skildre slægten Løven- 
balk, der gennem syv generationer var bosat i egnene syd og 
øst for Viborg i 13-1500-tallet.

Christoffer II
Ifølge gamle overleveringer, »hvis rigtighed ikke drages i 
tvivl«, skulle slægtens stamfar være en uægteskabelig søn af 
den senere kong Christoffer II og en jomfru af slægten 
Lunge.

Lungerne havde på den tid godser på Sjælland og i Skåne, 
og Christoffer synes at have opholdt sig på Sjælland i en år
række, inden broderen Erik Menved 1307 forlenede ham 
med Sønder Halland og Samsø. På dette tidspunkt havde 
han i nogle år været gift med Euphemia af Pommern (der 
døde 1330), med hvem han fik sønnerne Erik, udvalgt kon
ge, der døde før faderen 1332, Otto (Ingemanns Prins Otto 
af Danmark) og den senere konge Valdemar Atterdag, samt 
tre døtre.

Christoffer og hans ældre bror Erik Menved oplevede 
som børn -  henholdsvis 10 og 12 år -  at deres far Erik 
Klipping blev dræbt i Finderup Lade. I nogle af folkeviser
ne, der -  uhistorisk -  skildrer kongemorderen Marsk Stigs
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personlige erklæring af drabet for kongefamilien på Skan
derborg slot, er junker Christoffer fremstillet som konge
sønnen, der, klædt i skarlagenrødt, erklærer marsken fredløs. 
Denne fremstilling, der helt forbigår den ældre bror Erik 
Menved, er måske digtet senere efter Eriks død 1319.

Forholdet mellem de to brødre var ikke godt. Ganske vist 
påtog junkeren sig efter kongens ønske at arrestere ærkebisp 
Jens Grand i Lund 9. april 1294 og føre ham til statsfængs
let på Søborg slot i Nordsjælland. Blandt anklagerne mod 
bispen nævnes hans samspil med de fredløse kongemordere. 
Men få år efter rettede Erik Menved lignende anklager mod 
sin bror og beskyldte ham ligeledes for landsskadelige for
bindelser med de svenske hertuger Erik og Valdemar (der 
senere blev sultet ihjel i et fængsel af deres bror, kong Birger) 
og med markgreven af Brandenburg. 1315-16 og igen ved 
kongens død 1319 levede Christoffer i landflygtighed

Christoffers forhold til Lungerne må stamme fra hans 
yngre dage omkring eller lige før århundredskiftet. Hvis 
overleveringerne står til troende, skal han med omtalte jom
fru have fået datteren Regitze, der siden blev gift med Pe
der Stigsen Krognos til Krapperup i Skåne, og en søn, Erik 
Christoffersen, stamfader til Løvenbalkerne.

Slægten Lunge indtog fremtrædende stillinger under Chri
stoffers søn Valdemar Atterdag og hans nærmeste efterføl
gere frem til kong Erik af Pommern, ligesom Løvenbalkerne 
i samme tidsrum optræder i nærheden af kongehuset, hvilket 
tyder på, at Christoffer Ils ungdomsforbindelse ikke har 
efterladt gensidig bitterhed fremover.

Christoffer II er blevet hårdere bedømt af eftertiden end 
nogen anden konge i Danmark. Grundtvig kalder ham så
ledes i sin vise om Niels Ebbesen

»... en konning så svigefuld 
som skum på vand.«

Og dog synes han i sine bestandige -  omend mislykkede -  
forsøg på som konge i 320-26 og igen 1330-32 at ordne og 
genoprette det fallitbo, han ikke uvilligt overtog efter bro
deren, at lægge de karakteregenskaber -  list, troløshed og 
dumdristighed -  for dagen, som hans søn og sønnedatter
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(Valdemar og Margrethe) mestrede med større held og fuld
kommenhed, hvorfor deres historiske eftermæle da også er 
blevet langt mere positivt.

Erik Christoffersen og Niels Eriksen til Aunsbjerg
Efter 1340, da den ellers ubekendte væbner, Niels Ebbesen 
dræbte grev Gert i Randers, og Valdemar Atterdag blev 
valgt til konge, møder vi Erik Christoffersens slægt på Vi- 
borgegnen. Slægtens våbenskjold -  en blå løve over to blå 
bjælker på gylden baggrund -  er sandsynligvis afledt af 
kongeslægtens mærke, de tre løver, og det har givet anled
ning til navnet Løvenbalk (balk =  bjælke), som dog først 
blev benyttet af de to sidste generationer i 1500-tallet, da 
loven krævede, at adelen optog slægtsnavne.

Erik Christoffersen er måske allerede ejer af Aunsbjerg 
1340. I hvert fald optræder en søn, Jens eller Johan Eriksen 
som vidne på Viborg ting 1343. En anden søn, Niels Eriksen 
til Aunsbjerg deltager i hyldningen af kong Oluf 1377. For
uden disse nævnes endnu en søn og en datter, men fyldigere 
er de oplysninger, vi har om 3. slægtled, Jens Nielsen til 
Aunsbjerg, søn af Niels Eriksen og Sophie Johansdatter 
Rantzau.

Jens Nielsen til Aunsbjerg, landsdommeren
Han indtog under dronning Margrethe stillingen som lands
dommer i Viborg fra 1396. Om dette embede skriver Erik 
Arup i sin omtale af Jens Nielsen:

»Naturligvis erhvervede en sådan landsdommer sig i åre
nes løb en høj autoritet, og da han stod uden for al stor
politik, var en jævn, retskyndig og retsindig mand, hvis kår 
ikke var meget forskellige fra det almindelige folks, var han 
og landstinget som helhed vel at lide på i råd og dåd for den 
regering, der vilde søge hans og tingets medarbejde.«

Det er en vurdering, der netop i dette tilfælde må tages 
med et vist forbehold, da samme Jens Nielsen 1404 -  i det 
7. år efter Erik af Pommerns udnævnelse til konge -  dræbte
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Slægten Løvenbalks 
våbenskjold: 
en blå løve over 
to blå bjælker 
på gylden baggrund. 
Dansk Adels Årbog 
bind 20 (1903).
Ejvind Rasmussen fot.

en anden jysk adelsmand, Jens Jensen Brock til Clausholm, 
hvorfor han året efter i Helsingborg måtte underkaste sig et 
ydmygende og kostbart forlig (orfejde) med den dræbtes 
slægt.

Disse begivenheder synes dog ikke at have hindret hans 
yderligere karriere. 1397 var han blevet ridder og rigsråd, 
1424 var han blandt de stormænd, der på Danmarks vegne 
aflagde vidnesbyrd over for kejser Sigismund om Sønder
jyllands retslige stilling.

Han opgav da at være 80 år gammel og have været med
lem af rigsrådet i 40 år, hvad der næppe er helt korrekt, da 
han først optræder på fremtrædende poster o. 1396 -  altså 
knap 30 år før. Under alle omstændigheder har han været 
en meget gammel mand efter den tids forhold, da han døde, 
antagelig 1438. Han blev begravet i Gråbrødre kirke i Vi
borg. Hans store ligsten blev senere flyttet til Hinge -  og den 
oprindelige gravskrift fjernet. Stenen er nu ført tilbage til 
Viborg og anbragt i anlægget Hans Tausens Minde, fordi
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den fejlagtigt er blevet udlagt som den sten, Hans Tausen 
talte fra.

Løvenbalkerne og Aunsbjerg
I Jens Nielsens to ægteskaber -  hans første hustru var Ellen 
Pedersdatter Munk, den andens navn er ikke kendt -  er 
overleveret navnene på i alt syv børn, to sønner og fem 
døtre.

Den ældste søn, Erik Jensen, efterlod Aunsbjerg til sine 
sønner Peder og Erik. Erik Eriksens søn Gert (omtalt som 
den »gale Gert« i H. F. Ewalds roman »Den skotske kvinde 
på Tjele«) og hans søstre pantsatte og solgte deres andele i 
Aunsbjerg til Niels Clementsen og Predbjørn Podbusk o. 
1509-14.

I begyndelsen af 1500-tallet mistede slægten således Auns
bjerg, der efter flere ejerskifter i 1529 blev købt af den kend
te rigshovmester Mogens Gøye -  Birgitte Gøyes fader -  som 
opførte den bindingsværksfløj, der er den ældst bevarede del 
af det nuværende Aunsbjerg. Gården er bygget på et meget 
rummeligt voldsted, hvor de gamle voldgrave stadig delvis 
forefindes. Men intet andet er bevaret fra Løvenbalkernes 
tid på gården, der på den tid må have været en meget an
seelig ejendom. Da Mogens Gøye overtog den, omfattede 
den foruden selve borgen også 2 møller og 53 bøndergårde.

Hvorledes ejendommen på et eller andet tidspunkt i før
ste halvdel af 1300-tallet er kommet i slægten Løvenbalks 
eje, er ret usikkert -  en arv fra Lungerne eller en del af 
kongeslægtens jordejendomme?

Ejheller véd vi noget om, hvilken politisk stilling kong 
Christoffers uægteskabelige efterkommere har indtaget un
der Otto Christoffersens fejde (Prins Otto af Danmark) med 
grev Gert, der førte til hans nederlag og tilfangetagelse på 
den nærliggende Taphede 6. oktober 1334 -  eller om de har 
haft del i Niels Ebbesens drab på Grev Gert 1. april 1340.

Meget tyder på, at Niels Ebbesens følge ikke blot bestod 
af hans egne gårdskarle -  at en jævn væbner dengang skulle 
kunne stille ca. 60 mand er ikke sandsynligt -  men bestod
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af en sammenslutning af jyske adelsmænd. Det efter tidens 
opfattelse lidt lyssky foretagende ved nattetid har ikke ani
meret alle deltagerne til at træde åbent frem bagefter. Val
demar Atterdag måtte over for grevens sønner tage afstand 
fra drabet på deres far, og nogle år senere betalte en gruppe 
jyske adelsmænd bod til grev Gerts sønner, som de ønskede 
alliance med under et oprør mod kong Valdemar.

Befolkningens syn på den forhadte grev Gerts død møder 
vi i verset om den gamle kone, der kun havde to brød. Det 
ene gav hun Niels Ebbesen

»for han vog den kullede greve«.
Niels Ebbesen faldt om efteråret i kamp med holstenerne 

ved Skanderborg. Men hvorledes hans navne, Niels Eriksen 
til Aunsbjerg, og dennes frænder har stillet sig under disse 
forhold, véd vi intet om, blot at forholdet til kongehuset 
senere viser sig at være udmærket.

Mogens Jensen og bondeoprøret 1441
Herefter vil vi igen tage tråden op efter landsdommer Jens 
Nielsen. Det er allerede fortalt, hvorledes efterkommerne af 
hans ældste søn til slut måtte afgive Aunsbjerg. Hans yngre 
søn af 2. ægteskab, Mogens Jensen -  der 1429 omtales som 
forlenet mod bispeejendommen Asmildgård, Svostrup sogn, 
Hids Herred -  deltog 1439 i opsigelsen af kong Erik af 
Pommern og var til stede ved udstedelsen af efterfølgeren 
Christoffer III af Bayerns håndfæstning på Viborg lands
ting 9. april 1440.

Kort efter udbrød der 1441 et bondeoprør i det nordlige 
Jylland. Bønder og repræsentanter for lavadelen -  lederen 
var Henrik Tagesen Reventlow -  rejste sig mod de hårde 
skatter og højadelens overmagt. Fra Vendsyssel førte Henrik 
Tagesen sine stridskræfter mod Nr. Sundby og Ålborg, hvor 
høvedsmanden Esge Brock -  en grum bondeplager og i øv
rigt søn af den Jens Jensen Brock til Clausholm, der blev 
dræbt af landsdommeren 1404 -  blev slået ihjel og parteret 
af bønderne. Hans lig blev hugget i syv stykker, og hvert 
stykke sendt til et af Vendsyssels herreder.
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Oprøret bredte sig til Thy, Mors og Salling, men den kon
gelige hær under Christoffer III var på vej. Bondehæren 
trak sig tilbage til Hanherred og forskansede sig ved St. 
Jørgensbjerg i en vognborg -  en form for befæstning, der 
var opstået under husitterkrigene i Centraleuropa, og dér 
havde vist sig effektive over for adelens rytterskarer.

Her gik det dog anderledes. Adskillige af bønderne flyg
tede, som det siden hed i visen

»Først da rømmed de morsingboer 
og så de forrædere af Thy, 
efter stod de vendelboer, 
ville ikke fly.«

Kong Christoffers hær vandt 6. juni over den oprørske 
bondeskare, hvis ledere »nogle forarmede adelsmænd ..., der 
på denne måde håbede at komme i vejret«, blev lagt på hjul 
og stejle.

Mogens Jensen synes at være faldet på kongens side un
der dette oprør. Han døde således kun få år efter sin gamle 
far, landsdommer Jens Nielsen, og i samme krig som sønnen 
af den mand, hans far havde dræbt 1404. Historikeren Hans 
Svaning omtaler 100 år senere netop disse to adelsmænd 
som faldne i bondefejden.

Bondeplageren Esge Brocks frænder og nærmeste efter
kommere var yderst stridbare. Det synes at have været en 
familiesvaghed, og her findes måske forklaringen på, at 
landsdommer Jens Nielsen er blevet provokeret til et drab, 
der ikke medførte tab i anseelse og stilling.

Laurids Mogensen overtager Tjele
Mogens Jensens enke, Else Svendsdatter (Udsøn), overlevede 
ham i mange år, først som enke på Aunsbjerg. Senere flytte
de hun til Mariager kloster, hvortil hun allerede 1450 havde 
skænket noget jordegods. Hun døde 1482 og blev begravet 
i Viborg ved siden af sin første mand.

I første halvdel af 1400-tallet var der i Mariager blevet 
oprettet et Birgittiner-kloster -  et udtryk for den fromheds- 
bølge, der i senmiddelalderen skyllede over Europa.
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Laurids Mogensen Løvenbalks 
gravsten i Mariager kirke. 
Gengivet efter Chr. Axel Jensen: 
Danske adelige Gravsten 
(1950).

Else Svendsdatter havde i sit første ægteskab med Eskil 
Ibsen (el. Jepsen) af slægten Basse til Tjele, Sønderlyng her
red, en søn Christiern, som valgte at blive korsbroder (Jo- 
hanittermunk) i Viborg, hvor han døde 1478. Derfor arvede 
halvbroderen Laurids Mogensen gården Tjele, der således gik 
over til Løvenbalkernes slægt.

Laurids Mogensen deltog i kongehyldningen af kong Hans 
i Lund 1487. Han var gift to gange, første gang med Anne 
Jakimsdatter Flemming. Han døde i slutningen af 1500, 
samme år, som kongen og hans bror hertug Frederik havde 
lidt det store nederlag i Ditmarsken. Han havde bygget et 
kapel ved Mariager kirke, hvori han blev gravlagt. Ligstenen 
bærer billeder af ægteparret og inskriptionen: Hie sunt no- 
bilis vir Laurencius Magni de Thiele cum uxore sua dna 
Anna anno dni med. (Her hviler den ædle mand Laurids 
Mogensen til Tjele sammen med sin hustru, fru Anna. Det 
Herrens år 1500).
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I sit andet ægteskab med Karen Pedersdatter Bille have 
han fire børn. De to døde forholdsvis unge, men med Mo
gens Lauridsen Løvenbalk og hans søster Maren indledtes de 
sidste dramatiske kapitler i denne slægts urolige historie.

Den skotske kvinde på Tjele og Mogens Lauridsen 
Løvenbalk
Da Christiern II 1523 forlod landet, var mange adelsmænd 
endnu på hans side. Men de fleste tilsluttede sig hurtigt op
rørspartiets nye konge, Frederik I, nogle dog efter en vis tø
ven, blandt disse Mogens Gøye. Christierns usikre optræden 
de sidste måneder før hans endelige afrejse og angsten for 
Mor Sigbrits trusler medvirkede til det hurtige frafald, også 
blandt mange, der egentlig var på hans parti.

Mogens Lauridsen til Tjele synes dog ikke at have hørt 
til de tvivlrådige. Meget hurtigt får han pålagt vigtige op
gaver af den nye konge, Christiern Ils farbror. Han forlenes 
med Nørlyng herred for resten af sin levetid. 1525 sendes 
han til Skotland for at modarbejde Christiern Ils politik, og 
1527 er han fører på skibet Leon, et af de fire krigsskibe, 
der blev sendt til Norge under ledelse af Mogens Gylden
stjerne for at styrke Frederik Is positioner dér -  og for at 
sætte en stopper for skipper Clements og andres kaperier til 
fordel for den landflygtige konge. To år senere -  i 1529 -  er 
han sammen med Mogens Gyldenstjerne engageret i et togt 
mod fæstningen Akershus i Norge.

Langt mere kendt er Mogens Løvenbalk dog for sit for
hold til Genete Jacobsdatter Cragengelt -  Den skotske kvin
de på Tjele -  som han havde hjemført fra sit ophold i Skot
land 1525. Hun var en skotsk adelsdame af den mægtige 
Montrose-slægt. Deres indbyrdes forhold var meget uklart 
for samtiden. Mogens Løvenbalk behandlede hende meget 
nedværdigende -  som om de ikke var gift. Hun delte ikke 
»dug og disk«, hun sad ikke til bords hos ham, men »neder 
hos hans svende«. Hun blev behandlet som slegfred. Hun fik 
ikke position som ægtehustru, hvorfor sønnen Knud Mogen-



120 Bent Østergaard

sen Løvenbalks (født o. 1526) og hans søsters arveretslige 
stilling ved faderens død o. 1534-36 var særdeles uklar.

Da Frederik I døde i 1533, rejste bønder og borgere i Dan
mark sig 1534 mod adelen. Det erklærede mål var at få fan
gen i Sønderborg -  Christiern II -  som konge igen, men bor
gerkrigen, Grevens fejde, må også ses som en udløber af de 
mange bondeoprør mod adelens og fyrsternes overgreb, der 
fandt sted i disse år i Nord- og Centraleuropa.

Mogens fra Tjele synes at være omkommet i Grevens 
fejde. I H. F. Ewalds romanfremstilling bliver han hårdt så
ret i slaget ved Svendstrup syd for Ålborg 16. oktober 1534, 
hvor bønderne under skipper Clement nedsablede den jyske 
adel. I romanen dør den sårede adelsmand i Lindum skov 
ved Tjele under hjemtransporten fra Svendstrup.

Knud Mogensens kamp for at bevise sin ægtefødsel 
og adelsskab
Da der var tvivl om deres ægtefødte stilling, måtte den ca. 
8-årige Knud Mogensen og hans søster sammen med deres 
mor finde sig i, at fasteren Maren og hendes mand Erik 
Skram (Fasti) overtog Tjele.

Den dybt ydmygede Genete giftede sig senere med en 
ikke-adelig, Hans Skriver, og købte Harlevholm i Framlev 
herred i nærheden af Århus. Hun døde 1567 og blev begra
vet i Harlev kirke, hvor der 20 år senere opsattes en minde
tavle over hende:

»Anno 1587.
Her ligger begravet Erlig og Velbyrdige Frue 
Giennet Cragengielt
som er født udi Schotland af Grevelig Slecht og 
Stamme, som er af Greve Wilhelm Grem (William 
Graham) de Muntanfamin og Krencherin hans Slecht 
og Afkom, boende her i Harløfholm, og døde der udi 
det år 1567 Søndagen næstefter S. Laurentii om mor
genen mellem 6. og 7. Gud give hende en rolig op
standelse.«
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Herregården Tjele gengivet efter F. Richardt og T. A. Becker: Pro
spekter af danske Herregaarde, 8. bind (1856).

Hendes første husbond havde testamentarisk overladt sin 
enke og sine børn et gavebrev på den løse formue, men for 
den unge Knud Mogensen stod det som hans livs opgave at 
bevise sin ægte fødsel og ret til Løvenbalkernes våben 
og Tjele som arv. Han drog til Skotland og hjembragte der
fra beviser for forældrenes ægteskab.

Derefter sagsøgte han ad rettens vej 1554 sin faster for at 
få Tjele overgivet, men tabte. Modparten beviste, at hans 
mor altid havde levet som faderens slegfred -  og desuden 
anså man sagen for forældet så mange år efter faderens død.

Knud Mogensen vendte sig så til universiteterne i Køben
havn og Wittenberg for i det mindste at få teologernes god
kendelse for ægte fødsel og accept af, at hans forældre var 
blevet lovformeligt viet 31. august 1525 kl. 8 om morgenen 
i Leith i Skotland.

Ægteskabets rette indgåelse blev godkendt, men det hjalp 
ham dog ikke til at generhverve Tjele. Ved et forlig 1571 
med fasterens børn anerkendtes hans adelige byrd og ret til
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at føre Løvenbalkernes skjold mod at han frafaldt alle krav 
på Tjele.

Knud Mogensen Løvenbalk var af kong Frederik II -  der 
satte megen pris på ham -  blevet udnævnt til foged på Byg
holm ved Horsens. Kongen gav ham Loverstrup i Hads her
red, som han 1580 mageskiftede med Kjellerup i Onsild her
red, syd for Mariager, hvor han levede med sin hustru Ida 
Nielsdatter Brun endnu i 1598. Hvornår han døde vides 
ikke. Men begge blev begravet i Svendstrup kirke, hvortil 
de havde skænket lysestager og et kobberfad.

Det barnløse ægtepar efterlod deres gård til slægtningene 
på Tjele, der først 1635 erhvervedes af Erik Grubbe, far til 
Marie Grubbe, vel nok denne gårds kendteste beboer.

Den gamle gård er opbygget uregelmæssigt og i mange 
etaper. Dens ældste bygning, et lille kort stenhus af kamp 
og munkesten, »Sønderhuset«, med en dybtliggende kælder 
og to etager med bjælkeloft er antagelig bygget af Mogens 
Lauridsen Løvenbalk i begyndelsen af 1500-tallet. Under 
Skipper Clements krigshandlinger er tagværket blevet af
brændt.

Mogens Lauridsens efterfølgere på gården udbyggede den, 
mens hans søn måtte finde sin bolig andre steder. Med denne 
søn, Knud Løvenbalk, uddøde denne adelsslægt, der gen
nem knap 300 år i 7 generationer havde ført sin voldsomme, 
dramatiske og omskiftelsesrige historie til ende, en historie, 
som forankret i det midtjyske, dog var så intimt forbundet 
med rigshistorien i det samme tidsrum:

Erik V Klipping Christof fersøn, myrdet i Finderup f l  286
Christoffer II Eriksøn f l  332
Erik Christoffersøn (»uægte« søn)
Niels Eriksen til Aunsbjerg, omtales o. 1377
Jens Nielsen til Aunsbjerg, landsdommer f  o. 1438
Mogens Jensen, Asmildgård, faldet i bondeoprøret J1441
Laurids Mogensen til Tjele J1500
Mogens Lauridsen Løvenbalk til Tjele
gift med »den skotske kvinde« f  o. 1534-36
Knud Mogensen Løvenbalk til Kjellerup f  efter 1598
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Folkevisen om Benediks Knudsen
Stykvise og lidt usikre er de overleveringer, vi har om denne 
slægt, hvis spor kan følges op til slutningen af 1500-tallet 
(dog møder man en sjælden gang senere navnet Genete i jy
ske bondeslægter).

Ikke desto mindre er det fristende at afslutte denne beret
ning med en sagnagtig overlevering, folkevisen om Benediks 
Knudsøn og hans fæstemø. Den findes i tre danske adels
opskrifter fra o. 1630 og en færøsk version.

I en af de danske fortælles om den unge Benediks Knud
søn, som foruroliget af onde drømme, beslutter sig til at be
søge sin fæstemø, jomfru Mettelil, der er meget syg. Da han 
kommer til gården, står hans kommende svigerfar udenfor og 
nægter ham adgang: »min hu er på dig mod ( =  vred)«, si
ger han. Benediks tilbyder at udsætte brylluppet et år, da 
Mettelil hører, at hendes fæstemand er kommet til gården 
og beder sin mor om at se ham.

Det da svared hendes moder,
Hende randt tårer på kind:
»Aldrig lever du så god en dag,
Du hannem med øjen ser.«

Jomfru Mettelil døde i fruerstue .
Alt med så stor en ve;
Hendes fæstemand red så sørgende bort,
Han måtte hender ikke se.
Hun ville sig leve så gladelig.

I denne viseopskrift nævnes intet om, hvorfor Benediks 
afvises. (I andre mere udbroderede og måske yngre optegnel
ser fremstilles en historie om, at han har forført jomfruen, 
der dør i barselseng, hvorefter hendes mor giver et nyfødt 
tvillingepar til elskeren og driver ham af gårde.)

Men holder vi os til den enkleste overlevering, står tilhø
reren uvidende om årsagen til modviljen mod den unge Be
nediks Knudsøn. Bygger visen på en historisk kerne? Det i
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folkeviserne sjældne navn Benediks kan tyde derpå. I så til
fælde kan han have været en søn af den ulykkelige, arveløse 
Knud Mogensøn, og så er der en årsag til slægtens modvilje 
mod at knytte sig til en mand, hvis afstamning var usikker. 
Netop i slutningen af 1500-tallet strammedes regler og love 
for adelens ægteskabelige forhold. Intet kan dog siges derom 
med sikkerhed. Som en ensom og tragisk skikkelse står Be
nediks Knudsen i denne korte og knappe vise. Dette sagn 
kan således afslutte skildringen af den interessante begiven
hedsrække fra de egne, der i så høj grad har ydet deres bi
drag til historien og litteraturen.

Bent Østergaard, lærer. Adresse: Rundvangen 6, Glostrup.
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FELTTOGET I 1788

I 1773 havde kongen indgået en traktat med den russiske 
zar om gensidig assistance i tilfælde svensk angreb. Af
talen blev effektiv i juni 1788 efter et svensk angreb på Fin
land, der dengang var en russisk provins.

Et korps af den norske hær rykkede 24. september over 
den norsk-svenske grænse ind i Bohuslen, egnen nord for 
Göteborg. Kronprinsen, Frederik den Sjette, deltog selv i 
felttoget; i hans følge var major Horneman ved Det viborg- 
ske Infanteriregiment. -  Efter at nordmændene havde vun
det en mindre sejr i fægtningen ved Kvistrumbro, gik kamp
handlingerne i stå, bl. a. på grund af et diplomatisk indgreb 
fra engelsk-prøjsisk side. Den norske hær forlod dog ikke 
Sverige før i begyndelsen af november.

Også den danske hær forberedte sig på krig. Det viborg- 
ske Regiment indkaldte alt permitteret og værnepligtigt 
mandskab til møde den 8. september, og 14 dage senere mar
cherede regimentet til Aalborg.

Chefen for Det aalborgske Infanteriregiment, general
major Adam Gottlob von Moltke, var højstbefalende i 
Nordjylland. Under hans kommando stod Det aalborgske 
og Det viborgske Regiment, Jyske Dragonregiment og Sles
vigske Rytterregiment. De to infanteriregimenter slog lejr 
ved Sofiendal i Hasseris -  hvor generalen havde sit hoved
kvarter -  medens rytterregimenterne lå i og omkring Hals. 
Skanserne ved Fladstrand og Hals blev bemandet.

General Moltke og hans stab havde en travl tid. Ikke 
alene forberedte man sig på at forsvare Nordjylland -  man 
var især beredt på at imødegå en svensk landgang mellem 
Fladstrand og Hals -  men man planlagde også en overførsel 
af Moltkes korps til Norge eller til Sjælland.



126 Småstykker

General Moltke havde fået særlige beføjelser, og de blev 
flittigt benyttet. Der blev rekvireret trænkuske, heste og for
syninger; alle havgående skibe i Limfjorden blev beslaglagt, 
og der blev sendt korn til den norske hær.

Da mange af landsoldaterne var mødt uden komplet 
mundering, pålagde generalen godsejerne omgående at skaf
fe deres soldater de manglende sager -  og det var ikke små
ting. Af 73 landsoldater fra Aalborg amt, der hørte til Det 
viborgske Regiment, manglede næsten alle ét, nogle sågar 
to par sko -  de må være stillet i træsko -  og adskillige mang
lede skjorter, kitler og strømper m. m. Kun én mand mødte 
med fuld udrustning!

Nogle dage senere bestemte generalen, at godserne for hver 
to mand skulle levere et uldent tæppe, »teltdækken«, der 
skulle være mindst 274X272 alen; tæpperne måtte gerne 
være brugte, men ikke luvslidte, og slet ikke hullede. -  Det 
ser ud til, at generalen forudså alt.

Det var et koldt og regnfuldt efterår, så regnfuldt at vejen 
til Hals flere steder var ufremkommelig, og sidst i septem
ber bestemte general Moltke, at hele brigaden, der hidtil 
havde ligget i telte, nu skulle indkvarteres. Fra 10. oktober 
lå Det viborgske Regiment i kvarter med den ene musketer
bataljon i Aalborg, den anden i Hasseris, Sofiendal og en del 
af Frejlev sogn; grenaderkompagnierne lå i Sønder- og 
Nørholm sogne.

Det er ganske interessant at se, hvorledes forsyningstjene
sten virkede. Da generalen havde bestemt, at der skulle leve
res tæpper til soldaterne, blev der sendt rekvisitioner til amt- 
mændene. På amtskontorerne blev der udfærdiget 15-20 ens
lydende skrivelser, hver til en gruppe på 4, 5 eller 6 gods
ejere. Disse breve blev sendt med ekspresbud til den første 
godsejer i hver gruppe med pålæg om ved dag som ved nat, 
og inden 2 timer, at viderebringe skrivelsen til det næste 
gods. Hvert gods påtegnede skrivelsen, der af det sidste gods 
i rækken blev returneret til amtskontoret.

Brigadens rekvisitioner på indkvartering, brød og fourage 
m. m. gik ad andre kanaler. Her skrev brigaden til land- og 
krigskommissærerne, der derefter pålagde amtstuerne -  ikke
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amtskontorerne -  at levere det ønskede og at stille bønder
vogne til rådighed for transporterne.

Den 30. oktober opløstes brigaden, og hjemmarchen til 
Viborg, der varede 3 dage, begyndte. Skønt regimentet ef
terlod et depotkompagni i Aalborg, der bl. a. tog sig af syge 
soldater, måtte sognene på de 3 marchruter, som regimentet 
benyttede, stille ikke mindre end 77 bøndervogne til trans
port af regimentets depotsager og reserveammunition, samt 
til kompagniernes telte og reservemundering m. v.

Regimentets egne køretøjer og kanoner havde forspand af 
udskrevne heste. Fæstebonden Christen Andersen skriver 4. 
oktober i sin dagbog, at »da maatte vi bønder i heele landet 
yde en styk kusk af 90 td.er har(t)korn og en styk hæst af 
51. td.er.« Christen Andersen omtaler ikke, hvornår kuske 
og heste kom hjem igen. Af en skrivelse i stiftamtmandens 
arkiv fremgår, at Viborgregimentet først et stykke ind i no
vember skulle tilbagelevere »de af landet lejede heste«, og at 
regimentet havde ikke mindre end 300.

I dagene før regimentet forlod Viborg for at marchere til 
Aalborg, blev 4 af de hvervede soldater gift i domkirken. 
Det kunne tyde på, at man har regnet med, at regimentet 
skulle langt hen og blive længe borte.

Under opholdet i Aalborg blev en af regimentets soldater 
gift. Det var Lars Jensen Kulegaard fra Liid, der i juli var 
blevet trolovet i sit hjemsogn. Af den ene eller den anden 
grund mødte hans trolovede, Kirsten Christensdatter, op i 
Aalborg, og den 19. oktober blev de viet i Set. Budolfi.

Fra samme kirke blev mindst to af regimentets landsolda
ter begravet sidst i oktober og først i november; dødsårsagen 
er ikke oplyst -  måske har det lange lejrophold i det fugtige 
efterårsvejr skylden. P. P. Schroeder.
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HVORDAN BLEV MAN GAMMELMANDSSØN?

Det sidste bidrag, som lokalhistorikeren, overofficiant 
N. P. ]. Munk nåede at aflevere til redaktionen inden sin 
død i 1977, var nedenstående lille stykke. Baggrunden for 
historien skal søges i den berømte forordning af 20. juni 
1788 om stavnsbåndets ophævelse. Her hedder det i $ 22, 
at så længe der findes andet dygtigt mandskab i distriktet, 
kan bl. a. en gammel gårdmands eneste søn, eller blandt 
flere sønner den, som forældrene ønsker, slippe for at blive 
udskrevet til soldat.

Før gennemførelsen af den almindelige værnepligt hvilede 
denne byrde udelukkende på landbostanden, men man var 
klar over, at det var afgørende, at alle landbrug kunne hol
des i gang, og så var det, at man opfandt begrebet gammel
mandssøn.

Hvis nemlig en gårdbruger var blevet for gammel og 
skrøbelig til selv at magte arbejdet på gården, og den søn, 
der i hans sted måtte tage skrubbet, blev udskrevet til sol
dat, så kunne han få ham erklæret for gammelmandssøn, så 
udskrivningspasset blev annulleret.

Dette kunne naturligvis kun gælde én af sønnerne; de an
dre måtte pænt møde.

Og hvordan bar man sig så ad?
Jo, min bedstefar blev taget til soldat og fik et udskriv

ningspas lydende på, at han var udskrevet til soldat på 8 år 
og skulle møde på kasernerne på Christianshavn.

Så tog oldefar affære. Han fik optaget et tingsvidne, der 
lød således:

Franz Frederik Vilhelm v. Biilow.
Hans kongelige Majestæts Herredsfoged og Skriver i 

Fjends-Nørlyng Herreder.
Gjør vitterligt: at Aar 1825 Tirsdagen den 22 Februar 

blev Fjends-Nørlyng Herreders Ret sat paa Viborg Raadhus
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og Retten administreret af den ordinaire Dommer og Skri
ver Kammerjunker, Herredsfoged v. Bülow i Overværelse 
af Stokkemændene Schandorph, Højevitz, L. Torp og G. 
Høberg. -

For Retten mødte Gaardmand Jacob Jensen Navntoft, 
som fremstillede de 2de Mænd Lars Jørgensen og Niels An
dersen, Boelsmænd af Navntoft, til Vidnesbyrds Aflæg om 
at Citanten er en svag Mand, der ej selv kan drive sin 
Gaard. -

Som 1ste Vidne fremstod Lars Jørgensen, der paa lovlig 
Maade blev eed fæstet, og under sin aflagte Eed forklarede: 
at han har kjendt Citanten fra dennes Barndom af og er det 
Vidnet bekjendt, at denne i de sidste Aar har været saa svag, 
at han ikke selv har kunnet udholde at følge sin Plov, men 
har maattet overlade saadant til Andre. Citantens Svaghed 
ytrer sig fornemmelig i Knæerne ligesom han ogsaa har et 
svagt Bryst. Vidnet har som Nabo til Citanten havt Lejlig
hed til at overbevise sig om at den angivne Svaghed virkelig 
existerer og at han er ubeqvem til al Bondearbejde der kræ
ver Anstrengelse.

Oplæst og ratihaberet, demitteret.
Som 2det Vidne fremstod Niels Andersen, der under sin 

aflagte Eed forklarede sig overensstemmende med forrige 
Vidne med Tilføjende at Citantens Svaghed er Vidnet til
deels bekjendt efter hans eget Sigende og hans svagelige Ud
seende.

Oplæst og ratihaberet, demitteret. -
Tingsvidnet sluttet. -
Til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Fjends-Nørlyng Herreders Contoir i Viborg den 22 Fe

bruari. 1825. F. Bülow. L. S.
(Loco sigilli = i seglets sted)

Omkostningerne ved at få tingsvidnet optaget løb op i 
fire rigsbankdaler, fem mark og fire skilling sølv. Bl. a. 
skulle de to vidner hver have en godtgørelse på 2 mark og 
4 skilling.
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Så kunne bedstefar lægge udskrivningspasset ad acta -  
hvad han gjorde. Det eksisterer endnu. Så var han altså 
gammelmandssøn og kunne blive hjemme og passe gården. 
Den ejes og drives nu af en sønnesøns søn.

Hvordan det gik bedstefars brødre, har jeg ikke under
søgt, men de har jo måttet møde, såfremt de er blevet ud
skrevet. N. P. ]. Munk.
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OM VIBORG STIFTS ØSTGRÆNSE

Adskillige historikere har i tidens løb fremstillet de jyske 
bispedømmers udstrækning ud fra den antagelse, at bispe
dømmerne principielt var defineret af de gamle sysler. Des
værre for denne teori er for eksempel grænsen mellem de to 
ældste bispedømmer, Slesvig og Ribe, i den stærkeste mod
sætning til både syslers og herreders grænser (se Ribe Bispe
sæde, 1948, s. 247 ff.).

Da man gjorde sig klart, at syslernes indordning under 
bispestolene ikke var uden undtagelser, brugte man det fak
tum, at de 4 herreder mellem Randers og Mariager fjorde 
hørte til Århus stift, som et eksempel på undtagelser fra den 
tidligere fastholdte regel. Ordningen viste jo, at Ommer- 
syssels syv herreder var delt sådan, at de 4 østligste lå under 
Århus bisp, de 3 mod vest under Viborg.

Ordningen belyses af de bevarede brevtekster fra middel
alderen, hvoraf det fremgår, at der 24/1 1309 fandtes en 
provst over »Ommersyssel« =  de 4 herreder; han var År
husbispens provst; området hørte altså dengang under Århus 
stift. -  De ældre bevissteder fra 1263, 1271, 1277 og 1282 
kan ikke være afgørende, da man ikke af dem får noget at 
vide om Århusbispens administrative ret i området.

Som anført i artiklen om Set. Kjeld, før i bogen side 9, 
er der i Stadfeldt: Randers Byes Beskrivelse, s. 6, bevaret 
en brevtekst fra maj 1484, hvori 60 Viborg-borgere, på op
fordring af Viborgbispens official (kontorchef), bevidner, 
at Randers by og de 4 herreder aldrig var afstået, men kun 
bortpantet, til bispen i Århus. Severinsen -  i Viborg Dom
kirke med Stad og Stift, 1932 -  afviser, ligesom andre histo
rikere har gjort, brevets påstand, og det var der god grund 
til, da man næsten kun fra denne tekst kan slutte sig til her
redernes tilknytning til Viborg, og da teksten kun kendes i 
dette sene tryk, hvis rigtighed vi ikke kan kontrollere.
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Imidlertid findes der i Kolderup-Rosenvinges Gamle Dan
ske Domme III, s. 238 ff., en kongelig rettertingsdom af 12/6 
1574. Den er et led af en omfattende sag, der førtes mellem 
ærlig og velbyrdig mand og strenge ridder hr. Jørgen Lykke 
til Overgård og kongelig majestæts befalingsmand på Hald, 
ærlig og velbyrdig mand, Niels Jonsen (Viffert), på kongens 
og den Brorstrup-Haverslev-Ravnkilde sognepræsts vegne.

Sagens dokumenter er afskrevet i Viborg stiftsbog over 
præstekald 1690 (C 2 -  101), side 691-729, og de oplyser 
blandt andet, at sagen er opkommet ved, at Jørgen Lykke 
(16/4 1565) af kongen havde fået tilskødet en afgift af 
Ravnkilde annexpræstegård; hr. Jørgen mente, at gården 
var en kirkegård, at den altså efter de almindelige regler 
skulle yde ham fuld »herlighed«, men naturligvis ikke korn
skylden. -  »Hele herligheden« var penge, skovsvin og gæ- 
steri samt ret til stedsmål ved indfæstning, sagefald og ægt 
og arbejde, og derfor havde han forhøjet afgiften af gården, 
og derfor havde bonden klaget til sin »jorddrot«, præsten, 
som havde ladet klagen gå videre til sin verdslige overord
nede, lensmanden på Hald.

Gården var altså en præstegård, ikke en kirkegård, og det 
bevistes på tinge, at ingen fæster af gården nogensinde hav
de gjort ægt og arbejde til andre end til sognepræsten for de 
tre sogne, som boede i Smorup fra 1281 til 1875. -  Sagen 
blev fra Års herredsting appelleret til Viborg landsting og 
derfra til kongens retterting, hvor den endelige dom altså 
faldt 12/6 1574 på Københavns slot; Jørgen Lykke tabte 
sagen, og derefter måtte kongen udlægge ham en anden gård 
i stedet for Ravnkilde præstegård (Kronens skøder 3/6 
1578).

I rettertingsdommen citeres bl. a. Niels Jonsen Vifferts 
redegørelse, hvori han oplyser »at før biskop (Niels) Globs 
tid (1478-98), da havde præsterne deres præstegårde aldeles 
fri udi Viborg stift; men der han ville igenløse fra Århus 
nogen herreder, som did fra Viborg stift var pantet, skulle 
han have begæret af præsterne i stiftet, at de ville låne (fore
løbig yde) ham herligheden »ved en tid lang« af de præste
gårde, som de ikke selv iboede, hvilket efter hans begæring
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og skulle være sket, og han dem (afgifterne) i sin tid haver 
beholdt. Men efter hans tid er der nogen der i stiftet bleven 
fri igen, og somme af præsterne haver bekommet deres fri
hed, somme noget deraf og somme intet andet end alene 
skylden og tienden. Så haver samme præstegård i Ravnkilde 
siden stedse efterfulgt præsten med skyld, tiende, ægt og 
arbejde ...«.

Dette vidnesbyrd om de 4 herreders gamle tilknytning til 
Viborg stift, der er afgivet for offentligt forum af en an
svarlig kongelig befalingsmand i en sag, der intet har med 
herrederne selv at gøre, må stå til troende.

Det må derfor fastslås, at Randers by og Onsild, Gerlev, 
Nørhald og Støvring herreder engang har været dele af Vi
borg stift, og at en bisp i Viborg før 1309 har pantsat den 
biskoppelige myndighed og de dertil hørende indtægter til 
kollegaen i Århus. Henning Paulsen.



TOHAN HVIDTFELDT 
1908-79

Med udgangen af året 1978 fratrådte rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidt- 
feldt embedet som chef for statens arkivvæsen, som han havde beklædt 
i 15 år, efter at han den 12. december under stor opmærksomhed havde 
fejret sin 70-års fødselsdag, markeret først og fremmest ved udsendelsen 
af et fornemt festskrift, bag hvis udgivelse stod arkivvæsenet og en 
række af de historiske organisationer, han havde været knyttet til. 
Hvidtfeldt havde allerede på det tidspunkt været syg i lang tid, og han 
døde mindre end et halvt år senere, den 2. maj 1979.

Johan Hvidtfeldt var købmandssøn fra Vejle, blev 1926 student fra 
sin fødebys gymnasium og 1932 cand. mag. i historie og engelsk. I 1935 
begyndte han sin arkiv-løbebane ved Landsarkivet i Åbenrå, og han 
oplevede her en række rige og arbejdsfyldte år, der var med til at be
stemme retningen af hans interesser og hans virke til hans sidste dage. 
I 1943 blev han forflyttet til Rigsarkivet, men efterfulgte allerede i 
1945 Svend Aakjær som landsarkivar i Viborg. I 1963 blev han rigs
arkivar, atter som efterfølger for Svend Aakjær, og samme år kunne 
han ved Århus Universitet forsvare sin store doktorafhandling, »Kam
pen om ophævelsen af livegenskabet i Slesvig og Holsten 1795-1805«, 
hovedværket i et utroligt omfattende og vidtspændende historisk for
fatterskab.

»Dette er de korte, ydre data, men bag dem ligger et livsværk langt 
ud over det sædvanlige -  som arkivmand, som forsker, historieskriver 
og som organisator«, således som det er formuleret i en nekrolog over 
Hvidtfeldt. Her skal inden for Hvidtfeldts indsats som arkivmand alene 
peges på de omfattende interne reformer, han fik gennemført på Lands
arkivet i Viborg, og på den store, hårdt tiltrængte nybygning til Lands
arkivet, som han gennem år arbejdede for, planlagde og fik rejst og ta
get i brug, inden han forlod Viborg.

Hvidtfeldt og hans familie faldt sjældent godt til i Viborg, han fik 
en stor vennekreds, og han ydede i de 17 år her på en lang række om
råder en værdifuld og meget påskønnet indsats, således inden for Viborg 
Rotaryklub og i »Turistforeningen for Viborg og Omegn«, af hvis be
styrelse han blev medlem 1951, og hvis initiativrige formand han var



1953-57. I særdeleshed huskes hans indsats som medarrangør og med
virkende ved de sagnomspundne Viborg-dage i begyndelsen af 1950’erne 
og hans medvirken ved genopførelsen af E Bindstouw i Lysgård i 1952.

Helt centralt i Hvidtfeldts virke som historiker, organisator og skri
bent var fra de unge år lokalhistorien, og ingen faghistoriker har vel 
som han gjort sig fortjent af dansk lokalhistorie, først og fremmest som 
medlem af styrelsen for »Dansk historisk Fællesforening« gennem mere 
end 20 år (sekretær fra 1946, formand fra 1950-66 og ved sin udtræden 
1968 æresmedlem), som medredaktør af fællesforeningens tidsskrift, 
Fortid og Nutid, 1946-71, som initiativtager til en lang række af dens 
skrifter og ikke mindst som redaktør af og hovedbidragyder til »Hånd
bog for danske lokalhistorikere«, der udkom 1952-56.

Det er på den baggrund helt naturligt, at Hvidtfeldt også kom til at 
yde en betydelig indsats inden for det historiske arbejde i Viborg og på 
Viborg-egnen, markeret ved treklangen: museum -  historisk samfund -  
lokalhistorisk arkiv. Han var en af initiativtagerne til og fra oprettelsen 
i 1947 til sin bortrejse, som næstformand i styrelsen, en af de drivende 
kræfter i arbejdet i og for Viborg byhistoriske Arkiv, nu Lokalhistorisk 
Arkiv for Viborg Kommune, han var 1948-56 næstformand i Historisk 
Samfunds styrelse og medredaktør af Fra Viborg Amt 1949-54, og han 
var 1952-56 en meget aktiv formand for Viborg Stiftsmuseum.

Hvidtfeldts historiske arbejder vedr. Viborg og Viborg amt er da også 
talrige og væsentlige. Allerede i 1933 skrev han om Avnsbjerg i Fra Vi
borg Amt, og han har senere bidraget til årbogen med adskillige artik
ler, anmeldelser og nekrologer. Hans betydeligste bidrag til Viborgs hi
storie er vel det store indledende afsnit om byens historie indtil 1660 i 
første bind af Viborg Købstads Historie, der kom i 1940, men også hans 
store afhandling om Viborg Tugthus i 1700-årene i Jyske Samlinger 1950 
er central. Mest læst er dog nok hans fine, lille bog, Gennem Blichers 
land til bispestaden Viborg, med tegninger af Sv. E. Ihle, som Viborg 
Papir Comp. udsendte 1955 som pendant til hans gode ven, Otto von 
Spreckelsens Viborg Vandring fra 1950, og som flere gange er genudgi
vet af Lokalhistorisk Arkiv, senest i 1975. En sidste kærlighedserklæring 
til Viborg og Viborg-egnen skulle blive årgang 1977 af Turistårbogen, 
som han fra 1965 til sin død redigerede og til dels selv skrev for Sam
virkende danske Turistforeninger: Landet omkring Viborg.

Hvidtfeldt var i sine velmagtsdage, og ikke mindst som man kendte 
ham i Viborg-årene, noget af en renæssance-skikkelse, forrest i arbejde 
og fest, idérig, fuld af initiativ og utrættelig i arbejdet som arkivmand 
og på alle de poster, han gennem årene bestred, lykkelig i sin forskning 
og ved sit skrivebord, munter og frodig i den beskedent tilmålte fritid, 
han undte sig, afholdt og påskønnet i venners og arbejdsfællers kreds. 
Sørgeligt kun, at hans seneste år skulle blive så svære, og at han ikke 
skulle opleve det otium, samlet om forskning og forfatterskab, han 
havde set hen til.

Den, der skriver disse linier, vil i taknemlighed bevare mindet om 
mere end 40 års samarbejde og venskab med Johan Hvidtfeldt.

Aage Bonde.
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Formandens beretning ved Historisk Samfunds generalforsamling i 
Sortebrødrehus 26. april 1979:

Det år, som vi i aften skal aflægge regnskab for, vil først og frem
mest blive husket som det år, hvor vores samfund fyldte 50 år. Derfor 
vil det også være rimeligt, at jeg begynder med at nævne dette, selv om 
jubilæet først faldt sidst på 1978, nemlig 20. november. Det kan vel al
tid være et åbent spørgsmål, hvor meget man skal gøre ud af et jubilæ
um af en art som vores, men i bestyrelsen har det næsten instinktivt -  
fornemmer jeg -  været en enig holdning om, at jubilæet skulle være en 
slags forlængelse af samfundets almindelige virksomhed og ikke et for
søg på at puste os op til noget større, end vi er. Og jeg vil i hvert fald 
mene, at det lykkedes så nogenlunde at holde denne målsætning, så at 
det, der er det bærende i vores almindelige liv, også blev det her, nem
lig at vi først og fremmest markerede os gennem årbogen. Jeg har tid
ligere sagt noget om denne årbog, og det skal jeg ikke gentage i dag, 
men kun udtrykke min glæde over den, både med hensyn til stof og 
kvalitet og med hensyn til det gode, at forfatterkredsen til denne årbog 
blev hentet fra samfundets egen medlemskreds. Vi har da også haft den 
glæde, at årbogen er blevet godt anmeldt, og at vi gennem den har fået 
en del nye medlemmer. Derfor må jeg også slutte min omtale af den 
med en tak til vores redaktør og de to øvrige bidragydere fra samfun
det for en god og stor indsats. På selve dagen holdt vi møde i Østre 
skoles festsal, og her var det da også naturligt, at det blev Viborgs 
historie, som kom til at stå i centrum gennem Levin Nielsens levende, 
spændende og fantasirige foredrag. Ved en efterfølgende sammenkomst 
for en mindre kreds fik vi både givtige og morsomme gaver: 1000 kr. 
fra Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger, som var repræsen
teret ved sin formand, 1000 kr. fra Sparekassen i Viborg, og fra Back- 
hausens bogtrykkeri den første regning for årbogen, fra 1929. Vi har 
ikke haft grund til at fortryde, at den første bestyrelse valgte dette 
bogtrykkeri. Mandagen efter holdt vi igen møde på Østre skole, hvor 
museumsinspekør H. Madsen fra Århus fortalte om det ældste Århus, 
og bagefter havde vi et hyggeligt kaffebord med de ikke særligt mange 
medlemmer, der var mødt frem igennem snefoget, som lukkede mange 
veje, og her sluttede vi af med at nyde bryggeriet Odins jubilæumsgave: 
bayersk øl på flasker, der var etiketteret med Odins flaskeetiket fra 
1928 -  en gave fra bogtrykkeren.

Af årets øvrige aktiviteter skal jeg nævne, at vi begyndte året med et 
foredrag i februar. Her fortalte museumsinspektør le Fevre, Skive, om 
hedemaleren Hans Smidth. Måneden efter havde vi sammen med mu-
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INDTÆGTER:

Kontingent ................................................................................  27.189,00
Bogsalg ........................................................................................  11.587,70
Annoncer .........................................................................................  5.650,55
Renter .............................................................................................  2.050,71
Diverse (gaver) .............................................................................  2.000,00

Tilskud:

Kulturministeriet 1977 .................. ............  3.100,00
Viborg Amt 1978 .......................... ............  1.300,00
Kulturministeriet 1978 .................. ............  2.800,00
Viborg kommune 1978 .................. ............  6.700,00 13.900,00

62.377,96

Tilgodehavende moms kr. 5.066,00.
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UDGIFTER:

Trykkeri .................................................................................... 52.649,73
Honorarer ................................................................................ 4.666,50
Moms ........................................................................................  1.277,00
Porto ........................................................................................  4.577,80
Møder og rejser ........................................................................ 3.543,60
Tryksager .................................................................................... 2.408,64
Diverse ........................................................................................  1.487,16
Kontingent ................................................................................ 918,00

71.528,43

Balance:
Overført fra sidste års regnskab ...................................  43.097,83
Indtægter ............................................................................ 62.377,96

105.475,79

Overført til næste års regnskab:
Kontant ...................................................  284,40
Giro ...........................................................  3.208,33
Bank ...........................................................  30.454,63 33.947,36

Udgifter .................................................................................... 71.528,43

105.475,79

Viborg, den 1. februar 1979.

Undertegnede revisorer har dags dato revideret regnskabet for perioden 
1/1-31/12 1978. Kassebeholdningen kr. 284,40 var til stede. Girobehold
ningen kr. 3.208,33 og indestående i Sparekassen kr. 30.454,63 er af
stemt. Kassebogen er afstemt med foreliggende bilag. Regnskabet har 
i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.

Viborg, den 24. april 1979.

Finn Bertel Henning Skov
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seet en foredragsaften, hvor Holger Kapel fortalte om udgravningerne 
i Bahrain. I april havde vi generalforsamling, hvor arkivar Hans H. 
Worsøe holdt foredrag om amtsinddelingen af Danmark og dens for
løbere. En morsom og spændende aften, hvor både de store oversigter 
og små hverdagstræk kom til at understrege, at der var tale om en le
vende administrationsform, som jo også kom til at bestå i 150 år.

Vores udflugt bevægede sig rundt i egnen nordøst for Viborg med 
Hvolris som hovedmålet, og vi var begunstiget af godt vejr, og det gæl
der om denne tur, som om vore øvrige møder, at vi kun har kunnet 
være tilfreds med fremmødet.

Dette vil jeg gerne slutte denne beretning med at sige tak for, og 
samtidig vil jeg rette en stor tak til mine medarbejdere inden for besty
relsen. De har i ganske særlig grad i 1978 trukket et stort læs, men de
res lyst og interesse for vores fælles forening kan både medlemmerne og 
jeg kun udtrykke stor taknemmelighed for.
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LOKALHISTORISK ARKIV FOR VIBORG KOMMUNE

Lokalhistorisk Arkiv har igen i afvigte år fået sit navn slået fast i of
fentlighedens bevidsthed gennem en stærkt påskønnet udstillingsvirk
somhed, der bl. a. har den fordel, at en del af de på arkivet beroende 
ting bliver præsenteret for en større kreds. For hver udstilling har der 
kunnet konstateres voksende interesse for folk til at støtte arkivets ar
bejde med indsamling af billeder og andre opbevaringsværdige ting.

I anledning af Viborg Bagermesterforenings 100-års jubilæum den 10. 
marts 1979 holdtes en reception i Palæ, og Lokalhistorisk Arkiv bidrog 
til lokalets udsmykning med nogle tavler, på hvilke gamle fotografier, 
avisudklip m. v. fortalte væsentlige træk om bager-erhvervets udvikling 
med præsentation af mange af de mænd, der har været med til at præge 
denne udvikling.

En måned senere, den 10. april, holdt Viborg Borger- og Håndværker
forening 125-års jubilæum, i hvilken anledning Lokalhistorisk Arkiv ar
rangerede en halv snes store tavler til illustration af foreningens virk
somhed gennem årene. Bl. a. var man i stand til at bringe portrætter af 
samtlige formænd igennem de 125 år -  en detalje i det samlede udstil
lingsbillede, der vakte særlig opmærksomhed, fordi den på en meget 
håndgribelig måde understregede betydningen af, at Viborg kommune 
har en institution, der værner om de lokalhistoriske minder.

Dansk Arbejdes Viborg-afdeling passerede i september 1979 sin 
70-årsdag, og bestyrelsen besluttede at markere jubilæet bl. a. ved en ud
stilling i et stort, tomt forretningslokale på Nytorv. Lokalhistorisk Ar
kiv blev anmodet om assistance og bidrog med 12 tavler, der fortalte 
om handel og industri i Viborg i det forløbne åremål med special
udstillinger om et antal gamle og et tilsvarende antal af nye virksom
heder i Viborg. Udstillingen var tilgængelig i en halv snes dage og blev 
set af adskillige hundrede mennesker.

Tre af tavlerne kunne ved en lettere ændring af kompositionen an
vendes til arkivets fjerde, store udstillingsaktivitet, nemlig deltagelse i 
et større arrangement i Københavns rådhus’ hal i anledning af 40-års 
jubilæum i De samvirkende Hjemstavnsforeninger. En fjerde tavle for
talte om Viborg Hjemstavnsforenings store arrangement i sommeren 
1947, da et hundredtalligt selskab af tidligere viborgensere var på besøg 
i deres gamle by. Udstillingen fik en fornem placering i rådhushallen og 
gav de besøgende et godt indtryk af, hvad Lokalhistorisk Arkiv kan 
præstere.
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Er det ikke et flot par, der her präsenterer sig? Billedet findes på Lokal
historisk Arkiv i Viborg, men hvor stammer det fra?

Arkivets udstillingsvirksomhed i 1979 afsluttedes med en mindre spe
cialudstilling i Tapdrup forsamlingsbygning som supplement til en sam
menkomst arrangeret af menighedsråd og borgerforening med foredrag 
af arkivar Paul G. Ørberg.

Arkivet har i årets løb haft besøg af adskillige studiegrupper, bl. a. fra 
arkitektskolen i Århus, udsendt til Viborg for at gøre studier til for
skellige specialeopgaver. Flere skoler har sendt elevhold til arkivet for at 
indhente oplysninger til løsning af stileopgaver m. v.

Blandt de modtagne arkivalier indtager afdøde overofficiant N. P. J. 
Munks efterladenskaber en særlig stor plads. Munk var en udpræget 
samlernatur, og hans sønner har efterhånden overladt arkivet flere 
store kasser med breve, kopier, avisartikler, billeder, manuskripter m. m. 
-  med meddelelse om, at der er mere endnu, som vil blive afleveret, 
efter at de mest personlige ting er sorteret fra.

Arkivet har kunnet medvirke til to udsendelser i fjernsynet, bl. a. en, 
der handlede om »De stærke jyder«, hvor der var brug for billeder fra 
det gamle tugthus. Den 17. oktober 1979 sendtes cn skildring af arbej
det med opførelsen af Tangeværket omkring 1920, og her kunne arkivet
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stille til rådighed en vigtig samling af fotografiske plader, hidrørende 
fra fotograf Carl Joh. Zachos atelier.

Viborg Stifts Folkeblad har af pladshensyn besluttet at opgive fortsat 
opbevaring af et stort antal pakker med løs-eksemplarer af bladet helt 
tilbage til midten af 20’erne. Lokalhistorisk Arkiv tilbød at foretage 
flytningen af pakkerne, og de gamle aviser er siden -foreløbig indtil 
året 1955 -  blevet gennemgået med henblik på at øge arkivets samling 
af bladudklip af artikler, reportager m. v. -  et arbejde, der er kommet 
ikke blot arkivet i Viborg til gode, men som på tilsvarende måde har 
leveret udklipsmateriale til de lokalhistoriske arkiver i Tjele og Møl- 
drup kommuner foruden det nyoprettede Blicheregnens Museum i Thor
ning.

Fra Kreditforeningen i Viborg modtog arkivet en henvendelse, om 
arkivet var interesseret i at modtage to jernskabe med brandsikre bokse. 
Kreditforeningen havde som følge af installation af andre faciliteter 
ikke længere brug for skabene, og Lokalhistorisk Arkiv tog med stor 
taknemlighed imod gaven, der betyder, at arkivet nu i sine egne lokaler 
kan opbevare særlig værdifulde arkivalier, der hidtil har optaget plads 
i Centralbibliotekets boksrum.

Blandt arkivets seneste aktiviteter kan nævnes en affotografering på 
farvefilm af tegningerne i den bog på Landsarkivet, der rummer murer
mester og blytækker Chr. Gullevs omfattende bidrag til Viborgs histo
rieskildring -  en bog, som det utvivlsomt ville være af stor betydning 
for alle historisk interesserede at få foretaget en afskrift af med hen
blik på udsendelse som publikation.

BJERRINGBRO KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV

Lokalhistorisk Arkiv, Bjerringbro, har næsten fra starten lidt under 
pladsmangel, idet det har til huse i et ca. 8 m2 stort -  ganske vist 100% 
brandsikret -  rum i bibliotekets kælder. Nu lysner det imidlertid med 
hensyn til plads, da kommunalbestyrelsen i år har bevilget et tilstødende 
lokale, der er 4-5 gange så stort.

Arkivet er tilgængeligt for offentligheden hver tirsdag og torsdag fra 
kl. 16-18, men den anden torsdag i hver måned samles 15-20 menne
sker til aftenmøde, hvor der arbejdes med gamle arkivalier, som f. eks.
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slægtsforskning, lokalt avisstof og gårdhistorie m. m. Det kan nævnes, 
at Lee sogns gårde netop er færdigbehandlet i år, og Sahl, Gullev og 
Vindum sognes er under arbejde.

Af andre aktiviteter kan fremhæves indtalte bånd af ældre mennesker 
om byerne Bjerringbro og Rødkærsbro i gamle dage, og endvidere har 
arkivet bidraget til 2 udstillinger, arrangeret af fotograf Sørensen og 
Nørgårds Højskole, Bjerringbro.

Alt i alt må man sige, at arkivet har været omfattet med stor inter
esse i befolkningen og har modtaget mange gamle billeder og arkivalier 
af forskellig slags både som gave og depositum.

LOKALHISTORISK ARKIV, HVORSLEV

Arkivets arbejde har været præget af, at det er nystartet. Arkivet har 
til huse i den nedlagte Thorsø Forskole, som tillige er rammen om 
Thorsø Bibliotek.

I forbindelse med en udvidelse af biblioteksarealet er der en lille om
bygning under projektering. Der vil i forbindelse hermed blive indrettet 
brandfrit rum m. v.

Da arkivet som sådan endnu er i sin vorden, har samarbejde med 
skoler og foreninger selvsagt været meget begrænset.

Det, man mest har koncentreret sig om, er at få det nedsatte arbejds
udvalg til at fungere samt at få gang i afleveringerne til arkivet. Det 
har været glædeligt at konstatere, at der trods det sene starttidspunkt 
stadig findes særdeles meget bevaringsværdigt materiale i de lokale be
boeres gemmer, og at man gerne ser dette bevaret for eftertiden. Der er 
bl. a. afleveret flere foreningsarkiver f. eks. for Thorsø Afholdsforening 
fra dens start til nedlæggelse. Desuden er der afleveret regnskabs- og 
forhandlingsprotokolmateriale fra det nu nedlagte Thorsø mejeri fra 
start til nedlæggelse.

Den daglige drift varetages af Kr. Boje Pedersen, GI. Tungelundvej 2, 
8881 Thorsø. Der afholdes månedlige møder i arbejdsudvalget, hvor 
man registrerer, ordner aviser m. v.

Der er anskaffet kassettebåndoptager, så interviews er en mulighed.
Økonomisk er arkivet underlagt det kommunale budget med en selv

stændig konto for arkivet. Denne er ikke særlig stor, men da alt arbejde 
udføres vederlagsfrit, kan det gå.
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LOKALHISTORISK ARKIV I KARUP

Lokalhistorisk Arkiv i Karup blev en kendsgerning ved overtagelse af 
og indflytning i et hus, beliggende Østergade 23, Karup, som hidtil 
havde været bolig for skiftende baneformænd ved Karup station.

Indflytning i og overtagelse af huset fandt sted ca. 1. maj 1979, og 
dermed kunne flere års forarbejde samles under ét og videreføres efter 
faste retningslinier. Arkivet overtog fra starten en del materiale, som 
gennem årene var samlet af flere interesserede. Således havde ledende 
bibliotekar, fru Birthe Ellermann, Karup, allerede i tidligere ansættelse 
som bibliotekar på Flyvestation Karup samlet betydelige mængder ud
klip fra de lokale aviser, og disse suppleret med overtagelse af en ne
gativsamling har givet arkivet et værdifuldt materiale.

Bygningen, som nu huser arkivet, skønnes at kunne dække det plads
behov, som måtte opstå inden for de nærmeste år. Det har været muligt 
at indrette et udmærket, egentligt kontor for arkivets leder, og der
foruden er tidligere køkken ændret til arbejdsrum og lagerrum, hvor 
arkivmaterialer kan rengøres og opsorteres osv., og husets førstesal er 
forbeholdt en kommende læsesal eller lignende, hvor gæster kan opholde 
sig uden at forstyrre eller blive forstyrret.

Karup kommune er meget historisk præget af Karup by med dens 
kirke og helligkilde og med erindring om tidligere storhedstid med klo
ster og undergørende vand, og med Flyvestation Karup som vestlig nabo 
og kolonistområderne Haurdal og Grønhøj m. v. mod øst lægges der 
megen vægt på indsamling af materialer og autentiske oplysninger over 
disse emner samt dertil naturligvis alt vedrørende udviklingsårene frem 
til nutiden.

Som leder af arkivet og eneste personale er ansat tidligere social
inspektør i Karup Arendt Nielsen. Ansættelsen er fuldtids.

Det er planlagt, at der skal nedsættes et tilsynsråd, som bl. a. skal til
sigte at give dækning af lokale områder inden for kommunen.

MØLDRUP KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIVER

Under Møldrup kommunes kulturelle udvalg blev der i vinteren 1977/78 
nedsat et arkivudvalg til at varetage de lokalhistoriske opgaver i kom
munen. Der blev udarbejdet vedtægter, og arkivar ansattes.

Hovedarkivet, som har til huse på Administrationsbygningen i Møl
drup, startede sin virksomhed marts 1978. I hovedarkivet opbevares
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samtlige kommunale arkiver, og her opbygges en fælles registrering for 
hele kommunen.

Der blev desuden oprettet 2 støtteforeninger, 3 distriktsarkiver og 6 
arbejdsgrupper til varetagelse af arbejdet i de enkelte sogne.

Udstillingsvirksomhed: Fra Viborg amt har arkivet modtaget en kær
kommen gave i form af en udstilling: Møldrup kommunes skoler. Det 
er en materialesamling, der omfatter fotos, plancher, oversigter m. m. 
over kommunens nuværende som nedlagte skoler, udarbejdet af civile 
værnepligtige udstationeret hos amtsforvaltningen i Viborg. Udstillingen 
vistes i byrådssalen i Møldrup august-september 1978. Dele af samlingen 
er siden vist lokalt.

I Ulbjerg by er vist 2 udstillinger. En mindre marts 1978 i Privat
banken omfattende lokalhistoriske arkivalier, samt en større marts 1979 
i Ulbjerg forsamlingshus, hvor der foruden arkivalier vistes over 100 
museumsgenstande, tilligemed en grønlandsudstilling.

I maj måned 1979 udstilledes i Låstrup forsamlingshus 30 plancher 
vedrørende Låstrup sogns lokalhistorie, tillige med soldaterdagbøger, 
bondestue og egnsdragter, samt 2 arbejdende historiske værksteder.

Samme måned vistes på Brattingsborg skole en udstilling om Klejtrup 
by og omegn. Plancher viste byens »storhedstid«, effekter var fremlagt 
fra byens mange foreninger, og beretninger på bånd af ældre borgere 
kunne høres. Af udstillede emner, der rækker ud over det lokalhisto
riske, kan nævnes: artikler om Danmarks sidste offentlige henrettelse, 
fotos af Brattingsborg og tegninger til en jernbanelinje gennem Klej
trup.

»Roum i gamle dage« hed en udstilling i Roum forsamlingshus i marts 
1979. Den koncentreredes omkring gårdhistorie med matrikelkort, skø
der, fotos og brugsgenstande. Desuden var fremlagt gamle forenings
protokoller, og der vistes fund fra egnens tørvemoser samt eksempler 
på husflid.

Afleveringer: Der er i arkivets første år registreret over 100 afleve
ringer. Af større indkomne arkiver kan nævnes skolearkiver, således 
Låstrup og Sdr. Borup skoler: 26 protokoller, Ulbjerg skoler: 9 proto
koller, Hersom og Bjerregrav skoler: 19 protokoller og 42 stk. historiske 
portrætter. Desuden Engvejle mejeri: 26 protokoller og Roum kirke- 
regnskab: 3 pakker, samt adskillige foreningsarkiver. Hertil kommer 
fotos og enkelte museumsgenstande. Der er optaget 10 båndinterviews 
med ældre borgere.

Fotografering: Denne aktivitet har omfattet dels affotografering af 
ældre fotos, som arkivet har lånt, og dels udendørs optagelser i forbin
delse med nedbrydning, udstillinger osv. Det drejer sig om ca. 400 op
tagelser.

Kurser: Undertegnede har deltaget i 2 kurser: Et 3-dages arrangeret 
af SLF på Sostrup slot 1978, hvor bl. a. følgende emne blev behandlet: 
»At skrive sognehistorie«. Desuden et 2-dages kursus for arkivledere 
marts 1979 arrangeret af SLA på GI. Skovridergård.
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Personale: Det ugentlige arbejde er forestået af undertegnede, bistået 
af arkivudvalgets formand Lis Pedersen. Ligeledes som ulønnet støtte 
bør nævnes Karen Ambrosius, som har registreret ældre årgange af Vi
borg Stifts Folkeblad. Civil værnepligtig Mark Blix blev p. gr. a. ben
skade hjemsendt efter blot 1 måneds udstationering på arkivet.

Publikationer: Til internt brug på arkivet er udarbejdet en registrant 
over afleveringer 1978. Til publikum har arkivudvalget udsendt års
skrift 1978 i 400 eksemplarer. Distributionen er ligeledes forestået af 
arkivudvalgets medlemmer, og årsskriftet er på det nærmeste udsolgt.

Ledelse: Møldrup kommunes kulturelle udvalg har i 1978-79 bestået 
af: Aage Madsen (fmd.), Jørgen Østergård, Verner Nørskov, Charles 
Pedersen, Gerda Monberg, Frode Serup og Frede Jensen (afløst af Asger 
Pedersen).

Arkivudvalget består af: Lis Pedersen (fmd.), Svend E. Jensen, Villy 
Jensen, A. Høyer-Nielsen, Herluf Vinther og Chr. N. Hansen.

Larer og arkivar Chr. N. Hansen.

Æ FJANDBOARKIV I STOHOLM

Æ Fjandboarkiv var 22. august 1978 vært ved en lille sammenkomst i 
»Rakkerhuset« ved Hvidemose for at tage afsked med John Granberg, 
som har forladt egnen, og som var én af initiativtagerne til oprettelse 
af arkivet i 1973. Bestyrelsen var ved samme lejlighed inviteret til at 
se det lokalhistoriske arkiv i Vinderup.

I anledning af Stoholm skoles 25-års jubilæum havde Æ Fjandboarkiv 
11. november 1978 en udstilling på Stoholm skole. Udstillingen var me
get velbesøgt.

Arkivet har modtaget støtte fra Fjends kommune, Sparekassen Fjends 
og Skive Sparekasse.

Arkivet har åbent tirsdage i tiden 15,30-17,30 og har næsten altid 
besøgende.

Daglig leder: Aage Stilling.
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F. V. Backhausens eftf. a/s, bogtrykkeri

E Bindstouw, Lysgaard

Bryggeriet Thor, Randers
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Ford, A. Philipsen Akts., Viborg 

Galsgaards Farvehandel, Viborg 

Bent Gildsig, farvehandel, Viborg 
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Hansen og Nielsen K/S, Viborg 

Jacobi, kontoretablering, Viborg 

Jydsk Boghandel, Viborg 

Niels Kalhave A/S, VVS-service, Viborg

J. N. Kjærsgaards Tømmerhandel A/S, 
Viborg

Krusell, lædervarer, Viborg

Løveapoteket, Viborg

Midtjydsk Frøhandel, Viborg

Nordjyllands revisionskontor, Viborg 

»Odin« A/S, Viborg 

Pan Buslinier, Viborg 

A. Røn Petersen, smedearbejde, Viborg 

Anders Petersen, farvehandler, Viborg 

Privatbanken for Viborg og Omegn 

Set. Mathias Apotek, Viborg 

Schous Boghandel, Viborg 

Schumanns Herremagasin, Viborg 

Sparekassen SDS 

Specialtrykkeriet, Viborg 

Svaneapoteket, Viborg 

Viborg Mejeri

Viborg Blikkenslageri, v. Westergaard & Bak 

Viborg Rejsebureau, Viborg 

Viborg Stifts Folkeblad
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K3 skonw'A/S
e a

8800',iB0'9
I« . (06)1

-  det er

beNTGILDsig»
Thorsdag 
hver dag



DE KAN REGNE MED OS

A N D E L S B A N K E N
Viborg afd.

A. P H I L I P S E N  Akts.
Skivevej
Viborg . Tlf. *62 35 11

VIBORG MEJERI
Dannebrogsgade 2 -  Viborg -  Tlf. (06) 62 58 66

SCHOUS BOGHANDEL

Set. Mathiasgade 50

GALSGAARDS FARVEHANDEL

Gravene 18

Viborg Tlf. 62 42 66 Viborg Tlf. 62 02 69



C S S

B bogtryk -  offset

Tlf.:
(06) 62 00 08 
(06) 62 03 55

F. V. BACKHAUSENS EFTF. A/S 
Viborg Stiftsbogtrykkeri 

Ærøvej 8 -  8800 Viborg

VIBORG REJSEBUREAU A/S

Dumpen 23

Tlf. *62 43 11 Viborg

Hjemstavnsmuseet

E B IN D S T O U W
I LYSGAARD

11 km fra Viborg

Blichervej 40 -  8800 Viborg 

Telefon (06) 66 75 79

O
o
o



H A N D E L S B A N K E N
akid med i billedet

JYDSK BOGHANDEL 
G. E. C. Gad

Set. Mathiasgade 25 -  Tlf. 62 09 99 
8800 Viborg

Alt smedearbejde udføres

A. RØN PETERSEN 
Falkevcj 9 -  8800 Viborg 

Telefon (06) 62 06 77

NIELS KALHAVE A/S 
VVS-scrvice 

Viborg

Telefon *62 50 00

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

Viborg amts 
største dagblad

RESERVERET

Tøjet får vi i



HANSEN og NIELSEN K/S 
Snedkermestre

Absalonsvej -  Viborg -  Tlf. 62 17 11

SPECIALTRYKKERIET
Gørtlerve} 7
Viborg . Tlf. *62 40 33

OFFSET
BOGTRYK
SERIGRAFI

Prinsens Bryg

- en frisk pilsner

Spørg

SPAREKASSEN
så har du et problem mindre

ih, de er *
g så flinke - hos ,
•$

Krusell
L Æ D E R V A R E R

Viborg



Støt indsamlingen
til

Red Barnet

Svaneapoteket
Viborg

Løveapoteket
Viborg

*

Set. Mathias Apotek 
Viborg



Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune
har i sin skriftrække udgivet flg. publikationer, der sælges til de anførte priser, 
excl. moms:

[1] Henri Hansen: Litteratur om Viborg. 1948. 99 sider .......................  4,50 kr.

[2] Otto von Spreckelsen: Stænderpladsen i Viborg før og nu. Særtryk
af »Fra Viborg Amt« 1951. 58 sider, illustreret ...............................  4,00 kr.

[3] Otto von Spreckelsen: Viborg Bys Borgerbog 1713-1860. 1955.
471 sider ....................................................................................................  15,00 kr.

[4] Otto von Spreckelsen: Viborg bys gadenavne. 1962. 48 sider, ill. ... 10,00 kr.

[5] Otto von Spreckelsen:'Viborg Vandring. Tegninger af Johs. Bæch.
3. ændrede udgave. 1969. 62 sider, illustreret ...................................  10,00 kr.

[6] Soldat i Viborg 1865-1965. Redigeret af Aage Bonde. 1965. 120 si
der i stort format, rigt illustreret .......................................................  20,50 kr.

[7] Johan Hvidtfeldt: Gennem Blichers land til bispestaden Viborg.
Tegninger af Svend Erik Ihle. 3. udgave. 1969. 80 sider, illustreret 10,00 kr.

[8] J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879. Ved
Carl E. Jørgensen. 1968. 220 sider .......................................................  36,00 kr.

[9] Viborg Smedelaug. Af Otto Smith, Aage Philipsen og Paul E. Pe
dersen. 3. udg. 1976. 84 sider, illustreret ...........................................  25,00 kr.

[10] Vogt lys og ild. Viborg købstads brandvæsen 1844 -  18. maj 1969.
Redigeret af O. K. Rørsted i samarbejde med E. Kløve. 1969. 79 si
der, illustreret ............................................................................................  12,50 kr.

[11] Johannes Bæch: Viborg Motiver. Med indledning af Arne Lilholt.
1. oplag 1969, 2. oplag 1970. 6 +  29 sider i tværformat ...................  24,75 kr.

[12] Helmuth Spanggaard Pedersen: Viborg i 1930’erne. 1971. 64 sider,
illustreret. Særtryk af »Fra Viborg Amt« 1970 ...............................  Udsolgt

[13] Helmuth Spanggaard Pedersen: Viborg under besættelsen. 1971.
104 sider, illustreret. Særtryk af »Fra Viborg Amt« 1971 ...............  12,00 kr.

[14] Harald Ditzel: Bruunshaab Prospekter. 1975. 48 sider, illustreret ... 12,00 kr.

[15] Viborgs Brand 1726 ved Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg.
88 sider, illustreret .................................................................................... 25,00 kr.

#

De anførte skrifter kan købes i boghandelen, for enkeltes vedkommende tillige i 
kiosker m. v., eller ved henvendelse til: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune, 
Centralbiblioteket, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg, telefon (06) 62 44 88. Giro nr. 
6 06 61 00. Ved postordre er det tilstrækkeligt at anføre publikationens/publikationer- 
nes nummer/numre.



Historisk Samfund for Viborg Amt
er oprettet 1928 og har til formål:

Samfundet har gennem årene ud
over årbøgerne kunnet tilstille sine 
medlemmer en række vægtige sær
publikationer, senest de smukke og 
efterspurgte bøger Romansk sten
huggerkunst i Viborg amts kirker, 
Billeder af Viborg amts forhisto
rie, Fæstebonde i Nørre Tulstrup 
Christen Andersens Dagbog, Steen 
Steensen Blichers beskrivelse af Vi
borg amt 1839 og Viborgs brand 
1726.

Kontingentet er p.t. 35,00 kr. år
ligt, der betales ved modtagelsen 
af årbogen, hvis pris i boghande
len er 85,00 kr.

Medlemmerne kan til favørpris 
erhverve ældre årgange af årbogen 
og en række andre publikationer.

»at vække historisk inter
esse hos amtets befolkning 
og indsamle oplysning om 
historiske begivenheder i 
amtet, om befolkningens liv 
og færden i tidligere tider 
og om personer, der har 
haft særlig betydning for 
denne del af landet, samt 
at værne de historiske min
der.«

F o r m å le t  søges fremmet 
»dels ved udgivelse af en 
årbog med lokalhistorisk 
indhold, dels ved afholdelse 
af offentlige møder på der
til egnede steder i amtet 
med foredrag af historisk 
indhold og ved at bidrage 
til og støtte udgivelsen af 
historiske arbejder vedrø
rende egnen osv.«

Indmeldelser modtages af 
fru Else Hansen, Central- 
biblio

15, 5 DIS-Danmark
(06) 
styrel

1 2 4 7 9


